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RESUMO 

 

 

Este estudo se insere no campo de saber da Bioclimatologia Humana, sob a perspectiva das 

ideias de Besancenot (2001, 2002). Buscou-se identificar correlações fortes e 

estatisticamente significantes entre as anomalias das temperaturas extremas do ar e de 

outros atributos climáticos (temperatura máxima, média e mínima do ar, amplitude térmica 

do ar, temperatura efetiva - índice Te, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos e 

precipitação) e a morbidade por Doenças Cardiovasculares - DCV - de pacientes idosos, 

residentes e atendidos em hospitais públicos e conveniados ao SUS para constatação de 

ocorrências de ondas de calor e de frio na cidade de Fortaleza no período de 2004 a 2009. 

Dos períodos térmicos de maior intensidade registrados nos anos da série das temperaturas 

extremas do ar, quatro correspondem a períodos de calor Forte (eventos dos anos 2004, 

2005, 2006, 2007 e 2008), e um representa um período de frescor Forte (evento do ano de 

2009). Somente foram certificadas correlações fortes em nível p <0,05 entre a temperatura 

mínima do ar, a amplitude térmica, as anomalias da temperatura mínima, a precipitação e as 

internações hospitalares para o episódio térmico positivo do ano de 2007. As medidas de 

risco relativo (intervalos de confiança a 95%) indicaram que a amplitude térmica do ar e a 

precipitação mostraram-se associadas como fator protetor. Em várias associações, 

sobretudo nas do episódio do ano de 2007, o aumento do risco relativo no total de 

internações hospitalares ocorreu em nível boderline. Concluiu-se que os períodos de calor e 

de frescor Forte da série 2004 – 2009 não se configuraram como ondas de calor ou frio 

devido à ausência de correlações fortes e estatisticamente significantes entre as 

temperaturas extremas ar, as anomalias térmicas e as internações hospitalares. Ao 

considerar a ideia de que as ondas de calor e de frio se definem mais em termos 

epidemiológicos do que meteorológicos, e que esses eventos extremos atingem, de forma 

seletiva, a população, em especial, idosos portadores de doenças cardíacas, grupo etário 

mais vulnerável aos eventos, fica estabelecido, em termos estatísticos, que os períodos de 

calor e frescor Forte ocorridos em Fortaleza, no período de 2004 a 2009, não funcionaram 

como um dispositivo ambiental no agravo de doenças cardiovasculares da população idosa 

de Fortaleza. 

 

Palavras-chave: Anomalias extremas do ar. Morbidade hospitalar. Doenças 

cardiovasculares. Idosos. Fortaleza. 

 
 



9 
 

ABSTRACT 

 

 

This study falls into the scope of Human Bioclimatology under the perspective of ideas by 

Besancenot (2001, 2002). We sought to identify strong and statistically significant 

correlations between anomalies of extreme air temperatures and other climatic attributes 

(maximum, mean and minimum air temperature, thermal amplitude, thermal comfort index-

Te- index, relative humidity, wind speed and precipitation) and Cardiovascular Disease - 

CVD morbidity of elderly patients treated in public and convened hospitals, in order to detect 

occurrences of heat and cold waves in the city of Fortaleza for the period 2004-2009. Among 

the thermal periods with greater intensity recorded in the years of the series of extreme air 

temperatures, four corresponded to periods of strong heat (events in 2004, 2005, 2006, 2007 

and 2008) and one referred to a period of strong freshness (event in 2009). We verified 

strong correlations (p<0.05) between minimum air temperature, thermal amplitude, 

anomalous minimal temperature and precipitation and hospitalizations only for the positive 

thermal episode of 2007. The measures of relative risk and 95% confidence interval 

indicated that air thermal amplitude and precipitation were associated as a protective factor. 

In many associations, particularly those concerning the episode of the year 2007, the 

increase in relative risk for total hospitalizations occurred in a borderline level. It was 

concluded that heat and fresh periods of the series 2004 - 2009 were not configured as heat 

or cold waves due to the lack of strong and statistically significant correlations between 

extreme air temperatures, thermal anomalies and hospitalizations. Given that heat and cold 

waves are defined more meteorologically than epidemiologically and affect the population 

selectively, especially elderly patients with heart disease (age group most vulnerable to the 

events), it was statistically established that the heat and cold periods that occurred in 

Fortaleza in the period 2004-2009 did not work as an environmental device in aggravation of 

cardiovascular disease in the elderly population of Fortaleza. 

 

Key-words: Extreme anomalies of the air. Hospital morbidity. Cardiovascular diseases. 

Elderly. Fortaleza. 

 

 

 

 

 



10 
 

 RÉSUMÉ   

 

 

Cette étude s'inscrit dans le domaine de la connaissance de la Bioclimatologie Humaine du 

point de vue des idées Besancenot (2001, 2002). Cherché à identifier des corrélations fortes 

et statistiquement significative entre les anomalies de températures de l'air extrêmes et 

d'autres attributs climatiques (température maximale, moyenne et minimale d'air, plage de 

température d'air, température effective - Indice Te, humidité relative de l'air, vitesse vent et 

les précipitations) et la morbidité par maladies cardiovasculaires chez des patients âgés, les 

résidents et traités dans les hôpitaux publics et le SUS pour trouver des occurrences des 

vagues de chaleur et de froid dans la ville de Fortaleza dans la période 2004 - 2009. Les 

périodes de plus grande intensité de chaleur enregistrés dans les années de la série des 

températures extrêmes de l'air, dont quatre correspondent à des périodes de chaleur Forte 

(événements de 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008) et représente une période de fraîcheur 

Forte (événement de l'année 2009). Seules de fortes corrélations ont été certifiés au niveau 

p <0,05 entre la température minimale de l'air, plage de température, les anomalies de 

température faibles précipitations et les hospitalisations pour épisode thermique positif de 

l'année 2007. Les mesures de risque relatif et intervalles de confiance à 95% ont indiqué que 

la gamme de température de l'air et les précipitations ont été associés en tant que facteur de 

protection. Dans de nombreuses associations, notamment pour les associations épisode de 

l'année 2007, le risque relatif accru d'hospitalisations totales survenu dans le niveau 

boderline. Il a été conclu que les périodes de chaleur et de fraîcheur Forte Series 2004 - 

2009 ne sont pas configurés comme des vagues de chaleur ou de froid en raison de 

l'absence de corrélations fortes et statistiquement significative entre les températures de l'air 

extrêmes, les anomalies thermiques et les hospitalisations. Lorsque l'on considère l'idée que 

les vagues de chaleur et de froid sont définis plus en termes de ce météorologiques et 

épidémiologiques, que ces événements extrêmes affectent la population sélectif, les patients 

notamment les personnes âgées souffrant de maladies cardiaques, le groupe d'âge le plus 

vulnérable aux événements est établie, en termes statistiques, que les périodes de chaleur 

et de fraîcheur à Fortaleza Forte eu lieu dans la période 2004 - 2009, ne fonctionne pas 

comme un périphérique dans l'environnement aggravation des maladies cardiovasculaires 

dans la population âgée de ville de Fortaleza. 

 

Mots-clés: Anomalies de l'air extrême. La morbidité hospitalière. Les maladies 

cardiovasculaires. Les aînés. Ville de Fortaleza. 
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O clima e suas variações exercem grande influência sobre a sociedade e 

se manifestam de diversas maneiras, sobretudo na saúde humana. Assim, existe a 

possibilidade de haver uma relação, direta ou indireta, entre as irregularidades do 

tempo atmosférico e do clima e o agravo do estado de saúde das coletividades. 

Nesse contexto, as condições térmicas, higrométricas, pluviométricas e de dispersão 

de poluentes pelos ventos podem exercer significativo controle sobre a morbidade 

(AYOADE, 2010). 

É nos espaços urbanos, em especial, nas médias cidades e metrópoles 

localizadas nos países não desenvolvidos, que se manifestam, de modo mais 

agudo, os problemas de saúde atrelados aos riscos ambientais de natureza climática 

(MENDONÇA, 2010). A essa conjuntura agregam-se os problemas de serviços de 

saúde, renda, moradia, infraestrutura e equipamentos de consumo coletivo que 

agravam ainda mais a qualidade de vida dos citadinos. 

O clima alterado pela cidade pode afetar diretamente a saúde e o bem- 

estar da população. Nessa influência, é possível distinguir o complexo térmico, que é 

formado pela temperatura e umidade do ar, temperatura radiativa e velocidade do 

vento. Esses atributos climáticos estão diretamente ligados ao conforto térmico e, 

portanto, à qualidade de vida urbana (ANDRADE, 2005).  

As latitudes das cidades do Nordeste brasileiro são responsáveis por altos 

valores de insolação, uma condição que estabelece elevadas temperaturas do ar 

nesses espaços urbanos. A maioria das cidades nordestinas tem temperaturas 

médias anuais que variam entre 25,0ºC e 27,0ºC e com valores máximos que 

ultrapassam os 33,0ºC. Assim, essas cidades, por condições naturais, já apresentam 

intenso calor que, quando somado ao fator urbanização, provoca um excesso de 

carga térmica que agrava o aquecimento urbano e, consequentemente promove 

situações de desconforto térmico para a população (ZANELLA; MOURA, 2012). 

Estudos realizados na cidade de Fortaleza já comprovaram o aumento do 

aquecimento do ar local provocado pelas alterações das variáveis do complexo 

térmico, que foram atribuídas à urbanização (MOURA, 2007, ZANELLA; MOURA, 

2012) como, por exemplo, a redução aproximada de 50% da variável velocidade do 

vento (XAVIER, 1996, 2001), com taxas de regressão numa ordem de 3,0 m/s em 

setores mais urbanizados (MAIA et al., 1996) e ilhas de calor superiores a 5,0ºC 

(MOURA, 2008). No entanto, os estudos não avançaram na verificação da existência 

de eventos térmicos de natureza extrema e das possíveis relações entre estes 
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eventos e o agravo do estado de saúde da população, sobretudo no agravo das 

enfermidades cardiovasculares. 

A manutenção do equilíbrio térmico do corpo humano com o seu 

ambiente - a homeotermia - é uma das principais exigências do conforto e da saúde, 

e os processos fisiológicos dependem de parâmetros ambientais. Os principais 

mecanismos da termorregulação são: a circulação sanguínea (regulação 

cardiovascular, ritmo cardíaco), a modificação das temperaturas cutânea ou interna 

e a transpiração (FROTA; SCHIFFER, 2001; MENDONÇA, 2001; COUTINHO, 

2005). Todavia, o organismo humano pode não ser capaz de responder a situações 

extremas de calor ou frio e entrar em desequilíbrio. Tal processo pode exercer 

impacto sobre diversas categorias de enfermidade, inclusive cardiovasculares e 

respiratórias. Os efeitos podem ser sentidos em pessoas predispostas, tais como as 

idosas, as crianças e as portadoras de doenças crônicas (MENDONÇA, 2001; 

PITTON; DOMINGOS, 2004). 

Os eventos térmicos extremos mais destacados pela literatura são as 

ondas de calor e de frio, fenômenos meteorológicos de curta duração, conhecidos 

por suas repercussões negativas na saúde da população. As ondas de calor e de 

frio podem agravar uma doença já adquirida ou contribuir para engatilhá-la, 

principalmente quando se trata de enfermidades cardiovasculares em pessoas 

idosas (BESANCENOT, 2002; MEEHL; TEBALDI, 2004; WHO, 2004, JIMÉNEZ; GIL; 

HERDERA, 2005). 

Os períodos térmicos extremos não atingem todos os grupos etários com 

a mesma intensidade, e a população idosa é o grupo mais vulnerável às ondas de 

calor e de frio. A fragilidade fisiológica dos idosos, seguida, frequentemente, de 

polipatologia, e a sua incapacidade progressiva de assegurar uma termólise eficaz é 

uma das razões que explica sua vulnerabilidade frente aos riscos climáticos térmicos 

de natureza extrema (BESANCENOT, 2002). 

A influência das condições térmicas no estado de saúde da população 

compõe, na atualidade, tema de grande interesse por diversas áreas do saber, 

muitas delas impulsionadas pelo discurso das mudanças climáticas globais do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007). Em particular, 

na geografia, destacam-se a climatologia e seu ramo específico denominado de 

bioclimatologia humana. 
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Para Besancenot (2001), a nova perspectiva da bioclimatologia humana 

está voltada para analisar a relação entre os elementos climáticos e a morbidade 

das coletividades e não mais em explicar a sua interação, já que o clima é somente 

um dos vários fatores que pode influenciar o organismo humano. A análise das 

relações entre as variáveis climáticas e a morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares e respiratórias, em especial, nos espaços urbanos, tem sido pauta 

de investigação nos grandes centros de pesquisa do mundo (BESANCENOT, 2002; 

WHO, 2004; MCMICHAEL et al., 2008), e o foco se volta, principalmente, para o 

entendimento dos riscos associados aos eventos de calor e de frio. 

No Brasil, no âmbito da climatologia geográfica, diversos trabalhos foram 

desenvolvidos na perspectiva de analisar as correlações dos padrões climáticos e 

dos tipos de tempo na incidência de doenças, principalmente aquelas de natureza 

transmissível de vinculação hídrica (MENDONÇA, 2005). Na última década, houve 

interesse por estudos com enfoque nas doenças não transmissíveis, com destaque 

para as enfermidades respiratórias e cardíacas, porém essas análises se 

concentraram nos eixos sul e sudeste do país, com evidência para as cidades do 

estado de São Paulo. 

A ausência de investigações sobre a existência de eventos térmicos de 

natureza extrema de escala temporal reduzida (ondas de calor e de frio) em 

Fortaleza e das possíveis relações entre esses fenômenos no agravo da morbidade 

por doenças cardiovasculares – DCV- justifica a realização da presente pesquisa. 

Com base na conjetura apresentada, formulam-se as seguintes questões, 

que orientarão o desenvolvimento da pesquisa:  

a) Há ocorrências de ondas de calor e de frio em Fortaleza, cidade de 

baixa latitude, cuja amplitude térmica anual, estacional e mensal é 

reduzida? 

b) Qual o comportamento dos períodos térmicos extremos (frequência, 

amplitude e intensidade)? 

 

c) Há relação desses períodos e de outros elementos que compõem o 

complexo térmico no agravo das enfermidades do aparelho circulatório, 

em especial, para a população idosa? 
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1.1- Objetivos 

 

Geral: 

 

Verificar a existência de ondas de calor e de frio em Fortaleza, através de 

correlações entre as anomalias das temperaturas extremas do ar e de outros 

atributos climáticos que compõem o campo térmico e a morbidade por DCV de 

pacientes idosos, residentes e atendidos em hospitais públicos e conveniados ao 

SUS em Fortaleza. 

 

Específicos: 

a) Identificar as anomalias extremas do ar em Fortaleza, por meio da análise das 

séries históricas das temperaturas máxima e mínima do ar do período de 

1974 a 2009; 

 

b) Classificar as anomalias extremas do ar quanto ao comprimento (duração) e à 

gravidade térmica (amplitude e intensidade); 

 

c) Analisar a frequência e a variação das anomalias extremas do ar em escala 

anual, sazonal e mensal; 

 

d) Analisar o perfil temporal e espacial dos indicadores de morbidade hospitalar 

(número absoluto de internações e taxas de hospitalização) por doenças 

cardiovasculares de pacientes adultos com 60 ou mais anos para o período 

de 2004 a 2009; 

 

e) Analisar a relação entre as séries diárias das anomalias das temperaturas 

extremas do ar e de outros atributos climáticos e o número absoluto de 

internações hospitalares por DCV para cada ano da série 2004 - 2009 através 

de recursos gráficos e estatísticos (correlação de Spearman); 

 

f) Eleger o período térmico (período de calor e de frescor Forte) de maior 

gravidade quanto à amplitude e à intensidade das anomalias das 
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temperaturas extremas do ar de cada ano da série 2004 - 2009 para 

associação contínua e simultânea entre os atributos climáticos, a circulação 

atmosférica regional e as internações hospitalares por DCV por meio do uso 

da Técnica da Análise Rítmica; 

 

g) Verificar o grau de associação entre as variáveis climáticas e o número 

absoluto das internações hospitalares por sexo e grupos de causa das DCV 

dos períodos térmicos eleitos por meio da determinação do coeficiente de 

correlação de Spearman; 

 

h) Estimar as medidas de risco relativo (RR) e os intervalos de confiança (IC) a 

95%, a partir da Regressão de Poisson, para as variáveis que se mostraram 

associadas mediante coeficiente de correlação moderado ou forte e 

estatisticamente significante (p ≤ 0,05). 

 

1.2- Hipóteses 

 

Considerando as ideias de Besancenot (2001, 2002) de que as ondas de 

calor e de frio se definem mais em termos epidemiológicos do que meteorológicos, 

foram elaboradas duas hipóteses: 

 

a) Ocorrem ondas de calor e de frio em Fortaleza devido à existência de 

correlação forte e estatisticamente significante entre os períodos térmicos  

de maior gravidade quanto à amplitude e à intensidade das anomalias 

extremas do ar e a morbidade hospitalar por DCV de pacientes idosos; 

 

b) Não ocorrem ondas de calor e de frio em Fortaleza devido à ausência de 

correlação forte e estatisticamente significante entre os períodos térmicos  

de maior gravidade quanto à amplitude e à intensidade das anomalias 

extremas do ar e a morbidade hospitalar por DCV de pacientes idosos. 
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Na fase inicial do presente estudo, houve uma forte preocupação com o 

desenvolvimento da temática, devido à possibilidade de a pesquisa ser rotulada, ou 

melhor, ser enquadrada nos modelos do determinismo ambiental da geografia 

moderna do Século XIX, já que a problemática da pesquisa, de forma geral, versa 

sobre a relação clima e saúde em uma cidade situada nos trópicos. 

A descoberta da obra de Besancenot (2001, 2002) engatilhou o estímulo 

necessário ao desenvolvimento da pesquisa. A partir de então, a carga de 

preocupação que cercava o seu desenvolvimento foi suprimida. 

Para Besancenot (2001) a perspectiva atual dos estudos de 

bioclimatologia humana não é mais de explicar a interação de causa e efeito entre o 

clima e a saúde humana, mas de analisar suas correlações, sobretudo quanto se 

trata da morbidade, visto que os riscos climáticos são largamente dependentes do 

contexto social, econômico e cultural (BESANCENOT, 2001, p. 75). 

No tocante à morbidade por doenças cardiovasculares, a influência social, 

econômica e cultural é indiscutível, pois se sabe que os fatores de riscos, como a 

hipertensão arterial, tabagismo, álcool, colesterol, sedentarismo, obesidade e o 

estress emocional são fatores de primeira ordem para o surgimento das doenças 

cardíacas e seu agravo (VILOLA, 1994; FERREIRA; CARNEIRO, 1999). Então, o 

aumento ou diminuição excepcional das temperaturas extremas do ar não pode ser 

considerado como um fator etiológico ou um fator de risco de primeira ordem no 

surgimento das doenças cardiovasculares.  

Ao analisar as correlações entre eventos térmicos extremos e o estado de 

saúde das coletividades, deve ficar bem esclarecido que tais eventos só funcionam 

como um dispositivo de agravo de uma doença já adquirida. Besancenot (2001) 

reforça esse alerta, ao afirmar que “o único papel do clima que podemos evidenciar, 

não é o de preparar o terreno para a doença, mas de fornecer o impulso que, num 

paciente pré-disposto, inicia o processo patológico” (BESANCENOT, 2001, p.89). 
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2.1 A Bioclimatologia Humana de Besancenot 

 

A abordagem teórica adotada nesta pesquisa segue as considerações do 

epidemiologista francês Jean - Pierre Besancenot1
, que aponta a Bioclimatologia 

Humana como um campo de saber para os estudos das relações entre as condições 

atmosféricas e a saúde humana. Para Besancenot (2001), cabe à Bioclimatologia 

Humana estudar as relações, os efeitos diretos ou indiretos e as irregularidades do 

tempo atmosférico e do clima sobre a saúde e a ocorrência de doenças nas 

coletividades. 

Os estudos das relações entre o clima e a saúde humana só se 

configuraram como conhecimento específico, à luz da filosofia racionalista da ciência 

moderna, no final do Século XVIII e início do Século XIX, quando os estudos 

passaram a ser sistematizados em forma de disciplina científica denominada de 

Bioclimatologia Humana. Segundo Besancenot (2001), a expressão Bioclimatologia 

Humana se tornou consagrada nos países de língua latina, enquanto que a 

expressão Biometeorologia se impôs no mundo anglo-saxão. 

Besancenot (2001) esclarece que o período de surgimento da 

Bioclimatologia como disciplina científica esteve associado a algumas descobertas 

no campo das ciências. O autor destaca as principais descobertas e afirma que elas 

são os marcos históricos da primeira fase de desenvolvimento da Bioclimatologia 

Humana: 

[...] em 1775, a história do barômetro e do termômetro estava quase 
concluída; em 1790, Lavoisier, Laplace e Seguin explicaram o princípio da 
respiração, incluindo a origem do calor animal e lançou as bases para a 
energia biológica; em 1800, Bichat encontrou na física e na química a 
explicação do papel das ações e das reações que constitui a vida 
(BESANCENOT, 2001, p.5).  
 

A primeira fase de desenvolvimento da disciplina ocorreu, principalmente, 

na França, entre 1776 e 1794, onde os estudos, em forma de topografias médicas, 

foram desenvolvidos pela Société Royale de Médicine. Numa fase posterior, entre 

1890 e 1910, o momento de crise da disciplina. Besancenot (2001) esclarece que 

esse momento de crise da disciplina se justifica por seu descrédito, já que os 

                                                           
1
 Ex-diretor de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS - Centre 

National de la Recherche Scientique). Foi criador e diretor até o ano de 2007 do Laboratório de Clima 
e Saúde da Faculdade de Medicina de Dijon na França. 
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estudos estavam vinculados ao projeto imperialista francês do Século XIX nas 

regiões tropicais.  

Vitte (2012), em estudo sobre construção imagética dos trópicos, afirma 

que o projeto colonialista francês veiculou a comunicação de linguagens sempre 

negativas, nas quais os trópicos foram vistos como espaços da degeneração, do 

atraso e da indolência. Sobre a visão do mundo tropical, Vitte (2012) expõe:  

 

As descrições sobre as sociedades registravam o papel negativo das 
condições naturais sobre o desenvolvimento tecnológico, predominando a 
insistência em ver a indolência da população, um modo de vida marcado 
pela subsistência e pela elevada mortalidade (KUPPERMAN, 1984). A partir 
de meados do século XIX passa a haver um forte discurso resultante de 
uma visão de mundo e de práticas estatais voltadas para a medicina 
tropical, tanto em função das doenças como a malária e a febre amarela, 
como em função da caraterística degenerativa do caráter humano 
provocado pelas condições climáticas [...] Em suma, a partir de meados do 
século XIX, a imagem do mundo tropical era a de um mundo antípoda ao 
das regiões temperadas, cristalizada pelos textos médicos que advogavam 
a favor da segregação e da concepção de um mundo tropical como primitivo 
e pobre (VITTE, 2012, p. 22 - 23). 

 

Ignorada pela comunidade científica, que acusou de pregar um 

determinismo ambiental, a Bioclimatologia Humana atravessou várias décadas de 

relativo descrédito, somente interrompida por algumas obras excepcionais como, por 

exemplo, a obra “Les fondements de la Géographie Humaine”, do geógrafo francês 

Maximilien Sorre. 

Foi a partir da década de 1950 que se iniciou a fase de recuperação da 

disciplina. A fundação, em 1956, da Sociedade Internacional de Biometeorologia foi 

um marco que concretizou a nova fase de desenvolvimento da Bioclimatologia 

Humana (BESANCENOT, 2001, p.6). Para Besancenot (2001), o objetivo da 

disciplina não mais se constitui em explicar a interação de causa e efeito entre as 

condições atmosféricas e a saúde humana, ou seja, em compreender os 

mecanismos biológicos explicando a maneira como esse ou aquele organismo, essa 

ou aquela função, no estado de saúde ou de doença, reage em um dado momento, 

face à variação de um ou outro elemento climático. 

Besancenot (2001) afirma que a atual perspectiva da Bioclimatologia 

Humana é de interpolar e até de extrapolar os resultados obtidos pontualmente 

pelos médicos e biólogos, a fim de conduzir sua compreensão em um espaço 

geográfico. Cabe, portanto, à Bioclimatologia Humana se desprender da pesquisa de 
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natureza etiológica e partir para as análises de interpolação entre o clima e a saúde 

humana. 

Jean - Pierre Besancenot deixa transparecer, em sua obra “Climat et 

Santé”2 (BESANCENOT, 2001), sua aproximação com a Geografia, sobretudo com a 

climatologia geográfica, pois sempre destaca, ao longo de sua produção, a 

importância de se compreender o clima sob o ponto de vista dinâmico, em sua 

sucessão habitual. Essa ideia pertence a Maximilien Sorre (SORRE, 1951) que, 

posteriormente, ganha refinamento teórico e metodológico com as produções do 

geógrafo brasileiro Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (MONTEIRO, 1969, 

1971, 1976). 

Besancenot (1986) destaca a parcela que cabe ao geógrafo nos estudos 

de Bioclimatologia Humana e expõe os principais objetivos a serem alcançados pelo 

profissional de Geografia: 

 

[...] se o médico é especialmente atento para identificar rapidamente os 

processos patogênicos envolvidos, o geógrafo parece menos diretamente 

afetado pela pesquisa etiológica. Cabe a ele demonstrar até que ponto os 

diferentes climas levam a diversas patologias. Para esse fim o geógrafo 

deve usar sua presciência do clima, uma escala fina o suficiente, para se 

envolver em uma interpolação razoável das relações meteoropatológicas 

descobertos em poucos lugares (BESANCENOT, 1986, p. 271). 

 

Ao considerar o desenho da Bioclimatologia Humana ofertado por 

Besancenot (2001), deve-se levar, primeiramente, em consideração que as ações do 

meio ambiente ocorrem sob dois níveis: o fisiológico e o patológico. O autor sugere 

que as investigações considerem o primeiro nível (o fisiológico), apenas como ponto 

de partida, para que, em seguida, efetue-se uma triagem dos processos vitais 

suscetíveis de serem influenciados pelo ambiente físico e, em sequência, 

investiguem-se quais são os elementos do clima que intervêm separadamente ou 

em associação (BESANCENOT, 2001, p. 8). 

 

                                                           
2
 Trata-se de uma síntese de suas principais produções, em especial, de sua tese de doutoramento, 

intitulada “Les bioclimats humains en façade méditerranéenne de l’Europe. Étude géographique des 
effets physiologiques, psychiques et pathologiques d’une ambiance climatique” do ano de 1976. 
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O homem3, por ser homeotérmico, tem energia térmica produzida por 

reações químicas internas a partir de combustíveis orgânicos. Esse processo é 

chamado de metabolismo. Frota e Schiffer (2001) afirmam que 20% dessa energia 

são transformados em potencialidade de trabalho, e o restante, cerca de 80%, 

transforma-se em calor, que deve ser dissipado para que o organismo seja mantido 

em equilíbrio. O equilíbrio entre as perdas e os ganhos da energia térmica é 

denominado de termorregulação (mecanismo de controle natural de perdas de 

calor). 

As trocas de calor do indivíduo com o ambiente ocorrem através dos 

mecanismos reguladores de calor: convecção, radiação, evaporação, além dos 

processos fisiológicos e psicológicos. Os efeitos desses mecanismos sobre o calor 

de um organismo são mostrados na equação 1, de balanço de calor, descrita por 

Kormondy (2002): 

∆S =  Mb  +  Ma  +  K  +  C  +  R  -  E                 (1) 

onde,  

S é a variação da quantidade de calor contida no corpo; 

Mb = metabolismo basal, referente à atividade metabólica gerada durante uma 

situação de descanso total, mas, acordado; 

Ma = metabolismo ativo, calor adicional como produto da energia necessária para o 

trabalho muscular; 

K = processo de condução; 

C = processo de convecção; 

R = processo de radiação;  

E = processo de evaporação. 

 

Para Kormondy (2002, p. 133), a equação supracitada é um guia quando 

lidamos com a adaptação humana às condições de calor ou de frio, pois mostra que 

o metabolismo sempre leva à aquisição de calor, que a evaporação sempre envolve 

perda de calor e que outros métodos de troca de calor podem resultar tanto em um 

ganho quanto numa perda de calor, dependendo das condições locais. 

                                                           
3
 Sua temperatura interna é sensivelmente constante e equivale a 37,0ºC, com limites pequenos entre 

36,1ºC e 37,2ºC, sendo 32,0ºC e 42,0ºC os limites inferior e superior, respectivamente, para a 
sobrevivência em estado de enfermidade (COUTINHO, 2005, p.113). 
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Quando há dissipação do calor, através dos mecanismos de trocas 

térmicas entre o indivíduo e o ambiente, o organismo perde calor de duas formas: 

através das trocas secas (condução, convecção e radiação), que é chamado de 

calor sensível e é função das diferenças de temperatura entre o corpo e o ambiente 

e das trocas úmidas (evaporação), denominada de calor latente, e envolve mudança 

de estado de agregação (SANTANA, 1997; COUTINHO, 2005). 

Nas condições habituais, o ser humano dispõe de capacidades 

estendidas de adaptação. Nesse caso, enquanto que sejam de amplitudes 

moderadas, as restrições climáticas determinam simples reações fisiológicas de 

alerta ou de reajustamento, que ficam na etapa subclínica (BESANCENOT, 2001, 

p.12). Entretanto, quando o indivíduo é submetido a variações climáticas de grande 

amplitude, seu estado de termólise fica comprometido e pode se agravar 

dependendo de seu estado de saúde. Sobre esse processo, Besancenot (2001) 

esclarece: 

 

[...] quando as variações ambientais exteriores são de grandes amplitudes e 

se prolongam por um determinado tempo, e o estado vegetativo do 

indivíduo se encontra em uma situação de fraqueza, as defesas do 

organismo ficam sobrecarregadas. Assim o equilíbrio entre os tecidos vivos 

e as energias do meio ambiente é então rompido e segue-se de disfunções, 

traduzindo-se pelos estados patológicos onde alguns podem desempenhar 

um prognóstico vital (BESANCENOT, 2001, p.13). 

 

Determinada patologia, em um indivíduo pré-disposto com uma doença já 

adquirida, principalmente doenças do aparelho circulatório e respiratório, pode ser 

desencadeada pela ruptura de seu equilíbrio térmico com as variações ambientais 

exteriores. Besancenot (2001) expõe que as repercussões do clima sobre o 

indivíduo se manifestam tanto de forma negativa como positiva. No tocante às 

repercussões negativas, o processo ocorre, primeiramente, no âmbito fisiológico, por 

conta do desconforto térmico, e é responsável pelos agravos subclínicos. 

Posteriormente, o estágio fisiológico pode se agravar e se configurar como um 

estágio patológico. Quanto às repercussões positivas, o clima pode exercer um fim 

preventivo ou curativo de doenças. 

Nesse sentido Besancenot (2001) sugere subdivisões da Bioclimatologia 

Humana em Climatofisiologia, Climatopatologia e Climatoterapia. O quadro 1 mostra 

o esboço geral da Bioclimatologia Humana proposto por Besancenot (2001), o qual 
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se encontra esquematizado em subdivisões (grupo e classe), processos, exemplos 

de patologias e desfecho epidemiológico. 

 

Quadro 1- Síntese do desenho da Bioclimatologia Humana de Besancenot 

SUBDIVISÕES  

PROCESSOS 

 

EXEMPLOS DE 

DOENÇAS 

 

DESFECHO  

GRUPO 

 

CLASSE 

 

CLIMATOFISIOLOGIA 

 

- 

 

Saúde – indisposição 

 

- 

 

Subclínico 

 

 

 

 

CLIMATOPATOLOGIA 

 

Climatopatologia por 

Superexposição 

 

Saúde – Indisposição – 

Doença 

Hipotermia; 

Hipertermia; 

Insolação; 

Criopexia. 

 

 

 

 

Morbidade; 

Mortalidade 

 

 

Climatopatologia por 

Meteorossensibilidade 

 

 

Saúde – Indisposição – 

Doença 

Doenças 

Cardiovasculares; 

Doenças 

Respiratórias; 

Doenças 

Reumáticas. 

 

 

 

CLIMATOTERAPIA 

 

Climatoterapia por 

curas não específicas 

 

 

Doença – Saúde 

Doenças 

relacionadas às 

perturbações do 

“estado” emocional 

 

 

 

 

Prevenção; 

Cura 

 

Climatoterapia por 

curas específicas 

 

 

 

Doença – Saúde 

 

 

Tuberculose; 

Asma 

Fonte: Besancenot (2001). 
Organização: Marcelo de Oliveira Moura. 

 

A Climatopatologia por Meteorossensibilidade é a subdivisão da 

Bioclimatologia Humana de Besancenot (2001) que mais se enquadra na 

problemática proposta por esta pesquisa, pelo fato de tratar da relação do clima com 

o agravo de enfermidades cardiovasculares. Besancenot (2001) oferta algumas 

orientações aos estudos climatopatológicos que tenham como desfecho em suas 

análises as doenças cardiovasculares, a saber: 

 

a) Emprego de correlações estatísticas. No entanto, “uma correlação não 

é uma explicação, mas a constatação de uma ligação entre as variáveis e 

possui grande possibilidade de dar-se por um ou vários intermediários” 

(BESANCENOT, 2001, p.87); 
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b) “ [...] renunciar a análise de dados anuais. A variedade intra-diária e 

inter-sazonal revela-se mais rica em princípios. Se quisermos indicar os 

parâmetros climáticos influentes, seria então necessário substituir a 

escala anual por uma de curto espaço de tempo” (BESANCENOT, 2001, 

p.89); 

 

c) “Seria inútil comparar a distribuição espacial da doença e a do clima, 

uma vez que a análise encontra outros fatores etiológicos, dos quais, 

muitos são mais influentes que esse” (BESANCENOT, 2001, p.89); 

 

d) [...] a geografia das doenças cardíacas obedece ao duplo determinismo 

da idade e do modo de vida, muito mais que ao do meio natural” 

(BESANCENOT, 2001, p.89). 

 

No auxílio à aplicação das ideias de Besancenot (2001), a pesquisa 

também considera as formulações do geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro, que propôs um novo paradigma na climatologia geográfica brasileira e 

indicou recursos teórico-metodológicos necessários à condução dos estudos do 

clima numa abordagem dinâmica: o Ritmo Climático, que Monteiro (1969, 1971, 

1976) define como sendo “o encadeamento sucessivo e contínuo dos estados 

atmosféricos e suas articulações no sentido de retorno dos mesmos estados” e 

propõe uma técnica de investigação denominada de Análise Rítmica.  

A Análise Rítmica é a metodologia geográfica da análise climática, ou 

seja, é o subsídio metodológico e técnico na investigação geográfica dos tipos de 

tempo em sua sucessão habitual e extrema, fato que configura o Ritmo Climático e 

que contrapõe os tratamentos climatológicos através dos métodos separativos.  

Monteiro (1971, 1976) apresenta um roteiro dos procedimentos a serem 

adotados na Análise Rítmica, dos quais se destacam: 1) emprego de escala 

temporal de, no mínimo, diária na análise dos elementos fundamentais do clima; 2) 

escolha de períodos “padrão” (anual, estacional, mensal ou episódico), que 

expressem um quadro dinâmico das situações concretas; 3) utilização de cartas 

sinóticas e imagens de satélites como subsídio para identificar os tipos de tempo, 
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possibilitando a relação entre a circulação atmosférica regional com as 

manifestações individualizadas localmente e 4) representação contínua e simultânea 

dos elementos básicos do clima e da circulação regional por meio da confecção de 

um gráfico.  

Por fim, é com base nas considerações de Besancenot (2001), bem como 

na estratégia metodológica ofertada por Monteiro (1969, 1971, 1976) que se 

realizará a investigação das relações entre as variáveis do campo térmico e o 

agravo da morbidade por doenças do aparelho circulatório para a constatação de 

ocorrências de ondas de calor e de frio em Fortaleza. 

 

2.2 Ondas de calor e de frio 

 

O interesse em investigar as possíveis ocorrências de ondas de calor e de 

frio em Fortaleza, em especial, as ondas de calor, é em parte, resultado de uma 

linha de investigação traçada pelo o autor desta pesquisa sobre as condições 

climáticas locais e o conforto térmico em Fortaleza (MOURA, 2006, 2008), mas, 

principalmente, é fruto de experiências pessoais no universo urbano de Fortaleza. 

Foi através das vivências cotidianas na cidade (do andar nas ruas, do uso dos 

coletivos e dos terminais de transportes urbanos e de testemunhar inúmeras 

reclamações de calor pelos fortalezenses) que partiu o interesse em aprofundar os 

estudos do campo térmico na cidade, ou melhor, de investigar os eventos extremos 

da temperatura do ar. 

Por se tratar de um tema pouco investigado nas regiões tropicais, 

principalmente em cidades situadas em baixas latitudes, dois desafios se 

apresentam a esta pesquisa: um conceitual e outro de natureza metodológica. No 

campo conceitual, a literatura esclarece que não existe uma definição universal para 

ondas de calor e de frio, mas tais eventos extremos são conhecidos por produzirem 

impactos na saúde da população e são responsáveis pela elevação nas taxas de 

morbidade e mortalidade (EASTERLING, 2000; BESANCENOT, 2002; MEEHL; 

TEBALDI, 2004; JIMÉNEZ; GIL; HERDERA, 2005; MIRÓN et al., 2010). 

Não existem também critérios universais para o estabelecimento dos 

valores limites de determinação das ondas de calor e de frio, porque os eventos 

variam geograficamente e dependem das características do clima local (ROBINSON, 

2002; WHO, 2004; JÁUREGUI, 2009). 
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Apesar da indefinição conceitual, é consenso entre os estudiosos do 

assunto a tomada de dois aspectos norteadores no estudo das ondas de calor e de 

frio. São eles: dias consecutivos e ininterruptos de anomalias nas temperaturas 

máximas e mínimas do ar, isto é, valores diários e horários acima ou abaixo das 

médias históricas e repercussões negativas no estado de saúde da população. 

Considerando esses aspectos, o geógrafo norte – americano, Peter Robinson, 

esboça este conceito genérico de ondas de calor: 

 

A definição básica de uma onda de calor é que essa é um período longo de 

estresse por calor relacionado a uma alta atmosférica incomum, o que 

provoca modificações temporárias no estilo de vida e que podem ter 

consequências adversas para a saúde da população afetada. Assim, apesar 

de uma onda de calor ser um evento meteorológico, não pode ser avaliada 

sem referência aos impactos humanos. Uma combinação de elementos 

meteorológicos relacionados à sensação humana do calor deve ser usada. 

Limiares adequados devem ser estabelecidos para essa combinação, 

considerando-se tanto os valores de alta do dia e de baixa noturna e 

relacionando-os com a variabilidade climática comum para a área. O efeito 

de duração também deve ser incluído. (ROBINSON, 2001, p.763). 

 

Rusticucci e Vargas (2001), ao investigar a variabilidade interanual das 

ondas de calor na Argentina, ofereceram um conceito ao fenômeno das ondas de 

calor e de frio, além de orientações acerca da determinação dos parâmetros de 

comprimento (duração) e intensidade dos eventos: 

 

[...] ondas são definidas como sequências diárias de anomalias de 

temperaturas tendo mesmo sinal. Assim, três parâmetros, neste evento, são 

considerados: o comprimento ou “persistência”, isto é, número de dias 

ininterruptos da anomalia, tendo o mesmo sinal, o valor máximo (anomalia 

positiva) ou mínimo (anomalia negativa) da onda e a “intensidade” (média 

de anomalias da onda). As anomalias de temperatura são calculadas por 

subtração do valor de temperatura diária da onda média anual no dia 

correspondente (RUSTICUCCI; VARGAS, 2001, p.76). 

 

Com o objetivo de estabelecer indicadores padrões de eventos extremos 

climáticos para estudos de monitoramento e projeções de mudanças climáticas, o 

grupo de pesquisadores do Programa Internacional de Pesquisa em Previsão da 

Variabilidade Climática (WCRP- WMO/CLIVAR) estabeleceu uma lista de vinte e 

sete índices climáticos, entre eles, os índices para identificação e intensidade das 

ondas de calor e de frio. 
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O índice climático para os eventos extremos de calor é definido quando, 

em cinco dias consecutivos, os valores absolutos diários da temperatura máxima 

registram um valor de 5,0ºC a mais do que seus valores normais diários e 

apresentam percentil superior a 90%. Numa situação inversa, as ondas de frio são 

definidas quando em cinco dias consecutivos, os valores absolutos diários da 

temperatura mínima registram valor de 5,0ºC a menos do que seus valores normais 

diários e apresentam percentil inferior a 10% (PETERSON et al., 2001; FRICH et al., 

2001; WMO, 2009). 

O Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil - INMET, em uma 

publicação em formato de glossário (INMET, 2012), oferta definições por demais 

simples sobre os fenômenos extremos de calor e de frio. As definições são na 

realidade verbetes do International Meteorological Vocabulary, WMO – nº. 182, 1992 

(WMO, 2012). Das definições: 

Ondas de calor: Período de tempo desconfortável e excessivamente 

quente que pode durar vários dias ou várias semanas.  

Ondas de frio: Queda rápida de temperatura num prazo de 24 horas, e que 

demanda cuidados especiais na agricultura, indústria, comércio e atividades 

sociais (INMET, 2012).  

 

A Secretaria Nacional de Defesa Civil, órgão vinculado ao Ministério da 

Integração Nacional, em uma publicação em forma de manual, classifica as ondas 

de calor e de frio como desastres naturais relacionados a temperaturas extremas, de 

acordo com uma classificação própria, chamada de Classificação Geral dos 

Desastres (BRASIL, 2003). 

As ondas de calor e de frio também recebem códigos específicos (ondas 

de calor: CODAR: NET.TOC/ CODAR: 12.207 e ondas de frio intenso: CODAR: 

NE.TFI/ CODAR: 12.201), com base na Codificação de Desastres, Ameaças e 

Riscos - CODAR, aprovada pela Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Defesa 

Civil. As principais características dos eventos térmicos extremos, segundo a 

Secretaria Nacional de Defesa Civil (BRASIL, 2003): 

 

Ondas de calor: originam-se quando frentes de alta pressão, formadas em 

regiões quentes, áridas ou semiáridas, deslocam-se, invadindo regiões de 

climas mais amenos, onde se estabilizam por alguns dias (BRASIL, 2003, 

p.38); 

Ondas de Frio Intenso: rápida e grande queda na temperatura sobre uma 

extensa área. Esta temperatura, bastante baixa, permanece sobre esta área 
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por várias horas, dias e, às vezes, uma semana ou mais, acompanhada 

geralmente por céu claro. Em função da dinâmica atmosférica, em 

determinadas épocas do ano, há uma intensificação do deslocamento de 

frentes frias, que passam a atingir regiões de clima subtropical, tropical e, 

até mesmo, equatorial (BRASIL, 2003, p. 27).  

 

Na análise dos trabalhos de Rusticucci e Berrucand (2001), Robinson, 

(2001), Paixão e Nogueira (2003), Calado et al. (2004), Meehl e Tebaldi (2004), 

WHO (2004, 2008), Jiménez, Gil e Herdera (2005), Norte et al. (2007), IPCC (2007), 

Firpo (2008), Jáuregui (2009), Basara et al. (2010) e Marengo (2010), foi possível 

identificar apontamentos de natureza conceitual das ondas de calor e frio e, em 

alguns deles, procedimentos metodológicos sobre a determinação de eventos 

extremos térmicos.  

Rusticucci e Berrucand (2001) analisaram as diferenças interdiurnas 

médias das temperaturas extremas do ar em 60 estações meteorológicas na 

Argentina, no período de 1959 a 1998. Para esse fim, os autores calcularam as 

normais sazonais diárias das temperaturas extremas com objetivo de identificar a 

ocorrência de ondas de calor e de frio. Para identificar as anomalias extremas, isto 

é, a intensidade dos eventos térmicos, os autores utilizaram a técnica estatística de 

agrupamento de posição (percentil). Sobre o uso dessa técnica, Rusticucci e 

Berrucand (2001) esclarecem: 

 

Os percentis indicam os valores extremos por sua posição numa série 

ordenada de menor a maior. O valor de temperatura que determina o 

percentil 5 (95) indica que abaixo (acima) desse valor, se encontra o 5% dos 

dados da série, a partir dos quais se determinam os valores extremos, com 

um valor de probabilidade associada. (RUSTICUCCI; BERRUCAND, 2001, 

p.89). 

 

Os resultados encontrados na pesquisa supracitada revelaram que a 

variabilidade interdiurna média das temperaturas máxima e mínima é maior no 

inverno que no verão, principalmente no norte da Argentina. Contudo, a frequência 

das temperaturas extremas no verão é maior do que no inverno, isso tanto para as 

ondas de calor como para as ondas de frio. 

Robinson (2001) determinou o comprimento, a frequência e a intensidade 

das ondas de calor nos Estados Unidos, em um período de 40 anos (1951- 1990), 

em 178 estações meteorológicas, e propôs um novo estabelecimento dos limiares 
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(zonas) de alarme em situações extremas de calor no país. O autor indica que 

existem dois aspectos para o estabelecimento de limiares para as ondas de calor: 

 

1) Excedendo os valores absolutos fixos. Pode ser possível definir um valor 

absoluto que, para uma primeira aproximação, representa o limite inferior 

para uma onda de calor fisiológica. Condições acima deste valor afetariam a 

maioria da população e necessitariam de algum tipo de modificação de 

atividades para prevenir desconforto ou problemas de saúde. Se tal limite 

fixo é adotado, ele efetivamente impede o uso do termo "onda de calor", 

definido em qualquer outra base, para os eventos que se situam abaixo do 

limiar, porém eles podem ser extremos em um determinado regime 

climático. Na prática, o termo também limita o evento, para a maioria dos 

Estados Unidos, para o verão, por mais estressante que um evento em 

outra estação possa ser; 

2) Desvio da normalidade. Os componentes sociológicos de uma onda de 

calor são dependentes do clima local e podem ser expressos por alguma 

medida de desvio das condições esperadas ou médias. Há várias 

abordagens possíveis, e três métodos foram considerados: superação de 

um percentual fixo de todos os valores observados, superação do valor 

médio diário por um desvio padrão fixo, e superação da média diária por 

uma quantia absoluta fixa. (ROBINSON, 2001, p. 764). 

 

Robinson (2001) considera, na primeira parte de sua pesquisa, o modelo 

de valor absoluto fixo adotado pelo Serviço Meteorológico Nacional (SMN/EUA), o 

qual se utiliza de um índice de conforto térmico (Temperatura Aparente- Ta ou Índice 

de Calor- Hi que combina temperatura e umidade relativa do ar para estimar a 

sensação térmica), para fixar limiares críticos de Hi diurno e noturno, 

respectivamente, igual ou superior a 40,6ºC (105ºF) e 26,7ºC (80ºF) em dois dias 

consecutivos (48 horas) para aviso de alerta de calor excessivo.  

Utilizando-se do modelo SMN/EUA, Robinson (2001) constatou que os 

critérios do modelo não são suficientes para determinar a ocorrência de ondas de 

calor em todo o país, porque não atende às particularidades climáticas regionais e 

locais. A partir dessas constatações, o autor sugere o estabelecimento de percentual 

fixo do Hi em cada estação, propõe novos limiares baseado em percentil e com isso 

sugere novas terminologias para ondas de calor e eventos associados ao fenômeno: 

 

Onda de calor: Um período de pelo menos 48 h, durante o qual nem na 

baixa noturna nem durante o dia o índice de calor Hi cai abaixo dos limiares 

de estresse térmico do SMN (80ºF e 105ºF). Nas estações em que mais de 

1% de ambas as observações do Hi de alta e baixa ultrapassarem esses 

limites, os valores de 1% são usados como os limiares de onda de calor; 

Onda de calor intenso: Um período de pelo menos 36 h durante o qual a 
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alta do dia excede o limite de alta de uma onda de calor em mais de 10ºF, e 

a baixa da noite ultrapasse o limite de baixa de uma onda de calor; 

Período de calor: Um período de pelo menos 48 h, durante o qual ambos 

os Hi da baixa noturna e alta do dia têm valores superiores aos observados 

de 1% do tempo na estação, mas cujas condições não cumprem os critérios 

para uma onda de calor. Para as estações nas quais os valores de 1% 

excedem os critérios de estresse por calor, um período de calor é definido 

como um evento com valores estando acima dos critérios do SMN, mas 

abaixo dos valores de 1%. 

Período quente: Um período de pelo menos 48h durante o qual o Hi da alta 

do dia ultrapassa 80ºF e ambos os índices de calor da baixa noturna e alta 

durante o dia têm valores superiores aos 2% do tempo observado na 

estação, mas as condições não cumprem os critérios para um período de 

calor. Para as estações em que os valores de 2% excedem os critérios do 

SMN de estresse térmico, os valores do SMN são os mínimos para um 

período quente, e os valores de 2% são os mínimos para um período de 

calor (ROBINSON, 2001, p. 771). 

 

Apesar de as definições propostas por Robinson (2001) terem sido 

elaboradas por critérios climáticos específicos de seu país, elas são importantes 

para os estudos que tratam sobre eventos de calor em outras regiões, por oferecer 

trajetórias metodológicas no estabelecimento de tipologias. Nesse sentido, o 

trabalho de Robinson (2001) oferta recursos de investigação de episódios extremos 

e intensos de calor em lugares onde se registram temperaturas elevadas durante 

todo ano e que apresentam reduzida amplitude térmica anual, sazonal e mensal, 

como Fortaleza. 

Paixão e Nogueira (2003) estudaram os efeitos de uma onda de calor 

sobre a mortalidade em Portugal no verão de 1991 e consideraram registros da 

temperatura máxima do ar igual ou superior a 32,0ºC por um intervalo de dois ou 

mais dias consecutivos, para definir onda de calor. Com esse procedimento, 

identificaram a ocorrência do fenômeno no período de 12 a 21 de julho de 1991 e 

verificaram um registro de 1.002 óbitos em todo o país, sendo as mulheres e os 

idosos os mais afetados.  

Calado et al. (2004), utilizando-se do mesmo procedimento de Paixão e 

Nogueira (2003), identificaram a ocorrência de uma onda de calor em Portugal, no 

verão de 2003, entre 29 de julho e 13 de agosto. Os autores detectaram que esse 

evento foi responsável por 1.953 óbitos no país e o mais grave, quando comparado 

com as ondas de calor do verão de 1981 (cerca de 1.900 óbitos) e 1991 (1.002 

óbitos).  
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Calado et al. (2004) observaram que a mortalidade foi maior nos grandes 

centros urbanos do país- Lisboa e Porto, com registros de 396 e 183 óbitos, 

respectivamente. As doenças que levaram mais a óbito, durante e após o evento, 

segundo os autores, foram golpes de calor, desidratação, distúrbios metabólicos e 

doenças do aparelho respiratório e do circulatório. 

Meehl e Tebaldi (2004), com base na análise dos eventos extremos de 

calor que atingiu Chicago, em 1995, e Paris, em 2003, buscaram definir ondas de 

calor. Os autores sugerem dois critérios na identificação do fenômeno. Para isso, 

utilizaram a série das temperaturas extremas do ar de 1961 - 1990 desses lugares. 

O primeiro critério considera a duração e a intensidade das temperaturas mínimas 

noturnas e das temperaturas máximas diurnas por três dias consecutivos. 

O segundo critério proposto por Meehl e Tebaldi (2004) trata da 

extrapolação dos limiares específicos (duração e frequência) das ondas de calor. Foi 

adotado no estudo dos autores dois limites: Limite 1 (T1), com as temperaturas 

máximas inseridas no percentil 97,5%; e o Limite 2 (T2), com as temperaturas 

máximas inseridas no percentil 81%. Considerando esses limites, os autores 

definem ondas de calor como: 

 

[...] período de dias consecutivos que satisfaçam três condições: I) A 

temperatura máxima diária deve estar acima de T1 por pelo menos 3 dias; II) 

A temperatura máxima média diária deve estar acima de T1 para o período 

inteiro e III) A temperatura máxima diária deve estar acima de T2 para o 

período inteiro (MEEHL; TEBALDI, 2004, p. 995). 

  

A Organização Mundial da Saúde, num relatório específico sobre os 

riscos das ondas de calor (WHO, 2004), revela que o fenômeno, normalmente, 

acontece em situações sinóticas de alta pressão atmosférica e que suas condições 

extremas, que expõem ao perigo a saúde humana, variam entre os lugares e 

dependem do clima local (WHO, 2004, p.37). O relatório relata métodos simples e 

complexos que identificam condições de extremo calor, com situações de risco à 

saúde. 

Os métodos simples estão baseados nos limites extremos da temperatura 

do ar (média, máxima e mínima) ou uma combinação desses com a umidade do ar. 

O relatório cita, também, como exemplo de método simples, o índice de conforto 

térmico da Temperatura Aparente de Steadman. Quanto aos métodos complexos, o 
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relatório inclui parâmetros meteorológicos e fisiológicos para uma melhor descrição 

da carga de calor. Esses parâmetros podem ser aplicados ao índice de conforto de 

Fanger ou índices baseados em estimações meteorológicas (WHO, 2004, p. 38). 

Jiménez, Gil e Herdera (2005), numa pesquisa sobre os impactos da onda 

de calor que atingiu a Europa no verão de 2003, afirmam que, do ponto de vista dos 

efeitos na saúde, não existe um critério padrão para definir ondas de calor, mas que 

há um consenso em adotar os extremos da temperatura máxima e mínima do ar 

superior à média diária dessas variáveis por vários dias. Tomando como orientação 

essa definição, os autores propõem índices para caracterizar a intensidade das 

ondas de calor e de frio: 

 

Do Índice de Onda de Calor (IOC); 

 

    ∑                 

Onde,      é a temperatura máxima do ar, e         , a normal diária da 

temperatura máxima do ar.  

 

Se               ocorre em vários dias consecutivos, tem-se onda de calor, 

caso contrário, se              , não há registro do fenômeno, isto é,     = 0 

(JIMÉNEZ; GIL; HERDERA, 2005, p. 149). 

 

Do Índice de Onda de Frio (IOF); 

 

    ∑                 

 

Se               ocorre em vários dias consecutivos, tem-se onda de frio, 

caso contrário, se              , não há registro do fenômeno, ou seja,     = 0 

(JIMÉNEZ; GIL; HERDERA, 2005, p. 149). 

 

Norte et al. (2007) analisaram as condições sinóticas que provocaram 

uma intensa onda de calor na Região Subtropical da América do Sul (Região Centro-

Norte da Argentina, Sul do Brasil, Uruguai e parte da Bolívia e do Paraguai) na 

última semana de janeiro de 2003. Os autores destacaram a gravidade do evento 
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por meio dos registros de temperaturas máximas da cidade de Mendonza (32º LAT 

S) e de uma cidade vizinha a ela, San Juan, que registraram, no dia 30/01/2003, às 

17:15 h (horário local), respectivamente, 44,4ºC e 45,4ºC.  

Firpo (2008) pesquisou sobre a ocorrência de ondas de calor e de frio e 

suas relações com El Niño e La Niña, por meio da análise das séries meteorológicas 

de 13 estações meteorológicas no estado brasileiro do Rio Grande do Sul entre os 

anos de 1967 a 2005. O autor define onda de calor e de frio como anomalias obtidas 

pela diferença dos valores diários da temperatura máxima e mínima do ar com a 

normal climatológica diária dessas temperaturas extremas. A respeito desse 

procedimento, Firpo (2008) esclarece: 

Para obter a normal climatológica diária das temperaturas máxima e mínima 

do ar foi feita uma média aritmética, para cada dia do ano, de todas essas 

temperaturas diárias medidas nos 39 anos de dados (de 1967 a 2005) 

disponíveis [...] A partir da normal climatológica diária para a série de dados, 

foram obtidas as ondas de calor e de frio, para temperaturas máxima e 

mínima diárias do ar, respectivamente, para cada ano de estudo. Isso se 

deu subtraindo a normal climatológica diária, obtida anteriormente, de cada 

ano em particular (Ano X – Normal diária). Levaram-se em consideração as 

anomalias, tanto da temperatura máxima quanto da temperatura mínima, 

como sendo os valores acima e abaixo, respectivamente, do valor normal 

climatológico esperado para cada dia do ano em questão e para a 

localidade em estudo. Logo, o valor da anomalia e dado, justamente, pela 

diferença entre o valor da temperatura observada e a temperatura 

esperada. Foi designado “onda” o período de dias consecutivos de 

anomalias, tanto negativas como positivas, maior ou igual a cinco dias 

(FIRPO, 2008, p.33). 

 

A pesquisa de Firpo (2008), além de oferecer uma grande contribuição 

metodológica para a identificação das ondas de calor e de frio, sugere uma proposta 

de classificação para a gravidade das ondas (amplitude e intensidade) com base em 

critérios estáticos: 

 

Primeiramente, quanto ao valor de intervalo de anomalia (valores no 1º 

quartil indicam alta amplitude térmica entre os valores de temperatura 

mínima ocorridos na onda, no 2º e no 3º quartil, amplitude térmica 

moderada, e no 4º quartil, baixa amplitude térmica) e após, quanto ao maior 

valor absoluto de anomalia (valores no 1º quartil indicam que a onda é forte, 

no 2º e no 3º quartil, que a onda é moderada, e no 4º quartil, que a onda é 

fraca). Para as ondas de calor, o mesmo foi feito. Porém, devido à mudança 

de sinais das anomalias (ondas de frio apresentam anomalias negativas e 

ondas de calor, positivas) as classificações também ficam modificadas. 

Ondas de calor com alta amplitude térmica são aquelas cujo intervalo de 
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anomalia está no 4º quartil, e com baixa amplitude térmica, no 1º. Já ditas 

fortes tem o maior valor de anomalia no 4º quartil, e as fracas, no 1º quartil. 

Para ambos os casos, as ondas moderadas continuam sendo aquelas que 

se enquadram no 2º ou 3º quartil (FIRPO, 2008, p. 56). 

 

Jáuregui (2009) estabeleceu um limite de temperatura máxima do ar igual 

a 30,0ºC, por três dias consecutivos, para identificar ondas de calor na Cidade do 

México. Com base nesse critério, o autor investigou a frequência histórica das ondas 

de calor e sua relação com as ilhas de calor urbanas. A pesquisa revelou que, 

durante a segunda metade do Século XX, houve um aumento de 6 para 16 eventos 

de ondas de calor, com tendência mais positiva a partir da década de 1990, e que, 

durante esse tempo, o contraste da diferença entre a média da temperatura do ar 

urbana e a rural passou de 6,0ºC para 10,0ºC. 

Jáuregui (2009) chama a atenção para o fato de que o aumento desses 

fenômenos de calor coincide com o aumento da população urbana, que passou de 

8,5 para 16,5 milhões de habitantes. O autor declara que o risco de morte e de 

enfermidades provocado pelo aumento na frequência de ondas de calor na Cidade 

do México é mais provável aumentar na população idosa e na população pobre da 

cidade. 

Basara et al. (2010) observaram o incremento no aquecimento do ar 

urbano na cidade de Oklahoma (localizada no centro-oeste dos Estados Unidos) 

provocado pelo efeito combinado das ilhas de calor e de uma intensa onda calor que 

atingiu a cidade no verão de 2008. O trabalho mostrou que o impacto combinado 

dos fenômenos provocou um incremento de 0,5ºC e passou a apresentar ilha de 

calor noturna de 1,5ºC (registro habitual na cidade) para 2,0ºC. 

O quarto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC, 2007) identificou que dias frios, noites frias e geadas se 

tornaram menos frequentes em muitas regiões, enquanto que dias quentes, noites 

quentes e ondas de calor passaram a ser mais frequentes na maior parte do mundo 

nos últimos 50 anos. O relatório também revela que o aumento de surtos de calor e 

ondas de calor tenha, possivelmente, influência da ação humana, numa escala de 

probabilidade de mais provável do que improvável, isto é, numa ordem de 33% a 

66% (IPCC, 2007). 
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Com base nos cenários de alta emissão dos GEE (Gases do Efeito 

Estufa), o IPCC (2007) revela uma projeção para o final do Século XXI de 

tendências positivas ao aumento na frequência das ondas de calor numa escala 

muito provável (probabilidade de 90% a 99%). A figura 1 mostra essa projeção numa 

escala global para os anos de 2080 a 2099 em relação aos anos de 1980 a1999. 

 

Figura 1- Mudanças em índices de extremos de ondas de calor projetadas para os anos de 
2080–2099 em relação aos anos 1980–1999 para o cenário A1B 

Fonte: Marengo (2010). 

 

Marengo (2010) afirma que o Brasil é vulnerável às mudanças climáticas 

atuais e, mais ainda, às que se projetam para o futuro e que o semiárido nordestino 

será uma das regiões brasileiras mais afetadas pelas mudanças climáticas globais. 

O autor emprega os recursos de projeção do IPCC (2007) e gera cenários para os 

anos de 2071 a 2100, em relação aos anos de 1961 a 1990, para a frequência de 

noites quentes na América do Sul e no Brasil (Figura 2). 

A figura 2 mostra que a região que, possivelmente, deverá ser a mais 

atingida com o aumento na frequência de noites quentes será a zona costeira do 

nordeste setentrional do Brasil, onde se situa a cidade de Fortaleza. A frequência 

atual de noites quentes nessa região, que é de 3% a 9%, passará a ser de 9% a 
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15%, para um cenário de baixa emissão de GEE (B2- projeção otimista), e de 24% a 

30%, em um cenário de alta emissão de GEE (A2- projeção pessimista). 

 

Figura 2- Aumento na frequência de noites quentes até 2100 para a América do Sul e Brasil. 
Modelo HadRM3, com base no índice climático TN90 (WCRP- WMO/CLIVAR) 

  
 

Presente 1961-1990 Projeção 2071-2100 (B2) Projeção 2071-2100 (A2) 

Fonte: Marengo (2010). 

 

Os estudos de Mc Michel et al. (2008), Silva (2010) e Murara, Coelho e 

Amorim (2010), cujos interesses não foram de analisar ocorrências de ondas de 

calor e de frio, serão apresentados a seguir pelo fato de suas investigações tratarem 

sobre a relação das temperaturas do ar e de outros atributos climáticos com a 

mortalidade e a morbidade por doenças cardiovasculares. 

Mc Michel et al. (2008) desenvolveram um dos estudos mais abrangentes 

a respeito dos efeitos do calor e do frio na mortalidade das populações. O principal 

objetivo da pesquisa foi de analisar a relação entre as temperaturas extremas e a 

mortalidade em 12 cidades populosas dos cinco continentes situadas em países de 

baixa renda (Liubliana, Bucareste, Sófia, Delhi, Monterrey, Cidade do México, 

Chiang Mai, Bangkok, Salvador, São Paulo, Santiago e Cidade do Cabo). 

De modo geral, o estudo revelou que as cidades com os menores 

registros de temperaturas mínimas (cidades do leste europeu) tiveram grandes 
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variações sazonais na mortalidade, com as maiores taxas percentuais de 

mortalidade registradas nos meses do inverno. Das quatro cidades situadas entre os 

trópicos, três - Bangkok, Chiang Mai e Salvador - mostraram pouca variação anual 

nos registros mortalidade, enquanto que a Cidade do México (19° 25‟ LAT N, 2.240m 

acima do nível do mar) mostrou uma sazonalidade mais clara das taxas de 

mortalidade (MC MICHEL et al., 2008, p. 1115). 

Na maioria das cidades pesquisadas por Mc Michel et al. (2008), houve 

relação entre a temperatura e a mortalidade em forma de “U”, sobretudo para as 

causas de morte associadas às doenças cardiorrespiratórias. As correlações foram 

crescentes tanto para o frio (exceto para as cidades de Liubliana, Salvador e Delhi) 

como para o calor (exceto para as cidades de Chiang Mai e Cidade do Cabo). 

Silva (2010) verificou, em escala intraurbana, no setor Sul/Sudeste da 

cidade de São Paulo, correlações entre as condições atmosféricas e ambientais 

(qualidade do ar) e o agravo da morbidade hospitalar por Doenças do Aparelho 

Respiratório em crianças (< 5 anos) e por Doenças do Aparelho Circulatório e 

Respiratório em idosos (> 60 anos) no período de 2003 a 2007. 

O estudo supracitado constatou associações estatísticas entre as 

variáveis atmosféricas (temperaturas médias e extremas do ar, amplitude térmica e 

índice de conforto térmico - PET) e ambientais (índice de poluição do ar- CO e MP10) 

e as internações hospitalares de forma diferenciada e específica entre os grupos 

etários investigados. De forma geral, Silva (2010) concluiu que o desconforto térmico 

para o frio e o aumento da amplitude térmica do ar foram os atributos que mais 

contribuíram para o gravo da morbidade hospitalar. 

Murara, Coelho e Amorim (2010) investigaram a influência dos elementos 

climáticos (temperatura média, temperaturas extremas do ar e precipitação) na 

morbidade hospitalar por doenças cardiovasculares, em pacientes adultos com 

idade maior que 45 anos, residentes em Presidente Prudente/SP, no período de 

2000 a 2005, e constataram uma tendência de sazonalidade no número de 

internações para o período do verão e do inverno. As correlações entre as variáveis 

apresentaram-se baixas, mas significativas, em termos estatísticos, entre as 

temperaturas extremas do ar e as internações hospitalares. 

Em suma, a revisão indicou que os estudos das ondas de calor e frio se 

concentram nas regiões de latitude média e alta. Apesar disso, não foi identificada 

nenhuma objeção para o desenvolvimento de estudos nas regiões de baixa latitude, 



50 
 

porque não existem critérios universais de determinação da frequência e intensidade 

dos fenômenos, visto que a gravidade térmica dos eventos depende das 

características do clima local e, portanto, varia geograficamente.  

Sabe-se que a amplitude térmica sazonal, nas regiões de média e alta 

latitude, é bem elevada. Essa é uma condição que contribui na intensidade das 

ondas de calor e de frio, fato que, talvez, justifique o estereótipo de que os 

fenômenos só se configurem nessas zonas latitudinais. Provavelmente, o que pode 

existir é um maior agravamento na duração e intensidade dos eventos nessas 

regiões, se comparado com as regiões de baixa latitude, principalmente para as 

cidades de clima equatorial tropical. 

Besancenot (2002, p. 230) oferta uma lista de incertezas sobre a definição 

dos fenômenos, sobretudo na definição das ondas de calor, a saber: 

 

a) A anomalia térmica deve ser avaliada em valor absoluto ou relativo? 

A primeira opção é privilegiada pelos meteorologistas franceses e 

americanos, que fixam respectivamente o limiar entre 30,0ºC e 32,2ºC. 

A segunda, de preferência dos britânicos. Uma onda de calor começa 

quando os termômetros indicam, ao menos, 4,0ºC acima da média 

histórica do lugar e do mês; 

 

b) Que tipo de temperatura deve ser levada em consideração na 

determinação das ondas: temperatura máxima diária, temperatura 

mínima? Valor instantâneo da temperatura ambiente? Média das 24 

horas, que se aproxima da média dos extremos? 

 

c) Um terceiro motivo de incerteza é a duração da anomalia térmica.  

A Organização Meteorológica Mundial ainda não deixa claro sobre 

esse ponto, simplesmente menciona a necessidade da persistência de 

“alguns dias ou semanas”. O Serviço Meteorológico Nacional dos 

Estados Unidos hesita um mínimo de dois ou três dias consecutivos. O 

Instituto Real de Meteorologia dos Países Baixos observa por cinco 

dias sem justificar sua escolha; 
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d) A temperatura é suficiente em todos os casos para caracterizar uma 

onda de calor? Ou é preciso incluir outros parâmetros climáticos, que 

condicionam o balanço energético do organismo? Tudo isso deixa 

muitas questões em aberto e somos finalmente tentados a admitir que 

uma onda de calor se defina mais em termos epidemiológicos do que 

meteorológicos. 

 

No presente estudo, será empregado o termo anomalias das 

temperaturas extremas (anomalias das temperaturas máxima do ar- anomalias 

positivas e anomalias da temperatura mínima do ar- anomalias negativas) para 

verificar as possíveis ocorrências de ondas de calor e de frio em Fortaleza, ao invés 

de ondas de calor e de frio, pois se considera que os usos das expressões só terão 

validade se for certificada correlação forte e estatisticamente significante entre os 

atributos climáticos e aumento do número de internações hospitalares por doenças 

cardiovasculares em idosos, grupo etário mais vulnerável aos eventos térmicos. 

Além de considerar as colocações de Besancenot (2002), há uma forte 

preocupação em aplicar os termos de modo inadequado em Fortaleza, cidade 

localizada em baixa latitude e de reduzida amplitude térmica, em virtude de 

equiparar, por exemplo, dias quentes (ocorrências habituais na cidade) a uma onda 

de calor. Somente a relação entre as anomalias mais intensas das temperaturas 

extremas do ar com as variáveis de natureza epidemiológica poderá indicar a 

ocorrência dos fenômenos em Fortaleza. 
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Realizou-se um estudo ecológico4 de séries temporais, exploratório, 

mediante análise de duas escalas temporais distintas. A primeira se refere ao 

período de 1974 a 2009, correspondente à série diária das anomalias das 

temperaturas máxima e mínima do ar.  

A segunda escala trata-se do período de 2004 a 2009 da série diária dos 

atributos climáticos (temperatura máxima, média e mínima do ar, amplitude térmica 

do ar, anomalias da temperatura máxima e mínima do ar, temperatura efetiva - 

índice Te, umidade relativa do ar, velocidade dos ventos e precipitação) e da série 

diária das internações hospitalares por DCV5 de pacientes idosos, residentes e 

atendidos em hospitais públicos (municipais e estaduais) e privados conveniados ao 

SUS em Fortaleza - CE. A eleição dessa escala temporal se deu em virtude de a 

disponibilização das informações epidemiológicas diárias pela Secretaria Municipal 

de Saúde – SMS - de Fortaleza abranger somente o período de 2004 a 2009. 

Como já havia ocorrido à conclusão da etapa de sistematização da base 

de dados da série diária das anomalias das temperaturas máxima e mínima do ar 

para o período de 1974 a 2009, até a fase do exame de qualificação de 

doutoramento e antes também do parecer favorável do Comitê de Ética e Pesquisa 

da UFC e da autorização de uso das informações epidemiológicas pela SMS, foi 

tomada a decisão de manter a escala 1974 – 2009 para análise temporal das 

anomalias térmicas. Dos critérios que nortearam a decisão: 

 

a) Registro histórico de periodicidade decenal das anomalias das 

temperaturas extremas do ar em Fortaleza; 

 

b) Compreensão da variação e frequência dos eventos térmicos 

extremos; 

 

                                                           
4
 Estudos ecológicos, também conhecidos como estudos agregados, são assim denominados porque 

sua unidade de análise é representada por grupos, diferentemente dos estudos transversais, caso – 
controle e de coorte, os quais têm o indivíduo como unidade de análise (LOPES, 2013, p.130). 
 
5
 As Doenças Cardiovasculares – DCV –são classificadas pela Classificação Internacional de 

Doenças, 10ª Revisão (CID-10), como Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo IX), sob o código 
I00 – I99. No anexo 1, consta a lista completa das Doenças do Aparelho Circulatório, segundo a CID-
10. 
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c)  Criação de uma base de dados que poderá subsidiar o 

desenvolvimento de outras pesquisas em Fortaleza no campo da 

climatologia urbana e da bioclimatologia humana. 

 

Na verificação da possível influência das temperaturas extremas do ar e 

de outras variáveis meteorológicas no agravo da morbidade hospitalar por DCV duas 

abordagens, são necessárias a climática e a epidemiológica. 

 

3.1 Abordagem climática 

 

3.1.1 Anomalias das temperaturas extremas do ar: trajetória metodológica 

 

O procedimento empregado na identificação das anomalias das 

temperaturas extremas do ar seguiu parte das orientações de Rusticucci e Vargas 

(2001), Rusticucci e Barrucand (2001), Jiménez, Gil e Herdera (2005) e Firpo (2008), 

os quais recomendam a diferença dos valores diários das temperaturas máxima e 

mínima do ar com a normal climatológica diária dessas variáveis na averiguação de 

persistências de anomalias térmicas extremas. Esse procedimento, na visão desses 

autores além de outros (MEEHL; TEBALDI, 2004; WMO, 2009), é suficiente para 

estabelecer o fenômeno de ondas de calor ou frio.  

Cabe lembrar que, no presente trabalho, foi utilizado o termo anomalias 

das temperaturas extremas do ar (anomalias positivas e negativas, respectivamente, 

para as anomalias das temperaturas máxima e mínima do ar), ao invés de ondas de 

calor e frio, pois se considera que o uso das expressões só terá validade se for 

certificada correlação forte e estatisticamente significante entre os atributos 

climáticos e aumento do número de internações hospitalares por doenças 

cardiovasculares. 

A pesquisa fez uso da série diária das temperaturas máxima e mínima do 

ar da Estação Meteorológica do Campus do PICI - UFC (03º 44‟ LAT S e 38º 33‟ 

LONG W; Altitude: 19,5 m) do período 1974 - 2009 para detectar as anomalias 

térmicas. A opção pela base de dados dessa estação e a escala temporal adotada 

se justificam por dois aspectos:  
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a) A estação é fixa, desde sua implantação na década de 1960, ou seja, 

não foi removida para outro ambiente da cidade, episódio que ocorreu com outra 

estação oficial da cidade; 

 

b) O ano de implantação da estação foi 1966, no entanto, os dados 

diários só foram disponibilizados a partir de 01 janeiro de 1974, pelo fato de a série 

diária 1966 - 1973 ter sido extraviada. Logo, a Estação só dispõe dos valores 

mensais para esse período. Apesar disso, a série 1974 - 2009 é completa e de boa 

qualidade, no sentido de não ter falhas em seus registros. 

Da execução das etapas na identificação e caracterização das anomalias 

das temperaturas extremas do ar: 

 

a) Etapa 1: tabulação dos dados em dia/mês da série histórica das 

temperaturas máxima e mínima do ar; 

 

b) Etapa 2: cálculo da normal climatológica diária das temperaturas 

máxima e mínima por meio do emprego da média aritmética, para cada 

dia do ano, de todas as temperaturas diárias registradas no período de 

1974 a 2009. Dessa forma, para a temperatura máxima do ar, utilizou-se 

a equação 2: 

 

               ∑
                       

  

    

      

 

                                                                                                    (2) 

Onde, i= 1 a 28, 30 ou 31, j= 1 a 12 e k= 1974 a 2009; 

 

E para a temperatura mínima do ar, a equação 3: 

 

               ∑
                       

  

    

      

 

                                                                                                  (3) 

Onde, i= 1 a 28, 30 ou 31, j= 1 a 12 e k= 1974 a 2009; 
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c) Etapa 3: cálculo das diferenças entre o valor diário das temperaturas 

máximas e mínimas do ar e a normal climatológica diária dessas 

temperaturas, com a finalidade de verificar ocorrências de anomalias 

térmicas. Para a obtenção das anomalias térmicas positivas (ATpos), foi 

aplicada para cada dia da série a expressão 4:  

 

                                  (4) 

 

Onde      é o valor diário da temperatura máxima do ar, e      a normal 

climatológica diária da temperatura máxima do ar. 

 

Para as anomalias térmicas negativas (ATneg), a expressão 5: 

 

                                 (5) 

 

Onde      é o valor diário da temperatura mínima do ar, e      a normal 

climatológica diária da temperatura mínima do ar. 

 

d) Etapa 4: análise de frequência das anomalias térmicas, a fim de 

identificar as anomalias positivas e negativas. Considerou-se como 

anomalia térmica a persistência de três ou mais dias consecutivos e 

ininterruptos de anomalias. Esse procedimento serviu para determinar o 

comprimento, ou seja, a duração das anomalias.  

 

É importante destacar que não foram consideradas as anomalias térmicas 

que iniciavam e terminavam em meses diferentes. Tal procedimento se 

justifica pelo fato de a análise das variações das anomalias térmicas 

também ocorrer numa escala mensal; 

 

e) Etapa 5: eleição de três tipologias de comprimento de anomalias, a 

saber: anomalias de 3 dias; anomalias de 4 dias e anomalias ≥ 5 dias; 

 



57 
 

f) Etapa 6: obtenção da amplitude térmica para cada comprimento das 

anomalias. Para se obter a amplitude, calculou-se a diferença entre o 

maior e o menor valor de anomalia de cada comprimento, isto é, o 

intervalo das anomalias (∆A). Com esse procedimento, também foi 

possível identificar a intensidade da anomalia, isto é, o pico da anomalia. 

Assim, foi considerado o maior valor de anomalia térmica presente em 

cada comprimento; 

 

g) Etapa 7: com a finalidade de estabelecer a gravidade das anomalias 

das temperaturas extremas do ar, foi proposta uma classificação com 

base no grau de amplitude e intensidade das anomalias. Para esse fim, 

foi empregada uma técnica estatística de medida de posição relativa aos 

dados da série de amplitude e intensidade das anomalias denominada de 

percentis6; 

 

h) Etapa 8: com base na sugestão de Rusticucci e Barrucand (2001), 

estabeleceu-se duas ordens percentílicas P5 e P95 para cada conjunto dos 

valores de amplitude e intensidade das anomalias. Isso representa que o 

valor térmico da amplitude ou intensidade que determina o percentil 5 

(percentil 95) indica que, abaixo (acima) desse valor, encontram-se os 5% 

dos dados da série, a partir dos quais se determinam os valores extremos 

térmicos e que entre esse limiares se encontram os 90% dos dados. 

 

O quadro 2 mostra o agrupamento em categorias e classes de gravidade 

dos valores de amplitude e intensidade da série obtida por meio das ordens 

percentílicas estabelecidas. Os valores de amplitude e intensidade tanto das 

anomalias positivas como das negativas foram ordenados em três tipos de 

categorias e classes. 

 

 

                                                           
6
 Os percentis estabelecem um agrupamento de posição de um determinado conjunto de dados em 

99 partes, ou seja, 99 percentis, representados por P1, P2, ..., P99, dividindo os dados em 100 grupos 
com cerca de 1% dos valores em cada um (TRIOLA, 2008, p.91). 
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Quadro 2- Proposta de classificação da gravidade das anomalias térmicas 

ANOMALIAS TÉRMICAS 

 

POSITIVA (TMÁX) NEGATIVA (TMÍN) 

Categoria Classe Descrição Categoria Classe Descrição 

A
M

P
L

IT
U

D
E

 (
∆

A
) 

 

 

 

1 

 

 

BAIXA 

(B) 

(0,1 ºC ┤ 0,2ºC) 

(P1)            (P5) 

 

P5= 0,2 ºC; 

5% (95%) dos 

valores de 

amplitude estão 

abaixo (acima) 

de 0,2 ºC. 

 

 

1 

 

ALTA 

(A) 

(-6,3 ºC ┤ -3,0ºC) 

(P1)            (P5) 

 

P5= - 3,0 ºC; 

5% (95%) dos 

valores de 

amplitude estão 

abaixo (acima) de 

-3,0 ºC. 

 

 

2 

 

 

MODERADA 

(M) 

(0,2 ºC ┤ 2,1ºC) 

(P5)            (P95) 

 

90% dos valores 

de amplitude se 

situam entre 

P5 e P95 

 

 

2 

 

MODERADA 

(M) 

(-3,0 ºC ┤ -0,2ºC) 

(P5)            (P95) 

 

90% dos valores 

de amplitude se 

situam entre 

P5 e P95 

 

 

3 

 

ALTA 

(A) 

(2,1 ºC ┤ 3,5ºC) 

(P95)            (P99) 

 

P95= 2,1 ºC; 

95% (5%) dos 

valores de 

amplitude estão 

abaixo (acima) 

de 2,1 ºC 

 

 

3 

 

BAIXA 

(B) 

(-0,2 ºC ┤ -0,1ºC) 

(P95)            (P99) 

 

P95= - 0,2 ºC; 

95% (5%) dos 

valores de 

amplitude estão 

abaixo (acima) de 

-0,2 ºC 

IN
T

E
N

S
ID

A
D

E
 (

>
ºC

) 

 

 

PERÍODO DE 

CALOR 

FRACO 

 

 

FRACA 

(FC) 

(0,2 ºC ┤ 0,5ºC) 

(P1)            (P5) 

 

P5= 0,5 ºC; 

5% (95%) dos 

valores de 

intensidade 

estão abaixo 

(acima) de 

0,5 ºC. 

 

 

PERÍODO DE 

FRESCOR 

FORTE 

 

 

FORTE 

(FT) 

(-6,4 ºC ┤ -3,4ºC) 

(P1)            (P5) 

 

 

 

P5= - 3,4 ºC; 

5% (95%) dos 

valores de 

intensidade estão 

abaixo (acima) de 

-3,4 ºC. 

 

 

PERÍODO DE 

CALOR 

MODERADO 

 

 

MODERADA 

(M) 

(0,5 ºC ┤ 2,4ºC) 

(P5)            (P95) 

 

90% dos valores 

de intensidade 

se situam entre 

P5 e P95 

 

 

PERÍODO DE 

FRESCOR 

MODERADO 

 

 

MODERADA 

(M) 

(-3,4 ºC ┤ -0,5ºC) 

(P5)            (P95) 

 

 

90% dos valores 

de intensidade se 

situam entre 

P5 e P95 

 

 

PERÍODO DE 

CALOR 

FORTE 

 

 

FORTE 

(FT) 

(2,4 ºC ┤ 3,9ºC) 

(P95)            (P99) 

 

P95= 2,4 ºC; 

95% (5%) dos 

valores de 

intensidade 

estão abaixo 

(acima) de 

2,4 ºC 

 

 

 PERÍODO DE 

FRESCOR 

FRACO 

 

 

FRACA 

(FC) 

 (-0,5 ºC ┤ -0,2ºC) 

(P95)            (P99) 

 

P95= - 0,5 ºC; 

95% (5%) dos 

valores de 

intensidade estão 

abaixo (acima) de 

-0,5 ºC 



59 
 

O ordenamento para as categorias referente à amplitude térmica é 

expresso em números ordinais. Para as categorias de intensidade, foi atribuída a 

expressão “período”, com o intuito de conceder à duração (comprimento) das 

anomalias térmicas o caráter de extremo térmico.  

Cabe destacar que será utilizado o termo período de frescor Forte, ao 

invés de período de frio Forte, por conta da cidade de Fortaleza apresentar valor de 

temperatura média mínima do ar de 22,1ºC, com variações mensais históricas de 

21,3ºC e 22,9ºC. Portanto, os períodos de calor e de frescor Forte poderão ser 

considerados como ondas de calor e de frio, caso haja correlação forte e 

estatisticamente significante com o agravo das enfermidades cardíacas. 

Devido aos percentis limiares fixos em P5 e P95, haverá, tanto para as 

séries das amplitudes como das intensidades das anomalias térmicas, um maior 

quantitativo das ocorrências dos valores inseridos na classe moderada, ou seja, 90% 

dos dados. 

 

3.1.2 Análise dos atributos climáticos 

 

Os procedimentos metodológicos adotados nesta etapa envolvem os 

recursos de análise das séries diárias das variáveis meteorológicas do período de 

2004 a 2009 que farão parte do estudo das correlações estatísticas, como variáveis 

explicativas. 

Além das anomalias das temperaturas extremas do ar, julgou-se 

necessário inserir outros atributos climáticos para verificar possíveis associações 

com as ocorrências de internações hospitalares. Assim, foram utilizados os dados 

diários da série da temperatura máxima, média e mínima do ar (ºC), amplitude 

térmica do ar (ºC), temperatura efetiva - índice Te (ºC), umidade relativa do ar (%), 

velocidade dos ventos (m/s) e precipitação (mm) da Estação Meteorológica do 

Campus do PICI - UFC (03º 44‟ LAT S e 38º 33‟ LONG W; Altitude: 19,5 m) do 

período de 2004 a 2009 para a análise de medidas descritivas e variação para cada 

ano da série.  

Das etapas de obtenção e do cômputo do valor médio diário das 

variáveis: 

a) Etapa 1: cálculo da média diária da temperatura e umidade relativa do 

ar. Para se obter a medida, utilizou-se o cálculo da média compensada, 
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critério estabelecido pelo INMET (1999, 2009). Então, para a temperatura 

média diária compensada (TC), foi empregada a equação 6: 

 

                                                      (6) 

 

E para a umidade relativa média compensada (URC), a equação 7: 

 

                                                  (7) 

 

b) Etapa 2: cálculo da temperatura efetiva- índice Te. O índice Te é uma 

escala de conforto térmico, também denominado de índice de desconforto 

ou índice de temperatura-umidade7,8. A escala é classificada como 

fisiológica e determina o alcance de zonas de conforto e desconforto 

térmico e foi desenvolvida por Thom no final da década de 1950 

(AYOADE, 2010, p. 65) obtida pela equação 8: 

 

                                                          (8) 

 

onde,    e    são as temperaturas do bulbo seco e do bulbo úmido 

medidos em ºC, respectivamente. 

 

A faixa de conforto da escala está no intervalo de 18,9ºC e 25,6ºC, sendo 

que os valores abaixo de 18,9ºC e acima de 25,6ºC são considerados, de 

modo respectivo, faixas de estresse ao frio e ao calor. Apesar de 

estabelecida essa faixa de conforto, a pesquisa considerou a zona de 

                                                           
7
 Quanto à justificativa de escolha da escala: 1) é uma das escalas mais utilizadas nos trabalhos de 

geografia (clima urbano) do Brasil; 2) já foi utilizada nos ambientes intraurbanos de Fortaleza em 
estudos episódicos sazonais de perfis horários (MOURA, 2006, 2008) e 3) a escala é de fácil 
compreensão e obtenção, portanto, atende às limitações operacionais da pesquisa (criação da série 
diária 2004 – 2009). 
 
8
 Apesar de o índice Te não considerar variáveis importantes para a compreensão do conforto 

térmico, como aquelas de natureza pessoal (vestimenta e metabolismo) e psicológica (percepção e 
sensação térmica), acredita-se que o uso do índice em associação com outras informações 
consideradas neste trabalho possa contribuir para a compreensão dos eventos térmicos. 
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Malhotra (AYOADE, 2010, p. 66), onde o índice Te varia de 21ºC a 26ºC. 

Essa modificação é aplicada na Índia9. 

 

Para obtenção dos valores médios diários da temperatura efetiva, houve, 

primeiramente, a necessidade de gerar os valores horários do índice10. 

Para esse fim, foram utilizados os registros horários da temperatura do 

bulbo seco e úmido da série 2004 - 2009 da Estação Meteorológica do 

Campus do PICI - UFC aplicados à equação do índice Te; 

 

c) Etapa 3: cálculo da média diária da velocidade dos ventos e da 

temperatura efetiva – índice Te. Para esse cálculo, utilizou-se a média 

aritmética simples dos valores das variáveis registrados nos três horários 

padrões de observação, isto é, 9, 15 e 21 horas local; 

 

d) Etapa 4: uso dos valores instantâneos da temperatura mínima e 

máxima do ar, obtidos de modo respectivo nos horários de 9 e 21 horas;  

 

e) Etapa 5: cálculo dos valores diários da amplitude térmica do ar obtido 

pela diferença da temperatura máxima e mínima do ar, conforme 

recomendação do INMET (1999); 

 

f) Etapa 6: uso dos valores de precipitação diária total. O INMET (2009) 

recomenda que para a precipitação os valores diários sejam computados 

como totais acumulados ao longo do dia.  

 

Etapas do cômputo das medidas descritivas (média, desvio padrão, valor 

máximo e mínimo e intervalo interquartílico) da série dos atributos climáticos para 

cada ano do período de 2004 a 2009: 

                                                           
9
 A modificação dos limites da escala se deu por conta de alguns valores de temperatura do ar 

detectados por Moura (2006, 2008) levantarem questionamentos quanto ao enquadramento na faixa 
de estresse ao calor para a cidade de Fortaleza. 
 
10

 A série diária do índice Te do período de 2004 a 2009 foi gerada no ambiente do Microsoft Excel 

2010 (Microsoft Corporation) no formato de planilhas eletrônicas. 
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a) Etapa 1: cálculo da média aritmética e do desvio - padrão para a série 

anual dos atributos climáticos, exceto para precipitação pluviométrica; 

 

b) Etapa 2: identificação do menor e maior registro da série anual dos 

atributos climáticos (valor máximo e mínimo); 

 

c) Etapa 3: ordenamento dos valores da série anual dos atributos 

climáticos em quartis11 para o cálculo do intervalo interquartil (IIQ = Q3 

– Q1). 

 

É importante destacar que, para a série anual da precipitação, por 

orientação do INMET (1999), não foram calculados o valor médio, o desvio- padrão 

nem o intervalo interquartil, visto que essas medidas não se constituem como bons 

estimadores dos totais pluviométricos diários, porque eles se distribuem 

assimetricamente, como acontece nas áreas semiáridas, em geral, e no Nordeste do 

Brasil, em particular (VAREJÃO SILVA, 2001, p.408). Assim, para a variável 

precipitação, só foram considerados a soma anual e os valores máximo e mínimo de 

cada ano da série 2004 - 2009. 

 

3.2 Abordagem epidemiológica 

 

3.2.1 Aspectos éticos 

 

Quanto aos aspectos éticos, este estudo cumpriu todos os requisitos e as 

normas que regulamentam a pesquisa que envolve seres humanos do Conselho 

Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, Resolução nº 196, de 10 de outubro de 

1996.  

O projeto de pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética e 

Pesquisa – CEP da Universidade Federal do Ceará, após a inserção das peças 

documentais12 exigidas pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP do 

                                                           
11

 Os quartis dividem um conjunto de dados em quatro partes iguais e são três: Q1 (primeiro quartil), 
Q2 (segundo quartil, que é a mediana) e o Q3 (terceiro quartil) (VIEIRA, 2012, p.53). 
 
12

 Folha de rosto, Ofício de encaminhamento ao CEP, Termo de Fiel Depositário, Dispensa de Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, Autorização para o uso das informações hospitalares, 
Orçamento detalhado da pesquisa e currículo do pesquisador. 
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Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde no site da Plataforma Brasil13 

sob o Certificado de Apresentação para a Apreciação Ética – CAEE registro nº 

04425412.2.0000.5054. 

Após a emissão do parecer favorável pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

UFC (Número do Parecer: 50111- Anexo 2), foi iniciada a fase de coleta e de 

tratamento da base de dados das internações hospitalares por DCV. 

 

3.2.2 Análise dos indicadores de morbidade 

 

Os dados das internações hospitalares das doenças cardiovasculares 

(CID-10, Capítulo IX, I00 - I99), do período de 2004 a 2009, foram cedidos pelas 

coordenações da Célula de Atenção Especializada – CAE e do Setor de Tecnologia 

e Informação - TI da Secretária Municipal de Saúde de Fortaleza em formato digital 

de planilhas eletrônicas. 

Os dados das internações hospitalares são de pacientes idosos 

residentes em Fortaleza atendidos pelos hospitais públicos (municipais e estaduais) 

e privados conveniados ao SUS. Neste estudo, foram consideradas idosas as 

pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, de acordo com o critério cronológico 

estabelecido pelo Estatuto do Idoso (BRASIL, 2009).  

As internações hospitalares no município de Fortaleza são gerenciadas 

pela Central de Leitos14, que repassam as informações ao Setor de Tecnologia e 

Informação-TI para tratamento e encaminhamento ao Ministério da Saúde. Cabe 

enfatizar que os dados de internações hospitalares obtidos pela pesquisa foram de 

                                                           
13

 http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf 

 
14

 “A Central de Leitos operava por meio de um programa denominado de Sistema Central de Leitos. 

O programa computacional foi uma aquisição da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza a uma 
empresa especializada de Curitiba. O programa entrou em operação, nos últimos meses do ano de 
2002, e foi desativado no início de 2012. Atualmente o gerenciamento das internações em Fortaleza 
ocorre via Sistema Nacional de Regulação – SISREG* do Ministério da Saúde”. (informação verbal 
cedida pelo técnico Leônidas Nascimento, do setor TI da SMS- Fortaleza). 
 
* “O SISREG é um sistema on-line, disponibilizado pelo Ministério da Saúde para o gerenciamento de 
todo Complexo Regulatório, indo da rede básica à internação hospitalar, visando à humanização dos 
serviços, maior controle do fluxo e a otimização na utilização dos recursos, além de integrar a 
regulação com as áreas de avaliação, controle e auditoria. Também foi disponibilizado um espaço on-
line denominado ambiente de treinamento para que gestores estaduais, municipais, profissionais de 
saúde e profissionais de informática naveguem e conheçam o escopo de funcionalidades que 
permitem compor uma central de regulação de maneira rápida e prática” (BRASIL, 2013). 
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internações que realmente se efetivaram, porque, às vezes, ocorre o agendamento 

da internação do paciente pela Central de Leito, mas a internação não é efetivada. 

Etapas para análise temporal e espacial do perfil epidemiológico das 

internações hospitalares (2004 - 2009): 

a) Etapa 1: determinação do número absoluto (N) de internações e das 

taxas de morbidade anual e mensal por DCV para a população total e 

para o grupo etário de 60 ou mais anos. 

 

Operacionalmente, a taxa de morbidade pode ser definida como a relação 

entre o número de casos de uma dada doença e o número de indivíduos 

da população, multiplicando o resultado pela base referencial que é, em 

geral, uma potência de 1015 (LIMA; PORDEUS; ROUQUAYROL, 2013, p. 

34), conforme mostra a equação 9:  

 

                    
                         

         
                     (9) 

 

Em termos operacionais, optou-se por utilizar a taxa de morbidade 

supracitada ao invés das taxas de prevalência e incidência que, por 

definição, exige levar em conta o número de casos conhecidos (soma 

dos “casos anteriormente conhecidos” e que ainda existem com os “casos 

novos”( ROUQUAYROL, 2012, p. 332) para o cálculo da prevalência16 e o 

número de casos novos para o cálculo da incidência17, 18. 

                                                           
15

 “Usualmente a potência é de 1.000, 10.000 ou 100.000, de livre escolha, conforme a conveniência 
ou tradição” (LIMA; PORDEUS; ROUQUAYROL, 2013, p. 37). A potência de 10 eleita neste trabalho 
foi de 10.000. 
 
16

 Segundo Rouquayrol (2012) e Lima, Pordeus e Rouquayrol (2013), a prevalência descreve a força 
com que subsistem as doenças nas coletividades. Operacionalmente, a taxa de prevalência pode ser 
definida como a relação entre o número de casos conhecidos de uma dada doença e a população 
exposta, multiplicando o resultado pela base referencial que é, em geral, uma potência de 10. 
 
Deve ficar bem estabelecido que o “número de casos conhecidos de uma dada doença” mede os 
casos que subsistem, isto é, mede a soma dos “casos anteriormente conhecidos” e que ainda 
existem com os “casos novos”. (ROUQUAYROL, 2012, p. 332). 
 
17

 “A incidência traduz a ideia de intensidade com que acontece a morbidade em uma população. 
Operacionalmente, a taxa de incidência é definida como a razão entre o número de casos novos de 
uma doença que ocorre em uma coletividade, em um intervalo de tempo determinado, e a população 
exposta ao risco de adquirir a referida doença no mesmo período, multiplicando o resultado por uma 
potência de 10.” (ROUQUAYROL, 2012, p. 335). 
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Por causa do montante de registros hospitalares, foi inviável identificar, na 

base de dados das internações hospitalares, se um registro de internação 

corresponderia a um “caso anteriormente conhecido” e que ainda existia 

ou se tratava de um “caso novo” de doença, por isso a opção de adotar a 

expressão quantitativa geral de morbidade, isto é, a Taxa de Morbidade 

ao invés das taxas de prevalência e incidência. 

 

É importante destacar que é comum encontrar nos boletins 

epidemiológicos emitidos pelas agências públicas de saúde do Brasil o 

emprego de taxas de internação ou hospitalização para tratar da 

morbidade das doenças. A título de exemplo, citam-se os Boletins de 

Saúde de Fortaleza (FORTALEZA, 2004, 2008, 2010, 2011) emitidos pela 

Célula de Vigilância Epidemiológica de Fortaleza – CEVEPI da SMS - 

Fortaleza sob a coordenação da epidemiologista Drª Maria Zélia 

Rouquayrol. Assim, a presente pesquisa adotará o termo taxa de 

hospitalização como equivalente a taxa de morbidade. 

 

A base populacional utilizada no cálculo das taxas de hospitalização foi a 

do censo 2010 do IBGE (IBGE, 2011). Os critérios que justificam o uso 

das informações demográficas do censo 2010 são: 1) ausência das 

projeções populacionais por bairro em Fortaleza para o período 2004 – 

2009 e 2) existência das informações populacionais por bairro, 

estratificada por sexo e faixa etária dos setores censitários do município19, 

a partir do censo 2010 – IBGE (FORTALEZA, 2012). 

 

b)  Obtenção das medidas descritivas (média, desvio - padrão, valor 

máximo e mínimo e intervalo interquartílico) da série diária das 

internações para cada ano do período de 2004 a 2009; 

 

                                                                                                                                                                                     
18

 Os estudos de prevalência e incidência de doenças, termos totalmente diferentes em sua 
conceituação, são igualmente utilizados, embora com objetivos diversos, para descrever o estado 
atual da doença, isto é, da morbidade em uma comunidade. (LIMA; PORDEUS; ROUQUAYROL, 
2013, p. 36). 
19

 Fortaleza está divida em 3.020 setores censitários, sendo esses distribuídos em 119 bairros 
(FORTALEZA, 2012). 



66 
 

c)  Determinação do número total de internações e das taxas de 

hospitalização por DCV para a população de 60 ou mais anos, por bairro, 

para geração dos mapas temáticos de morbidade. 

 

3.3 Análise dos dados 

 

A abordagem empregada nas análises foi a integração das informações 

climáticas e epidemiológicas, por meio de representação gráfica, além das análises 

de variação e correlação estatística. 

Foram utilizadas planilhas eletrônicas para o armazenamento dos dados 

que, depois de tratados, foram exportados para o software estatístico STATA, 

versão 8.0, para obtenção das medidas estatísticas. Os produtos cartográficos foram 

produzidos no software ArcGis, versão 10.1, numa escala de 1:100.000. Utilizaram-

se o sistema de coordenadas UTM e o Datum SAD- 69 24 S. 

Após a integração dos dados em séries anuais (2004 - 2009) e a definição 

dos períodos térmicos de maior intensidade, extraíram-se informações e padrões de 

comportamento dos eventos climáticos em escala anual e episódica, mediante 

análise das variações dos atributos climáticos e a verificação da possível associação 

entre os períodos térmicos de maior intensidade (episódios) com as internações 

hospitalares por DCV. 

Foram obtidas as medidas descritivas (médias, desvio padrão) dos 

atributos climáticos e dos quantitativos diários das internações e a verificação da 

associação entre as variáveis climáticas e as internações por ano, mediante uso do 

coeficiente de correlação de Spearmam (r) ao nível de significância em p ≤ 0,0520. 

Os coeficientes de correlação foram interpretados com base na sugestão de Vieira 

(2012), conforme mostra o quadro 3. 

Primeiramente, procedeu-se à análise exploratória diária das variáveis por 

ano da série 2004 – 2009; em seguida, destacou-se o período térmico de maior 

intensidade registrado em cada ano da série para analisar a variação e a verificar a 

correlação entre os atributos climáticos e as internações. 

 

                                                           
20

 O nível descritivo (p) é a “probabilidade mínima de erro ao concluir que existe significância 
estatística”. A grande vantagem de se utilizar o nível descritivo é a possibilidade de “quantificar” a 
significância, ou seja, no lugar de uma resposta do tipo “sim ou não”, temos a informação de “quanto” 
(PAES, 1998). 
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Quadro 3 - Interpretação do Coeficiente de Spearman 

Coeficiente Interpretação 

r= 1 ou -1 Correlação Perfeita 

0,75 < r < 1,00 ou - 1,00 < r < - 0,75 Correlação Forte 

0,50 < r < 0,75 ou – 0,75 < r < - 0,50 Correlação Moderada 

0,25 < r < 0,50 ou – 0,50 < r < - 0,25 Correlação Fraca 

0 < r < 0,25 ou – 0,25 < r < 0 Correlação Pequena ou Nula 

Fonte: Vieira (2012). 

Definiram-se como variáveis explicativas os valores diários médios das 

séries anuais da temperatura média do ar, índice Te, umidade relativa do ar e 

velocidade dos ventos e os valores diários instantâneos das séries anuais das 

temperaturas máxima e mínima do ar, anomalias das temperaturas máxima e 

mínima, amplitude térmica do ar e precipitação, e como variável resposta o número 

absoluto de internações diárias. 

 

3.3.1 Associação entre os atributos climáticos e a morbidade hospitalar por episódio 

 

Para cada ano da série 2004 – 2009, foi eleito o período térmico (período 

de calor Forte e de frescor Forte) de maior gravidade, quanto à amplitude e à 

intensidade das anomalias das temperaturas extremas do ar para analisar a 

variação e correlação entre os atributos climáticos e as internações hospitalares por 

sexo e grupos de causa das DCV de pacientes idosos.  

Nessa etapa da análise, consideraram-se os três principais grupos de 

causa das DCV, de acordo com as publicações do Ministério da Saúde do Brasil 

(BRASIL, 2002 e 2008). São eles: Doenças Isquêmicas do Coração (I21 - I25), 

Doenças Cerebrovasculares (I60 - I69) e Demais Causas (I00 – I99). De acordo com 

a literatura, são esses grupos de patologias cardíacas que têm mais relação com as 

variáveis climáticas, sobretudo as Doenças Isquêmicas do Coração e as Doenças 

Cerebrovasculares (BESANCENOT, 2001, 2002; PAIXÃO; NOGUEIRA, 2003; 

MURARA; COELHO; AMORIM, 2010; PEREIRA et al., 2011).  

 

Dos recursos de análise e tratamento dos dados: 
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a) Os períodos térmicos foram inseridos em um intervalo entre três dias 

anteriores e posteriores à ocorrência do evento formando, portanto, uma 

sequência temporal denominado aqui de episódios. A estratégia de 

estabelecer dias anteriores e posteriores a cada evento térmico da série 

tem finalidade de avaliar as possíveis disparidades (defasagem) das 

internações hospitalares provocadas pela ação das variáveis 

meteorológicas; 

 

b) Uso da técnica da Análise Rítmica proposta por Monteiro (1971, 1976) 

para associação contínua e simultânea entre os atributos climáticos, a 

circulação atmosférica regional, formadora dos tipos de tempo, e as 

internações hospitalares durante os dias de ocorrência dos episódios. Dos 

materiais e técnicas adotados na Análise Rítmica episódica: 

 

- Uso da série diária das variáveis climáticas e do número absoluto de 

internações por DCV; 

- Identificação das massas de ar atuantes sobre a região por meio da 

interpretação sinótica das Cartas de Pressão ao Nível do Mar do DHN 

do Ministério da Marinha do Brasil e das imagens dos satélites 

meteorológicos de órbita geoestacionária GOES-12 (canal 

infravermelho) fornecidas pelo CPTEC/INPE, no horário 12 GMT (9 

horas local); 

- Confecção dos gráficos da análise rítmica; 

 

c) Determinação do coeficiente de correlação de Spearmam (r) com nível 

de significância em p ≤0,05 entre as variáveis climáticas e o número 

absoluto das internações hospitalares por sexo e grupos de causa das 

DCV. Neste estudo, o uso do coeficiente de correlação de Spearman 

neste estudo se deve em função da ausência de normalidade dos dados 

climáticos e internações e do n obtido para compor a amostra dos 

episódios (n < 30); 

 

d) Obtenção das medidas de risco relativo (RR) e intervalos de confiança 

(IC) a 95% a partir da Regressão de Poisson, para as variáveis que se 
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mostraram associadas mediante coeficiente de correlação moderado ou 

forte e estatisticamente significante (p ≤ 0,05). Essas medidas foram 

ajustadas em duas fases distintas, tanto para os dias de ocorrência do 

episódio, isto é, os dias que englobam o período térmico e os três dias 

antecedentes e posteriores ao mesmo (defasagem) como para os dias do 

período térmico (sem defasagem). A indicação de uso da Regressão de 

Poisson deve-se ao tipo da variável resposta do estudo: número absoluto 

de internações diárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 

 



71 
 

“A vila de Fortaleza do Ceará edificada sobre terra arenosa, em 
formato quadrangular, com quatro ruas, partindo da praça e mais 
outra, bem longa, do lado do norte desse quadrado, correndo 
paralelamente, mas sem conexão. As casas têm apenas o pavimento 
térreo e as ruas não possuem calçamento, n’algumas residências, há 
uma calçada de tijolos diante. Têm três igrejas, o palácio do 
governador, a casa de Câmera e prisão, Alfândega e Tesouraria. Os 
moradores devem ser uns mil e duzentos. A Fortaleza, de onde esta 
vila recebe a denominação, fica sobre uma colina de areia, próximo 
às moradas, e consiste num baluarte de areia ou terra, do lado do 
mar, e uma palissada, enterrada no solo, para o lado da vila [...] Não 
é muito para compreender-se a razão de preferência dada a este 
local” (KOSTER,1942, p.164 apud GIRÃO, 1995, p.106). 
 
 

A descrição acima, feita pelo viajante inglês Henry Koster, em 1810, 

mostra o crescimento estagnado da Vila de Fortaleza, durante o período colonial, o 

aglomerado urbano que se instalou na margem esquerda do riacho Pajeú, possuía 

função apenas administrativa21. 

De vila a cidade22 e, de cidade a metrópole, a Fortaleza do século XXI 

extrapola seus limites físicos e dinamiza todo o fluxo econômico do estado do Ceará. 

A metrópole também ganha dimensões regionais e atinge partes dos estados do Rio 

Grande do Norte, Piauí e Maranhão (SOUZA, 2006, p.151), sendo o principal polo 

convergente desse processo. Como expressa o geógrafo urbano José Borzacchiello 

da Silva, “Fortaleza é a metrópole do semiárido que no Ceará despeja o sertão no 

mar”. 

Com uma população de 2.452,185 habitantes (IBGE, 2011), Fortaleza é 

exemplo de desenvolvimento concentrador e excludente, com áreas de padrão de 

vida próximas ao dos países desenvolvidos e outras em situação de pobreza 

extrema. Isso resulta em uma forte segregação socioespacial e, por conseguinte, 

diferenças acentuadas de vulnerabilidade social23 (SOUZA, 2006; COSTA, 2009). 

                                                           
21

 A Vila de Fortaleza não mantinha relações sólidas com outras vilas cearenses, por conta das 
limitações de comunicação (porto precário, ausência de estradas e vias férreas), portanto, estava em 
desvantagem na hierarquia econômica da região, pois não apresentava propícia a indústria do gado, 
ou seja, Fortaleza estava excluída das rotas comerciais vinculadas à pecuária (COSTA, 2005). 
 
22

 A Vila que se tornou cidade em 1826 começa a ter mais expressão urbana condicionada, 
sobretudo, pela ascensão do Ceará na divisão internacional do trabalho. A grande demanda de 
algodão para indústria inglesa e a crise no fornecimento desse produto pelos Estados Unidos fazem 
com que a produção de algodão se intensifique pela província cearense, tendo Fortaleza a função de 
concentrar a produção para exportação, além da ampliação de seu papel político e administrativo 
(SOUZA, 1978). 
23

 A vulnerabilidade social de pessoas, famílias ou da comunidade é entendida como uma 

combinação de fatores que possam produzir uma deteorização de seu nível de bem-estar, em 
consequência de sua exposição a determinados tipos de riscos (COSTA, 2009, p. 145). 
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Fortaleza se desenha em setores urbanos determinados, principalmente 

por níveis socioeconômicos como, por exemplo, em níveis de renda da população. 

No estudo realizado por Souza (2006), encontra-se uma análise detalhada sobre a 

segregação socioespacial em Fortaleza, apresentada de forma sucinta a seguir: 

 

[...] nos setores leste e sudeste da cidade ressalta-se a Fortaleza moderna, 
verticalizada, onde reside a maioria da população com os mais altos níveis 
de renda, enquanto nos setores oeste e sudoeste, embora se verifique a 
existência de alguns bairros de classe média, predominam os bairros 
populares e as concentrações de favelas. Atendendo à demanda das 
populações, desenvolveram-se também, nos bairros dos setores leste e 
sudeste, novas áreas comerciais através do surgimento de modernos 
shoppings centers, e foi induzida a abertura de novas vias de acesso e a 
implantação de serviços urbanos. Na parte oeste e sul da cidade, 
localizam-se a grande maioria dos conjuntos habitacionais populares para 
a classe média baixa, além da expansão da autoconstrução e dos mutirões 
habitacionais. Na parte oeste da cidade, concentra-se pois, a maioria da 
população de menor poder aquisitivo. Observa-se também que é na parte 
oeste e sul da cidade que vem acontecendo o maior número das ações de 
ocupações de terras dos últimos anos (SOUZA, 2006, p.160). 

 
 

Em termos administrativos, Fortaleza conta com 119 bairros, agrupados 

em seis regiões, conforme mostra o mapa 1, que destaca, por regional, o nome dos 

bairros de maior e menor população absoluta, segundo as estatísticas do censo 

2010 – IBGE (FORTALEZA, 2012). 

O mapa 2 mostra a distribuição da população de Fortaleza por bairros e 

indica que os bairros mais populosos da cidade se localizam nos setores noroeste 

(Barra do Ceará - 72.423 hab. e Vila Velha - 61.617 hab.) e sudoeste (Mondubim - 

76.044 hab. e Granja Lisboa – 52.042 hab.), setores que correspondem às 

Regionais Administrativas 1 e 5, respectivamente.  

Os bairros menos populosos de Fortaleza se localizam, principalmente, 

na Regional 2 (Manoel Dias Branco - 1.447 hab. e Praia de Iracema - 3.130 hab.) e 

na região 6 (Pedras - 1.342 hab. e Sabiaguaba - 2.117 hab.). 

De modo geral, as Regionais Administrativas 1, 3 e 5 concentram o maior 

número de habitantes da cidade. É nessas regiões, além de alguns bairros das 

Regionais 2 e 6, que se registram os maiores índices de vulnerabilidade social de 

Fortaleza (ROSA; COSTA, 2009). 
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Mapa 1- Localização de Fortaleza e divisão dos bairros por Regionais Administrativas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza (2012).  

 

Mapa 2- Número absoluto de habitantes por bairros de Fortaleza- Censo 2010 

Fonte: Censo Demográfico 2010- IBGE (FORTALEZA, 2012). 

Organização: Marcelo de Oliveira Moura. 
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A metrópole Fortaleza apresenta sérios problemas sociais e ambientais 

em diferentes escalas e gravidades, os quais se configuram de forma desigual no 

espaço urbano e promovem vulnerabilidades acentuadas (ROSA; COSTA, 2009; 

ZANELLA et al., 2009). Dos problemas socioambientais presentes em Fortaleza, 

incluem-se aqueles de natureza climática, como os eventos extremos de 

chuva/inundações urbanas e as ilhas de calor/desconforto térmico (SANTANA, 1997, 

2002; MALVEIRA, 2003; ZANELLA; MELLO, 2006; MOURA, 2008).  

No estudo realizado por Moura (2008), foi identificado que as ilhas de 

calor, no espaço urbano de Fortaleza, concentram-se, em intensidade e frequência, 

nos setores sudoeste e porção central da cidade, correspondendo, portanto, aos 

territórios das Regionais 3, 4 e 5.  

Esses espaços da cidade são áreas de maior massa edificada, porém, 

com pouca verticalização (regiões 3 e 4), e a Regional 5 é área de intensa expansão 

urbana. São inúmeros os loteamentos, os conjuntos habitacionais e as áreas de 

mutirão nessa região. Um verdadeiro “canteiro de obras” caracteriza a paisagem 

urbana nesse setor da cidade. 

Os mais baixos índices de cobertura de vegetação são encontrados 

nessas regiões da cidade, exceto para alguns setores das regiões 5 e 6, que ainda 

guardam resquícios de uma Fortaleza de sítios e chácaras, mas que já ganha nítidos 

sinais de transformação com a intensa pressão dos setores da construção civil. 

Outras regiões de Fortaleza que não apresentaram ilhas de calor de forte 

intensidade, em especial, os bairros localizados na Regional 6, merecem atenção 

quanto ao planejamento urbano. Desatacam-se os Bairros Luciano Cavalcante, 

Água Fria, Sapiranga/Coité, Alagadiço Novo, Cidade dos Funcionários, Parque 

Manibura, Cambeba e parte do Bairro de Messejana, bairros onde se presencia 

intensa transformação da paisagem natural da cidade.  

São vários os riachos e as lagoas aterrados na Região 6 de Fortaleza 

para o benefício do capital imobiliário de grandes agências da construção civil, a 

exemplo, as lagoas do Soldado, Seca, Coité e Sapiranga. A devastação da 

vegetação ribeirinha e lacustre e a vegetação de tabuleiro não ficam à margem da 

degradação.  

A expansão urbana ocorre de modo bastante acelerado nos bairros 

mencionados, e o mais preocupante é que a verticalização já está presente nesses 

setores da cidade, como um conjunto de doze edifícios de até quinze pavimentos 
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concentrados entre os Bairros do Cambeba e Messejana próximo à BR 116. Nos 

Bairros Luciano Cavalcante e Água Fria, no trecho que vai do Shopping Iguatemi até 

o extinto Supermercado Hiper Mercantil, contornando a margem esquerda da 

Avenida Washington Soares, bem como na Avenida Rogaciano Leite, a presença da 

massa verticalizada é ainda mais intensa. 

A regressão dos ventos em Fortaleza poderá se tornar ainda mais 

drástica em alguns anos, pois a principal entrada dos ventos na cidade é de sudeste, 

área de ocorrência do processo de verticalização dos trechos citados, que tende, 

possivelmente, a se intensificar nos próximos anos e a formar um efeito barreira para 

a passagem dos ventos.  

A cobertura de vegetação e as superfícies hídricas de Fortaleza são os 

sistemas naturais mais degradados e os mais subtraídos da paisagem da cidade. 

Esse processo, somado às características do clima local, configura-se como um dos 

fatores responsáveis pelo aquecimento do ar urbano, razão por que há um maior 

acréscimo de situações de risco ao desconforto térmico para a população. 

Por fim, a Metrópole Pajeuana reflete carências e deficiências em 

estrutura, serviços, equipamentos e qualidade de vida urbana resultantes de 

políticas neoliberais que “maltrapilham” a cidade tornando-a incompleta, desigual e 

injusta, ou melhor, como expressa Silva (2001), “uma cidade constituída como uma 

colcha de retalhos com soluções pontuais e isoladas, sem conexão com o pré-

estabelecido no conjunto de sua legislação urbanística e na totalidade de seus 

planos” (SILVA, 2001, p. 63). 

 

4.1 Aspectos gerais da morbidade hospitalar em Fortaleza 

 

O gerenciamento e a oferta de ações e serviços de saúde, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde - SUS - na cidade, são de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS (FORTALEZA, 2013). Segundo os dados do 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE (CEARÁ, 2012), na 

cidade de Fortaleza, existem 279 unidades de saúde ligadas ao SUS, sendo 156 

unidades da esfera pública de domínio federal, estadual e municipal (55,9%) e 123 

unidades da esfera privada (44,1%). 

A rede própria de unidades de saúde da SMS de Fortaleza conta com 121 

unidades, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. A seguir, 
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uma descrição da distribuição e das especialidades das unidades de saúde em 

Fortaleza: 

A rede própria é formada por 92 postos de saúde, dois Centros de 
Especialidades Odontológicas (CEO), o Centro de Especialidades Médicas 
José de Alencar (CEMJA), duas Farmácias Populares, 14 Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS), oito hospitais secundários, um hospital 
terciário, outro de atenção secundária e terciária. A rede conveniada é 
composta por clínicas e hospitais públicos, privados e filantrópicos 
credenciados, que prestam serviços de consultas, exames e internações. 
A porta de entrada dos serviços de saúde são os postos de saúde ou 
Centros de Saúde da Família, que oferecem a atenção básica ou primária à 
população, tendo como referência o Programa Saúde da Família.  
A atenção especializada é oferecida na rede própria – em alguns postos de 
saúde e hospitais, no Centro de Especialidades Médicas José de Alencar 
(CEMJA) e nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) – e na 
rede conveniada. A atenção secundária na rede própria é feita pelos oito 
hospitais distritais, conhecidos como Frotinhas (três) e Gonzaguinhas (três), 
além do Centro de Atenção à Criança e do Hospital Nossa Senhora da 
Conceição. A atenção terciária municipal é realizada no Instituto José Frota 
(IJF) e no Hospital da Mulher de Fortaleza que é de atenção secundária e 
terciária (FORTALEZA, 2013). 

 

Das unidades de saúde capacitadas para internações hospitalares em 

Fortaleza, grande parcela é de hospitais e clínicas de domínio privado conveniado 

ao SUS. Assim, das 126 unidades de saúde 86 são unidades da esfera privada 

(68,3%) e 40 são unidades da esfera pública (31,7%). O maior número de unidades 

está localizado nas Regionais 4 (49 unidades) e 2 (33 unidades), e o menor número, 

nas Regionais 1 (6 unidades) e 5 (6 unidades) (FORTALEZA, 2011). 

As unidades de saúde capacitadas a internações por doenças do 

aparelho circulatório em Fortaleza, no período de 2001 a 2006, somam um total de 

36 unidades, das quais 21 unidades (clínicas e hospitais) são da esfera privada, 

conveniadas ao SUS (58,3%), e 15 são hospitais públicos (41,7%). Cabe ressaltar 

que, do montante de unidades capacitadas, apenas em uma (Instituto do Coração 

da Criança e do Adolescente) o atendimento é específico para crianças e 

adolescentes (FORTALEZA, 2008). 

As regiões de mais concentração de unidades capacitadas a internações 

por doenças do aparelho circulatório são as Regionais 2 (13 unidades: 7 privadas e 

5 públicas) e 4 (9 unidades: 8 privadas e 1 pública). Já as regiões com menor 

concentração de unidades são as Regionais 3 e 5, ambas com duas unidades 

públicas (FORTALEZA, 2008). 

Com a finalidade de apresentar o perfil geral da morbidade em Fortaleza, 

exibem-se, na tabela 1, as taxas médias de internações hospitalares por capítulos 
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da CID -10 para o período de 2000 a 2010, elaborado pela equipe da Célula de 

Vigilância Epidemiológica de Fortaleza (FORTALEZA, 2011).  

 

Tabela 1- Taxa média das principais causas de hospitalização de residentes em Fortaleza, 
2000 a 2010 

Capítulo CID-10 
Taxa Média 2000-2010 Classificação 

Masculino* Feminino* Masculino Feminino 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 622,4 511,1 3º 3º 

II. Neoplasias (tumores) 365,9 488,7 7º 4º 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e 
transtornos imunitários 

29,7 35,8 18º 19º 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 97,7 116,8 13º 12º 

V. Transtornos mentais e comportamentais 399,0 210,9 6º 9º 

VI. Doenças do sistema nervoso 73,3 53,3 15º 17º 

VII. Doenças do olho e anexos 54,0 56,5 17º 16º 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide 8,1 6,5 19º 20º 

IX. Doenças do aparelho circulatório 548,9 476,5 5º 5º 

X. Doenças do aparelho respiratório 904,9 740,3 1º 2º 

XI. Doenças do aparelho digestivo 553,5 423,3 4º 7º 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 166,6 107,5 11º 14º 

XIII. Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo 

156,8 110,9 12º 13º 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 220,0 454,0 8º 6º 

XV. Gravidez, parto e puerpério 0,0 3.074,1 - 1º 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 213,7 177,9 9º 10º 

XVII.Malformações congênitas, deformidades e 
anomalias cromossômicas 

67,6 48,2 16º 18º 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais (causas mal 
definidas) 

75,5 81,5 14º 15º 

XIX. Lesões consequentes às causas externas 739,9 263,7 2º 8º 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 6,1 2,8 20º 21º 

XXI. Contatos com serviços de saúde 180,0 156,6 10º 11º 

Total de internações 5483,6 7.596,9 - - 

*Taxas por 100.000 homens e por 100.000 mulheres. 
Fonte: Fortaleza (2011). 

 

De modo geral, a tabela 1 mostra que as principais causas de 

hospitalização em Fortaleza apresentam valores sempre mais elevados para a 

população masculina do que para a feminina. Assim, por exemplo, a taxa de 

hospitalização média das doenças do aparelho circulatório entre os homens é de 

548,9 por 100.000 homens, enquanto que, entre as mulheres, é de 476,5 

internações por 100.000 mulheres. 

As internações por doenças do aparelho respiratório e lesões 

consequentes às causas externas (acidentes de trânsito, homicídios e outras 



78 
 

violências) constituem os principais motivos de hospitalização entre os homens com 

taxas de 904,9 e 739,9 internações por 100.000 homens, respectivamente. 

Para a população feminina, as taxas de internação por gravidez, parto e 

puerpério (causa específica do gênero feminino) ocupam a primeira posição entre as 

causas de hospitalização, com taxa de 3.074,1 por 100.000 mulheres; em sequência 

às doenças do aparelho respiratório, ocupa o segundo lugar em hospitalização entre 

as mulheres com taxa de 740,3 internações por 100.000 mulheres. 

No que diz respeito às taxas de hospitalização por faixa etária, observa-

se, no gráfico 1, que o grupo de pessoas com 60 ou mais anos apresenta as mais 

elevadas taxas hospitalares para todos os anos da série 2000 a 2010, com taxa 

média de 140,0 internações por 100.000 habitantes.  

 

Gráfico 1- Taxas médias de hospitalização (por 100.000 habitantes) de 
residentes em Fortaleza, por faixa etária, 2000 a 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                 Fonte: Fortaleza (2011). 

 

Quanto às causas de hospitalização para o grupo de pessoas com 60 ou 

mais anos, destacam-se as internações por doenças cardiovasculares, conforme 

mostra o gráfico 2. Observa-se que as taxas de hospitalização apresentaram certa 

uniformidade para a população idosa, pois se sabe que, com o avançar da idade, é 

"quase natural" o aumento das doenças crônico-degenerativas, entre as quais se 

salientam as causas referentes às doenças do aparelho circulatório que levam à 

internação (FORTALEZA, 2011, p. 11).  
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Gráfico 2- Taxas médias de hospitalização (por 100.000 habitantes) de residentes 
em Fortaleza por Doenças do Aparelho Circulatório, 2000 a 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Fonte: Fortaleza (2011). 

 

A Organização Mundial da Saúde (OPAS, 2003; WHO, 2008) alerta para 

o fato de que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis - DCNT24, em que estão 

incluídas as doenças do aparelho circulatório, são responsáveis pelas principais 

causas de morte e internações no mundo, com crescimento significativo nos países 

em desenvolvimento. As DCNT atingem indivíduos de todas as camadas 

socioeconômicas, e de maneira mais intensa, os pertencentes a grupos vulneráveis, 

como idosos, e os de baixas escolaridade e renda (MALTA; MOURA; JÙNIOR, 2013, 

p. 273). 

As doenças do aparelho circulatório representam um importante problema 

de saúde pública no Brasil (BRASIL, 2008). Há algumas décadas, vêm sendo a 

primeira causa de morte no país (RISI JUNIOR; NOGUEIRA, 2002). Em Fortaleza, 

apresentam as mais elevadas taxas de mortalidade, para o período de 2000 a 2007 

(FORTALEZA, 2008), e ocupam a quinta posição por morbidade hospitalar, e a 

primeira, por causa de internação hospitalar, para as faixas etárias de 50 a 59 anos, 

                                                           
24A Organização Mundial de Saúde inclui como DCNT as doenças do aparelho circulatório, 
neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes mellitus. Esse conjunto de doenças tem em 
comum um conjunto de fatores de riscos (MALTA; MOURA; JÚNIOR, 2013, p.273).  



80 
 

e de 60 ou mais anos entre os períodos de 1998 a 2004 e de 2000 a 2009 

(FORTALEZA, 2004, 2011). 

O Brasil tem passado, nas últimas décadas, por transformações no perfil 

epidemiológico de mortalidade e morbidade, resultantes, principalmente, dos 

processos de transição demográfica e nutricional. A mudança na estrutura etária da 

população brasileira se explica, entre outros fatores, pelo o aumento da população 

idosa. Esse cenário impõe a necessidade de se incrementarem políticas públicas em 

diversos setores, em especial, a oferta de serviços de saúde para os idosos, visto 

que, esse grupo etário é o mais vulnerável às DCNT, sobretudo, às doenças 

cardiovasculares. (MALTA; MOURA; JÙNIOR, 2013, p. 274). 

Segundo as estatísticas demográficas do censo 2010 (IBGE, 2011), a 

população idosa de Fortaleza é de 237.775 habitantes (144.336 do sexo feminino e 

93.409 do sexo masculino). Foi o grupo etário que apontou um dos maiores 

crescimentos absolutos entre os censos de 2000 e 2010. Por conta disso, é 

necessário ampliar as politicas locais existentes e de se redimensionar a oferta de 

serviços de saúde para essa população. 

 

4.2 O clima de Fortaleza 

 

4.2.1 Circulação atmosférica  

 

A circulação atmosférica atuante em Fortaleza é resultado do dinamismo 

atmosférico superior, o qual se configura através da circulação global. Os processos 

físicos interativos dessa atmosfera superior estabelecem, influenciam e controlam os 

centros de ação, os quais determinam o comportamento da atmosfera em nível de 

grandeza inferior. 

O clima de Fortaleza depende, portanto, de seu macroclima, além das 

características regionais e dos aspectos locais, isto é, a associação entre os 

controles climáticos (sítio, estrutura, morfologia e função urbana, somados com as 

condições físico-naturais do território) e os atributos climáticos (temperatura, 

umidade, velocidade do vento, chuva etc.). 

Os sistemas atmosféricos que agem em Fortaleza atuam, sobretudo, nas 

áreas equatoriais de baixa latitude e provocam, habitualmente, estabilidade 

atmosférica no período do inverno e da primavera, causando instabilidade no 
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período sazonal do verão e do outono, com a ocorrência de chuvas concentradas 

entre fevereiro e maio.  

Os sistemas atmosféricos que atuam sobre a cidade podem ser 

classificados de acordo com o tempo de duração e tamanho. É assim que se 

conhecem os sistemas de grande escala (MEA- Massa Equatorial Atlântica e ZCIT- 

Zona de Convergência Intertropical), de mesoescala (VCAS- Vórtice Ciclônico de Ar 

Superior e CCM- Complexos Convectivos de Mesoescala, LI- Linhas de Instabilidade 

e as OE- Ondas de Leste) e os de escala local (brisas marítimas e terrestres). 

A porção norte do Nordeste brasileiro, onde se situa Fortaleza, é 

dominada pela ação da Massa Equatorial Atlântica (MEA) proveniente do Anticiclone 

Semi - Fixo do Atlântico Sul (AAS), de onde se originam os alísios de Sudeste (SE) 

e, em menor escala, do Anticiclone Semi - Fixo do Atlântico Norte (AAN), origem dos 

alísios de Nordeste (NE). 

A MEA é responsável pelas condições de estabilidade do tempo sobre 

Fortaleza, principalmente no inverno e na primavera, e o sistema de mais 

permanência sobre a cidade. Quando atuante, a MEA produz, habitualmente, céu 

limpo ou nuvens altas do tipo cirruformes e elevado gradiente barométrico e térmico 

em superfície. Nimer (1989) aponta as principais características da MEA: 

 
A Massa Equatorial Atlântica compõe-se de duas correntes: inferior e 
superior, caminhando ambas na mesma direção. A inferior, bastante fresca 
por se tratar de ar polar velho, encontra-se carregada de umidade, oriunda 
da evaporação do oceano ao contato do forte vento superficial. A corrente 
superior se apresenta pelo contrário muito quente e seca em virtude da forte 
inversão de temperatura que a separa da superficial, não permitindo que 
ambas se misturem; ficando o vapor concentrado na corrente superficial, 
com uma temperatura tanto mais elevada quanto menor a altitude (NIMER, 
1989, p.35). 
 

Na região de convergência dos alísios de SE e NE, forma-se o principal 

sistema produtor de chuvas para o norte do Nordeste: a Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT)25, que atua entre fevereiro e maio na região. Cabe destacar que 

é na região norte do Nordeste que os fenômenos El Niño, La Niña e Dipolo do 

Atlântico têm grande influência na variabilidade da chuva (UVO; NOBRE, 1989; 

ALVES; REPELLI, 1992; XAVIER, 2001; ADREOLI, 2004; LUCENA et al., 2010). 

                                                           
25

 A ZCIT é uma extensa região de convergência, de 3 a 5 graus de largura, que tem um 
deslocamento sazonal para o hemisfério norte (inverno-primavera) e para o sul (verão-outono) 
provocada pelas variações dos alísios e da temperatura de superfície do mar (TSM) no Atlântico 
Norte e Sul (SOUSA, 1998; FERREIRA; MELLO, 2005). 
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Sobre o Atlântico Tropical, a ZCIT migra de sua posição mais ao norte, 

cerca de 10ºN a 14ºN em agosto-setembro, para a posição mais ao sul, cerca de 4ºS 

durante março-abril. Tal deslocamento é provocado pelas diferenças de pressão e 

temperatura no Atlântico Norte e Sul, chamado de Dipolo do Atlântico26: 

A ZCIT é um sistema convectivo que pode atuar em associações tanto 

com os sistemas atmosféricos de grande escala quanto de mesoescala. A título de 

exemplo, citam-se as associações da ZCIT com a MEC27 no dia 21/04/2005 

(MOURA, 2006), com o VCAS no dia 29/01/2004 (ZANELLA; MELLO, 2006) e com a 

LI no dia 04/05/2007 (MOURA, 2008). Dos sistemas de escala mesoescalar atuantes 

sobre Fortaleza: 

 

 Vórtice Ciclônico de Ar Superior (VCAS) 

Sistema meteorológico de origem tropical, conhecido também como 

Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN‟s), formado no Oceano Atlântico entre os 

meses de novembro e março, mas com maior frequência de atuação nos meses de 

janeiro e fevereiro. O tempo de duração desse sistema varia, em média, entre sete e 

dez dias. O sistema dá origem a um aglomerado de nuvens, com formato de círculo, 

girando no sentido horário com o percurso de leste para oeste. Em sua borda (região 

de baixa pressão), zona periférica do vórtice, é marcada por nuvens provocadoras 

de chuva, o Centro (região de alta pressão) caracteriza-se por apresentar 

movimentos de ar de cima para baixo, o que aumenta a pressão e inibe a formação 

de nuvens (FERREIRA; MELLO, 2005, p. 20). 

 

 Complexos Convectivos de Mesoescala (CCMs) 

Os CCMs são sistemas tipicamente de origem local, que provocam 

chuvas fortes e de curta duração (VITORINO et al., 1994). São aglomerados de 

nuvens cumulonimbus, cobertos por densa camada de cirrus que podem ser 

                                                           
26

 Quando as águas no Atlântico Norte estão mais frias, a pressão tende a ficar mais intensa, e os 

ventos alísios de nordeste intensificam-se e empurram a ZCIT para posições latitudinais mais ao sul. 
Este padrão chama-se dipolo favorável às chuvas para o setor norte do Nordeste do Brasil. Quando 
ocorre o contrário, ou seja, o sul está mais frio, a pressão aumenta, os ventos alísios de sudeste 
intensificam-se, forçando o posicionamento da ZCIT para posições latitudinais mais ao norte. Este 
padrão é chamado de dipolo desfavorável às chuvas no setor norte do Nordeste do Brasil 
(FERREIRA; MELLO, 2005, p.25). 
 
27

 Massa Equatorial Continental de característica quente e úmida que atua sobre a região amazônica, 

mas que pode alcançar o Nordeste Setentrional. 
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facilmente identificados em imagens de satélite como sendo sistemas de nuvens 

aproximadamente circulares e com um crescimento explosivo num intervalo de 

tempo de seis a doze horas (SOARES et al., 2010).  

A atuação de tal sistema pode ser intensificada quando associado ao 

efeito das brisas, pois os CCMs, assim como as brisas, têm sua formação com mais 

veemência no período noturno e está ligada ao escoamento dos ventos alísios, que 

surgem devido a uma perturbação nos alísios de SE, o que gera os aglomerados de 

nuvens (SOARES et al., 2010). 

 

 Linhas de Instabilidade (LI) 

As Linhas de Instabilidade são bandas de nuvens causadoras de chuva, 

normalmente do tipo cumulus, organizadas em forma de linha ou curva. As que 

atuam na costa cearense ocorrem entre os meses de novembro e março e são 

geradas pelos efeitos de brisas marítimas e pelas linhas de convergência da ZCIT 

(FERREIRA; MELLO, 2005, p. 21). Sousa (1998) apresenta as principais 

características genéticas das LI: 

 

As Linhas de Instabilidade constituem um sistema que se desenvolvem 
associado à circulação de mesoescala. Apresentam-se no litoral e adentram 
pelo continente formadas pela convecção aumentando os índices de 
pluviosidade. A distribuição vertical de temperatura e umidade é tal que o 
levantamento de uma camada inteira de ar tenderá a deixar esse ar 
instável, e ocorrerá o fenômeno da condensação. As LI formam-se também 

entre os campos de pressão, no continente. (SOUSA, 1998, p. 181). 

 

 Ondas de Leste (OE) 

São sistemas que se deslocam de leste para oeste, a partir da costa da 

África, até atingirem o Nordeste setentrional e leste. Esses sistemas de mesoescala 

provocam chuvas principalmente na Zona da Mata, que se estende desde o 

Recôncavo Baiano até o litoral do Rio Grande do Norte, mas, quando as condições 

oceânicas e atmosféricas estão favoráveis, também provocam chuvas no estado do 

Ceará, nos meses de junho, julho e agosto. (XAVIER, 2001; MALVEIRA, 2003; 

FERREIRA; MELLO, 2005). Sua formação é produto das massas de ar carregadas 

de umidade formadas sobre o Atlântico Sul (entre a linha do equador e o paralelo de 

20ºS), especialmente quando o oceano apresenta intensas anomalias positivas de 

temperatura (XAVIER, 2001, p. 366). 
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Quanto aos sistemas atmosféricos de escala local atuantes em Fortaleza, 

destacam-se as brisas marítimas e as terrestres. A formação das brisas é uma 

resposta da atmosfera a um gradiente de entropia que se estabelece à superfície, ou 

seja, elas surgem pelas diferenças entre os fluxos de calor sensível e latente 

existentes entre a superfície terrestre e a superfície do mar (ALCÂNTRA; SOUZA, 

2008). 

A direção dos ventos de brisa em Fortaleza é de nordeste, para as brisas 

marítimas, e de sudoeste, para as brisas terrestres (CLAUDINO SALES, 2002). 

Dubreuil et al. (2004) referem que, na costa do Ceará, para ocorrer a circulação de 

brisa marítima, é necessário que haja, logo no início do dia, uma diferença térmica 

de aproximadamente 1,0ºC a 3,0ºC entre as superfícies do continente e do mar. 

Os grandes centros urbanos brasileiros e, consequentemente, a maior 

parcela da população do país se instalam no litoral. No Nordeste, com exceção de 

Teresina, todas as capitais têm seu sítio urbano em ambientes litorâneos. Apesar 

desse fato, pouca atenção é dada às interações do clima urbano com a dinâmica e 

os processos costeiros nessas cidades, em especial, com as circulações de brisas. 

A relação sítio – verticalização, na orla marítima de Fortaleza, no tocante 

à regressão dos ventos locais, ainda é um tópico pouco esclarecido no clima da 

cidade. A hipótese da interferência da massa edificada e verticalizada situada, de 

forma concentrada, na Avenida Beira- mar e nos bairros da Aldeota, Meireles e 

Dionísio Torres, no clima da cidade, é a mais cogitada para regressão dos ventos.  

 

4.2.2 Síntese climática 

 

A caracterização dos atributos climáticos de Fortaleza ocorreu por meio 

da análise das normais mensais meteorológicas da série 1971 - 2010 da Estação 

Meteorológica do Campus do PICI da Universidade Federal do Ceará28. A prancha 1 

mostra a variação mensal de nove normais meteorológicas, descritas a seguir. 

 

 

                                                           
28

 A Estação disponibiliza ainda mais quatorze séries de normais climatológicas. São elas: 1966-
1995, 1967-1996, 1968-1997, 1969-1998, 1970-1999, 1971-2000, 1972-2001, 1973-2002, 1974-2003, 
1975-2004, 1976-2005, 1977-2006, 1966-2005 e 1967-2006. 
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A insolação (Prancha 1 A), variável que expressa a quantidade de brilho 

solar, tem um valor normal anual de 2.869,6 horas. Os extremos ocorrem nos meses 

de abril e agosto, com 155,5 e 294,1 hora/mês, respectivamente. Os valores mais 

baixos são registrados nos meses do verão e do outono, período que corresponde à 

quadra chuvosa em Fortaleza (fevereiro a maio) e equivale a 24,8% da soma anual. 

Já as maiores somas ocorrem nos meses do segundo semestre do ano, 

principalmente nos meses de julho a novembro, e expressam 49,6% do valor anual.  

A pressão do ar (Prancha 1 B) apresenta uma média normal anual de 

1009,4 mb. Os valores mínimos ocorrem nos meses de janeiro e março (1008,3 mb), 

e os valores máximos, nos meses de julho (1011,3 mb) e agosto (1011,0). O campo 

de baixa pressão se estabelece no verão e no outono, entre novembro e maio. Os 

meses de fevereiro a maio correspondem aos mais baixos valores de insolação. 

Dessa forma, os reduzidos valores de insolação e pressão se configuram no período 

de maior umidade do ar, nebulosidade e precipitação na cidade. O campo de alta 

pressão se estabelece entre junho e setembro, meses que se registram reduzidos 

valores de umidade do ar, nebulosidade e precipitação. Por outro lado, é o período 

de maior evaporação, velocidade dos ventos e de elevadas temperaturas do ar. 

A prancha 1 C mostra o comportamento mensal das normais da 

temperatura máxima, média e mínima e revela um gradiente térmico elevado para 

todo o ano. Essa condição se explica pela situação latitudinal de Fortaleza, no 

entanto, os valores extremos das normais mensais expressam a sazonalidade de 

verão e inverno. 

O valor normal anual da temperatura máxima do ar corresponde a 31,8ºC. 

O mês de junho exibe a normal mensal mais reduzida da série, com valor de 31,2ºC, 

e dezembro, o valor mais elevado, com 32,3ºC. Já o valor anual da temperatura 

média do ar é de 26,9ºC, e seus extremos são de 26,1ºC, em julho, e 27,7ºC, no 

mês de dezembro. O valor normal anual da temperatura mínima do ar é de 22,1º C, 

e seus extremos são de 21,3ºC e 22,9ºC para os meses de agosto e dezembro, de 

modo respectivo. 

A umidade relativa do ar possui média histórica anual de 78%, com 

valores extremos de 84%, em abril, e 72% no mês de setembro (Prancha 1 D). Essa 

variável tem valores mais elevados no verão e no outono, principalmente de 

fevereiro a maio. Nesse recorte temporal, também se registram as mais elevadas 

taxas de nebulosidade. Na primavera, de setembro a novembro, observa-se, uma 
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redução dos valores de umidade relativa do ar. Nesse período, registram-se baixos 

valores pluviométricos e uma maior atuação dos ventos em Fortaleza. 

A nebulosidade (Prancha 1 E) expressa seu comportamento proporcional 

à umidade do ar e à precipitação, ou seja, exibindo elevadas taxas no verão e no 

outono e redução na primavera. Dessa maneira, há uma soma histórica maior da 

variável, no primeiro semestre do ano, em especial, nos meses de março (6,5/10) e 

abril (6,3/10). No segundo semestre, há uma queda nos valores normais da 

nebulosidade, com registros mínimos nos meses de agosto (3,8/10) e setembro 

(3,9/10). 

A precipitação pluviométrica tem uma normal anual de 1621,2 mm. A 

prancha 1 F mostra que os totais pluviométricos são maiores no verão- outono. O 

volume acumulado nesse período é de 1418,2 mm e corresponde a 87,5% da 

precipitação total anual. Já o quadrimestre, habitualmente mais chuvoso, de 

fevereiro a maio, apresenta 69,2% da chuva anual e 79,1% da chuva acumulada no 

verão- outono. Os mais reduzidos volumes da variável ocorrem no inverno- 

primavera com o acumulado de 203,0 mm, o que representa 12,5% da precipitação 

total. Os extremos mensais ocorrem nos meses de abril (354,0 mm) e setembro 

(11,3 mm). 

O comportamento da variável evaporação presente na Prancha 1 G 

expressa valores normais mensais obtidos com Evaporímetro de PICHÉ à sombra. 

Os valores médios históricos de evaporação exibem um ritmo inversamente 

proporcional aos valores normais da umidade do ar, da nebulosidade e da 

precipitação. Essa situação é marcante na estação do outono, quando os valores se 

apresentam reduzidos, sobretudo nos meses de março (76,6 mm) e abril (70,0 mm). 

Na primavera, os valores de evaporação são mais elevados e seguem 

proporcionalmente o comportamento padrão da insolação, das temperaturas do ar e 

da velocidade dos ventos. Os meses de outubro e novembro apresentam os maiores 

valores de evaporação, com 170,3 mm e 161,2 mm, respectivamente.  

A velocidade do vento (Prancha 1 H) exibe baixos valores nas estações 

do verão e do outono. Os menores valores da variável são registrados nos meses de 

março (2,6 m/s) e abril (2,5 m/s), e os maiores registros de intensidade se 

concentram na primavera, principalmente nos meses de setembro e de outubro, com 

valor histórico mensal de 4,6 m/s. 
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Quanto à direção do vento, variável representada na Prancha 1 H, nota-

se que o sentido leste é predominante, fato que elege como direção de primeira 

ordem. Já a direção sudeste presente nos meses de junho e julho se estabelece 

como de segunda ordem. Cabe mencionar, com base na análise dos registros 

mensais da série, que a direção sudeste também é habitual para os meses do 

segundo semestre do ano, devido à atuação dos ventos regionais alísios de sudeste, 

cuja origem está vinculada ao Anticiclone Semi-fixo do Atlântico Sul.  

Foi constatado também que a direção nordeste é presente nos meses do 

primeiro semestre do ano, sobretudo no outono, e sua gênese está vinculada ao 

Anticiclone Semi-fixo do Atlântico Norte, o qual promove os ventos regionais alísios 

de nordeste. O fato de a direção predominante ser de leste ocorre devido à cidade 

de Fortaleza se localizar sobre uma região de confluência de circulação regional, ou 

melhor, na zona de confluência dos alísios que impulsionam e redirecionam o 

sentido dos ventos para a direção leste. 
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Neste capítulo da pesquisa, apresentam-se os resultados da análise da 

frequência e da variação das anomalias das temperaturas extremas do ar29 no 

período de 1974 - 2009 quanto ao comprimento (duração), à amplitude e à 

intensidade térmica, por meio de representação gráfica, numa escala anual, sazonal 

e mensal para cada tipo de anomalia estabelecida, ou seja, anomalias de 3 dias, 4 

dias e ≥ 5 dias.  

Como já mencionado nos capítulos anteriores, acredita-se que é mais 

viável, primeiramente, apontar os eventos de maior expressão quanto à amplitude e 

à intensidade térmica, sem rotulá-los de “ondas” (ondas de calor e de frio) do que 

assim defini-los sem antes constatar seus possíveis efeitos na saúde da população. 

Portanto, nessa fase do trabalho, não serão considerados os dados de natureza 

epidemiológica, isto é, os registros de internações e taxas hospitalares por sexo e 

grupo de causas das DCV da população idosa residente em Fortaleza e, por 

conseguinte, não se aplicarão as correlações estatísticas entre os atributos 

climáticos e as enfermidades cardiovasculares em virtude de a temporalidade das 

informações epidemiológicas ser de 2004 a 2009.  

 

5.1 Avaliação quantitativa das anomalias das temperaturas extremas do ar em 

Fortaleza (1974 - 2009) 

 

Em Fortaleza, o número total de anomalias das temperaturas extremas do 

ar para o período investigado é de 1.394 anomalias, das quais 815 são anomalias da 

temperatura máxima do ar, e 579, anomalias da temperatura mínima do ar, 

conforme exposto no gráfico A da prancha 2. 

No que se refere à duração das anomalias, constatou-se que há um maior 

número de registros para o comprimento ≥ 5 dias, representando 52,8% do montante 

total das anomalias da série. Tais registros foram identificados tanto para as 

anomalias positivas quanto para as negativas, cujos totais absolutos são de 436 e 

300 anomalias, de modo respectivo.  

                                                           
29

 Os registros das anomalias das temperaturas máxima e mínima do ar, quanto à sua classificação 

(comprimento, amplitude e intensidade térmica), constam nos anexos 3 a 20, organizados por número 
de ocorrências mensais da série 1974 - 2009. Nos anexos de 3 a 8, há o registro do número de 
ocorrências mensais das anomalias extremas do ar por comprimento; nos anexos de 9 a 14, consta o 
número de ocorrências mensais da amplitude térmica, por comprimento, distribuída quanto às suas 
classes de gravidade (Baixa, Moderada e Alta), e por fim, nos anexos de 15 a 20, consta o número de 
ocorrências mensais da intensidade térmica, por comprimento, organizadas com suas classes de 
gravidade (Fraca, Moderada e Forte). 
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O comprimento das anomalias de 3 dias representa 30,8% da série, com 

243 registros de anomalias positivas e 187 negativas. Já o número de registros para 

o comprimento de 4 dias corresponde a 16,4% da série, com 136 registros de 

anomalias da temperatura máxima, e de 92, para anomalias da mínima. Então, as 

ocorrências de anomalias de 4 dias apresentam o menor quantitativo do período 

1974 – 2009, de acordo com os gráficos da prancha 2 B. 

No tocante à classificação da gravidade das anomalias térmicas, ou seja, 

ao grau de amplitude e de intensidade dos eventos térmicos, nota-se, na prancha 2 

C e D, que há um maior acumulado de registros para a classe Moderada, tanto para 

as anomalias positivas quanto para as negativas. Isso se deve às ordens 

percentílicas estabelecidas no agrupamento dos valores de amplitude e intensidade 

da série definidos na metodologia da pesquisa. 

Assim, 90% dos valores de amplitude e de intensidade da série das 

anomalias térmicas apresentam um maior quantitativo das ocorrências na classe 

Moderada, e 5% dos valores agrupados nas classes Alta e Baixa para amplitude e 

Forte e Fraca para a intensidade.  

Nos gráficos C e D da prancha 2, há mais ocorrência de anomalias ≥ 5 

dias na classe Moderada, tanto para a amplitude quanto para a intensidade térmica. 

Em sequência, o maior número de registros dessa classe são para as anomalias de 

comprimento de 3 e 4 dias. Logo, há um maior montante de intervalos de valores na 

classe Moderada de amplitude (0,2ºC ┤ 2,1ºC) e intensidade (0,5ºC ┤ 2,4ºC) para 

anomalias da máxima e de intervalos de amplitude (-3,0ºC ┤ -0,2ºC) e intensidade (-

3,4ºC ┤ -0,5ºC) para as anomalias da mínima no comprimento de ≥ 5 dias na série 

investigada.  

O comprimento de anomalias ≥ 5 dias também concentra, de modo 

majoritário, as classes de gravidade Alta e Forte das anomalias. Em virtude disso, 

pode-se afirmar que os eventos extremos de calor e frescor, ou melhor, os períodos 

de calor e frescor Forte em Fortaleza ocorrem com mais frequência no intervalo ≥ 5 

dias. 

Foram contabilizadas 69 anomalias térmicas de natureza extrema para o 

período de 1974 – 2009, das quais 39 são positivas e se configuram como períodos 

de calor Forte, e 30 anomalias negativas correspondentes aos períodos de frescor 

Forte. Esses quantitativos representam, portanto, 5% das anomalias da série 
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estudada e se distribuem em intervalos de valores positivos para anomalias das 

máximas de 2,4 ºC ┤ 3,9ºC e valores negativos para anomalias das mínimas de -6,3 

ºC ┤ -3,0ºC. 

No que diz respeito às classes de gravidade Baixa, para a amplitude, e 

Fraca para a intensidade, a prancha 2 C e D mostra que o comprimento de 

anomalias de 3 dias agrupa o maior número de registros, seguido do comprimento 

de 4 dias. Assim, os períodos de calor Fraco (0,2 ºC ┤ 0,5ºC) e frescor Fraco (-0,5 ºC 

┤ -0,2ºC) em Fortaleza ocorrem com maior frequência em até três dias. 

De modo geral, foi constado que existe um maior número de ocorrências 

de anomalias térmicas positivas em Fortaleza, com persistência ≥ 5 dias, sobretudo 

para as anomalias de gravidade Forte. Essa informação vai ao encontro dos 

resultados da pesquisa de Pétalas (2000), que analisou a série histórica da 

temperatura máxima do ar, além de outras variáveis climáticas da Estação 

Meteorológica do PICI, por meio de testes estatísticos de tendência sazonal, e 

concluiu que a temperatura máxima do ar tende a aumentar. 

Pétalas (2000) verificou o efeito da urbanização nos parâmetros 

climáticos (radiação, insolação, temperaturas médias e extremas do ar, umidade 

relativa do ar, nebulosidade, vento, precipitação, evaporação e evapotranspiração) 

das séries históricas do PICI (área menos urbanizada) e da FUNCEME (área mais 

urbanizada) e constatou que existem alterações climáticas nas variáveis 

meteorológicas das séries. A autora também constatou que a série da FUNCEME 

apresenta um maior número de alterações do que a estação do PICI e tem mais 

tendência a aumentar as temperaturas máxima, média e mínima do ar. 

Outros trabalhos também constataram alterações climáticas nas variáveis 

meteorológicas limitantes ao conforto térmico em Fortaleza (velocidade dos ventos, 

umidade relativa do ar e temperatura média e extremas do ar) em séries históricas 

da Estação da FUNCEME (MAIA et al.,1996; XAVIER, 1996, 2001). Os resultados 

das pesquisas levam a supor que o número de anomalias e sua gravidade térmica 

podem ser bem mais superiores para as séries das temperaturas extremas do ar da 

Estação da FUNCEME do que para as séries da Estação do PICI, provavelmente 

em razão de a Estação da FUNCEME estar instalada numa área de maior 

concentração de massa edificada30. 

                                                           
30Área comercial do Bairro São Gerardo, setor oeste da cidade. Todavia esta estação convencional 

permaneceu neste setor, mais precisamente, nas dependências do Instituto do Desenvolvimento 
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Estudos revelam que os fenômenos meteorológicos extremos positivos 

(ondas de calor) aumentam ainda mais o aquecimento urbano local, ou seja, 

incrementam positivamente o calor sensível nas cidades (BESANCENOT, 2002; 

JÁUREGUI, 2009; BASARA et al., 2010). 

Considerando que a cidade de Fortaleza apresenta ilhas de calor 

superiores a 5,0ºC (MOURA, 2008), em diferentes ambientes intraurbanos, 

sobretudo nos setores sudoeste e porção central da cidade, onde o fenômeno 

térmico urbano é mais frequente, levanta-se a hipótese de que anomalias de calor 

Forte possam intensificar o fenômeno nestes espaços da cidade, tornando as ilhas 

de calor mais excessivas.  

 

5.1.1 Análise anual das anomalias das temperaturas extremas do ar 

 

Os registros de ocorrências anuais das anomalias térmicas do período 

1974 – 2009, expostos nos gráficos 3 e 4, mostram que a variabilidade interanual 

das anomalias é presente para as três tipologias de comprimento de anomalias tanto 

para as de temperatura máxima quanto para da mínima. Não obstante observa-se, 

no gráfico 4, que a variabilidade das ocorrências é ligeiramente mais acentuada para 

o comprimento ≥ 5 dias das anomalias das temperaturas mínimas do ar. 

Para as anomalias positivas, a variação interanual dos registros é mais 

marcante nos comprimentos de 3 e 4 dias. Tal variação é bem mais presente para 

as décadas de 1970 e 1980, em anos considerados excepcionais quanto à 

pluviosidade, à temperatura do ar e ao conforto térmico (Índice Te). 

Os anos de 1974 e 1985 classificados como extremamente chuvosos e de 

temperaturas médias do ar e do conforto abaixo dos valores normais (MOURA; 

ZANELLA, 2012) apresentam reduzidos registros de anomalias positivas nos 

comprimentos de 3 e 4 dias, ao passo que os anos de 1978, 1979, 1982 e 1983, 

com situação climatológica inversa, apresentam um número superior de registros. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Agrário do Ceará – IDACE até 2009, ano em que foi desativada. Posteriormente, instalou-se uma 
PCD- Plataforma de Coleta de Dados (estação automática) no Campus Itaperi da Universidade 
Estadual do Ceará- UECE, zona sul de Fortaleza. Cabe mencionar que a área onde foi instalada a 
PCD apresenta condições similares à estação do PICI, isto é, área relativamente plana, presença de 
vegetação e de baixa concentração de edificações. 
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Gráfico 3- Número de ocorrências anuais de anomalias térmicas positivas em 
Fortaleza (1974 - 2009) 

 

Gráfico 4- Número de ocorrências anuais de anomalias térmicas negativas em Fortaleza 
(1974 - 2009) 

 

Assim, as anomalias negativas registram um maior número de 

ocorrências em anos considerados excepcionalmente chuvosos em Fortaleza: 1974, 

1985 e 2009. Esses anos também apresentam dispersão negativa quanto às 

temperaturas média e mínima do ar e têm dispersão percentual negativa para as 

temperaturas do índice Te, numa ordem de -2,25% a -0,75% (MOURA; ZANELLA, 

2012). Apesar disso, nota-se, para a série anual das anomalias negativas, que 1998, 

ano extremamente seco e considerado o mais quente da série histórica das 

temperaturas médias e extremas do ar e que mostrou o maior valor de dispersão 

percentual positiva para os valores anuais das temperaturas do índice Te (2,32%), 

apresentou o segundo maior montante de registros de anomalias negativas, 

sobretudo para o comprimento ≥ 5 dias. 

Ao verificar as médias anuais de série 1974 - 2009 das temperaturas 

médias e extremas do ar, presentes no gráfico 5, pode-se notar que, nem sempre, é 

possível estabelecer uma relação direta com anos excepcionalmente quentes ou 
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frios com os que registraram maiores ou menores ocorrências de anomalias 

térmicas. 

 

Gráfico 5- Médias anuais das temperaturas do ar em Fortaleza (1974 - 2009) 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI (2011). 

 

Além do exemplo do ano de 1998, que tem as maiores médias térmicas 

da série e que apresentou um dos maiores montantes de registros de anomalias 

negativas, cita-se o ano de 1994, de menor média das temperaturas média e mínima 

do período, respectivamente 26,1ºC e 20,1ºC, que não acumulou os maiores 

quantitativos de anomalias negativas. Também a título de exemplo, cabe destacar o 

ano de 2003, que apresenta média da temperatura máxima do ar de 30,2ºC, valor 

habitual próximo da média histórica (30,5ºC) e que, apesar disso, registrou um dos 

maiores acúmulos de anomalias positivas, notadamente para o comprimento de 

anomalias ≥ 5 dias.  

O que ocorre é uma questão de escala, pois as anomalias térmicas foram 

identificadas por meio de médias diárias (normais diárias), seguidas de cálculo de 

dispersão também em escala diária. Assim, nem sempre, um ano excepcionalmente 

quente ou frio será um ano de maior ou menor ocorrência de anomalias, em face de 

a ocorrência de valores térmicos diários, sejam eles elevados ou reduzidos, poder 

ser negligenciada pelo emprego das médias anuais. 

Em síntese, o número de ocorrências de anomalias do período 

investigado variou de 37 registros a um registro para anomalias positivas, e de 32 a 

um registro, para as anomalias negativas. Os anos que apresentaram os maiores 

montantes de anomalias positivas foram 2002, 2003 e 2005, e de menores 

acúmulos, os anos de 1974, 1985 e 1986. Já para as anomalias das temperaturas 

mínimas do ar, os anos de mais ocorrências foram 1986, 2008 e 2009, e os anos 

que apresentaram os menores registros foram 1987, 2005 e 2006. 
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É importante destacar que, para a série das anomalias positivas, os 

menores registros de ocorrência de anomalias são encontrados para a década de 

1970 e para a primeira metade da década de 1980. Por outro lado, é a partir da 

segunda metade do decênio 1980 e nos anos da década de 1990 e 2000 que se 

registram os maiores acumulados de anomalias, notadamente para o comprimento 

das anomalias ≥ 5 dias, conforme mostra o gráfico 3. Tal crescimento de ocorrências 

de anomalias não é visível para as anomalias da mínima, como exposto no gráfico 4. 

No tocante ao número de registros das classes de amplitude e 

intensidade térmica das anomalias de comprimento de 3 dias, presente nos gráficos 

6 a 9, observa-se o reduzido quantitativo de registros para as gravidades Alta e 

Baixa (amplitude) e Fraca e Forte (intensidade) para a série temporal estudada. 

Como já exposto, tal distribuição quantitativa ocorre devido à metodologia adotada 

na pesquisa. Apesar disso, nota-se que existe uma variação interanual das classes 

de gravidade térmica tanto para a série da temperatura máxima quanto da mínima. 

O número de ocorrências das classes de gravidade para o comprimento 

de 3 dias não alcançou 20 eventos por ano, com variação de 17 registros a 

nenhuma ocorrência para as classes de gravidade das anomalias positivas. Os anos 

que registraram os maiores montantes para anomalias positivas foram 2002 (17 

registros) e 1993 (14 registros), enquanto que os anos de 1985 e 1998 não 

registraram nenhum quantitativo. 

Para a série das anomalias negativas, a variação de ocorrências é bem 

próxima da registrada para a série das anomalias positivas. Assim, o número de 

eventos variou de 15 registros a nenhuma ocorrência. Os anos de 2008 e 2001 

indicam o maior acúmulo, ao passo que o ano de 1987 não registra nenhum caso de 

gravidade térmica para o comprimento de 3 dias. É válido mencionar que os anos de 

1975, 1998 e 2008 indicam somente um registro para a classe Moderada. 
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Gráfico 6- Número de ocorrências anuais quanto à amplitude térmica das anomalias 
positivas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 3 dias 

 
Gráfico 7- Número de ocorrências anuais quanto à amplitude térmica das anomalias 
negativas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 3 dias 

 
Gráfico 8- Número de ocorrências anuais quanto à intensidade térmica das anomalias 
positivas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 3 dias 

 
Gráfico 9- Número de ocorrências anuais quanto à intensidade térmica das anomalias 
negativas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 3 dias 
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Cabe enfatizar que, para as séries apresentadas nos gráficos 6 a 9, as 

classes de gravidade Alta e Forte têm baixa participação e registram até uma 

ocorrência por ano, no final da década de 1980 e nos primeiros anos do decênio 

1990. Para as anomalias positivas, identificaram-se um registro de amplitude na 

classe Alta (1994) e dois de intensidade Forte (1994 e 1996), e para as anomalias 

negativas, duas ocorrências de amplitude Alta (1989 e 1990) e um registro de 

intensidade Forte (1989). 

Para as classes de gravidade da amplitude e intensidade térmica das 

anomalias de 4 dias, os gráficos 10 a 13 mostram que o número de registros das 

séries é bem inferior às ocorrências identificadas nas séries das classes de 

gravidade das anomalias de comprimento de 3 dias. Destaca-se, também, que a 

variação interanual das ocorrências não é marcante. 

Os quantitativos de eventos das classes para as anomalias de 4 dias não 

ultrapassam 10 registros por ano, com ocorrência majoritária de registros para a 

classe Moderada, tanto para as séries da amplitude quanto para as de intensidade 

térmica. Para as anomalias da temperatura máxima do ar, a variação de eventos foi 

de 10 registros a nenhuma ocorrência. Os anos de maior concentração de registros 

dessas anomalias foram 2007 (10 registros) e 2009 (9 registros); já o ano de 1985 

não registrou nenhum evento quanto à gravidade das anomalias de 4 dias. 

As anomalias das temperaturas mínimas do ar apresentaram variação de 

ocorrências bem próxima daquela computada para as anomalias positivas e 

exibiram variação de nove ocorrências a nenhum registro em suas séries de 

gravidade. Os anos que registraram maior montante foram 1986 (9 registros) e 1996 

(8 registros), enquanto os anos de 1987, 1990, 1999 e 2005 não apresentam 

nenhum evento nas séries de gravidade das anomalias negativas. 

Tal como evidenciado para as séries das anomalias de 3 dias, as séries 

das classes de gravidade das anomalias de 4 dias também apresentaram reduzidas 

ocorrências de gravidade nas classes Alta e Forte. Logo, somente os anos de 2008 

e 1995, de modo respectivo para as anomalias positivas e negativas, apresentaram 

registros nessas classes. Para a série da amplitude térmica das anomalias 

negativas, não houve nenhum registro na categoria Alta. 
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Gráfico 10- Número de ocorrências anuais quanto à amplitude térmica das anomalias 
positivas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 4 dias  

 

Gráfico 11- Número de ocorrências anuais quanto à amplitude térmica das anomalias 
negativas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 4 dias 

 
Gráfico 12- Número de ocorrências anuais quanto à intensidade térmica das anomalias 
positivas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 4 dias 

 

Gráfico 13- Número de ocorrências anuais quanto à intensidade térmica das anomalias 
negativas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento 4 dias 
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Os registros dos eventos das classes de amplitude e intensidade térmica 

das anomalias do comprimento ≥ 5 dias exibidos nos gráficos de 14 a 17 revelam 

que os quantitativos das classes de gravidade são bem mais numerosos do que os 

registros das séries das anomalias de 3 e 4 dias, principalmente para as classes Alta 

e Forte. Portanto, as anomalias ≥ 5 dias concentram o maior montante de períodos 

de calor e frescor Forte, que ocorreram com mais frequência nas décadas de 1990 e 

2000, sobretudo para as anomalias positivas. 

Os gráficos 16 e 17 apontam que a variação interanual dos eventos é 

ligeiramente mais acentuada para as anomalias da temperatura mínima do ar. Para 

as anomalias da temperatura máxima, os gráficos 14 e 15 revelam que há uma 

progressão para o aumento das ocorrências e que os eventos de categoria Alta e 

Forte são mais constantes a partir do ano de 1993. 

Convém enfatizar que não foi computada nenhuma ocorrência das 

classes Alta e Forte das séries das anomalias positivas para os anos da década de 

1970. De modo diferente, registram-se eventos dessas classes para as anomalias 

negativas nos primeiros anos da década de 1970. Essa distribuição revela que, em 

Fortaleza, os períodos de calor Forte ocorreram depois dos anos de 1970, mais 

precisamente, após o ano de 1980, e tornaram-se mais frequentes nas décadas 

posteriores. 

As séries das categorias de amplitude e intensidade das anomalias 

térmicas ≥ 5 dias apresentaram ocorrências superiores a 20 eventos, com variação 

de 26 registros a nenhum evento, para as anomalias negativas, e de 24 registros a 

uma ocorrência, para as anomalias positivas. 

Os anos que registraram o maior número de eventos das séries das 

anomalias positivas foram 2003 (24 registros) e 2005 (23 registros), e os que 

registraram o menor quantitativo foram 1975 e 1985, ambos com uma ocorrência na 

classe Moderada, para as séries da amplitude e para as da intensidade térmica. 

Apesar de os anos de 2003 e 2005 registrarem o maior montante dos eventos para 

as séries da temperatura máxima, o ano de 1998 exibiu o maior quantitativo de 

períodos de calor Forte para a série investigada, com 8 ocorrências.  

Cabe lembrar que o ano de 1998 é considerado o mais quente da série 

histórica e tem o maior número de dias/ano com a temperatura do conforto (Índice 

Te) na categoria desconfortável, isto é, na condição de stress ao calor (MOURA; 

ZANELLA, 2012). 
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Gráfico 14- Número de ocorrências anuais quanto à amplitude térmica das anomalias 
positivas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento ≥ 5 dias 

 
Gráfico 15- Número de ocorrências anuais quanto à amplitude térmica das anomalias 
negativas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento ≥ 5 dias  

 
Gráfico 16- Número de ocorrências anuais quanto à intensidade térmica das anomalias 
positivas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento ≥ 5 dias  

 
Gráfico 17- Número de ocorrências anuais quanto à intensidade térmica das anomalias 
negativas em Fortaleza (1974 - 2009): comprimento ≥ 5 dias  
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Para as séries das anomalias negativas, os anos de maior concentração 

de eventos foram 1998 (21 registros) e 2009 (26 registros). Os anos de 1983, 2005 e 

2006 não registraram nenhuma ocorrência de eventos. Embora os anos de 1998 e 

2009 tenham indicado o maior acúmulo dos registros, dos quais a maioria pertence à 

categoria Moderada, o ano de 1999 registrou o maior quantitativo de períodos de 

frescor Forte da série (11 registros). 

Uma síntese das principais caraterísticas da série anual 1974 – 2009 das 

anomalias térmicas quanto ao comprimento e à gravidade térmica é apresentada a 

seguir: 

 

a) A variação interanual é mais marcante para o comprimento ≥ 5 dias, 

sobretudo para as anomalias negativas; 

 

b) Observa-se uma nítida progressão ao aumento das anomalias positivas 

a partir da segunda metade do decênio de 1980, principalmente para as 

anomalias ≥ 5 dias; 

 

c) O ano de 2003 registrou o maior montante de anomalias positivas com 

32 registros, sendo 24 anomalias ≥ 5 dias. Apesar disso, o ano de 1998 

concentra a maior quantidade de períodos de calor Forte da série; 

 

d) O ano de 2009 registrou o maior acúmulo de anomalias negativas, com 

32 ocorrências, dos quais 26 são registros de anomalias ≥ 5 dias, porém é 

o ano de 1999 que concentra o maior quantitativo de períodos de frescor 

Forte da série; 

 

e) Há um reduzido número de registros de amplitude Alta e intensidade 

Forte para as anomalias de 3 e 4 dias; 

 

f) Os registros anuais das classes de gravidade térmica das anomalias 

não ultrapassam 20 ocorrências, para o comprimento de 3 dias, e 10, 

para o comprimento de 4 dias. Já para o comprimento ≥ 5 dias, o número 

de eventos ultrapassa 20 registros por ano; 
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g) O número de eventos de classes Alta (amplitude) e Forte (intensidade) 

das séries das anomalias térmicas ocorreu em maior quantidade para o 

comprimento ≥ 5 dias, notadamente a partir da década de 1990, em 

especial, para as anomalias da temperatura máxima do ar. 

 

5.1.2 Análise quantitativa sazonal das anomalias das temperaturas extremas do ar 

 

Na análise, será considerado verão a soma das ocorrências das 

anomalias térmicas dos meses de dezembro, janeiro e fevereiro; outono (março, 

abril e maio), inverno (junho, julho e agosto) e primavera (setembro, outubro e 

novembro)31. 

As ocorrências sazonais das anomalias térmicas presentes no gráfico A 

da prancha 3 mostram que o maior montante de anomalias não ultrapassa 250 

registros, e o menor não é superior a 127 registros por estação. Os quantitativos 

apontam o outono como sendo a estação de mais registro de anomalias para o 

período de 1974 a 2009, seguido das estações de inverno, verão e primavera.  

As anomalias positivas registraram 235 eventos no período do outono, 

quantitativo equivalente a 28,8% da série, 216 anomalias (26,5%), para o inverno, 

196 anomalias (24,1%), para o verão, e 168 anomalias (20,6%) para o período 

sazonal da primavera. Para as anomalias negativas, a soma é de 155 registros para 

o outono, cujo valor percentual é de 26,8%. O período do inverno acumulou 153 

anomalias (26,4%), o verão, 144 anomalias (24,9%), e a estação da primavera 

registrou 127 anomalias (21,9%). Assim, as estações térmicas do outono e inverno 

detêm mais de 50% das ocorrências das anomalias identificadas para a série 

histórica investigada.  

Quanto à distribuição sazonal das ocorrências por comprimento das 

anomalias térmicas, observa-se, no gráfico B da prancha 3, que o comprimento ≥ 5 

dias possui o maior montante de registros em todos as estações, sobretudo para o 

período sazonal do outono, tanto para as anomalias positivas, que acumularam 120 

eventos nesse período sazonal, quanto para as anomalias negativas, que 

registraram 94 ocorrências. Em sequência, as maiores concentrações de anomalias 

térmicas ≥ 5 dias ocorrem nas estações do verão, inverno e primavera. 

                                                           
31

 A distribuição dos meses do ano para o estabelecimento dos períodos sazonais térmicos foi tomada 
com base na metodologia proposta pelo INMET (2009) na definição das normais climatológicas do 
Brasil (1961-1990). Cabe mencionar que outros trabalhos consideram a distribuição desses meses na 
definição das estações térmicas, a exemplo da obra de Mendonça e Dani- Oliveira (2007). 
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A sequência de distribuição sazonal das anomalias apresentadas 

anteriormente não ocorre na mesma ordem para os comprimentos de 3 e 4 dias. 

Assim, para as anomalias positivas de 3 dias, as maiores ocorrências são para o 

outono, seguido do inverno, verão e primavera. Já para as anomalias positivas de 4 

dias, a sequência decrescente dos maiores registros sazonais é verão, primavera, 

inverno e outono. 

Para as anomalias negativas, o comprimento de 3 dias concentra os 

maiores registros no outono, no verão e no inverno e, por conseguinte, as menores 

somas são encontradas para o período sazonal da primavera. As anomalias 

negativas de comprimento de 4 dias detêm as maiores ocorrências para o verão, a 

primavera e o inverno, e o menor quantitativo sazonal é presente no outono. 

A distribuição sazonal das classes de gravidade de amplitude e 

intensidade térmica das anomalias por comprimento, exposta nos gráficos C e D da 

prancha 3, revela que as anomalias ≥ 5 dias acumulam as maiores ocorrências de 

amplitude Alta e intensidade Forte nas estações do outono e verão. 

O padrão sazonal supracitado revela que os períodos de calor e frescor 

Forte ocorrem, com mais frequência, em estações que se caracterizam por elevadas 

temperaturas do ar e onde habitualmente o período é chuvoso, sobretudo nos 

meses de fevereiro a maio. Provavelmente, a ocorrência dos eventos, no período do 

verão e do outono, ocorra por conta da variabilidade das chuvas, variação que é 

bem acentuada nesta época do ano. 

Como a temperatura do ar é, na verdade, o calor sensível do saldo do 

balanço de radiação (radiação líquida) destinado a aquecer o ar atmosférico 

(FUNARI, 2006, p.37), a existência de dias instáveis de elevada nebulosidade e 

chuvosos intercalados com dias de céu limpo (estáveis), variação de tipos de tempo 

comum no período do verão e outono em Fortaleza, podem promover alterações no 

saldo de radiação diária e, consequentemente, podem gerar variações acentuadas 

na temperatura do ar. 

A consideração de Xavier (2001) reforça a ideia já esboçada: “[...] na 

nossa região o elemento climático mais importante é a pluviometria, porquanto as 

variações de temperatura, umidade, etc., ou são de menor monta ou, simplesmente, 

são moduladas pela chuva” (XAVIER, 2001, p.114). Não se descarta aqui a possível 

influência da urbanização ou dos processos de ordem natural de caráter cíclico 
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como, manchas solares, fenômeno ENOS (El Niño Oscilação Sul) e Dipolo do 

Atlântico na ocorrência dos períodos de calor e frescor Forte em Fortaleza.  

O gráfico D da prancha 3 mostra que o período do inverno concentra a 

segunda maior soma sazonal de períodos de calor Forte (13 registros). O inverno se 

caracteriza pelo início do período seco na cidade, não obstante é de conhecimento 

que os meses de junho, julho e agosto podem concentrar totais pluviométricos 

consideráveis cuja gênese é, em grande parcela, oriunda das Ondas de Leste 

(XAVIER, 2001; FERREIRA; MELLO, 2005). O período também é marcado por uma 

pequena redução no gradiente térmico das temperaturas médias e extremas do ar.  

Assim, as ocorrências dos eventos térmicos positivos no inverno também 

podem estar associadas à variação das chuvas, notadamente para os meses de 

junho e julho, mas, principalmente, a uma maior expansão do AAS (Anticiclone do 

Atlântico Sul) sobre a região, sobretudo sua borda periférica, que intensifica, de 

modo excepcional, a atuação da MEA (Massa Equatorial Atlântica) em Fortaleza, 

conforme foi identificado para os períodos de calor Forte dos anos de 2004 a 2009 

que, posteriormente, serão apresentados no capítulo 6. Essas condições sinóticas 

permitem situação de estabilidade atmosférica sobre Fortaleza, sobretudo no 

período do inverno e primavera, o que resulta em um elevado gradiente barométrico 

e térmico em superfície. 

A seguir, um esboço descritivo da variação dos registros sazonais das 

anomalias por comprimento e classes de gravidade da série 1974 – 2009, elaborado 

com base nos registros das séries mensais das anomalias presentes nos anexos 3 a 

20.  

Anomalias de 3 dias : 

 

a)  A maior variação é de sete ocorrências por ano, tanto para as 

anomalias positivas (outono de 2002) quanto para as anomalias negativas 

(verão de 1986). Os períodos sazonais do verão e inverno das anomalias 

positivas alcançaram registros de até quatro eventos por ano, enquanto 

que as anomalias negativas registraram até cinco eventos, nos períodos 

do outono, inverno e primavera. Esse quantitativo está presente para os 

anos da década de 2000, notadamente para o ano de 2008; 
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b)  Há um crescimento das ocorrências sazonais das anomalias positivas 

por década. Assim, os anos da década de 2000 concentram as maiores 

ocorrências, principalmente no outono e no inverno. Já para as anomalias 

negativas, esse crescimento por década só ocorre para a estação do 

outono; 

 

c) Foram identificados somente dois registros de períodos de calor Forte 

com duração de 3 dias, um no inverno de 1996 e outro no outono de 

2004. Quanto aos registros de períodos de frescor Forte, só foi 

identificada uma ocorrência na estação da primavera de 1989. 

 

Anomalias de 4 dias : 

 

d)  A maior concentração de anomalias positivas ocorreu na primavera de 

2007 (cinco registros). No mais, as variações atingem até três eventos por 

ano, para o verão e o outono, e quatro eventos no inverno, concentrados 

nas décadas de 1980, 1990 e 2000. As anomalias negativas concentram 

o maior montante dos registros no verão de 1975 (quatro registros). Já no 

outono e no inverno, a variação por ano alcança até três registros, e na 

primavera, dois; 

 

e)  Apenas nas estações do inverno e da primavera que as ocorrências de 

anomalias positivas exibiram aumento no número de registros por 

década. Para as anomalias negativas, esse aumento só foi registrado 

para a estação da primavera; 

 

f)  Para toda série sazonal das anomalias positivas de 4 dias, só se 

identificou um período de calor Forte no inverno de 2008. O mesmo foi 

identificado para a série estacional das anomalias negativas, em que foi 

registrado um período de frescor Forte na primavera de 2005. 

 

Anomalias ≥ 5 dias : 
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g) Os maiores registros sazonais de anomalias positivas foram 

encontrados para o outono de 1990 e para a primavera de 1996 (oito 

registros). Já para o verão e o inverno, as ocorrências alcançam até sete 

registros por ano. O inverno de 2009 concentra o maior montante de 

anomalias negativas ≥ 5 dias com nove registros. Nas demais estações 

da série das anomalias negativas, a variação máxima de ocorrências 

chegou até sete ocorrências; 

 

h) Há um crescimento dos registros das anomalias positivas por década 

para os períodos do verão, inverno e da primavera. Para a série das 

anomalias negativas, também ocorre aumento sazonal dos registros, mas 

até a década de 1990, período de anos em que se concentra o maior 

número de anomalias. Nos anos 2000, a soma dos registos sazonais das 

anomalias negativas do outono e do inverno chega a ser inferior aos anos 

do decênio 1980; 

 

i) O maior número de períodos de calor Forte aconteceu no outono e no 

inverno de 1998, respectivamente com quatro e três registros. Na estação 

da primavera, não se identificou nenhuma ocorrência de calor Forte. Os 

períodos de frescor Forte ocorrem com mais frequência no verão, e 1999 

é o ano com os maiores registros em todas as sazonalidades da série das 

anomalias negativas. 

 

5.1.3 Análise quantitativa mensal das anomalias das temperaturas extremas do ar 

 

As ocorrências mensais das anomalias térmicas representadas no gráfico 

A da prancha 4 indicam que o número mensal de anomalias da série investigada 

ultrapassa 140 registros no mês de março e não excede a 95 registros no mês de 

outubro. As anomalias da temperatura máxima do ar ocorrem com mais frequência 

nos meses de março (80 registros) e maio (82 registros). Por outro lado, os meses 

com as menores somas são setembro (53 registros) e outubro (55 registros). 

As maiores ocorrências das anomalias da temperatura mínima do ar são 

registradas nos meses de março (62 registros), junho e julho (54 registros), e os 

meses que possuem os menores quantitativos de eventos são novembro (35 
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registros) e outubro (40 registros). É nos meses do outono, principalmente março, 

que se registra a maior parcela de anomalias térmicas para o período de 1974 a 

2009.  

No tocante à duração das anomalias, o comprimento ≥ 5 dias apresenta 

as maiores somas em todos os meses do ano, como pode ser visto no gráfico B da 

prancha 4. Em sequência, os maiores quantitativos mensais são para as anomalias 

de 3 e 4 dias, conforme já foi relatado.  

Para as anomalias positivas ≥ 5 dias, os meses de agosto e de março 

apresentam o maior saldo de ocorrências, com 47 e 44 registros, de forma 

respectiva. Já os menores registros ocorrem nos meses de outubro (28 registros) e 

junho (29 registros). As anomalias negativas ≥ 5 dias são mais frequentes nos 

meses de março (41 registros) e de abril (31 registros), enquanto que são menos 

frequentes nos meses de novembro (12 registros) e outubro (20 registros).  

Quanto ao comprimento de 3 dias, as ocorrências são mais numerosas 

em junho, com 27 e 19 registros, respectivamente, para anomalias positivas e 

negativas. Já os menores quantitativos desse comprimento de anomalia ocorrem 

nos meses da primavera, para as anomalias positivas (outubro e novembro, 14 

registros) e nos meses do verão, para as anomalias negativas, notadamente em 

fevereiro (10 registros). 

As anomalias de 4 dias apresentam maior saldo em maio (20 registros), 

para as anomalias positivas, ao passo que as anomalias negativas detêm o menor 

montante, com cinco registros no referido mês. Foi nos meses de fevereiro e 

setembro que se registrou o menor quantitativo de anomalias positivas, com seis 

ocorrências, e foi no mês de setembro que se computou o maior número de 

ocorrências de anomalias negativas de 4 dias, com 11 registros.  

A distribuição mensal das classes de gravidade térmica apresentada nos 

gráficos C e D da prancha 4 mostra que as classes Alta e Forte das anomalias 

ocorrem, de forma quase absoluta, em todos os meses, no comprimento ≥ 5 dias. 

Somente nos meses de junho e novembro que não se registram períodos de calor 

Forte. De modo diferente, há ocorrências, em todos os meses, de, pelo menos, um 

período de frescor Forte (Gráfico D Prancha 4). 
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Além de concentrar a maior soma de registros de anomalias positivas ≥ 5 

dias, os meses de março e de agosto também concentram a maior frequência de 

períodos de calor Forte, com oito registros cada. Destaca-se que os meses de 

fevereiro e de abril registram o segundo maior montante de períodos de calor Forte. 

Já os períodos de frescor Forte, a maior frequência se dá nos meses do verão, 

principalmente em dezembro e janeiro, com cinco registros cada.  

Como visto, os períodos de frescor Forte não estão concentradas nos 

mesmos meses em que ocorre a maior soma de anomalias negativas ≥ 5 dias, isto 

é, nos meses de março e de abril. Isso revela que grande parcela das anomalias 

negativas ≥ 5 dias desses meses se configuram como períodos de frescor 

Moderado. 

Em seguida, uma descrição sucinta destacando os meses da série 1974 – 

2009 com maior número de anomalias e ocorrências de períodos de calor e frescor 

Forte para cada tipo de comprimento das anomalias térmicas.  

 

Anomalias de 3 dias : 

 

a) Os maiores registros ocorrem nos anos da década de 1990 e 2000, 

com até quatro ocorrências mensais, tanto para as anomalias positivas 

quanto para as negativas. Assim, os meses de março de 1998, maio de 

1999 e maio e novembro de 2002 concentram os maiores eventos de 

anomalias positivas, e o mês de novembro de 2008, os eventos de 

anomalias negativas; 

 

b) Não houve registros de anomalias positivas nos anos 1970 para os 

meses da primavera (setembro, outubro e novembro) e de fevereiro. O 

mesmo foi identificado para as anomalias negativas, só que para os 

meses do verão (janeiro e fevereiro); 

 

c) Para toda a série das anomalias positivas de 3 dias, só houve dois 

registros de períodos de calor Forte: um, em abril de 1994, e outro, em 

agosto de 1996. Para a série das anomalias negativas, só se registro um 

período de frescor Forte em outubro de 1989. 
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Anomalias de 4 dias : 

 

d)  As maiores somas de anomalias positivas foram registradas em 

agosto de 2000 e novembro de 2007- três registros; já para as anomalias 

negativas, o quantitativo alcança até dois registros por mês; 

 

e)  Só foram identificados dois registros de evento térmico extremo para 

as séries das anomalias de 4 dias- um, de período de calor Forte, 

identificado em julho de 2008, e um, de frio Forte, registrado em 

novembro de 1995. 

Anomalias ≥ 5 dias : 

 

f)  Foi identificado que as ocorrências nesse comprimento são de até três 

eventos por mês, para a série das anomalias positivas, que são mais 

frequentes nos decênios 1990 e 2000. Para a série das anomalias 

negativas, as ocorrências atingem até quatro eventos mensais e foram 

registradas em abril de 1996 e junho de 2009; 

 

g)  Não houve registro de períodos de calor Forte para os meses dos 

anos 1970. Por outro lado, períodos de frescor Forte foram identificados 

em janeiro de 1974 e 1975; 

 

h) Os anos 1998 e 2005 concentram o maior número de períodos de calor 

Forte, e os períodos de frescor Forte estão concentrados nos anos de 

1995 e 1999; 

 

i) Registram-se até dois períodos térmicos extremos por mês. Desse 

modo, são os meses de março e julho de 1998, além do mês de março de 

2000, em que se registraram os dois períodos de calor Forte. Em 

dezembro de 1999, houve períodos de frescor Forte.  

 

Como já mencionado, em Fortaleza, os períodos térmicos extremos, em 

grande parcela, possuem duração ≥ 5 dias. Os períodos térmicos extremos ocorridos 

entre 1974 e 2009 somam 69 eventos. Desse quantitativo, 39 são períodos de calor 
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Forte, dos quais 36 possuem duração ≥ 5 dias, e 30 são períodos de frescor Forte, 

com 28 períodos de duração ≥ 5 dias. 

A tabela 2 mostra os dez maiores eventos térmicos da série investigada, 

classificados quanto ao maior valor de intensidade térmica, isto é, o pico da 

anomalia térmica. Na tabela, consta o comprimento da anomalia, com sua respectiva 

data de ocorrência e os valores de amplitude e intensidade térmica, este em 

destaque e com registro de data de ocorrência. 

 

Tabela 2- Classificação dos dez maiores períodos térmicos extremos em Fortaleza- 1974 a 
2009  

Classificação 

 

PERÍODOS DE CALOR FORTE PERÍODOS DE FRESCOR FORTE 

Duração Amplitude Intensidade Duração Amplitude Intensidade 

1º 
18 dias 

(1 a 18/07/1998) 
3,2ºC 

3,9ºC 

(14/07/1998) 

3 dias 

(13 a 15/10/1989) 
- 6,3ºC 

- 6,4ºC 

(15/10/1989) 

2º 
6 dias 

(3 a 8/08/1999) 
3,1ºC 

3,8ºC 

(4/08/1999) 

24 dias 

(1 a 24/12/1999) 
- 4,6ºC 

- 5,4ºC 

(22/12/1999) 

3º 
3 dias 

(1 a 3/08/1996) 
3,5ºC 

3,6ºC 

(1/08/1996) 

6 dias 

(26 a 31/12/1999) 
- 3,6ºC 

- 5,3ºC 

(28/12/1999) 

4º 
5 dias 

(8 a 12/01/2007) 
2,8ºC 

3,4ºC 

(9/01/2007) 

16 dias 

(15 a 31/01/1975) 
- 4,9ºC 

- 5,1ºC 

(20/01/1975) 

5º 
16 dias 

(1 a 16/04/2007) 
2,6ºC 

3,4ºC 

(6/04/2007) 

31 dias 

(1 a 31/12/1997) 
- 4,8ºC 

- 4,9ºC 

(21/12/1997) 

6º 
24 dias 

(1 a 24/04/1998) 
2,9ºC 

3,2ºC 

(16/04/1998) 

31 dias 

(1 a 31/01/2000) 
- 4,3ºC 

- 4,9ºC 

(5/01/2000) 

7º 
13 dias 

(1 a 13/08/1998) 
2,9ºC 

3,2ºC 

(1/08/1998) 

5 dias 

(24 a 28/02/1990) 
- 4,3ºC 

- 4,8ºC 

(28/02/1990) 

8º 
8 dias 

(19 a 26/08/2008) 
2,6ºC 

3,1ºC 

(25/08/2008) 

12 dias 

(20 a 31/12/1989) 
- 4,5ºC 

- 4,7ºC 

(25/12/1989) 

9º 
3 dias 

(10 a 12/04/1994) 
2,1ºC 

3,1ºC 

(11/04/1994) 

21 dias 

(1 a 21/01/1995) 
- 4,0ºC 

- 4,7ºC 

(8/01/1995) 

10º 
21 dias 

(10 a 30/04/1981) 
2,8ºC 

3,0ºC 

(16/04/1981) 

31 dias 

(1 a 31/05/1999) 
- 3,7ºC 

- 4,7ºC 

(28/05/1999) 

 

De modo geral, os períodos térmicos mais intensos duram mais de 15 

dias e podem persistir o mês inteiro para as anomalias negativas, embora haja 

ocorrências de duração de três dias, como mostra a tabela 2. Observa-se também 

que o grau de intensidade dos picos térmicos dos períodos de frescor Forte é bem 

mais elevado do que os períodos de calor Forte. 
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Ressalta-se que os nove períodos de calor mais intensos da série 

ocorreram nas décadas de 1990 e 2000, e os de frescor Forte, em diferentes anos 

das décadas de 1970, 1980 e 1990, com apenas um registro no ano 2000. 

No que se refere à escala mensal, observa-se que, dos dez períodos de 

calor Forte, oito ocorreram nos meses de abril e agosto- quatro eventos em cada 

mês. Os períodos de frescor Forte aconteceram, principalmente, nos meses do 

verão. 

Quanto aos períodos classificados como de maior intensidade térmica da 

série das anomalias extremas do ar: 

 

a) O período de calor Forte ocorrido entre os dias 01 e 18/07/1998 

registra seu pico térmico no dia 14/07/1998, com valor de 3,9ºC, quando 

se registrou a maior temperatura máxima do ar em Fortaleza- entre 1974 

e 2009, com valor de 34,0ºC. Dos demais valores meteorológicos do dia 

14/07/1998, tem-se: insolação (10,5 horas); pressão atmosférica (1013,0 

hPa); temperatura mínima do ar (22,2ºC); amplitude térmica do ar 

(11,8ºC); temperatura média do ar (27,8ºC); umidade relativa média 

(70,5%); velocidade média dos ventos (4,0 m/s) e precipitação (0,0 mm); 

 

b)  O período de frescor Forte de 13 a 15/10/1989 apresentou seu pico 

térmico no dia 15/10/1989, em que se registrou menor temperatura 

mínima do ar na cidade- 18,0ºC. Dos registros meteorológicos do dia 

15/10/1989, foram constatados: insolação (10,3 horas); pressão 

atmosférica (1010,0 hPa); temperatura máxima do ar (31,2ºC); amplitude 

térmica do ar (13,2ºC); temperatura média do ar (26,2ºC); umidade 

relativa média (68,2%); velocidade média dos ventos (2,2 m/s) e 

precipitação (1,5 mm). 

 

Ao comparar a intensidade dos maiores picos térmicos das anomalias 

identificados para Fortaleza, cidade situada a 03º 44‟ LAT S, com os maiores picos 

térmicos das anomalias das temperaturas extremas do ar identificados para a cidade 

de Santa Maria - RS, situada a 29º 07‟ LAT S, cujos valores históricos de gravidade 

térmica registrados foram de 12,7ºC e de -15,3ºC, respectivamente para as 
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anomalias positivas e negativas (FIRPO, 2008), fica claro o papel da latitude como 

controle climático de primeira ordem para o estabelecimento da intensidade dos 

padrões térmicos de uma determinada região. 

Assim, do ponto de vista meteorológico, é indiscutível a influência da 

latitude nos padrões de intensidade das temperaturas extremas do ar. Todavia, é 

fundamental levar em consideração que os eventos de natureza térmica extrema, 

independentemente da latitude do lugar, só possa se configurar como um fenômeno 

de onda de calor ou frio, caso haja efeitos negativos na saúde da população. É 

considerando essa perspectiva que se analisarão, no capítulo seguinte, as possíveis 

associações entre os períodos térmicos mais intensos ocorridos em Fortaleza, no 

período de 2004 a 2009, e a morbidade hospitalar por DCV de pacientes idosos. 
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Neste capítulo, apresentam-se os resultados da análise descritiva do 

número absoluto das internações e das taxas de hospitalização por doenças 

cardiovasculares de pacientes idosos residentes em Fortaleza no período 2004 – 

2009, bem como a espacialização das internações e das taxas por bairro. 

Posteriormente, os resultados das medidas estatísticas, de variação e de correlação 

entre os atributos do clima e as internações hospitalares por ano, destacando o 

período térmico de maior intensidade registrado em cada ano da série 2004 - 2009 

das temperaturas extremas do ar.  

 

6.1 Perfil epidemiológico das doenças cardiovasculares, pacientes idosos residentes 

em Fortaleza (2004 - 2009) 

 

A tabela 3 mostra o número absoluto de internações e taxas de 

hospitalização por DCV para população total e idosa residente em Fortaleza. Para a 

primeira, o número absoluto de internações foi de 102.268 registros. Desse total, 

69.192 internações foram efetivadas por pessoas de 60 ou mais anos. Esse 

montante representa mais da metade (67,6%) das internações hospitalares do 

período investigado. 

A taxa de hospitalização do município por doenças cardiovasculares é de 

417,0 internações por 10 mil habitantes. Para a população idosa, a taxa corresponde 

a 2910,1 por 10 mil habitantes.  

 
Tabela 3- Número (N) e taxa de hospitalização (Tx- por 10 mil habitantes) por DCV da 
população total e idosa residente em Fortaleza - 2004 a 2009 

 POPULAÇÃO 

ANO TOTAL IDOSA 

 N Tx N Tx 

2004 13.090 53,4 9.001 378,6 

2005 16.859 68,8 11.404 479,6 

2006 17.379 70,9 12.205 513,3 

2007 17.072 69,6 11.650 490,0 

2008 18.808 76,7 12.712 534,7 

2009 19.060 77,7 12.220 514,0 

TOTAL 102.268 417,0 69.192 2910,1 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 
Organização: Marcelo de Oliveira Moura. 
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A média anual das internações hospitalares do período investigado é de 

17.045 internações, para população total, e de 11. 532 internações, para a 

população idosa. As taxas médias anuais de hospitalização correspondem a 69,5 

internações por 10.000 habitantes, e 16,7 internações por 10.000 habitantes para 

população total e idosa, de modo respectivo. 

Conforme exibe a tabela 3, há um aumento do número de internações e 

das taxas por ano para a população total, exceto para 2007, que apresentou uma 

reduzida queda no número absoluto das internações e das taxas de hospitalização 

quando comparado com os valores do ano de 2006.  

Para a população idosa, o aumento dos valores, por ano, só ocorreu entre 

2004 e 2006, porque o ano de 2007 exibe valores menores que 2006, e 2008 

apresenta valores superiores ao ano de 2009. Apesar disso, nota-se que essa 

variação não é brusca, pois as diferenças do saldo anual do número de internações 

da população idosa entre os anos supracitados não é superior a 560 internações.  

A tabela 4 mostra a distribuição mensal do número absoluto das 

internações e das taxas de hospitalização para o período 2004 - 2009. Observa-se 

que as maiores somas dos registros totais, bem como as maiores taxas da série 

ocorrem nos meses de agosto (6.343 internações e 266,8 internações por 10.000 

habitantes) e de setembro (6.124 internações e 257,6 internações por 10.000 

habitantes), e os menores quantitativos, ocorrem nos meses de fevereiro (5.276 

internações e 221,9 internações por 10.000 habitantes) e dezembro (5.306 

internações e 223,2 internações por 10.000 habitantes). 

Os valores em destaque, na tabela 4, revelam que os maiores indicadores 

epidemiológicos do período estão concentrados nos meses do verão (janeiro de 

2007 e 2009), do inverno (agosto de 2004 e 2006) e da primavera (setembro de 

2005 e 2008), enquanto que os menores indicadores se concentram somente no 

período sazonal do verão, principalmente no mês de dezembro. Dos meses/ano com 

os menores indicadores de morbidade hospitalar da série: janeiro de 2005, fevereiro 

de 2006 e 2007 e dezembro de 2004, 2008 e 2009. 
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Tabela 4- Número (N) e taxa de hospitalização (Tx- por 10 mil habitantes) mensal por DCV da população idosa residente em Fortaleza - 2004 a 2009 

 

ANO 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx N Tx 

2004 753 31,7 769 32,3 780 32,8 716 30,1 814 34,2 664 27,9 833 35,0 862 36,3 773 32,5 685 28,8 754 31,7 598 25,2 

2005 657 27,6 806 33,9 1.059 44,5 813 34,2 1.004 42,2 996 41,9 945 39,7 1.063 44,7 1.078 45,3 948 39,9 1.035 43,5 1.000 42,1 

2006 990 41,6 890 37,4 1.059 44,5 912 38,4 1.089 45,8 997 41,9 1.035 43,5 1.134 47,7 1.121 47,1 977 41,1 1.042 43,8 959 40,3 

2007 1.099 46,2 833 35,0 1.005 42,3 974 41,0 1.036 43,6 896 37,7 933 39,2 1.043 43,9 861 36,2 1.064 44,8 999 42,0 907 38,1 

2008 1.093 46,0 974 41,0 1.052 44,2 1.084 45,6 1.083 45,5 987 41,5 1.083 45,5 1.156 48,6 1.213 51,0 1.047 44,0 975 41,0 965 40,6 

2009 1.093 46,0 1.004 42,2 1.037 43,6 1.091 45,9 1.062 44,7 1.075 45,2 1.009 42,4 1.085 45,6 1.078 45,3 895 37,6 914 38,4 877 36,9 

TOTAL 5.685 239,1 5.276 221,9 5.992 252,0 5.590 235,1 6.088 256,1 5.615 236,2 5.838 245,5 6.343 266,8 6.124 257,6 5.616 236,2 5.719 240,5 5.306 223,2 

 
Nota: Em destaque, os meses com maiores (vermelho) e menores (verde) registros de internações e taxas de hospitalização por ano da série. 
 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação (2012). 
Organização: Marcelo de Oliveira Moura. 
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O ano de 2004 registra os menores quantitativos mensais de internações 

e taxas hospitalares do período, ao passo que o ano de 2008 registra os maiores 

quantitativos. Assim, os valores extremos mensais do número absoluto de 

internações e das taxas de hospitalização do período investigado foram identificados 

no mês de dezembro de 2004 (598 internações e 25,2 internações por 10.000 

habitantes) e em setembro de 2008 (1.213 internações e 51,0 internações por 

10.000 habitantes). 

De modo geral, os resultados dos indicadores de morbidade encontrados 

para o período de 2004 a 2009 vão ao encontro dos resultados de outros perfis 

temporais epidemiológicos (1998 a 2004, 2000 a 2007 e 2000 a 2010) realizados 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (FORTALEZA, 2004, 2008, 2010), 

isto é, mostram elevados registros de internações e taxas de hospitalização por 

doenças do aparelho circulatório entre os idosos.  

Os gráficos 18 e 19 mostram a distribuição diária do número de 

internações hospitalares e das taxas de hospitalização por doenças 

cardiovasculares da população com 60 ou mais anos no período de 2004 a 2009. O 

número de internações variou de três a mais de 80 internações/dia, portanto, em 

todos os dias da série, houve casos de hospitalização. As taxas diárias oscilaram de 

0,1 a 3,7 internações por 10.000 habitantes. 

Os indicadores de morbidade hospitalar não apresentam um padrão 

sazonal definido, devido à grande variação diária dos registros presente em todos os 

meses da série. No entanto se observa que tanto para os registros diários de 

internações como para as taxas hospitalares a média móvel de 30 dias32 indica uma 

nítida tendência de aumento dos registros a partir do primeiro semestre de 2005, 

mais precisamente, no mês de fevereiro de 2005. 

Conforme mostram os gráficos 18 e 19, o número de registros igual ou 

superior a 60 internações/dia e taxas diárias maiores que 2,0 internações por 10.000 

habitantes são mais frequentes após o ano de 2004. Cabe destacar que, nesse ano, 

só houve um registro superior a 60 internações/dia e três registros de taxas maiores 

que 2,0 internações por 10.000 habitantes. Destaca-se, também, que o ano de 2008 

concentra os maiores registros diários de morbidade da série.  

 

 

                                                           
32

 “A média móvel é construída considerando-se a média do dia mais os últimos 29 dias” (SILVA, 
2010, p.36). 
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Gráfico 18- Ritmo diário do número de internações hospitalares por DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza -2004 a 2009 

 

 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação (2012). 

 

Gráfico 19- Ritmo diário das taxas de hospitalização (por 10 mil habitantes) por DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza -2004 a 2009 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação (2012). 
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Foi detectada uma maior ocorrência de registros igual ou superior a 60 

internações/dia e taxas diárias superiores a 2,0 internações por 10.000 habitantes nos 

meses do outono (março a maio), sobretudo em março. Apesar disso, ocorrem picos 

acima dos intervalos citados em outros meses da série. 

Os maiores picos de morbidade diária foram identificados em março de 

2008 (88 internações/dia e 3,7 internações por 10.000 habitantes- 10/03/2008), 

janeiro de 2008 (85 internações/dia e 3,6 internações por 10.000 habitantes- 

28/01/2008), agosto de 2006 (84 internações/dia e 3,5 internações por 10.000 

habitantes- 16/08/2006) e no mês de dezembro de 2007 (80 internações/dia e 3,4 

internações por 10.000 habitantes- 18/12/2007). 

Em resumo, os indicadores de morbidade hospitalar indicaram uma 

situação de elevado agravo das condições de saúde da população idosa por doenças 

cardiovasculares entre 2004 e 2009, haja vista que a contagem absoluta do número 

de casos corresponde mais do que à metade dos casos registrados para toda a 

população de Fortaleza, além de as taxas anuais indicarem valores superiores às 

taxas estabelecidas para o município. 

 

6.1.1 Cartografia da morbidade hospitalar por doenças cardiovasculares 

 

A prancha 5 mostra os mapas com os indicadores demográficos do Censo 

2010 - IBGE da população idosa por bairros, bem como os mapas de morbidade 

hospitalar por DCV de pacientes idosos residentes por bairros de Fortaleza para o 

período de 2004 a 2009.  

O mapa A indica que os bairros mais populosos se localizam nos setores 

norte e nordeste (Regionais Administrativas 1 e 2), centro – norte (Regional 4), oeste 

(Regional 3) e setor sudoeste (Regional 5) da cidade; os bairros menos populosos se 

localizam nos setores leste, sul e sudeste (Regional 6) de Fortaleza.  

Os cinco bairros de maior população idosa são: Aldeota (7.331 hab.), 

Meireles (6.622 hab.), Barra do Ceará (5.337 hab.), Conjunto Ceará (5.307 hab.) e 

Vila Velha (5.234 hab.) e os cinco bairros menos populosos: Manuel Dias Branco (91 

hab.), Pedras (107 hab.), Sabiaguaba (151 hab.), Dendê (230 hab.) e De Lurdes (337 

hab.)



0 
 



125 
 

O mapa B mostra que a maior densidade demográfica de idosos ocorre nos 

bairros localizados nos setores norte e nordeste (Regionais 1 e 2) e centro – norte 

(Regional 4) de Fortaleza, e a menor densidade demográfica, nos bairros dos setores 

nordeste (Regionais 2 e 6) e nos bairros das regiões leste, sul e sudeste (Regional 6) 

da cidade. 

Os cinco bairros mais povoados são: Pirambu (3.418,3 hab/Km2), Cidade 

2000 (2.777,6 hab/Km2), Bom Futuro (2.750,3 hab/Km2), Parque Araxá (2.580,3 

hab/Km2) e Meireles (2.565,6 hab/Km2), e os de menor povoamento são: Sabiaguaba 

(10,4 hab/Km2), Manuel Dias Branco (20,4 hab/Km2), Pedras (24,9 hab/Km2), 

Aeroporto (78,3 hab/Km2) e Dendê (117,4 hab/Km2). 

O mapa C mostra o número absoluto de internações por DCV de pacientes 

idosos por bairros de Fortaleza e revela que o maior montante de casos se localiza 

nos bairros das regiões norte (Regional 2), oeste (Regional 3), sudoeste (Regional 5) 

e sul (Regional 6). Os bairros que registram o maior número de internações 

hospitalares são: Messejana (4.213 internações), Bom Jardim (2.510 internações), 

Barra do Ceará (2.230 internações), Jangurussu (1.659 internações) e Antônio 

Bezerra (1.731 internações). 

Os menores registros de internações ocorrem nos bairros das regiões 

centro – leste, leste e sudeste (Regional 6) do município. Os bairros com os menores 

registros de internações são: Jardim Cearense (uma internação), Salinas (três 

internações), Guararapes (cinco internações), Manuel Dias Branco (cinco internações) 

e São Bento (seis internações). Cabe informar que, para o Bairro de Lurdes não 

houve registros de internações. 

O mapa D apresenta a distribuição das taxas de hospitalização (x 10.000 

habitantes) de pacientes idosos por bairros de Fortaleza. Observa-se que as maiores 

taxas ocorrem nos bairros dos setores leste e sudeste (Regional 6), noroeste 

(Regional 1) e oeste (Regional 5) da cidade, e as menores, principalmente, nos 

bairros localizados nos setores norte e nordeste (Regionais 2 e 6). 

Os bairros que apresentaram as maiores taxas de hospitalização foram: 

Messejana (9.226,9 internações por 10.000 habitantes), Bom Jardim (8.932,4 

internações por 10.000 habitantes), Pedras (8.598,1 internações por 10.000 

habitantes), Jacarecanga (7.503,9 internações por 10.000 habitantes) e Maraponga 

(6.674,0 internações por 10.000 habitantes). Os que registraram as menores taxas 

hospitalares foram: Jardim Cearense (13,0 internações por 10.000 habitantes), 

Parreão (51,3 internações por 10.000 habitantes), Amadeu Furtado (61,3 internações 
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por 10.000 habitantes), Guararapes (78,6 internações por 10.000 habitantes) e 

Salinas (86,7 internações por 10.000 habitantes). 

A espacialização dos indicadores demográficos, sobretudo o número 

absoluto de idosos, e os indicadores de morbidade hospitalar por bairros expressam, 

em termos gerais, as desigualdades sociais (qualidade de vida) da população idosa 

em Fortaleza, visto que os bairros mais populosos (Aldeota e Meireles) são também 

considerados os bairros com os melhores índices de vulnerabilidade social (índice 

Muito Baixo) da cidade (ROSA; COSTA, 2009).  

Nos bairros citados, registram-se também os menores indicadores de 

morbidade hospitalar. Entretanto, deve-se levar em consideração que as informações 

epidemiológicas tratadas nesta pesquisa são de pacientes atendidos pelo SUS, por 

isso é provável que grande parcela da população idosa residente nesses bairros não 

utilize o serviço de saúde pública. É importante destacar que há uma grande oferta 

privada de serviços de saúde nos Bairros da Aldeota e Meireles, principalmente de 

hospitais especializados em tratamento de doenças cardíacas, conforme mostra o 

mapa 3. 

 

Mapa 3- Unidades de saúde capacitadas para internação por Doenças do Aparelho 
Circulatório em Fortaleza, 2001 a 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fortaleza (2008). 

Organização: Marcelo de Oliveira Moura. 
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Os Bairros Conjunto Ceará, Barra do Ceará e Vila Velha, apesar de 

populosos, apresentam índices de vulnerabilidade social de Média a Muita Alta 

(ROSA; COSTA, 2009), além de indicarem um dos maiores indicadores de morbidade 

hospitalar do município. Muitos outros bairros de Fortaleza se enquadram nesta 

condição, sobretudo os localizados na regional 5 (Bom Jardim) e na regional 6 

(Messejana e Jangurussu). 

É importante atentar para o fato de algumas unidades de saúde 

capacitadas à internação por doenças cardiovasculares, principalmente os hospitais 

públicos da esfera estadual e municipal, localizarem-se nos bairros supracitados 

(Mapa 3), como o Hospital Distrital Fernandes Távora, localizado no Bairro Barra do 

Ceará, o Hospital Distrital Gonzaga Mota (“Gonzaguinha da Barra”), no Bairro Vila 

Velha, o Hospital Distrital Nossa Senhora da Conceição, no Conjunto Ceará, além dos 

hospitais de Messejana (“Hospital do Coração”), Distrital Edmilson Barros Oliveira 

(“Frotinha da Messejana”) e Distrital Gonzaga Mota (“Gonzaguinha da Messejana”), 

localizados no Bairro de Messejana. 

O elevado número de casos de internações e de taxas hospitalares 

registrado nos Bairros Conjunto Ceará, Barra do Ceará, Vila Velha e Messejana pode 

estar associado à qualidade da assistência das unidades de saúde localizadas nesses 

bairros, e não, ao número de idosos doentes ali residentes. Quando o paciente efetiva 

sua internação ou transferência para o hospital, é possível que a informação do seu 

endereço residencial, que inclui o bairro onde reside, não seja preenchida 

corretamente. Assim, em sua ficha, ao invés de seu endereço domiciliar, registra-se o 

endereço do hospital. Provavelmente, as falhas de assistência nas unidades de saúde 

sejam o motivo que explique o elevado número de casos de internações nos bairros 

mencionados, principalmente no bairro de Messejana (população idosa= 4.566 hab.), 

o qual indicou o maior número de internações (4.213 internações) e a maior taxa de 

hospitalização de Fortaleza (9.226,9 internações por 10.000 habitantes). 

Por outro lado, a situação apresentada não se aplica aos Bairros do Bom 

Jardim e de Jangurussu, que têm as mais baixas condições socioeconômicas de 

Fortaleza, porque não há hospitais especializados instalados nesses bairros, e isso 

agrava seriamente a saúde da população idosa por doenças cardiovasculares nesses 

bairros. 
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6.2 Episódios térmicos extremos do ar e morbidade hospitalar: correlações 

climatopatológicas 

 

6.2.1 Ritmo diário dos atributos climáticos e das internações hospitalares: ano 2004 

 

A tabela 5 exibe as medidas descritivas para a série diária das variáveis 

climáticas e dos registros de internações hospitalares para a população idosa no ano 

de 2004. A média da temperatura máxima do ar foi de 30,5ºC (dp= 1,1ºC). O maior 

valor diário registrado para a temperatura máxima foi de 32,5ºC, e o menor, de 

25,0ºC. A temperatura média do ar apresentou média de 27,1ºC (dp= 0,9ºC), com 

extremos diários de 29,4ºC e 24,0ºC. Já a temperatura mínima do ar indicou valor 

médio de 24,5ºC (dp= 1,0ºC) e valores diários extemos de 27,0ºC e 21,4ºC. 

 

Tabela 5- Medidas descritivas da série diária dos atributos climáticos e do número (N) das 
internações hospitalares por DCV - ano 2004 
 

Atributos Média 
Desvio 

Padrão (dp) 
Mínimo Máximo IIQ* 

Temperatura Máxima (
o
C) 30,5 1,1 25,0 32,5 1,2 

Temperatura Média (
o
C) 27,1 0,9 24,0 29,4 0,8 

Temperatura Mínima (
o
C) 24,5 1,0 21,4 27,0 1,4 

Amplitude Térmica (
o
C) 6,0 2,2 1,4 9,6 1,4 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,2 1,0 -5,4 2,6 1,2 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,4 0,8 -2,6 2,4 1,1 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 25,8 1,1 23,9 26,9 0,9 

Umidade Relativa (%) 78,2 4,7 65,0 100,0 1,0 

Velocidade do vento (m/s) 3,2 3,7 0,3 7,0 2,6 

Internações hospitalares (N) 24,6 9,6 4 70 13,0 

*Intervalo Interquartil (IIQ = Q3 – Q1). 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI/UFC e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza- 

SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 

 

A série da amplitude térmica apontou uma média de 6,0ºC (dp= 2,2ºC), 

com a maior amplitude diária registrada de 9,6ºC, e a menor, de 2,2ºC. Os valores 

médios das séries diárias das anomalias das temperaturas extremas do ar foram de 

0,2ºC (dp= 1,0ºC) e 0,4ºC (dp= 0,8ºC), respectivamente, para as anomalias positivas 

e negativas. Os valores extremos diários das anomalias positivas foram de 2,6ºC e -

5,4ºC, e os extremos diários registrados para as anomalias negativas foram de 2,4ºC 

e -2,6ºC. 
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Cabe ressaltar que, para o cálculo das medidas descritivas das séries das 

anomalias extremas do ar, foram consideradas todas as diferenças entre o valor diário 

das temperaturas máximas e mínimas do ar e a normal climatológica diária dessas 

temperaturas, razão por que as séries podem exibir tanto valores negativos, para as 

anomalias da temperatura máxima, quanto positivos, para as anomalias da 

temperatura mínima do ar. 

A média do índice da temperatura efetiva foi de 25,8ºC (dp= 1,1ºC). O 

maior registro diário do índice foi de 26,9ºC, e o menor, de 23,9ºC. Quanto aos 

valores higrométricos, a média foi de 78,2% (dp= 4,7%), e o registro diário máximo e 

mínimo, de 100% e 65%, de modo respectivo. A média da velocidade dos ventos foi 

de 3,2 m/s (dp= 3,7 m/s), com valor máximo diário de 7,0 m/s e mínimo de 0,3 m/s.  

Devido a uma questão de normatização, já esclarecida no capítulo dos 

procedimentos metodológicos, as medidas descritivas da série diária da variável 

precipitação não constam na tabela 5. Apesar disso, é importante destacar alguns 

valores anuais da variável. A soma anual das chuvas, em 2004, foi de 1851,3 mm, o 

ano apresentou desvio positivo de 230,1 mm em relação à normal histórica, e os 

registros extremos diários do ano de 2004 foram de 0,0 mm e 173,8 mm. 

O valor médio das internações hospitalares para o grupo etário com 60 e 

mais anos foi de 24,6 internações/dia (dp= 9,6 internações/dia). O maior número de 

registros diários em 2004 foi de 70 internações, e o menor, de quatro internações. 

A prancha 6 exibe os gráficos do ritmo diário dos atributos climáticos 

(temperatura máxima, média e mínima do ar, amplitude térmica, anomalias da 

temperatura máxima e mínima do ar, temperatura efetiva, umidade relativa do ar, 

velocidade dos ventos e precipitação) e do número absoluto das internações 

hospitalares por DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza no ano de 2004. 

O gráfico A da prancha 6 mostra que a variação interdiária das variáveis 

meteorológicas é ligeiramente mais acentuada para a série das temperaturas 

máximas do ar. Uma maior variação interdiária das temperaturas extremas e da 

temperatura média ocorre nos meses de janeiro a março, sendo também marcante 

para os meses do inverno, principalmente no mês de junho, para a temperatura 

máxima do ar. De outubro a dezembro, nota-se mais uniformidade dos valores 

térmicos. Consequentemente, as maiores variações diárias da amplitude térmica 

ocorrem nos períodos do verão, outono e inverno, conforme exibe o gráfico B. Os 

maiores valores diários de amplitude térmica se concentram, principalmente, nos 

meses de fevereiro, março, julho e agosto, com registros diários superiores a 8,0ºC. 
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As anomalias térmicas das temperaturas extremas do ar presente nos 

gráficos C e D revelam que as oscilações interdiárias são mais acentuadas para os 

meses de janeiro a março, em especial, para as anomalias positivas. Cabe destacar 

que também ocorrem variações diárias acentuadas no mês de junho para as 

anomalias positivas.  

No ano 2004, foi identificado somente um período térmico extremo positivo, 

ocorrido no mês de abril, com duração de 17 dias (1 a 17/04/2004), com intensidade 

de 2,6ºC, pico do período de calor Forte. Esse valor representa, portanto o maior 

registro de anomalia da série conforme indica o gráfico C. Em 2004, não foi detectado 

nenhum período de frescor Forte, ou seja, não houve registros de intensidade térmica 

negativa no intervalo de -6,3 ºC ┤ -3,0ºC para a série das anomalias da temperatura 

mínima do ar, segundo o gráfico D. É válido destacar que, entre 2004 e 2009, só 

foram identificados períodos de frescor Forte no ano de 2009. 

Os valores do índice Te presente no gráfico E mostram que a variação 

interdiária é mais elevada para o primeiro semestre do ano, com variação mais 

marcante para o mês de janeiro, quando se registram os valores extremos do índice 

no ano de 2004. De modo geral, os dias de stress ao calor estão concentrados nos 

meses de janeiro a maio. Nos demais meses do ano, os dias indicaram condições de 

neutralidade térmica, com índice igual ou inferior a 26,0ºC. 

O ritmo diário da umidade relativa do ar (Gráfico F) apresenta mais 

oscilação nos meses de janeiro a abril, bem como nos meses de junho e julho, 

quando se registra também a maior variação interdiária das chuvas em 2004, 

conforme mostra o gráfico G. Consequentemente, os maiores picos higrométricos 

ocorrem nos dias de maior registro de precipitação diária. 

No gráfico G, destacam-se os dois maiores eventos diários de precipitação 

ocorridos em 2004, com chuvas superiores a 160,0mm (173,8mm - 07/03/2004 e 

170,3 - 29/01/2004). Tais eventos pluviométricos são os de mais intensidade para a 

série diária das precipitações da Estação do PICI do período de 2004 a 2009. 

Zanella e Mello (2006) e Zanella, Sales e Abreu (2009) identificaram 

eventos pluviométricos intensos (igual ou superiores a 60,0mm/dia) em Fortaleza e na 

Região Metropolitana, com base na série diária das precipitações da estação da 

FUNCEME (1974 – 2006), e destacaram o episódio ocorrido no dia 29/01/2004. 

O episódio pluviométrico do dia 29/01/2004 foi de 250,0 mm, registro da 

estação da FUNCEME, volume bem superior ao registrado pela estação do PICI 

(170,3 mm), teve sua gênese vinculada à associação de um VCAS a ZCIT. O evento 
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causou inúmeros impactos socioambientais em Fortaleza, sobretudo nos bairros com 

populações localizadas em áreas de risco, como Genibaú e Bom Jardim, bairros da 

Regional V, setor sudoeste da cidade. (ZANELLA; MELLO, 2006, p.204). 

A variação interdiária da velocidade dos ventos presente no gráfico H é 

mais frequente para o primeiro semestre do ano e, notadamente, mais acentuada 

(picos de regressão) para os dias de maior umidade relativa do ar e de ocorrência de 

chuvas intensas. No segundo semestre, os ventos são mais intensos, condição 

anemométrica habitual para o período, pois os ventos alísios de SE atuam com maior 

intensidade na região. 

Quanto ao número de internações diárias, o gráfico I revela que a oscilação 

diária dos registros é bem elevada e que não é possível estabelecer um padrão 

sazonal. Observa-se que o mês de agosto apresenta os maiores registros de 

internações diárias do ano, com picos de 70 e 57 internações; nos demais meses de 

2004, não há registros superiores a 50 internações/dia.  

De modo geral, os valores diários dos atributos climáticos computados nos 

gráficos de A a H da prancha 6 não mostram uma relação clara com o aumento ou a 

diminuição dos registros de internações diárias exibidas no gráfico I. No entanto, as 

ocorrências de internações do mês de agosto, em especial, os picos registrados 

nesse mês, ocorreram quando: 1) a temperatura máxima do ar apresentou valores 

superiores a 31,0ºC; 2) a amplitude térmica diária foi superior ou igual a 8,0ºC; 3) as 

anomalias térmicas das temperaturas extremas do ar foram positivas, com registros 

maiores ou iguais a 1,5ºC; 4) a umidade relativa do ar apresentou valores superiores 

a 75%; 5) as precipitações diárias não ultrapassaram o volume de 8,0mm e 6) com 

ventos de intensidade superior a 4m/s. 

A tabela 6 mostra os resultados das correlações de Spearman entre as 

variáveis climáticas, variáveis explicativas, e as internações por DCV, variável 

resposta, para cada ano da série 2004 – 2009. Em suma, só foram identificadas 

correlações ínfimas e estatisticamente significantes entre algumas variáveis climáticas 

e as internações que posteriormente serão analisadas à medida que forem 

apresentados os resultados de variação do ritmo diário das variáveis de cada ano do 

período investigado. 
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Tabela 6- Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis climáticas e as internações 
hospitalares totais por DCV (I00 – I99), pacientes idosos residentes em Fortaleza, por ano da série 
2004 a 2009 

Atributos Climáticos 

 
Total DCV (I00 – I99) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

Temperatura Máxima (
o
C) -0,1143* -0,1116* 0,0330

 NS
 -0,0099

 NS
 -0,0058

 NS
 -0,1401* 

Temperatura Média (
o
C) -0,0313

 NS
 -0,0928

 NS
 0,0025

 NS
 0,0600

 NS
 -0,0239

 NS
 -0,0890

 NS
 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,0382

 NS
 0,4119

 NS
 0,0403

 NS
 0,1228* -0,0527

 NS
 -0,0399

 NS
 

Amplitude Térmica (
o
C) 0,0078

 NS
 -0,0179

 NS
 -0,0035

 NS
 -0,1558* 0,0431

 NS
 -0,0875

 NS
 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,0688

 NS
 -0,0874

 NS
 0,0521

 NS
 -0,0321

 NS
 0,0383

 NS
 -0,1284* 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,1379* 0,0047

 NS
 0,0783

 NS
 0,1077* 0,0142

 NS
 0,0115

 NS
 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) -0,0407

 NS
 -0,1381* -0,0642

 NS
 0,0065

 NS
 -0,0851

 NS
 -0,0710

 NS
 

Umidade Relativa (%) -0,0228
 NS

 -0,0771
 NS

 -0,0482
 NS

 -0,0185
 NS

 -0,0607
 NS

 0,0722
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) 0,0329
 NS

 0,0912
 NS

 0,1712* 0,1310* 0,0852
 NS

 -0,0170
 NS

 

Precipitação (mm) -0,0029
 NS

 -0,0025
 NS

 -0,0352
 NS

 -0,0480
 NS

 0,0040
 NS

 0,1315* 

Nota:
 NS

Correlação não significante; Negrito os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação 
Pequena ou Nula, **Correlação Fraca, *** Correlação Moderada, ****Correlação Forte e *****Correlação 

Perfeita. 

 

Especificamente para o ano em análise – 2004 - foram detectadas duas 

correlações ínfimas e estaticamente significantes entre as variáveis. A primeira foi 

uma correlação negativa entre a temperatura máxima do ar e as internações totais (r= 

-0,1143 e p=0,0288), e a segunda, uma correlação positiva entre a anomalia da 

temperatura mínima do ar e as internações (r= 0,1379 e p=0,0083). Por se tratar de 

correlações ínfimas, não é seguro afirmar que, à medida que diminui a temperatura 

máxima do ar, reduz-se o número das internações e que, à proporção que os 

registros de anomalias da temperatura mínima aumentam, aumenta o número de 

internações. Contudo foi visto que os valores das temperaturas máximas do ar 

apresentaram uma acentuada variação interdiária em 2004, e os valores das 

anomalias das temperaturas mínimas exibiram registros positivos, conforme mostram 

os gráficos A e D da prancha 6. Essas condições contribuíram para associações 

baixas identificadas entre essas variáveis climáticas e as internações hospitalares.  

No item seguinte da pesquisa, apresentam-se os resultados das análises 

de variação e correlação entre os atributos climáticos e as internações hospitalares 

por sexo e grupos de causa das DCV do único período térmico extremo identificado 

no ano de 2004. 
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6.2.1.1 Episódio 1: 29/03 a 20/04/2004 

 

O episódio 1 é formado pela sequência temporal de três dias antecedentes 

(29 a 31/03/2004) ao evento térmico (01 a 17/04/2004) e de três dias posteriores (18 a 

20/04/2004) a ele. O evento térmico é positivo e se configura como um período de 

calor, o único identificado para o ano de 2004 quanto à gravidade Forte para a 

intensidade das anomalias das temperaturas extremas do ar.  

O evento possui comprimento (duração) de 17 dias e amplitude térmica de 

2,1ºC, valor inserido na categoria Moderada, zona limiar da gravidade para amplitude 

das anomalias das temperaturas máxima do ar da série. O maior valor de intensidade 

do evento corresponde a 2,6ºC, registrado no dia 16/04/2004. Esse dia representa, 

portanto, o pico de calor do evento. 

A análise sinótica revelou a ZCIT e a MEAS como sistemas atmosféricos 

atuantes sobre a região nos dias do episódio, que promoveram, a partir de processos 

físicos em escala de grandeza inferior, variações nos atributos do clima presentes na 

prancha 7. 

A atuação da ZCIT foi de fraca a moderada, quase sempre, posicionada 

sobre o oceano com deslocamento de até 3º LAT S, exceto no dia 06/04/2004, 

quando alcançou posição máxima de 6º LAT S sobre o Atlântico. Nos dias 

antecedentes ao evento térmico, desenvolveram-se nuvens baixas e médias sobre a 

região oriundas da ZCIT, a qual atuou de forma moderada, sendo responsável pela 

gênese de precipitação de 20,0 mm registrado no dia 01/04/2004. 

A expansão do AAS sobre área de estudo foi identificada de modo 

constante nos dias dos episódios, sobretudo sua borda periférica, representada nas 

cartas pelas isóbaras de 1012 e 1016 hPa. Tal padrão barométrico possibilitou a 

intensificação da MEAS, sistema de maior participação do episódio.  

A expansão do anticiclone promoveu o deslocamento da ZCIT mais para a 

Região Norte do Atlântico, notadamente a partir do dia 11/04/2004. Essa condição 

sinótica permitiu situação de estabilidade atmosférica sobre Fortaleza, que resultou 

em um elevado gradiente barométrico em superfície (entre 1007 e 1013 hPa), ventos 

predominantemente de SE com intensidade de 1 a 4 m/s, nebulosidade de 3/10 a 

10/10, bem como um elevado gradiente térmico. 
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As condições térmicas dos dias antecedentes ao evento apresentaram 

valores bem próximos daqueles registrados nos demais dias do episódio, com registro 

do maior valor de temperatura máxima (32,5ºC) no dia 30/03/2004. Isso se deu 

porque esta data integra uma anomalia de gravidade Moderada, a qual antecedeu o 

evento térmico, cuja intensidade foi de 2,4ºC, como pode ser visto nos valores de 

anomalia da temperatura máxima do gráfico C da prancha 7. 

Durante a ocorrência do evento, as temperaturas máximas apresentaram 

valores entre 31,0ºC e 32,0ºC, e as temperaturas médias, valores entre 27,0ºC e 

29,6ºC. Esse último valor é o maior do episódio registrado no dia do pico do evento. 

Já as temperaturas mínimas oscilaram entre 24,4ºC e 25,6ºC. Os registros de 

amplitude térmica não ultrapassaram 8,0ºC para o episódio com valores mais 

acentuados durante os dias do evento térmico. 

As anomalias das temperaturas extremas do ar exibiram valores positivos, 

tanto para os registros da mínima quanto da máxima, exceto para a data 18/04/2004, 

dia posterior ao evento, cujo valor da máxima foi negativo. Destaca-se, no gráfico C 

da prancha 7, o maior valor da anomalia máxima com pico de 2,6ºC no dia 

16/04/2004.  

O gráfico C mostra que todos os valores de anomalia da temperatura 

mínima do episódio foram positivos, com quase todos os registros superiores aos das 

anomalias da máxima. Essa é uma característica presente nos eventos térmicos 

extremos positivos, ou seja, nos períodos de calor Forte. É comum, nos dias que 

antecedem aos períodos de calor Forte, exibirem-se registros de anomalias positivas 

tanto para as máximas quanto para as mínimas, e os dias posteriores exibirem queda 

nas temperaturas da anomalia máxima, quase sempre valores negativos. Essas 

características apontam a intensidade positiva das temperaturas do período da série, 

bem como indica o término do período de calor, determinando desse modo a duração 

do evento.  

Os índices de conforto térmico (Temperatura efetiva- Te) representados no 

gráfico D da Prancha 7 apresentaram taxas iguais ou superiores a 26,0ºC para todos 

os dias do episódio indicando assim, situação de stress térmico ao calor. 

A umidade relativa do ar registrou valores entre 70% e 85%, com índices 

mais elevados nos dias de ocorrência das chuvas. As chuvas presentes no episódio 

foram fracas e não ultrapassaram o limite de 20,0 mm. A velocidade do vento exibiu 

intensidades entre 1,0 m/s e 4,6m/s, com valores mais expressivos para os dias do 

evento térmico. 
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O total de internações hospitalares do episódio foi de 552 registros, com 

variação de nove a 44 internações/dia, oscilação presente nos dias de ocorrência do 

evento térmico. O valor médio das internações do episódio foi de 24 internações/dia 

(dp= 10 internações/dia), e a média das internações para os mesmos dias do episódio 

da série diária de 2004- 2009 foi de 32 internações, logo, há um desvio médio 

negativo de -8 internações para o episódio do ano 2004.  

Para os dias de ocorrência do período de calor, a soma total de internações 

hospitalares foi de 397 registros, com média de 23,3 internações/dia. Ao considerar os 

dias equivalentes do período de calor Forte para a série 2004 – 2009, registrou-se um 

valor médio de 30,5 internações/dia. Portanto, existe um desvio médio negativo de -

7,2 internação/dia para período térmico do ano de 2004.  

Os quantitativos diários das internações e das taxas hospitalares (x 10 mil 

habitantes) por sexo e grupos de causa das DCV do episódio presentes nos gráficos 

da prancha 8 mostram que as internações não ultrapassam de 30 internações/dia, 

para o sexo feminino, e de 25 internações/dia, para o sexo masculino. Já as taxas de 

internação não foram superiores a 3,0 por 10.000 habitantes, com taxas um pouco 

mais altas para o sexo masculino. 

Os gráficos A e B da prancha 8 exibem o número absoluto de internações e 

taxas diárias para o total das DCV (I00 - I99) e indicam que o registro de internações 

foi ligeiramente mais elevado para a população feminina durante os dias de 

ocorrência do evento, com destaque para os dias 12, 13 e 15/04/2004, não obstante 

as taxas foram mais elevadas para o sexo masculino.  

Os registros de internações e taxas para o grupo das Doenças Isquêmicas 

do Coração (I20 - I25), mostrados nos gráficos C e D da prancha 8, também indicam 

que as internações foram maiores para o sexo feminino durante o evento térmico. As 

taxas foram inferiores a uma internação por 10.000 habitantes, com valores um pouco 

superiores para a população masculina. 

Para as Doenças Cerebrovasculares (I60 - I69), não houve registros 

superiores a 10 internações/dia, e as taxas não atingiram uma internação por 10.000 

habitantes para ambos os sexos, segundo os gráficos E e F da prancha 8. As taxas 

foram mais altas para o sexo masculino entre os dias 13 e 15/04/2004 do evento. 
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Os registros do grupo das Demais Causas por DCV, representados nos 

gráficos G e H, mostram que tanto o número de internações como as taxas de 

hospitalização foram mais elevados para os dias do evento térmico. Além disso, 

observou-se que as taxas de hospitalização foram maiores para a população do sexo 

masculino, tendência esta também registrada nos demais grupos das DCV. 

De forma geral, os valores epidemiológicos computados nos gráficos das 

pranchas 7 e 8 mostram que, durante a ocorrência do evento térmico positivo (1 a 

17/04/2004), o número de internações hospitalares é ligeiramente superior aos dias 

anteriores e posteriores ao mesmo, sobretudo para a população do sexo feminino, 

com taxas de hospitalização mais altas para população do sexo masculino.  

Em termos estatísticos, considerando os dias que integram o episódio, não 

foram identificadas correlações fortes e estatisticamente significantes entre os 

atributos climáticos, variáveis explicativas, e o número absoluto de internações, 

variável resposta. 

Na tabela 7, apresentam-se os resultados das correlações de Spearman 

entre as variáveis climáticas e o número absoluto das internações diárias por sexo e 

grupo de causas das DCV. Foram identificadas correlações positivas fracas e 

estatisticamente significantes entre a temperatura máxima do ar (r= 0,4133; p = 

0,0499), a amplitude térmica (r= 0,4291; p = 0,010) e o grupo Total DCV (I00 - I99). 

Também foi detectada uma correlação positiva moderada e estatisticamente 

significante entre as anomalias da temperatura máxima do ar e o grupo Total DVC (r= 

0,5134; p = 0,0122). 

Somente para a população do sexo feminino foram certificadas correlações 

estatisticamente significantes entre as variáveis climáticas e as internações 

hospitalares. Desse modo foi detectada uma correlação positiva fraca entre a 

amplitude térmica e a população feminina do grupo Total DVC (r= 0,4853 e p= 

0,0189) e uma correlação positiva moderada e estatisticamente significante entre a 

amplitude térmica do ar e as doenças isquêmicas (r= 0,6774; p = 0,0004). 
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Tabela 7- Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis climáticas e as internações hospitalares por sexo e grupo de causas das DCV, 

pacientes idosos residentes em Fortaleza: episódio 1 (29/03 a 20/04/2004) 

 

 

Atributos climáticos  

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

 

 
DCV 

(I00 – I99) 

 

 
Doenças Isquêmicas 

(I20 – I25) 
 

 
Doenças 

Cerebrovasculares 
(I60 – I69) 

 

 
Demais Causas DCV 

(I00 – I99) 
 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,4133** 0,3048

 NS
 0,3686

 NS
 0,1723

 NS
 0,3824

 NS
 -0,0374

 NS
 -0,0803

 NS
 0,3119

 NS
 0,2188

 NS
 

Temperatura Média (
o
C) 0,0109

 NS
 0,0847

 NS
 -0,0293

 NS
 0,0003

 NS
 -0,1211

NS 
-0,0010

 NS
 0,0593

 NS
 0,0766

 NS
 -0,0747

 NS
 

Temperatura Mínima (
o
C) -0,1637

 NS
 0,0353

 NS
 -0,2358

 NS
 0,0436

 NS
 -0,4104

NS
 -0,2039

 NS
 0,3139

 NS
 0,0706

 NS
 -0,2310

 NS
 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 0,4291** 0,1462

 NS
 0,4853** 0,1213

 NS
 0,6774*** 0,1634

 NS
 -0,3205

 NS
 0,0816

 NS
 0,3364

 NS
 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,5134*** 0,3776

 NS
 0,3967

 NS
 0,2047

 NS
 0,3118

 NS
 0,0146

 NS
 -0,0663

 NS
 0,3474

 NS
 0,2633

 NS
 

Anomalia Tmín (
o
C) -0,0777

 NS
 0,0714

 NS
 -0,1602

 NS
 0,0417

 NS
 -0,3466

 NS
 -0,2294

 NS
 0,2567

 NS
 0,1370

 NS
 -0,1696

 NS
 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,0032

 NS
 0,0785

 NS
 0,0017

 NS
 -0,0543

 NS
 -0,2760

 NS
 0,0264

 NS
 0,0501

 NS
 -0,0188

 NS
 0,0057

 NS
 

Umidade Relativa (%) -0,1168
 NS

 0,0055
 NS

 -0,2545
 NS

 0,0769
 NS

 -0,3193
 NS

 0,1318
 NS

 0,3110
 NS

 -0,0671
 NS

 -0,1797
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) -0,2227
 NS

 -0,055
 NS

 -0,3338
 NS

 0,0946
 NS

 -0,2173
 NS

 -0,1965
 NS

 0,0991
 NS

 -0,0364
 NS

 -0,2970
 NS

 

Precipitação (mm) 0,0011
 NS

 0,0986
 NS

 -0,1160
 NS

 0,2253
 NS

 -0,0649
 NS

 0,1417
 NS

 0,1049
 NS

 0,0613
 NS

 -0,1065
 NS

 

Nota: NS Correlação não significante; em negrito, os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação Pequena ou Nula, **Correlação Fraca,  

*** Correlação Moderada, **** Correlação Forte e *****Correlação Perfeita. 
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Depois de identificar as correlações entre os atributos climáticos e as 

internações hospitalares, foram obtidas as medidas de risco relativo e intervalos de 

confiança a 95%, a partir da Regressão de Poisson, para as variáveis que se 

mostraram associadas mediante coeficiente de correlação moderada (anomalias 

positivas e o grupo Total DCV, a amplitude térmica e as Doenças Isquêmicas do 

sexo feminino) e estatisticamente significantes (p ≤ 0,05).  

As medidas foram ajustadas em duas etapas distintas: 1) para os dias de 

ocorrência do episódio, ou seja, os dias que englobam o período térmico e os três 

dias antecedentes e posteriores ao mesmo (com defasagem) e 2) para os dias do 

período térmico (sem defasagem). 

Para a anomalia da temperatura máxima do ar, observou-se um aumento 

do risco relativo33 de 21% no total de ocorrências para cada aumento de 1,0oC da 

anomalia da temperatura máxima do ar, ao considerar o efeito da defasagem. 

Considerando o efeito da defasagem, o risco relativo passou a ser de 37%, 

conforme mostra a tabela 8. 

 
Tabela 8 - Correlação, Risco relativo (RR) e respectivo intervalo de confiança de 95%, para 
a anomalia da temperatura máxima do ar correlacionada com o Total de DCV em todos os 
dias do episódio 1 (29/03 a 20/04/2004) com a defasagem e sem a defasagem  

 

 

Atributo climático  

 

Correlação 
Total DCV 
(I00 – I99) 

Total DCV 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 

(n=23) 

Total DCV 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a
 

(n=17) 

RR    [IC95%] RR  [IC95%] 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,5134

***
 1,21  (1,06;1,38) 1,37  (1,14;1,65) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

 

Em relação à amplitude térmica do ar, verificou-se um aumento do risco 

relativo de 133% para cada aumento de 1,0ºC da amplitude térmica do ar. 

Considerando-se o efeito da defasagem, o risco relativo foi de 161% para cada 

aumento de 1,0ºC da amplitude térmica (Tabela 9). 

 

                                                           
33

 Os resultados serão apresentados como aumento percentual nas internações hospitalares, que 
são obtidos dos RR pela fórmula: Aumento % = (RR - 1) x 100, conforme sugestão de Gouveia et al. 
(2006). 



142 
 

Tabela 9 - Correlação, Risco relativo (RR) e respectivo intervalo de confiança de 95%, para 
a amplitude térmica do ar correlacionada com o total de Doenças Isquêmicas para o sexo 
feminino em todos os dias do episódio 1 (29/03 a 20/04/2004) com a defasagem e sem a 
defasagem 

 

 

 

Atributo climático  

 

Correlação 
Total Doenças 

Isquêmicas 
Feminino 
(I00 – I99) 

Total Doenças 
Isquêmicas 

Feminino 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 

(n=23) 

Total Doenças 
Isquêmicas 

Feminino 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a 

 (n=17) 

RR    [IC95%] RR [IC95%] 

Amplitude Térmica (
o
C) 0,6774

***
 2,33  (1,54;3,51) 2,61 (1,65;4,13) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

6.2.2 Ritmo diário dos atributos climáticos e das internações hospitalares: ano 2005 

 

A tabela 10 mostra os valores das medidas descritivas da série diária das 

variáveis climáticas e dos registros de internações hospitalares do ano de 2005. A 

média diária da temperatura máxima do ar foi de 30,9ºC (dp= 0,9ºC), com valores 

extremos diários de 33,0ºC e 26,4ºC. A temperatura média do ar indicou média de 

27,5ºC (dp= 0,8ºC), com maior registro diário de 29,4ºC, e menor, de 24,8ºC. 

 

Tabela 10- Medidas descritivas da série diária dos atributos climáticos e do número (N) das 
internações hospitalares por DCV - ano 2005 
 

Atributos Média 
Desvio 

Padrão (dp) 
Mínimo Máximo IIQ* 

Temperatura Máxima (
o
C) 30,9 0,9 26,4 33,0 1,0 

Temperatura Média (
o
C) 27,5 0,8 24,8 29,4 1,2 

Temperatura Mínima (
o
C) 24,9 1,1 21,6 27,2 1,8 

Amplitude Térmica (
o
C) 6,0 1,0 2,0 10,0 1,2 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,5 0,8 -3,9 2,8 1,0 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,9 0,8 -1,9 3,1 1,0 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 25,9 0,6 24,4 27,3 1,0 

Umidade Relativa (%) 75,4 6,8 61,5 97,5 9,0 

Velocidade do vento (m/s) 4,3 1,4 0,0 8,0 1,8 

Internações hospitalares (N) 31,2 13,5 3 71 22,0 

*Intervalo Interquartil (IIQ = Q3 – Q1). 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI/UFC e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza- 

SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 
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O valor médio da temperatura mínima do ar foi de 24,9ºC (dp= 1,1ºC), 

com valores extremos diários de 27,2ºC e 21,6ºC. Quanto à variável amplitude 

térmica do ar, o valor médio encontrado foi de 6,0ºC (dp= 1,0ºC), com maior 

amplitude diária de 10,0ºC e menor amplitude de 2,0ºC. 

Para as séries diárias das anomalias térmicas, foram identificados registro 

médio de 0,5ºC (dp= 0,8ºC) e valores extremos diários de 2,8ºC e -3,9ºC para as 

anomalias das temperaturas máxima do ar e valor médio de 0,9ºC (dp= 0,8ºC) e 

valores extremos diários de 3,1ºC e -1,9ºC para as anomalias das temperaturas 

mínima do ar. 

O registro médio do índice da temperatura efetiva foi de 25,9ºC (dp= 

0,6ºC), com registro diário máximo e mínimo de 27,3ºC e 24,4ºC, respectivamente. 

Para a umidade relativa do ar, foram encontrados valor médio de 75,4% (dp= 6,8%), 

e valor diário máximo de 97,5%, e mínimo, de 61,5%. 

A variável velocidade dos ventos registrou média de 4,3 m/s (dp= 1,4m/s), 

com intensidade máxima diária de 8,0 m/s, e mínima, de 0,0 m/s. Sobre os 

indicadores descritivos da variável precipitação pluviométrica para o ano de 2005, 

tem-se: 1) acúmulo anual de 1178,9 mm; 2) desvio negativo anual de -440,8 mm e 

3) chuva diária máxima de 97,4 mm e mínima de 0,0 mm. 

Para a série diária das internações hospitalares, foi detectada média de 

31,2 internações/dia (dp= 13,5 internações/dia), com maior registro de 71 

internações/dia, e menor, de três internações/dia. 

A prancha 9 mostra os gráficos do ritmo diário dos atributos climáticos e 

do número absoluto das internações hospitalares por DCV para o ano de 2005. O 

gráfico A exibe o comportamento diário das variáveis das temperaturas do ar e 

indica que a variação interdiária das variáveis é mais marcante para a temperatura 

máxima do ar, variação claramente presente para o período de verão e outono, em 

especial, para os meses de fevereiro a maio, em que se observa também uma 

acentuada variação interdiária para as temperaturas média e mínima do ar. Essa 

variação se dá por conta da variabilidade das chuvas e é bem marcante nesta época 

do ano, conforme mostra o gráfico G. 
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Os meses do inverno (junho e julho) também apresentam uma variação 

interdiária ligeiramente acentuada, sobretudo para a temperatura máxima e a 

mínima, embora com menor expressão do que as variações presentes nos dias dos 

meses de fevereiro a maio. Cabe destacar que é no período sazonal do inverno que 

se registram os maiores picos de amplitude térmica do ar, notadamente no mês de 

julho, de acordo com o gráfico B.  

Os gráficos C e D mostram o comportamento diário das anomalias 

térmicas e revelam que as variações interdiárias são mais notáveis para as 

anomalias da temperatura máxima do ar, principalmente nos meses de fevereiro a 

maio, período em que se registram os maiores valores negativos da série das 

anomalias positivas. Assim, a série diária das anomalias da temperatura máxima 

indicou um número maior de registros negativos do que a série diária das anomalias 

da temperatura mínima do ar, característica presente nos demais anos do período 

investigado. Possivelmente, isso ocorre devido ao crescente aumento das 

temperaturas mínima do ar em Fortaleza, como comprovaram Xavier (1996, 2001) e 

Pétalas (2000). 

Apesar dos valores negativos detectados para a série diária das 

anomalias da temperatura máxima do ar, foi no ano de 2005 que se registrou o 

maior número de períodos de calor Forte da série 2004 - 2009, com quatro registros 

de eventos, concentrados, principalmente, nos meses de março e abril. O período de 

calor de maior intensidade térmica ocorreu entre os dias 17 e 28/02/2005, com pico 

de 2,7ºC. Esse evento, posteriormente, será analisado. No ano de 2005, não foi 

identificado nenhum período de frescor Forte.  

A variação diária do índice da temperatura do conforto presente no gráfico 

E mostra que os dias de mais desconforto térmico ao calor (Te > 26,0ºC) ocorrem 

nos meses do verão e outono, período em que se registra também uma maior 

variação interdiária do índice. Quanto à variação diária da umidade relativa do ar 

(Gráfico F), os maiores valores higrométricos se concentram nos meses de fevereiro 

a maio, período esse também marcado por uma acentuada variação interdiária dos 

valores.  

Os registros diários da velocidade dos ventos presentes no gráfico G 

mostram reduzida intensidade nos meses do outono, notadamente em março, e 
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apresentam maior intensidade no segundo semestre do ano, com picos 

concentrados nos meses de setembro e de outubro. 

O gráfico G mostra a distribuição diária das chuvas e indica sua 

concentração nos meses de março a maio, quando se registraram os dois únicos 

episódios de chuvas diárias consideradas intensas (97,4 mm em 12/05/2005 e 

67,8mm em 18/03/2005). Nos demais meses, as chuvas diárias não foram 

superiores a 35,0 mm. 

Os registros de internações hospitalares presentes no gráfico H indicam 

uma elevada variação interdiária, presente em todos os meses do ano. Esse 

comportamento temporal não permite que se estabeleça um quadro sazonal claro 

dos registros de internações, cuja maior variação ocorre no mês de março, em que 

se registram os maiores picos da série - 71 e 68 internações/dia. 

Apesar de as variáveis expostas nos gráficos da prancha 9 não 

mostrarem uma associação sazonal clara, fato indicado pelos baixos coeficientes de 

Spearman, presente na tabela 6, nos meses de maior variação interdiária dos 

atributos climáticos, isto é, de fevereiro a maio, ocorre também maior oscilação 

interdiária dos registros de internações hospitalares, principalmente no mês de 

março. 

 

6.2.2.1 Episódio 2: 26/02 a 20/03/2005 

 

O episódio 2 engloba os dias de 1 a 17/03/2005, período de calor Forte de 

maior intensidade identificado no ano de 2005, bem como os três dias antecedentes 

(26 a 28/02/2005) e posteriores (18 a 20/03/2005) ao período térmico. Assim, o 

período de calor Forte tem um comprimento de 17 dias e registra uma amplitude 

térmica de 1,5ºC e uma intensidade de 2,8ºC. Esse valor representa o pico da 

anomalia ocorrido no dia 14/03/2005. 

As cartas de pressão ao nível do mar e as imagens dos satélites 

meteorológicos indicaram atuação da ZCIT e da MEAS sobre a região de Fortaleza, 

nos dias do episódio, conforme ilustra o quadro I da prancha 10. Para os dias que 
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antecederam ao período de calor, houve a atuação fraca da ZCIT, sistema indutor 

das chuvas fracas (inferiores a 7,0 mm) registradas nos dias 26 e 28/02/2005. 

Nos dias de calor Forte, houve mais participação da MEAS, que garantiu 

estabilidade atmosférica sobre a área de estudo. Entre os dias 7 e 11/03/2005 o 

AAS se configurou sobre o Atlântico Sul de forma mais retraída, o que possibilitou a 

atuação da ZCIT. Porém sua atuação foi fraca e se concentrou sobre o oceano na 

faixa latitudinal entre 5º N e 3ºS, condição sinótica que não gerou instabilidade 

atmosférica sobre Fortaleza. Entre os dias 12 e 16/03/2005, o AAS se apresentou de 

forma bem mais expansiva, com núcleos variando entre 1022 hPa e 1026 hPa, e 

periferia barométrica variando entre 1012 hPa e 1016 hPa. Devido a isso, houve 

mais atuação da MEA sobre a área de estudo.  

No último dia do período térmico (17/03/2005), a ZCIT volta a atuar com 

intensidade moderada a forte e permanece sobre a área até o dia 19/03/2005. A 

ZCIT é, portanto, o sistema responsável pela gênese das chuvas ocorridas nos dias 

18 (67,8 mm) e 19/03/2005 (19,4 mm). Cabe destacar que a chuva do dia 

18/03/2005 é o segundo maior episódio de chuva intensa registrado no ano de 2005. 

De forma geral, os gráficos de A a G da prancha 10 mostram um 

comportamento de pouca variação interdiária dos atributos climáticos nos dias de 

ocorrência do período de calor Forte. Esse comportamento é atribuído à atuação 

fraca da ZCIT e à MEAS. Somente nos dias posteriores ao período térmico é que 

ocorre, de modo marcante, uma oscilação das variáveis provocada pela atuação 

moderada e forte da ZCIT, notadamente no dia 18/03/2005. 

A distribuição das temperaturas máxima, média e mínima do ar, durante o 

período térmico, mostra uma condição de uniformidade térmica, em especial, para 

as temperaturas máxima e média do ar, conforme mostra o gráfico A da prancha 10. 

Nota-se, no gráfico pouca diferenciação térmica entre os dias que antecedem o 

período de calor e os dias de sua ocorrência. Consequentemente, essa condição é 

também presente para a amplitude térmica diária, que registrou valores diários entre 

4,0ºC e 7,0ºC (Gráfico B). 
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O gráfico C mostra a distribuição dos valores das anomalias térmicas do 

episódio e revela que tanto os registros das anomalias positivas quanto das 

anomalias negativas foram positivas durante a ocorrência do período de calor Forte. 

Observa-se que as anomalias da temperatura mínima do ar registram somente 

valores positivos, ao passo que as anomalias da temperatura máxima do ar 

apresentaram valores negativos nos dias de registro das maiores chuvas do 

episódio, isto é, nos dias posteriores ao período de calor Forte. 

Foram registradas condições de stress ao calor, para todos os dias do 

período de calor Forte, com índices superiores a 26,5ºC (Gráfico D). Já para os dias 

posteriores ao evento, houve situação de neutralidade térmica, pois o índice Te 

indicou valores entre 25,0ºC e 26,0ºC. Quanto aos valores higrométricos do episódio 

presente no gráfico E, é notável que os maiores registros tenham ocorrido nos dias 

de maior concentração pluviométrica do episódio (Gráfico F). Para os dias do 

período de calor Forte, a umidade apresentou valores entre 70% e 76%. 

A velocidade dos ventos (Gráfico G) variou de 2,5 m/s a 4,0 m/s, nos dias 

de ocorrência do período térmico, e apresentou uma queda de intensidade nos dias 

posteriores ao evento, notadamente para 18/03/2005. Os registros de internações 

hospitalares presentes no gráfico H mostram uma acentuada variação interdiária, 

principalmente no período de calor Forte, com variação de 6 a 71 internações/dia.  

O montante de internações hospitalares do episódio foi de 747 registros, 

com média de 32,4 internações/dia (dp= 16,3 internação/dia). O valor médio das 

internações para os mesmos dias de ocorrência do episódio da série diária de 2004- 

2009 foi de 31,8 internações/dia, portanto, há um desvio médio positivo de 0,6 

internações para o episódio em análise.  

Para os dias do período de calor Forte, o total de internações foi de 634 

registros, com média de 37,3 internações/dia. Para os dias equivalentes ao período 

térmico da série 2004 -2009, os registros de internações indicaram um valor médio 

de 33,1 internações/dia. Assim, existe um desvio médio positivo de 4,2 

internações/dia para o período de calor Forte de 2005. 

Os gráficos de A a H da prancha 11 mostram os registros das 

internações e das taxas de hospitalização (x 10 mil habitantes), por sexo e grupos 
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de causa das DCV de pacientes idosos residentes em Fortaleza para os dias do 

episódio 2.  

Quanto aos registros de enfermidades do grupo Total das DCV (Gráficos 

A e B), nota-se que há maior número de internações para a população masculina, 

que também detém as maiores taxas de hospitalização. Os indicadores de 

morbidade são mais elevados para os dias de ocorrência do período de calor Forte 

do episódio. 

Os gráficos C e D mostram o perfil das Doenças Isquêmicas e indicam 

que o número de internações não ultrapassou 30 internações/dia e as taxas não 

foram superiores a 3,0 internações por 10.000 habitantes. Os quantitativos das 

enfermidades são ligeiramente maiores para o sexo masculino, principalmente para 

os dias do período de calor Forte. 

As Doenças Cerebrovasculares (Gráficos E e F) registram os menores 

montantes de internações e taxas de hospitalização diárias das DCV. O número 

absoluto de internações não é superior a 12 internações/dia e as taxas não 

alcançam 1,0 internação por 10.000 habitantes. 

Para o grupo das Demais Causas das DCV, os gráficos G e H apontam 

que a população masculina apresenta quantitativos ligeiramente superiores quando 

comparados aos indicadores da população feminina, principalmente nos dias do 

período de calor Forte. A oscilação diária dos indicadores de morbidade desse grupo 

de doenças é de 3 a 36 internações/dia e taxas de 0,1 a 2,1 internações por 10.000 

habitantes. 

Em suma, não há uma associação evidente entre as variáveis climáticas e 

as internações hospitalares no episódio do ano de 2005, condição indicada pelos 

coeficientes de Spearman exibidos na tabela 11. Somente foram detectadas 

correlações fracas negativas com significância estatística entre a precipitação e o 

grupo Total das DCV (r= -0,4402; p= 0,0355) e entre a precipitação e as Doenças 

Isquêmicas do sexo feminino (r= -0,4311; p= 0,0400). 
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Tabela 11- Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis climáticas e as internações hospitalares por sexo e grupo de causas das 

DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza: episódio 2 (26/02 a 20/03/2005) 

 

 

Atributos climáticos  

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

 

 
DCV 

(I00 – I99) 

 

 
Doenças Isquêmicas 

(I20 – I25) 
 

 
Doenças 

Cerebrovasculares 
(I60 – I69) 

 

 
Demais Causas DCV 

(I00 – I99) 
 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,2474

 NS
 0,1224

 NS
 0,1939

 NS
 -0,0048

 NS
 0,0752

 NS
 0,0641

 NS
 0,1618

 NS
 0,1288

 NS
 0,1513

 NS
 

Temperatura Média (
o
C) 0,2678

 NS
 0,1246

 NS
 0,3039

 NS
 0,0248

 NS
 0,2931

 NS
 -0,0166

 NS
 0,0556

 NS
 0,1397

 NS
 0,2295

 NS
 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,3714

 NS
 0,2517

 NS
 0,3273

 NS
 0,1180

 NS
 0,4877** -0,1045

 NS
 -0,1094

 NS
 0,3431

 NS
 0,2848

 NS
 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 -0,0177

 NS
 -0,0413

 NS
 -0,0184

 NS
 -0,0814

 NS
 -0,3399

 NS
 0,2662

 NS
 0,3177

 NS
 -0,1443

 NS
 -0,0245

 NS
 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,2587

 NS
 0,1286

 NS
 0,2289

 NS
 0,0035

 NS
 0,1046

 NS
 0,0698

 NS
 0,1818

 NS
 0,1653

 NS
 0,1849

 NS
 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,3995

 NS
 0,2914

 NS
 0,3333

 NS
 0,1388

 NS
 0,4386** -0,0331

 NS
 -0,1025

 NS
 0,3802

 NS
 0,3020

 NS
 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,2979

 NS
 0,2205

 NS
 0,3545

 NS
 0,2144

 NS
 0,2380

 NS
 -0,1381

 NS
 0,2672

 NS
 0,2208

 NS
 0,2509

 NS
 

Umidade Relativa (%) -0,3329
 NS

 -0,2264
 NS

 -0,3183
 NS

 -0,0724
 NS

 -0,1572
 NS

 -0,1517
 NS

 0,0530
 NS

 -0,1567
 NS

 -0,3857
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) 0,1581
 NS

 0,0566
 NS

 0,1384
 NS

 0,0348
 NS

 0,0085
 NS

 0,2053
 NS

 0,1220
 NS

 -0,0275
 NS

 0,1634
 NS

 

Precipitação (mm) -0,4402** -0,3037
 NS

 -0,4311** -0,2521
 NS

 -0,3556
 NS

 0,1992
 NS

 -0,1046
 NS

 -0,3076
 NS

 -0,3309
 NS

 

Nota: NS Correlação não significante; em negrito, os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação Pequena ou Nula, **Correlação 

Fraca, *** Correlação Moderada, **** Correlação Forte e *****Correlação Perfeita. 
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Para a população feminina, também foram identificadas correlações 

fracas positivas e estaticamente significantes entre a temperatura mínima do ar e as 

Doenças Isquêmicas (r= 0,4877; p= 0,0182), bem como entre as anomalias da 

temperatura mínima e as Doenças Isquêmicas (r= 0,4386; p= 0,0363). Observa-se 

que, da mesma forma como ocorreu no episódio do ano de 2004, no de 2005 só 

houve associações estatisticamente significantes entre as variáveis climáticas e as 

internações hospitalares para o grupo do sexo feminino. 

 

6.2.3 Ritmo diário dos atributos climáticos e das internações hospitalares: ano 2006 

 

Na tabela 12, encontram-se os valores das estatísticas descritivas da 

série diária dos atributos climáticos e das internações hospitalares do ano 2006. A 

temperatura máxima do ar indicou uma média de 30,7ºC (dp= 0,9ºC) e valores 

diários máximos de 32,6ºC e mínimos de 26,8ºC. Para a temperatura média do ar, o 

valor médio diário foi de 27,3ºC (dp= 0,7ºC), com valores extremos de 28,7ºC e 

24,7ºC. Já a temperatura mínima do ar indicou média de 24,7ºC (dp= 1,0ºC) e 

valores diários máximos de 26,8ºC e mínimos de 22,0ºC. 

 

Tabela 12- Medidas descritivas da série diária dos atributos climáticos e do número (N) das 
internações hospitalares por DCV - ano 2006 
 

Atributos Média 
Desvio 

Padrão (dp) 
Mínimo Máximo IIQ* 

Temperatura Máxima (
o
C) 30,7 0,9 26,8 32,6 1,0 

Temperatura Média (
o
C) 27,3 0,7 24,7 28,7 1,0 

Temperatura Mínima (
o
C) 24,7 1,0 22,0 26,8 1,4 

Amplitude Térmica (
o
C) 6,0 1,0 3,0 10,0 1,2 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,3 0,8 -3,6 2,8 0,7 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,6 0,8 -1,9 2,2 1,0 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 25,7 0,5 23,9 26,7 0,7 

Umidade Relativa (%) 74,8 7,1 61,7 97,7 8,5 

Velocidade do vento (m/s) 3,4 0,5 1,6 7,0 1,6 

Internações hospitalares (N) 33,4 14,5 5 84 22,0 

*Intervalo Interquartil (IIQ = Q3 – Q1). 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI/UFC e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza- 

SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 
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A média diária da amplitude térmica do ar foi de 6,0ºC (dp= 1,0ºC), com 

extremos diários de 10,0ºC e 3,0ºC. Para as séries das anomalias extremas do ar, 

identificaram-se valores médios diários de 0,3ºC (dp= 0,8ºC) e 0,6ºC (dp= 0,8ºC), 

respectivamente, para as anomalias da temperatura máxima e mínima do ar, cujos 

os valores máximo e mínimo foram de 2,8ºC e -3,6ºC, para as anomalias positivas, e 

de 2,2ºC e -1,9ºC, para as negativas. 

O índice da temperatura efetiva registrou média de 25,7ºC (dp= 0,5ºC) e 

valor máximo diário de 26,7ºC e mínimo de 23,9ºC. Para a variável umidade relativa 

do ar, foram encontrados um valor médio de 74,8% (dp= 7,1%) e valores extremos 

diários de 97,7% e 61,7%. A intensidade média diária dos ventos foi de 3,4 m/s (dp= 

0,5 m/s), com intensidade máxima diária de 7,0 m/s e mínima de 1,6 m/s. 

Para a variável precipitação, contabilizaram-se uma soma anual de 

1178,9 mm, em 2006, e um desvio médio anual negativo de -440,8 mm em relação à 

média histórica. O maior acumulado diário de chuvas do ano foi de 119,0 mm 

registrado no mês de junho. Quanto aos registros diários das internações 

hospitalares, foi detectado um valor médio de 33,4 internações/dia (dp= 14,5 

internações/dia), valores máximos de 84 internações/dia e mínimo de 5 

internações/dia. 

A prancha 12 mostra o comportamento diário das variáveis climáticas e 

das internações hospitalares por DCV no ano de 2006. No gráfico A, se observa que 

a variação interdiária das temperaturas é mais acentuada nos meses de fevereiro a 

junho, principalmente para a temperatura máxima do ar, apesar de a temperatura 

mínima do ar apresentar oscilação ligeiramente acentuada nos meses de julho e 

agosto. 

O gráfico B mostra a série diária da amplitude térmica do ar e revela que 

a variação interdiária dos registros é mais marcante entre março e agosto. Neste 

último, ocorrem os maiores picos de amplitude diária, devido aos maiores valores de 

temperatura máxima do ar e aos menores valores de temperatura mínima 

registrados nesse mês do ano, como mostra o gráfico A. 
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Para as séries diárias das anomalias térmicas (Gráficos C e D), observa-

se que a oscilação interdiária é mais notável para as anomalias da temperatura 

máxima do ar, em especial, para os meses de março a junho, período de mais 

ocorrência de chuvas (Gráfico G). 

Os maiores picos positivos das anomalias da temperatura máxima do ar 

ocorreram em agosto, quando se registrou o único período de calor Forte do ano de 

2006. Da mesma forma que identificado nos anos de 2004 e 2005, a série diária das 

anomalias da temperatura máxima do ar do ano de 2006 apresentou registros de 

anomalias com intensidade negativa, com picos concentrados no mês de abril, mês 

de maior acumulado de chuvas do ano de 2006.  

A série diária do índice da temperatura efetiva presente no gráfico E 

mostra que os dias de desconforto térmico ao calor ocorrem com mais frequência 

entre os meses de outubro a dezembro, no entanto, os maiores registros diários de 

desconforto ao calor se concentram nos meses mais chuvosos do ano, notadamente 

em abril, em que se observa a maior variação interdiária dos índices de conforto 

térmico. 

Os valores diários de umidade relativa do ar (Gráfico F) apresentam uma 

maior oscilação interdiária entre os meses de fevereiro a junho, período de grande 

variação diária das chuvas, quando se concentram também os maiores episódios de 

chuvas diárias, sobretudo nos meses de abril (74,0 mm -05/04/2005), maio (111,5 

mm- 01/05/2006 e 68,8 mm- 06/05/2006) e junho (119,0 mm- 16/06/2006), conforme 

mostra o gráfico G. 

Os valores de intensidade diária dos ventos (Gráfico H) são mais 

elevados no segundo semestre do ano. Essa situação é habitual para a cidade de 

Fortaleza. Entre os meses de fevereiro e junho, registram-se os menores picos de 

intensidade dos ventos. A série das internações hospitalares diárias (Gráfico I) indica 

uma acentuada variação interdiária dos registros para todos os meses do ano, com 

picos concentrados, principalmente, entre os meses de abril e setembro. 

Os registros das séries diárias das variáveis climáticas e das internações 

hospitalares por DCV apresentadas na prancha 12 não mostram uma associação 

sazonal clara, condição indicada pelos baixos coeficientes de correlação sem 

significância estatística identificada entre as variáveis, como demonstrado na tabela 
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6. No ano de 2006, só foi identificada uma correlação baixa positiva e 

estatisticamente significante entre a velocidade dos ventos e as internações 

hospitalares (r= 0,1712 e p= 0,0010). Por se tratar de uma correlação baixa, não é 

correto inferir que, à medida que ocorre a intensificação dos ventos, aumenta o 

número de internações. 

 

6.2.3.1 Episódio 3: 29/07 a 20/08/2006 

 

O episódio é formado por um período de calor Forte de duração de 17 

dias (01 a 17/08), o único identificado no ano de 2006, bem como por três dias 

antecedentes (29 a 31/07) e posteriores (18 a 20/08) ao período térmico. O período 

de calor Forte tem amplitude térmica de 2,7ºC e pico de intensidade com valor de 

2,8ºC registrado no dia 05/08/2006. 

Por meio da análise das imagens do GOES34, foi constatada, para todos 

os dias do episódio, condição de estabilidade atmosférica sobre a área de estudo, 

em virtude de as imagens indicarem a presença somente de nuvens altas sobre a 

região. Assim, deduz-se que a MEAS foi o único sistema atmosférico atuante nos 

dias do episódio.  

A prancha 13 mostra o comportamento dos atributos climáticos e das 

internações hospitalares durante a ocorrência do episódio. No gráfico A, observa-se 

uma uniformidade das temperaturas, sobretudo para as temperaturas máxima e 

média do ar, comportamento presente tanto para os dias do período de calor Forte 

como para os dias que o antecedem e o sucedem. 

A amplitude térmica do ar (Gráfico B) é mais elevada para os dias do 

período de calor e registra picos de até 10,0ºC. Os registros de anomalias térmicas 

presentes no gráfico C indicam que as anomalias da temperatura máxima do ar 

registraram valores de intensidade positiva para todos os dias do período térmico. Já 

para as anomalias da temperatura mínima, os valores positivos são mais notáveis 

para os primeiros dias do episódio, principalmente para os dias anteriores ao 

período de calor Forte. 

                                                           
34

 Nesse episódio, a análise sinótica ocorreu somente pela interpretação das imagens de satélite, 
porque não foram disponibilizadas pela Marinha do Brasil as cartas de pressão para os dias de 
ocorrência do episódio.  
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O gráfico D exibe os valores do índice da temperatura efetiva e revela que 

não há registros de desconforto térmico, visto que as temperaturas apresentaram 

valores entre 24,0ºC e 25,8ºC, portanto, dentro do limiar de neutralidade térmica do 

índice. Quanto à umidade relativa do ar (Gráfico E), nota-se que os menores valores 

ocorrem nos dias do período de calor Forte com valores entre 64% a 74%. O gráfico 

F mostra que as ocorrências de chuvas, durante o episódio, foram reduzidas com 

registros diários inferiores a 8,0 mm. 

A intensidade dos ventos (Gráfico G) se manteve uniforme para quase 

todos os dias do episódio, com intensidade em torno de 4,0 m/s, entretanto, no dia 

10/08/2006 houve um pico de velocidade de 7,0 m/s. As internações hospitalares 

exibidas no gráfico I apresentaram uma acentuada variação diária de registros 

(quatro a 84 internações/dia).  

O total de internações hospitalares do episódio foi de 803 registros, com 

valor médio de 34,9 internações/dia (dp= 16,6 internação/dia). A média dos registros 

hospitalares para os dias de ocorrência do episódio da série 2004 – 2009 foi de 32,8 

internações/dia, logo, existe um desvio médio positivo de 2,1 internações/dia para o 

episódio do ano de 2006.  

Nos dias de ocorrência do período de calor Forte, o total de internações 

foi de 672 registros, com média de 39,5 internações/dia. Considerando os registros 

de internações equivalentes ao período de calor para a série 2004 – 2009, foi 

encontrado um valor médio de 32,5 internações/dia. Registra-se, então, um desvio 

médio positivo de sete internações/dia para o período de calor do ano de 2006. 

Na prancha 14, encontram-se os indicadores de morbidade por sexo e 

grupos de causa das DCV para os dias do episódio. Os gráficos A e B indicam que 

os valores de internações e das taxas do grupo Total das DCV foram maiores nos 

últimos dias do período de calor Forte, notadamente para o dia 16/08/2006. 

Observa-se que as taxas de hospitalização se apresentaram mais elevadas para o 

sexo masculino, com até 5,0 internações por 10.000 habitantes. 

Os registros de internações e taxas hospitalares para as Doenças 

Isquêmicas (Gráficos C e D) mostram que não houve registros diários superiores a 

40 internações/dia e taxas superiores a 2,0 internações por 10.000 habitantes. 
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O maior número de casos diários de Doenças Isquêmicas para o sexo 

feminino foi de 17 internações/dia, com taxa de 1,1 internações por 10.000 

habitantes, enquanto que, para o sexo masculino, foi de 15 internações/dia, com 

taxa de 1,6 internações por 10.000 habitantes. 

Para o grupo das Doenças Cerebrovasculares (Gráficos E e F), o número 

de casos diários não ultrapassou 20 internações, e as taxas de hospitalização não 

foram superiores a 1,5 internações por 10.000 habitantes. Tanto para a população 

feminina como para a masculina, os indicadores das Doenças Cerebrovasculares se 

apresentaram bem reduzidos, quando comparados com os demais grupos de 

causas por DCV do episódio. 

Os indicadores de morbidade do grupo das Demais Causas, 

representados nos gráficos G e H, mostram que os registros foram ligeiramente mais 

elevados para a população do sexo masculino, com até 26 internações/dia e taxa de 

2,8 internações por 10.000 habitantes. 

De modo geral, não houve uma associação evidente entre as variáveis 

climáticas e os registros de morbidade hospitalar, nos dias de ocorrência do episódio 

do ano de 2006, conforme mostram os coeficientes de correlação de Spearman 

presentes na tabela 13.  

Foram identificadas quatro correlações fracas e estatisticamente 

significantes entre: 1) o índice da temperatura efetiva e as internações totais (r= -

0,4842 e p=0,0192); 2) o índice da temperatura efetiva e as internações totais do 

sexo masculino (r= -0,4390 e p=0,0361); 3) a precipitação e o grupo das Doenças 

Cerebrovasculares do sexo masculino (r= 0,4204 e p=0,0458) e 4) a anomalia 

temperatura máxima e o grupo das Doenças Cerebrovasculares do sexo feminino 

(r= -0,4308 e p=0,0401).  
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Tabela 13- Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis climáticas e as internações hospitalares por sexo e grupo de causas das 

DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza: episódio 3 (29/07 a 20/08/2006) 

 

 

Atributos climáticos  

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

 

 
DCV 

(I00 – I99) 

 

 
Doenças Isquêmicas 

(I20 – I25) 
 

 
Doenças 

Cerebrovasculares 
(I60 – I69) 

 

 
Demais Causas DCV 

(I00 – I99) 
 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,1144

 NS
 -0,0251

 NS
 0,1535

 NS
 -0,1224

 NS
 -0,1190

 NS
 0,3006

 NS
 0,3414

 NS
 -0,1157

 NS
 -0,0509

 NS
 

Temperatura Média (
o
C) -0,0877

 NS
 -0,0344

 NS
 -0,1500

 NS
 -0,0471

 NS
 -0,0729

 NS
 0,1910

 NS
 -0,1370

 NS
 -0,2208

 NS
 0,0134

 NS
 

Temperatura Mínima (
o
C) -0,0419

 NS
 0,0765

 NS
 -0,2537

 NS
 0,0313

 NS
 -0,0285

 NS
 -0,0013

 NS
 -0,0884

 NS
 0,1218

 NS
 0,1268

 NS
 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 0,1130

 NS
 -0,0646

 NS
 0,2972

 NS
 -0,0734

 NS
 0,0145

 NS
 0,1698

 NS
 0,1865

 NS
 -0,1406

 NS
 -0,0723

 NS
 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,0579

 NS
 -0,0386

 NS
 0,0496

 NS
 -0,1675

 NS
 -0,2046

 NS
 0,3271

 NS
 0,4308** -0,1037

 NS
 -0,1355

 NS
 

Anomalia Tmín (
o
C) -0,0341

 NS
 0,0678

 NS
 -0,2399

 NS
 -0,0408

 NS
 -0,0794

 NS
 0,1942

 NS
 0,0590

 NS
 0,0958

 NS
 0,0432

 NS
 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) -0,4842** -0,4390** -0,3440

 NS
 -0,3818

 NS
 -0,3145

 NS
 -0,1790

 NS
 -0,1893

 NS
 -0,3251

 NS
 -0,1468

 NS
 

Umidade Relativa (%) -0,3345
 NS

 -0,3562
 NS

 -0,2339
 NS

 -0,4105
 NS

 -0,1538
 NS

 -0,2122
 NS

 -0,1611
 NS

 -0,0641
 NS

 -0,0427
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) 0,3372
 NS

 0,3312
 NS

 0,2646
 NS

 0,3311
 NS

 0,3352
 NS

 0,2963
 NS

 0,0938
 NS

 0,2904
 NS

 0,2737
 NS

 

Precipitação (mm) -0,1809
 NS

 -0,3192
 NS

 -0,0233
 NS

 -0,4051
 NS

 -0,0151
 NS

 -0,4204** -0,1364
 NS

 0,0388
 NS

 0,2180
 NS

 

Nota: NS Correlação não significante; em negrito, os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação Pequena ou Nula, **Correlação 

Fraca, *** Correlação Moderada, **** Correlação Forte e *****Correlação Perfeita. 
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6.2.4 Ritmo diário dos atributos climáticos e das internações hospitalares: ano 2007 

 

A tabela 14 mostra os valores das medidas estatísticas da série diária dos 

atributos climáticos e das internações hospitalares do ano 2007. A temperatura 

máxima do ar apresentou média de 30,8ºC (dp= 0,9ºC) e valores diários extremos de 

34,2ºC e 27,4ºC; já a temperatura média do ar indicou média de 27,3ºC (dp= 0,7ºC) 

e valor máximo de 29,1ºC e mínimo de 24,5ºC; para a temperatura mínima do ar, a 

média foi de 24,4ºC (dp= 1,0ºC), e os valores extremos de 27,0ºC e 21,6ºC. 

A amplitude térmica do ar exibiu média de 6,4ºC (dp= 1,0ºC) e valor 

máximo diário de 9,2ºC e mínimo de 2,6ºC. As anomalias extremas do ar registraram 

média de 0,4ºC (dp= 0,9ºC). Quanto aos valores diários extremos das anomalias, foi 

identificado valor máximo de 3,4ºC e mínimo de -2,9ºC, para as anomalias positivas, 

e valor máximo de 3,0ºC e mínimo de -2,5ºC para as anomalias negativas. Para a 

temperatura efetiva, foi registrada uma média de 25,6ºC (dp= 0,6ºC) e registro diário 

máximo e mínimo de 26,9ºC e 24,0ºC, de modo respectivo. 

 

Tabela 14- Medidas descritivas da série diária dos atributos climáticos e do número (N) das 
internações hospitalares por DCV - ano 2007 
 

Atributos Média 
Desvio 

Padrão (dp) 
Mínimo Máximo IIQ* 

Temperatura Máxima (
o
C) 30,8 0,9 27,4 34,2 1,0 

Temperatura Média (
o
C) 27,3 0,7 24,5 29,1 0,9 

Temperatura Mínima (
o
C) 24,4 1,0 21,6 27,0 1,4 

Amplitude Térmica (
o
C) 6,4 1,1 2,6 9,2 1,5 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,4 0,9 -2,9 3,4 1,0 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,4 0,9 -2,5 3,0 1,0 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 25,6 0,6 24,0 26,9 0,9 

Umidade Relativa (%) 73,4 6,3 62,7 94,2 8,0 

Velocidade do vento (m/s) 3,4 1,0 0,0 6,0 1,3 

Internações hospitalares (N) 31,9 13,3 4 80 20,0 

*Intervalo Interquartil (IIQ = Q3 – Q1). 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI/UFC e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza- 

SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 
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A umidade relativa do ar apresentou média de 73,4% (dp= 6,3%) e valor 

máximo de 94,2% e mínimo de 62,7%; a velocidade média dos ventos foi de 3,4 m/s 

(dp= 1,0 m/s), com registro diário de intensidade máxima de 6,0 m/s. Quanto à 

precipitação, o total anual foi de 1335,1 mm. Esse acumulado representa um desvio 

médio anual negativo de -287,6 mm em relação à média histórica da variável. 

O maior episódio de chuva diária do ano de 2007 foi de 81,4 mm 

registrado no mês de fevereiro. O valor médio das internações hospitalares foi de 

31,9 internações/dia (dp= 13,3 internações/dia), com registro máximo de 80 

internações/dia, e mínimo, de quatro internações/dia. 

A prancha 15 mostra a variação diária das variáveis climáticas e das 

internações hospitalares para o ano de 2007. O gráfico A indica que a variação 

interdiária das temperaturas do ar foi mais acentuada entre os meses de janeiro a 

abril, período em que ocorrem, com mais frequência, os picos térmicos positivos das 

séries. 

O gráfico B mostra o ritmo diário da amplitude térmica do ar e revela que 

a oscilação dos registros é mais notável nos meses de janeiro a março, com 

variação também marcante para alguns dias dos meses de junho e julho. As maiores 

amplitudes térmicas do ano ocorreram nos meses de agosto e setembro, com picos 

superiores a 9,0ºC. 

As séries diárias das anomalias térmicas (Gráficos C e D) indicam que a 

variação interdiária dos registros é mais acentuada para os meses de janeiro a abril, 

em especial, para as anomalias das temperaturas máxima do ar. Os maiores picos 

das anomalias ocorrem nos meses de janeiro e abril, para as anomalias positivas, e 

nos meses de fevereiro e março, para as anomalias negativas. Em 2007, as 

anomalias da temperatura máxima do ar registraram os maiores valores de 

gravidade térmica, isto é, as maiores amplitudes e intensidades da série 2004 – 

2009 das anomalias térmicas positivas. Dessa forma, foram identificados dois 

períodos de calor Forte (8 a 12/01/2007 e 1 a 16/04/2007) de mesmo valor de 

intensidade (3,4ºC), porém, com registros de amplitude térmica distintos (2,8ºC e 

2,6ºC).  
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Os dias de maior desconforto térmico ao calor se concentram no período 

do verão – outono, principalmente no mês de janeiro, conforme mostra o gráfico E 

da prancha 15. Os meses de fevereiro e de março se destacam por apresentar uma 

marcante variação diária dos valores do índice do conforto. 

Os registros diários de umidade relativa do ar (Gráfico F) apresentam 

mais variação entre os meses de janeiro e junho, principalmente nos meses de 

fevereiro a abril. É nesse período em que se concentram também os maiores picos 

de umidade do ar da série. Essa condição higrométrica se configura devido ao fato 

de esse período registrar o maior acumulado de chuvas do ano, conforme indicado 

no gráfico G, o qual mostra que a maior oscilação diária das chuvas e os maiores 

registros diários de precipitação ocorrem entre os meses de fevereiro e abril, com 

registros de precipitação diária intensa de 81,4 mm (23/02/2007) e 66,8 mm 

(02/03/2007), contudo, no mês de julho, houve uma chuva intensa de 66,3mm 

(23/07/2007).  

A série diária da velocidade dos ventos (Gráfico H) mostra que as 

menores intensidades ocorrem nos meses de fevereiro a abril, período de maior 

acúmulo de chuvas, e as maiores intensidades no período de agosto a dezembro. 

Assim, é evidente a influência das chuvas no padrão interdiário das variáveis 

climáticas apresentadas na prancha 15. 

Os totais diários de internações hospitalares computados no gráfico I 

mostram uma acentuada variação dos registros em todos os meses da série, 

portanto, não se constata um padrão sazonal definido das internações. Apesar 

disso, nota-se que os maiores picos diários de internações são mais frequentes nos 

meses de maior ocorrência de chuvas. 

Em síntese, só foram certificadas associações pequenas e 

estatisticamente significantes entre os atributos climáticos e as internações 

hospitalares para a série anual de 2007, conforme mostra a tabela 6. 

Três variáveis apresentaram correlações pequenas e positivas com as 

internações totais por DCV. São elas: a temperatura mínima do ar (r= 0,1228 e p= 

0,0189), as anomalias negativas (r= 0,1077 e p= 0,0397), e a velocidade dos ventos 

(r= 0,1310 e p= 0,0122). Registrou-se também uma associação pequena e negativa 

entre a amplitude térmica do ar e as internações (r= -0,1558 e p= 0,0028). 
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6.2.4.1 Episódio 4: 05 a 15/01/2007 

 

O episódio engloba os dias de ocorrência do período de calor Forte (08 a 

12/01) e os dias anteriores (05 a 07/01) e posteriores (13 a 15/01) ao evento térmico. 

O período de calor Forte corresponde a uma anomalia de duração de cinco dias, 

com intensidade de 3,4ºC e amplitude térmica de 2,8ºC, valores que classificam a 

anomalia como de maior gravidade da série 2004 - 2009. Ressalta-se que o período 

de calor Forte também é um dos mais representativos, em termos de intensidade da 

série das anomalias das temperaturas máximas do ar do período de 1974 a 2009. 

Com base nas informações sinóticas das cartas de pressão e das 

imagens de satélite meteorológico, foi diagnosticada atuação da MEAS nos dias de 

ocorrência do episódio. Sobre a área de estudo, foi identificada, frequentemente, a 

periferia barométrica do AAS, configurada pela isóbara de 1012 hPa. Apesar dos 

registros de chuvas fracas (inferiores a 10,0 mm) em alguns dias do episódio, 

condição que pode ocorrer sob a ação da MEAS, devido sua natureza termo-

higrométrica (NIMER, 1989), houve situação de estabilidade atmosférica sobre a 

região, principalmente nos dias do período de calor Forte. 

A prancha 16 mostra o ritmo diário das variáveis climáticas e dos casos 

de internações por DCV do episódio. No gráfico A, observa-se que as temperaturas 

do ar são ligeiramente maiores, durante o período de calor Forte e os dias 

posteriores a ele, sobretudo para a temperatura máxima do ar, com destaque para a 

temperatura máxima de 34,2ºC registrada em 09/01/2007, dia do pico do período de 

calor Forte. Tal valor é o maior registrado para a série diária das temperaturas 

máximas do ar do período de 2004 a 2009. 

Os valores de amplitude térmica do ar (Gráfico B) são mais elevados para 

o período de calor Forte, com maior registro de 8,2ºC. Essa amplitude foi registrada 

no dia do pico de calor do período térmico. 

Os valores das anomalias extremas do ar (Gráfico C) indicam que tanto 

as anomalias positivas quanto as negativas pouco se diferenciam, em termos de 

intensidade, principalmente durante o período de calor Forte, exceto para o dia 

09/01/2007, quando houve a maior intensidade (3,4ºC) da anomalia positiva. 
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Com exceção do dia 05/01/2007, registrou-se situação de stress ao calor 

em todos os dias do episódio, visto que os valores do índice Te apresentaram 

temperaturas superiores a 26,0ºC, como exposto no gráfico D. Os valores de 

umidade relativa do ar exibidos no gráfico E variaram de 70% a 83% nos dias do 

episódio. Essa variação mais presente nos dias anteriores ao período de calor Forte. 

Os registros de chuvas diárias do episódio (Gráfico F) são inferiores a 

10,0 mm e se concentram nos dias que antecedem o período de calor Forte. A 

intensidade dos ventos (Gráfico G) variou de 2,3 m/s a 6,0 m/s, uma variação mais 

marcante para os dias de ocorrência do período de calor Forte. 

O gráfico H mostra os registros diários de internações hospitalares e 

revela que os menores quantitativos ocorreram nos dias anteriores ao período de 

calor Forte. O número de casos de internações durante o episódio variou de 18 a 49 

internações/dia. O total de internações do episódio foi de 317 registros, com média 

de 28,8 internações/dia (dp= 10,3 internações/dia). O valor médio das internações 

para os dias equivalentes ao episódio do período de 2004 a 2009 foi de 30,3 

internações/dia. Assim, registra-se um desvio médio negativo de -1,5 internações/dia 

para o episódio em análise. 

Quantificaram-se 159 casos de internações para o período de calor Forte 

e média de 31,8 internações/dia. Para os mesmos dias de ocorrência do período 

térmico da série 2004 – 2009, o valor médio das internações foi de 31,0 

internações/dia, logo, existe um desvio médio positivo de 0,8 internações/dia para o 

período de calor de 2007. 

A prancha 17 mostra a distribuição diária das internações e das taxas 

hospitalares por sexo e grupos de causa das DCV do episódio do ano de 2007. No 

gráfico A, o número de casos de internações Total por DCV é ligeiramente maior 

para o sexo masculino, principalmente nos dias do período de calor Forte. 

As taxas de hospitalização do grupo Total das DCV (Gráfico B) foram 

mais elevadas durante o período de calor Forte e os dias posteriores ao mesmo, 

com taxas de até 2,6 internações por 10.000 habitantes para o sexo masculino. 

Observa-se que as taxas são mais elevadas para a população masculina durante a 

ocorrência de todo o episódio. 
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Os indicadores de morbidade das Doenças Isquêmicas (Gráficos C e D) 

revelam que as internações diárias por sexo não alcançaram 10, e as taxas não 

foram superiores a 1,0 internação por 10.000 habitantes. As taxas hospitalares são 

ligeiramente maiores para a população do sexo masculino, notadamente para os 

dias do período de calor Forte. 

Para o grupo das Doenças Cerebrovasculares (Gráficos E e F), o número 

de internações não foi superior a oito internações/dia, e as taxas não atingiram a 1,0 

internação por 10.000 habitantes, para ambos sexos da população idosa. Os 

indicadores do grupo das Demais Causas das DCV (Gráficos G e H) indicam que a 

população do sexo masculino exibiu um maior número de casos de internações 

diárias e apresentou as maiores taxas de hospitalização para os dias do período de 

calor Forte. 

O episódio do ano de 2007 se destaca dos demais episódios da série 

2004 – 2009 por apresentar um maior número de correlações com significância 

estatística (29 correlações) entre as variáveis climáticas e as internações 

hospitalares, inclusive com correlações fortes, conforme mostra a tabela 15. Das 

correlações identificadas com seus respectivos níveis -p: 

 

a) Correlações moderadas positivas entre: 

- a temperatura média do ar (r= 0,7494 e p= 0,0079), a temperatura 

efetiva (r= 0,6175 e p= 0,0429) e o grupo Total das DCV; a temperatura 

média do ar (r= 0,7062 e p= 0,0152), a temperatura efetiva (r= 0,6667 e 

p= 0,0251) e o grupo Total das DCV do sexo masculino; a temperatura 

mínima do ar e o grupo Total das DCV do sexo feminino (r= 0,6386 e 

p= 0,0344); 

- a temperatura mínima do ar (r= 0,7113 e p=0,0141), as anomalias 

negativas (r= 0,6973 e p=0,0171), a umidade relativa do ar (r= 0,6529 e 

p=0,0294) e o grupo das Doenças Isquêmicas do sexo masculino; a 

temperatura média do ar e o grupo das Doenças Isquêmicas do sexo 

feminino (r= 0,7448 e p= 0,0085); 
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Tabela 15- Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis climáticas e as internações hospitalares por sexo e grupo de causas das 

DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza: episódio 4 (5 a 15/01/2007) 

 

 

Atributos climáticos  

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

 

 
DCV 

(I00 – I99) 

 

 
Doenças Isquêmicas 

(I20 – I25) 
 

 
Doenças 

Cerebrovasculares 
(I60 – I69) 

 

 
Demais Causas DCV 

(I00 – I99) 
 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,2986

 NS
 0,5046

 NS
 -0,1200

 NS
 0,4630

 NS
 0,1458

 NS
 -0,1702

 NS
 -0,4444

 NS
 0,7319*** 0,1824

 NS
 

Temperatura Média (
o
C) 0,7494*** 0,7062*** 0,5889

 NS
 0,5379

 NS
 0,7448*** 0,1898

 NS
 0,0851

 NS
 0,5726

 NS
 0,6560*** 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,8614**** 0,8101**** 0,6386*** 0,7113*** 0,7644**** 0,0837

 NS
 0,0577

 NS
 0,6057*** 0,7327*** 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 -0,6406*** -0,3242

 NS
 -0,8784**** -0,2765

 NS
 -0,5069

 NS
 -0,0626

 NS
 -0,6705*** 0,0305

 NS
 -0,7356*** 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,1055

 NS
 0,2727

 NS
 -0,2005

 NS
 0,3028

 NS
 -0,0688

 NS
 0,0601

 NS
 -0,4725

 NS
 0,3871

 NS
 0,1373

 NS
 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,8074**** 0,7909**** 0,5876

 NS
 0,6973*** 0,8165**** 0,0601

 NS
 -0,0596

 NS
 0,5923

 NS
 0,6865*** 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,6175*** 0,6667*** 0,4966

 NS
 0,4562

 NS
 0,5254

 NS
 0,3643

 NS
 0,1383

 NS
 0,5270

 NS
 0,6299*** 

Umidade Relativa (%) 0,2414
 NS

 0,4282
 NS

 -0,1729
 NS

 0,6529*** -0,3793
 NS

 -0,0880
 NS

 -0,2276
 NS

 0,0608
 NS

 0,1124
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) 0,2171
 NS

 0,1968
 NS

 0,3710
 NS

 -0,1247
 NS

 0,3834
 NS

 0,5349
 NS

 0,4642
 NS

 0,1643
 NS

 0,1843
 NS

 

Precipitação (mm) -0,7279*** -0,4659
 NS

 -0,4806
 NS

 -0,4202
 NS

 -0,6878*** -0,0151
 NS

 -0,1876
 NS

 -0,3484
 NS

 -0,8360**** 

Nota: NS Correlação não significante; em negrito, os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação Pequena ou Nula, **Correlação 

Fraca, *** Correlação Moderada, **** Correlação Forte e *****Correlação Perfeita. 
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- a temperatura máxima do ar (r= 0,6057 e p=0,0483), a temperatura 

mínima do ar (r= 0,7319 e p=0,0105) e o grupo das Demais Causas 

por DCV do sexo masculino; a temperatura média do ar (r= 0,6560 e 

p= 0,0284), temperatura mínima (r= 0,7327 e p= 0,0103), anomalias 

negativas (r= 0,6865 e p= 0,0196), temperatura efetiva (r= 0,6299 e 

p= 0,0378) e o grupo das Demais Causas por DCV do sexo 

feminino; 

 

b) Correlações moderadas negativas entre: 

- a precipitação (r= -0,7479 e p= 0,0011), a amplitude térmica do ar 

(r= -0,6406 e p= 0,0337) e o grupo Total das DCV; 

- a precipitação e o grupo das Doenças Isquêmicas do sexo feminino 

(r= -0,6878 e p= 0,0193);  

- a amplitude térmica do ar e o grupo das Doenças Cerebrovasculares 

do sexo feminino (r= -0,6705 e p= 0,0239); 

- a amplitude térmica do ar e o grupo das Demais Causas por DCV do 

sexo feminino (r= -0,7356 e p= 0,0099); 

 

c) Correlações fortes positivas entre: 

- a temperatura mínima do ar (r= 0,8614 e p= 0,0007), as anomalias 

negativas (r= 0,8074 e p= 0,0027) e o grupo Total das DCV; a 

temperatura mínima do ar (r= 0,8101 e p= 0,0025), as anomalias 

negativas (r= 0,7909 e p= 0,0037) e o grupo Total das DCV do sexo 

masculino; 

- a temperatura mínima do ar (r= 0,7644 e p= 0,0061), as anomalias 

negativas (r= 0,8165 e p= 0,0022) e o grupo das Doenças Isquêmicas 

do sexo feminino; 

 

d) Correlações fortes negativas entre: 

- a amplitude térmica do ar e o grupo Total das DCV do sexo feminino 

(r= -0,8784 e p= 0,0004); 
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- a precipitação e o grupo das Demais Causas por DCV do sexo 

feminino (r= -0,8360 e p= 0,0013). 

Como se registraram correlações fortes e estaticamente significantes 

entre as variáveis, pode se inferir que, à medida que aumenta a temperatura mínima 

do ar e os registros das anomalias negativas, aumenta o número das internações 

totais por DCV, principalmente para a população do sexo masculino, assim como à 

medida que aumenta a temperatura mínima do ar e os registros das anomalias 

negativas, aumenta o número das internações das Doenças Isquêmicas para a 

população do sexo feminino. 

É viável também inferir que, quando a amplitude térmica do ar diminui, 

aumenta o número de casos de internações totais por DCV, e que quando chuvas se 

reduzem, a população do sexo feminino registra mais casos de internações por 

Doenças Isquêmicas.  

Na tabela 16, constam as medidas de riscos relativos com seus 

respectivos intervalos de confiança para os atributos climáticos que apresentaram 

correlação moderada e forte com o Total de DCV. Observou-se que, durante o 

período de ocorrência do episódio 4, a medida que aumenta 1,0ºC da temperatura 

média do ar, cresce o risco relativo em 55% no total de ocorrências, se considerado 

o efeito da defasagem, sem cujo efeito o acréscimo do risco em nível boderline 

passa a ser de 108%. 

Para a temperatura mínima do ar, o estudo mostrou que, à proporção que 

aumenta em 1,0ºC o valor da variável, também aumenta o risco relativo em 37% no 

total de ocorrências ao se considerar o efeito da defasagem que, se for 

desconsiderado, esse acréscimo do risco em nível boderline passa a ser de 30%. 

A amplitude térmica do ar mostrou-se associada como fator protetor, ou 

seja, conforme há o aumento de 1,0oC, há uma redução do número de internações 

por DCV em 18%, ao se considerar o efeito da defasagem que, se for 

desconsiderado, a redução das internações passa a ser de 19%. 

Em relação à anomalia da temperatura mínima do ar, observou-se que, à 

medida que aumenta a anomalia negativa em 1,0ºC, há um aumento do risco 

relativo em 35% no total de internações, considerando o efeito da defasagem. Já 
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sem o efeito da defasagem, esse acréscimo do risco em nível boderline passa a ser 

de 33%.  

 

Tabela 16 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com o Total de DCV em todos os dias do 
episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Total DCV 
(I00 – I99) 

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 

(n=11) 

Total DCV 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a
  

(n=5) 

RR    [IC95%] RR  [IC95%] 

Temperatura Média (
o
C) 0,7494*** 1,55  (1,20;2,00) 2,08  (1,0;4,36) 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,8614**** 1,37  (1,22;1,54) 1,30  (1,02;1,65) 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 -0,6406*** 0,82  (0,74;0,91) 0,81  (0,69;0,95) 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,8074**** 1,35  (1,22;1,53) 1,33  (1,03;1,72) 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,6175*** 2,21  (1,36;3,60) 4,06  (1,35;12,23) 

Precipitação (mm) -0,7279*** 0,93  (0,90;0,97) 0,89 (0,79;1,00) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada, ****Correlação Forte. 

 

Para a temperatura efetiva, considerando-se o efeito da defasagem, à 

proporção que aumenta a temperatura efetiva em 1,0ºC, cresce o risco em 121%, no 

total de registros por DCV. Já ao se retirar o efeito da defasagem, esse acréscimo 

do risco passa para 306%. As medidas de risco indicam que a variável precipitação 

atua como fator protetor, ou seja, conforme aumentam as chuvas há uma redução 

do número de internações por DCV em 7%, com defasagem, e de 11%, sem 

defasagem. 

Na tabela 17, apresentam-se as estimativas de riscos e seus respectivos 

intervalos de confiança das medidas de correlações positivas, de moderada a forte, 

entre os atributos temperatura média, mínima, anomalia da temperatura mínima e 

temperatura efetiva e o total de DCV para o sexo masculino. Em síntese, observa-se 

que os valores de risco estão bem próximos do valor 1 ou em nível boderline. 

O estudo revelou que, no episódio 4, para o total de DCV do sexo 

masculino, à proporção que aumenta 1,0ºC da temperatura média do ar, aumenta o 

risco em 33% no total de registros hospitalares com efeito da defasagem. Ao se 
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retirar o efeito da defasagem, a temperatura passa a atuar como fator protetor e, por 

conta disso, há uma redução do risco relativo de 17%. 

 

Tabela 17 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com o Total de DCV do sexo masculino em 
todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Total DCV 
Masculino 
(I00 – I99) 

 

Total DCV Masculino 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 

(n=11) 

Total DCV Masculino 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a
 

(n=5) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Temperatura Média (
o
C) 0,7062*** 1,33  (0,66;2,67) 0,83  (0,06;11,0) 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,8101**** 1,18  (0,83;1,66) 0,85  (0,36;2,01) 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,7909**** 1,20  (0,85;1,69) 0,79  (0,33;1,91) 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,6667*** 2,66  (0,63;11,3) 3,00  (0,06;151,34) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada, ****Correlação Forte. 

 

Quanto à relação entre a temperatura mínima do ar e o total de DCV para 

o sexo masculino, verificou-se que, à medida que aumenta 1,0ºC da temperatura, há 

um aumento da do risco relativo em 18%, no total de ocorrências, ao se considerar o 

efeito da defasagem, sem cujo efeito o atributo climático passa a atuar como fator 

protetor, razão por que há uma redução do risco de 15%. 

Para a anomalia da temperatura mínima do ar e o total de DCV para o 

sexo masculino, à medida que aumenta 1,0ºC da anomalia da temperatura mínima, 

aumenta o risco relativo em 20% no total de ocorrências, considerando o efeito da 

defasagem. Desconsiderando-se o efeito, o atributo climático passa a atuar como 

fator protetor e há uma redução do risco relativo de 21%. 

Em relação ao comportamento da temperatura efetiva e o total de DCV 

para o sexo masculino, verificou-se que, à medida que aumenta 1,0ºC da 

temperatura efetiva, aumenta o risco relativo em 166%, com efeito da defasagem, e 

de 200%, sem o efeito da defasagem, no total dos registros hospitalares. 

A tabela 18 apresenta as medidas de riscos com seus respectivos 

intervalos de confiança para os atributos climáticos que apresentaram correlação 

moderada e forte com o Total de DCV para o sexo feminino. De modo geral, os 

valores de risco obtidos pelos atributos climáticos correlacionados pouco 
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acrescentaram ao total de DCV para o sexo feminino. Conforme mostra a tabela 18, 

os valores de risco relativo estão bem próximos do valor 1 ou em nível boderline.  

 

Tabela 18 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 
95%, para os atributos climáticos correlacionados com o Total de DCV do sexo feminino 
em todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Total DCV 
Feminino 
(I00 – I99) 

Total DCV Feminino 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 (n=11) 

Total DCV Feminino 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a
 (n=5) 

IRR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,6386*** 1,00  (0,94;1,06) 1,00  (0,94;1,07) 

Amplitude Térmica (
o
C) -0,8784**** 0,94  (0,84;1,06) 0,96  (0,83;1,10) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada, ****Correlação Forte. 

 

Na tabela 19, apresentam-se as estimativas de riscos e seus respectivos 

intervalos de confiança das medidas de correlações positivas moderadas entre as 

variáveis temperatura mínima do ar, anomalia da temperatura mínima do ar e 

umidade relativa do ar e o total de Doenças Isquêmicas para o sexo masculino. 

 

Tabela 19 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95% 
para os atributos climáticos correlacionados com o Total de Doenças Isquêmicas do sexo 
masculino em todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a 
defasagem 

 

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Doenças 

Isquêmicas 
Masculino 
(I00 – I99) 

 

Total Doenças 
Isquêmicas Masculino 

(I00 – I99) 
Com a defasagem

a
 

(n=11) 

Total Doenças 
Isquêmicas Masculino 

(I00 – I99) 
Sem a defasagem

a
  

(n=5) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,7113*** 1,51  (1,14;2,01) 1,04  (0,60;1,80) 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,6973*** 1,49  (1,12;2,00) 1,07  (0,61;1,89) 

Umidade Relativa (%) 0,6529*** 1,08  (1,00;1,16) 1,03  (0,91;1,17) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

Quanto à relação entre a temperatura mínima do ar e o total de Doenças 

Isquêmicas para o sexo masculino, verificou-se que, à medida que aumenta 1,0ºC 

da temperatura, existe um aumento do risco relativo em 51% no total de ocorrências 
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ao se considerar o efeito da defasagem. Sem o efeito da defasagem, a temperatura 

mínima do ar aumenta em 4% as ocorrências de internações. 

Para a anomalia da temperatura mínima do ar, observou-se que, à 

medida que aumenta 1,0ºC da anomalia negativa, aumenta o risco relativo em 49% 

no total de internações, com o efeito da defasagem e um aumento do risco em 7% 

sem o efeito da defasagem. 

Em relação à umidade relativa do ar e ao total de Doenças Isquêmicas, 

verificou-se associação positiva e estatisticamente significante em nível boderline, 

ao se considerar o efeito da defasagem, e observou-se que, à medida que ocorre 

aumento percentual da umidade relativa do ar, aumenta o total de ocorrências em 

8%. Sem o efeito da defasagem, a variável climática aumenta o total de ocorrências 

hospitalares em 3%. 

A tabela 20 mostra as medidas de riscos, com seus respectivos intervalos 

de confiança para os atributos climáticos que apresentaram correlação moderada e 

forte com o total de Doenças Isquêmicas para o sexo feminino.  

 

Tabela 20 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95% 
para os atributos climáticos correlacionados com o total de Doenças Isquêmicas do sexo 
feminino em todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a 
defasagem 

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Doenças 

Isquêmicas 
Feminino 
(I00 – I99) 

 

Total Doenças Isquêmicas 
Feminino 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 (n=11) 

Total Doenças Isquêmicas 
Feminino 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a 

 (n=5) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Temperatura Média (
o
C) 0,7448*** 8,91  (2,49;31,86) 17,71  (1,19;264,3) 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,7644**** 2,21  (1,53;3,19) 2,68  (1,13;6,36) 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,8165**** 2,19  (1,54;3,10) 3,04  (1,18;7,84) 

Precipitação (mm) -0,6878*** 0,82  (0,70;0,97) 0,20  (0,01;3,10) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada, ****Correlação Forte. 

 

Os valores estimados do risco relativo relacionados ao incremento do 

total de ocorrências de Doenças Isquêmicas para o sexo feminino em relação aos 

atributos temperatura média e mínima do ar foram bem superiores a 100%. Esses 
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valores podem ser atribuídos ao pequeno valor do n= 11 (com defasagem) e de n= 

5 (sem defasagem). 

Quanto à relação entre a anomalia da temperatura mínima do ar e ao total 

de Doenças Isquêmicas para o sexo feminino, verificou-se que, à proporção que 

aumenta 1,0ºC da anomalia negativa, ocorre um aumento do risco relativo em 119% 

no total de ocorrências, ao se considerar o efeito da defasagem, sem o qual o 

atributo climático aumenta o risco relativo em 204%. 

A variável precipitação mostrou-se associada como fator protetor com e 

sem o efeito defasagem. Então, se considerado o efeito da defasagem, risco relativo 

reduz-se em 18% no total de internações, e sem o efeito da defasagem, a redução 

do risco relativo passa a ser de 80%. 

A tabela 21 mostra a estimativa de risco relativo para a correlação 

negativa e moderada entre a amplitude térmica do ar e o total de Doenças 

Cerebrovasculares para o sexo feminino. 

 

Tabela 21 - Correlação, Risco relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para a amplitude térmica do ar correlacionada com o Total de Doenças Cerebrovasculares 
do sexo feminino em todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a 
defasagem 

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Doenças 

Cerebrovasculares 
Feminino 
(I00 – I99) 

 

Total Doenças 
Cerebrovasculares 

Feminino 
(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
 

(n=11) 

Total Doenças 
Cerebrovasculares 

Feminino 
(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a
  

(n=5) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 -0,6705*** 0,76  (0,58;1,00) 0,53  (0,31;0,92) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

As medidas de risco indicam que o aumento da amplitude térmica do ar, 

com o efeito da defasagem, atua como fator protetor em nível boderline, ou seja, à 

medida que aumenta a amplitude térmica, há uma redução do número de 

internações por Doenças Cerebrovasculares em 24%. Sem o efeito da defasagem, 

a redução passa a ser de 47% no total de ocorrências hospitalares. 

Na tabela 22, apresentam-se as estimativas de riscos e seus respectivos 

intervalos de confiança das medidas de correlações positivas moderadas entre as 
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variáveis temperatura máxima e mínima do ar e o total de doenças por Demais 

Causas do sexo masculino. 

 

Tabela 22 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com as Demais Causas por DCV do sexo 
masculino em todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a 
defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Demais 

Causas DCV 
Masculino 
(I00 – I99) 

 

Total Demais Causas 
DCV Masculino  

(I00 – I99) 
Com a defasagem

a
 

(n=11) 

Total Demais Causas DCV 

Masculino 

(I00 – I99) 
Sem a defasagem

a
 (n=5) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,7319*** 1,13  (0,96;1,34) 1,01  (0,79;1,30) 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,6057*** 1,21  (0,97;1,51) 1,22  (0,81;1,85) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

Os resultados apontam que, à medida que aumenta em 1,0ºC a 

temperatura máxima do ar, aumenta o risco em 13% no total de ocorrências 

hospitalares, ao se considerar o efeito da defasagem, sem o qual o atributo climático 

aumenta o risco relativo para 1%.  

Quanto à relação entre a temperatura mínima do ar e o total de 

ocorrências das Demais Causas por DCV para o sexo masculino, observou-se que, 

à proporção que aumenta em 1,0ºC a temperatura, aumenta o risco relativo em 21% 

no total de ocorrências com efeito da defasagem. Sem esse efeito, a temperatura 

mínima do ar aumenta o risco para 22%. 

A tabela 23 mostra as medidas de riscos com seus respectivos intervalos 

de confiança para os atributos climáticos que apresentaram correlação moderada e 

forte com o grupo das Demais Causas por DCV do sexo feminino. 

Verificaram-se correlação negativa para amplitude térmica, precipitação e 

o total de Demais Causas DCV para o sexo feminino. Em síntese, essas variáveis 

mostraram-se associadas como fator protetor, em nível boderline, ou seja, à medida 

que há um aumento da amplitude térmica ou da precipitação, há uma redução no 

número de internações hospitalares.  
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Tabela 23 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com as Demais Causas por DCV do sexo 
feminino todos os dias do episódio 4 (5 a 15/01/2007) com a defasagem e sem a 
defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Demais 
Causas 

DCV 
Feminino 
(I00 – I99) 

Demais Causas DCV 
Feminino 

 (I00 – I99) 
Com a defasagem

a
 

(n=11) 

Demais Causas DCV 
Feminino 

 (I00 – I99) 
Sem a defasagem

a
  

(n=5) 

      RR    [IC95%]       RR  [IC95%] 

Temperatura Média (
o
C) 0,6560*** 1,76  (0,96;3,21) 2,62  (0,46;15,03) 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,7327*** 1,54  (1,18;2,00) 1,46  (0,82;2,57) 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 -0,7356*** 0,69  (0,55;0,87) 0,65  (0,44;0,96) 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,6865*** 1,54  (1,19;2,00) 1,54  (0,84;2,82) 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,6299*** 2,68  (0,85;8,40) 11,16  (0,95;131,56) 

Precipitação (mm) -0,8360**** 0,85  (0,77;0,95) 0,80  (0,60;1,08) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada, ****Correlação Forte. 

 
 

Quanto aos demais atributos climáticos, com o aumento das temperaturas 

média e mínima do ar e o aumento da temperatura efetiva, há um incremento 

expressivo do risco relativo no total de ocorrências das Demais Causas por DCV 

para o sexo feminino. Essa estimativa é válida, considerando-se tanto o efeito com 

defasagem quanto o sem defasagem. Padrão semelhante ocorre para a anomalia 

da temperatura mínima do ar. 

 

6.2.5 Ritmo diário dos atributos climáticos e das internações hospitalares: ano 2008 

 

A tabela 24 exibe os valores das medidas estatísticas da série diária dos 

atributos climáticos e das internações hospitalares do ano de 2008. A temperatura 

máxima do ar registrou média de 30,7ºC (dp= 1,0ºC) e valores máximo e mínimo de 

33,6ºC e 26,6ºC, de modo respectivo. A média da temperatura média do ar foi de 

27,1ºC (dp= 0,8ºC) e o valor máximo diário de 28,9ºC e mínimo de 24,6ºC. Já a 

temperatura mínima do ar registrou média de 23,8ºC (dp= 1,0ºC) e valores extremos 

diários de 26,2ºC e 21,0ºC. 
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Tabela 24 - Medidas descritivas da série diária dos atributos climáticos e do número (N) das 
internações hospitalares por DCV - ano 2008 
 

Atributos Média 
Desvio 

Padrão (dp) 
Mínimo Máximo IIQ* 

Temperatura Máxima (
o
C) 30,7 1,0 26,6 33,6 1,2 

Temperatura Média (
o
C) 27,1 0,8 24,6 28,9 1,1 

Temperatura Mínima (
o
C) 23,8 1,0 21,0 26,2 1,6 

Amplitude Térmica (
o
C) 6,9 1,3 2,8 10,8 1,8 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,3 1,0 -3,5 3,1 0,9 

Anomalia Tmín (
o
C) -0,2 0,7 -3,5 2,3 1,0 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 25,6 0,5 23,7 26,9 0,7 

Umidade Relativa (%) 74,8 7,3 56,0 95,7 10,0 

Velocidade do vento (m/s) 3,1 1,3 0,0 7,3 1,6 

Internações hospitalares (N) 34,7 13,9 6 88 20,0 

*Intervalo Interquartil (IIQ = Q3 – Q1). 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI/UFC e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza- 

SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 

 

Para a amplitude térmica do ar, a média foi de 6,9ºC (dp= 1,3ºC), com 

registros de amplitude diária máxima de 10,8ºC, e mínima, de 2,8ºC. As anomalias 

térmicas positivas registram média de 0,3ºC (dp= 1,0ºC) e valores extremos diários 

de 3,1ºC e -3,5ºC. Já para as anomalias negativas, a média foi de -0,2ºC (dp= 0,7ºC) 

e registros diários extremos de 2,3ºC e -3,5ºC. 

O índice Te indicou média de 25,6ºC (dp= 0,5ºC) e valor máximo diário de 

26,9ºC e mínimo de 23,7ºC. A umidade relativa do ar registrou média de 74,8% (dp= 

7,3%) e valores diários extremos de 95,7% e 56,0%. Para a velocidade dos ventos, 

a média foi de 3,1 m/s (dp= 1,3 m/s) e intensidade diária máxima de 7,3 m/s e 

mínima de 0,0 m/s. 

Para a variável precipitação, registraram-se um acúmulo anual de 1568,2 

mm e desvio médio de -55,5 mm em relação à média histórica. O maior episódio de 

chuva diária foi de 69,0 mm, ocorrido no mês de abril. As internações hospitalares 

registraram média de 34,7 internações/dia (dp= 13,9 internações/dia) e maior 

registro de casos de 88 internações/dia e menor de seis internações/dia. 

A prancha 18 mostra o ritmo diário dos atributos climáticos e do número 

de internações hospitalares por DCV do ano de 2008. No gráfico A, observa-se que 

a maior variação interdiária das temperaturas máxima e média do ar ocorreu entre 
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os meses de março e maio. Nos meses de julho e agosto, a temperatura máxima do 

ar também apresentou uma variação marcante dos seus registros diários. Já para a 

temperatura mínima, a variação é mais acentuada no mês de janeiro. 

Os registros diários da amplitude térmica do ar (Gráfico B) apresentaram 

uma maior oscilação entre os meses de março e maio, período quando também se 

registra uma maior variação das chuvas, segundo o gráfico G. O gráfico C mostra o 

comportamento diário dos registros das anomalias positivas e indica que as 

ocorrências de registros negativos se concentram no primeiro semestre do ano, 

principalmente no mês de janeiro. É nesse semestre em que também ocorre a maior 

variação interdiária das anomalias positivas. 

É a partir de meados do mês de junho que se observa mais frequência de 

valores positivos das anomalias das temperaturas máxima, com picos concentrados 

nos meses de julho a setembro. Cabe destacar que, para o ano de 2008, foram 

identificados três períodos de calor Forte. São eles, com seus respectivos valores de 

amplitude e intensidade térmica: 1) 19 a 26/08/2008 (2,6ºC e 3,1ºC); 2) 28 a 

31/08/2008 (2,6ºC e 2,9ºC) e 3) 02 a 21/09/2008 (2,4ºC e 2,6ºC). 

O gráfico D exibe o comportamento diário das anomalias negativas e 

revela que as variações diárias são mais marcantes no mês de janeiro, quando se 

registra o maior pico negativo (-3,5ºC) da série anual. Os registros positivos das 

anomalias da temperatura mínima do ar são mais frequentes no segundo semestre 

do ano, principalmente entre os meses de julho e setembro. 

A série diária da temperatura efetiva (Gráfico E) mostra que os dias de 

desconforto térmico ao calor do ano de 2008 ocorreram com mais frequência no 

período do verão (dezembro a fevereiro), em especial, no mês de fevereiro. Quanto 

à variação interdiária dos índices de conforto, nota-se uma ligeira oscilação nos 

meses de março a maio. 

Para a série diária da umidade relativa do ar (Gráfico F), observa-se que 

os maiores registros ocorrem entre janeiro e maio, período de maior precipitação, 

bem como o de maior variação diária das chuvas, como mostra o gráfico G. Os 

episódios de chuvas diárias intensas não foram superiores a 70,0 mm e se 

concentraram no mês de abril. Os episódios de chuvas diárias intensas foram de: 

60,9 mm (08/04/2008), 68,1 mm (11/04/2008) e 69,0 mm (23/04/2008). 
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Os registros diários de intensidade dos ventos (Gráfico H) revelam um 

decréscimo das velocidades no primeiro semestre do ano, sobretudo nos meses de 

maior precipitação, e um acréscimo das velocidades no segundo semestre, 

notadamente nos meses de setembro e outubro, padrão de intensidade habitual na 

área de estudo. 

A série diária das internações hospitalares (Gráfico I) exibe uma 

constante oscilação dos registros. Essa variação não permite que se estabeleça um 

padrão sazonal das internações, cujos maiores registros diários de internações 

ocorreram nos meses de janeiro (85 internações/dia) e março (88 internações/dia), e 

os menores, em dezembro (seis internações/dia), outubro e novembro (sete 

internações/dia). 

De acordo com a tabela 6, as séries diárias dos atributos climáticos do 

ano de 2008, variáveis explicativas, e a série diária das internações hospitalares, 

variável resposta, não apresentaram nenhuma correlação estatisticamente 

significante. Cabe enfatizar que o ano de 2008, foi o único da série 2004 – 2009 que 

não apresentou associações pequenas e com significância entre as variáveis. 

 

6.2.5.1 Episódio 5: 16 a 29/08/2008 

 

O episódio é formado pelos dias de ocorrência do período de calor Forte 

(19 a 26/08/2008) e por três dias anteriores (16 a 18/08/2008) e posteriores (27 a 

28/08/2008) ao período térmico. O período de calor Forte se configura como uma 

anomalia positiva de comprimento de oito dias, com amplitude térmica de 2,6ºC e 

intensidade de 3,1ºC (pico da anomalia ocorrido no dia 25/08/2008). A anomalia 

positiva é a maior em termos de gravidade térmica do ano de 2008. 

Com base nas informações sinóticas das cartas de pressão e das 

imagens meteorológicas, só foi identificada a atuação da MEAS nos dias de 

ocorrência do episódio. Sobre a área de estudo, verificou-se a permanência da 

periferia barométrica (isóbara de 1016 hPa) do AAS, o qual se configurou de forma 

bem expansiva sobre o Atlântico Sul. A permanência da borda barométrica do AAS 

sobre a região promoveu condições de estabilidade atmosférica durante os dias do 

episódio, principalmente para os dias do período de calor Forte. 
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A prancha 19 mostra os registros diários dos atributos climáticos e das 

internações hospitalares do episódio. Os valores das temperaturas do ar (Gráfico A) 

indicam uma uniformidade térmica dos valores durante os dias de ocorrência do 

episódio. Esse comportamento se expressa nos registros das amplitudes térmicas 

diárias (Gráfico B). Porém, nota-se uma pequena variação diária das temperaturas 

máximas do ar durante os dias do período de calor Forte.  

O gráfico C expressa os registros das anomalias térmicas e destaca os 

picos térmicos positivos do episódio. Para as anomalias da temperatura máxima do 

ar, os registros variaram de -0,6ºC a 3,1ºC (pico da anomalia) com os menores 

valores computados nos dias anteriores e posteriores ao período de calor Forte. 

Quanto às anomalias da temperatura mínima do ar, a variação foi de -1,3ºC a 0,4ºC, 

com frequência de registros positivos nos dias do período de calor Forte. 

Os valores da temperatura efetiva (Gráfico D) indicaram situação de 

neutralidade térmica para todos os dias, com registros variando de 23,9ºC a 25,5ºC. 

Os valores de umidade relativa do ar (Gráfico E) são ligeiramente menores nos dias 

do período de calor Forte, período em que se registrou o menor valor higrométrico 

do episódio- 59,2%, enquanto os maiores registros foram computados nos dias 

anteriores e posteriores ao período de calor, com maior pico de 79,2% no dia 

27/08/2008, quando houve o único registro de chuva diária do episódio (12,8 mm), 

de acordo com o gráfico F. 

A intensidade dos ventos (Gráfico G) foi maior para os dias do período de 

calor Forte e para os dias posteriores, com velocidades variando de 2,8 m/s a 5,3 

m/s. O número de casos diários de internações hospitalares variou de 21 

internações/dia a 68 internações/dia. As maiores ocorrências diárias de internações 

foram registradas nos dias do período de calor Forte. 

O total de internações do episódio foi de 603, com média de 43,0 

internações/dia (dp= 13,1 internações/dia). Para os dias de ocorrência do episódio 

nos demais anos da série 2004 – 2009, foi identificada uma média de internações de 

36,1 internações/dia. Conclui-se que há desvio médio positivo de 3,9 internações/dia 

para o episódio do ano 2008. 
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Para o período de calor Forte, o total de internações foi de 389 registros, 

com média de 48,6 internações/dia. O valor médio das internações diárias para os 

dias equivalentes ao período de calor Forte da série 2004 – 2009 foi de 36,5 

internações/dia, portanto, existe um desvio médio positivo de 12,1 internações/dia 

para o período de calor Forte do ano de 2008. 

Os gráficos da prancha 20 mostram a distribuição dos indicadores de 

morbidade hospitalar por sexo e grupo de causas das DCV do episódio. No gráfico 

A, observa-se que o número de casos de internações diárias Totais das DCV foi 

maior para a população do sexo feminino nos dias de ocorrência do período de calor 

Forte, exceto para o dia 26/08/2008. Para os dias anteriores e posteriores ao 

período térmico, os registros diários de internações foram ligeiramente superiores 

para a população do sexo masculino. 

As taxas de hospitalização Totais das DCV (Gráfico B) apresentam-se 

mais elevadas para a população masculina, nos dias anteriores e posteriores ao 

período de calor Forte. Já nos dias de ocorrência do período térmico, as taxas da 

população masculina só foram superiores entre os dias 20 e 22/08/2008. 

Os indicares de morbidade das Doenças Isquêmicas (Gráficos C e D) 

indicam que a população do sexo masculino apresentou número de internações e 

taxas um pouco superiores para os dias anteriores ao período de calor Forte. Para 

os demais dias do episódio, os indicadores apresentaram valores ligeiramente 

maiores para a população do sexo feminino, exceto para os dias 20, 25 e 

26/08/2008. 

O grupo das Doenças Cerebrovasculares (Gráficos E e F) apresentou os 

menores quantitativos de morbidade por DCV, característica presente nos demais 

episódios da série 2004 – 2009. De modo geral, não há diferenças nos valores 

registrados para ambos os sexos. O número de internações diárias não é superior a 

sete internações/dia para o sexo masculino, e a seis internações/dia para o sexo 

feminino. Já as taxas não são maiores do que 1,0 internação por 10.000 habitantes. 

Para o grupo das Demais Causas por DCV, a população feminina 

apresentou um montante de registros de internações diárias maior do que a 

população masculina para todos os dias do episódio, principalmente para os dias de 

ocorrência do período de calor Forte, conforme mostra o gráfico G. 
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Para as taxas de hospitalização do grupo das Demais Causas por DCV 

(Gráfico H), o comportamento é o mesmo, exceto para os dias 17 e 28/08/2008, 

quando as taxas foram equivalentes para ambos os sexos, e para o dia 20/08/2008, 

em que o valor da taxa foi um pouco maior para a população do sexo masculino. 

A tabela 25 mostra os coeficientes das associações entre as variáveis 

climáticas do episódio e o número de internações por sexo e grupo de causa por 

DVC. Observa-se que somente ocorreram associações moderadas positivas com 

significância estatística entre a temperatura máxima do ar (r= 0,6615 e p= 0,0100), 

as anomalias positivas (r= 0,6967 e p= 0,0056), a amplitude térmica (r= 0,6233 e p= 

0,0172) e o Total das DCV do sexo feminino. Também foi identificada uma 

correlação moderada positiva e estatisticamente significante entre a velocidade dos 

ventos e as Doenças Isquêmicas para a população masculina (r= 0,5467 e p= 

0,0431). 
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Tabela 25 - Matriz de correlação de Sperman entre as variáveis climáticas e as internações hospitalares por sexo e grupo de causas das 

DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza: episódio 5 (16 a 29/08/2008) 

 

 

Atributos climáticos  

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

 

 
DCV 

(I00 – I99) 

 

 
Doenças Isquêmicas 

(I20 – I25) 
 

 
Doenças 

Cerebrovasculares 
(I60 – I69) 

 

 
Demais Causas DCV 

(I00 – I99) 
 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,2721

 NS
 -0,0790

 NS
 0,6615*** -0,0624

 NS
 0,5305

 NS
 0,3035

 NS
 0,1837

 NS
 -0,1311

 NS
 0,6582

 NS
 

Temperatura Média (
o
C) 0,1744

 NS
 0,0422

 NS
 0,2892

 NS
 0,1201

 NS
 0,4009

 NS
 -0,0658

 NS
 0,1403

 NS
 -0,0466

 NS
 0,2371

 NS
 

Temperatura Mínima (
o
C) -0,0312

 NS
 -0,0392

 NS
 -0,0468

 NS
 0,0674

 NS
 0,1656

 NS
 -0,1489

 NS
 -0,2629

 NS
 -0,1579

 NS
 -0,0488

 NS
 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 0,2295

 NS
 -0,1358

 NS
 0,6233*** -0,2245

 NS
 0,3454

 NS
 0,3850

 NS
 0,2584

 NS
 -0,1198

 NS
 0,5431

 NS
 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,2132

 NS
 -0,1680

 NS
 0,6967*** -0,1440

 NS
 0,5204

 NS
 0,2461

 NS
 0,2388

 NS
 -0,2053

 NS
 0,5662

 NS
 

Anomalia Tmín (
o
C) -0,1297

 NS
 -0,1127

 NS
 -0,1824

 NS
 0,0199

 NS
 -0,0132

 NS
 -0,1039

 NS
 -0,4371

 NS
 -0,2693

 NS
 -0,1824

 NS
 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 0,0993

 NS
 -0,0644

 NS
 0,4172

 NS
 0,2269

 NS
 0,4873

 NS
 0,1293

 NS
 -0,3847

 NS
 -0,3370

 NS
 0,4172

 NS
 

Umidade Relativa (%) -0,2024
 NS

 0,0122
 NS

 -0,4312
 NS

 0,1098
 NS

 -0,1424
 NS

 -0,2385
 NS

 -0,4048
 NS

 0,0232
 NS

 -0,4312
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) 0,2668
 NS

 0,5089
 NS

 -0,1764
 NS

 0,5467*** 0,0265
 NS

 0,1121
 NS

 -0,4250
 NS

 0,2935
 NS

 -0,1764
 NS

 

Precipitação (mm) -0,1720
 NS

 0,0346
 NS

 -0,3096
 NS

 0,3120
 NS

 -0,1035
 NS

 -0,1060
 NS

 -0,2821
 NS

 -0,0691
 NS

 -0,3096
 NS

 

Nota: NS Correlação não significante; em negrito, os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação Pequena ou Nula, **Correlação 

Fraca, *** Correlação Moderada, **** Correlação Forte e *****Correlação Perfeita. 
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A tabela 26 mostra as medidas de riscos relativos com seus respectivos 

intervalos de confiança para os atributos climáticos que apresentaram correlação 

moderada com o Total das DCV do sexo feminino. 

 

Tabela 26 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com o Total das DCV do sexo Feminino em 
todos os dias do episódio 5 (16 a 29/08/2008) com a defasagem e sem a defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Total DCV 
Feminino 
(I00 – I99) 

 

Total DCV Feminino 

(I00 – I99) 

Com a defasagem
a
  

(n=14) 

Total DCV Feminino  

(I00 – I99) 

Sem a defasagem
a
  

(n=8) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,6615*** 1,22  (1,09;1,36) 1,18  (0,98;1,42) 

Anomalia Tmax (
o
C) 0,6967*** 1,26  (1,12;1,41) 1,22  (1,00;1,48) 

Amplitude Térmica (
o
C) 0,6233*** 1,20  (1,09;1,32) 1,10  (0,97;1,26) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

Observou-se que, durante o período de ocorrência do episódio 5, à 

medida que aumenta 1,0ºC da temperatura máxima do ar houve um aumento do 

risco relativo em 22% no total de internações hospitalares, ao se considerar o efeito 

da defasagem, sem o qual o acréscimo do risco relativo se mantém. Padrão 

semelhante foi obtido para os atributos anomalia da temperatura máxima e 

amplitude térmica do ar. 

A tabela 27 mostra a estimativa de risco para a correlação moderada e 

positiva entre a velocidade do vento e o total de Doenças Isquêmicas para o sexo 

masculino. Com o efeito da defasagem, verificou-se que, à proporção que aumenta 

a velocidade do vento, aumenta o risco relativo de 57% no total de registros 

hospitalares. Sem o efeito da defasagem, o aumento do risco relativo passa para 

102% no total de ocorrências de Doenças Isquêmicas para a população masculina. 
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Tabela 27 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para a velocidade do vento correlacionado com o Total de Doenças Isquêmicas do sexo 
masculino em todos os dias do episódio 5 (16 a 29/08/2008) com a defasagem e sem a 
defasagem 

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Doenças 

Isquêmicas 
(I20-I25) 

Masculino 

Total Doenças 
Isquêmicas Masculino 

(I20–I25) 

Com a defasagem
a
 (n=14) 

Total Doenças Isquêmicas 
Masculino 
(I20–I25) 

Sem a defasagem
a
  

(n=8) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Velocidade do vento (m/s) 0,5467*** 1,57  (1,22;2,01) 2,02  (1,52;2,68) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

 

6.2.6 Ritmo diário dos atributos climáticos e das internações hospitalares: ano 2009 

 

Na tabela 28, encontram-se os valores das medidas estatísticas da série 

diária das variáveis climáticas e das internações hospitalares por DCV do ano de 

2009. A temperatura máxima do ar registrou média de 30,5ºC (dp= 1,2ºC) e valores 

extremos diários de 32,4ºC e 25,2ºC. Para a temperatura média do ar, o valor médio 

foi de 26,8ºC (dp= 0,9ºC); o valor máximo diário de 28,5ºC, e o mínimo, de 23,4ºC; já 

a temperatura mínima do ar indicou média de 23,2ºC (dp= 1,1ºC) e valores extremos 

diários de 28,5ºC e 23,4ºC. 

A amplitude térmica do ar registrou média de 7,3ºC (dp= 1,2ºC) e registro 

diário máximo de 11,2ºC e mínimo de 3,4ºC. Para as anomalias positivas, a média 

foi nula (dp= 1,1ºC) com maior valor diário de 2,2ºC e menor valor de -4,8ºC, 

enquanto para as anomalias negativas, a média foi de -0,9ºC (dp= 0,8ºC), e os 

registros diários extremos de 1,0ºC e -4,2ºC.  

Para a temperatura efetiva, registrou-se média de 25,6ºC (dp= 0,5ºC), 

índice diário máximo de 26,8ºC e mínimo de 23,4ºC. A umidade relativa do ar 

indicou média de 76,9% (dp= 7,4%) e valores diários extremos de 97,5% e 62,7%. O 

valor médio da velocidade dos ventos foi de 3,1 m/s (dp= 1,3 m/s), com maior valor 

de intensidade diária de 6,3 m/s.  
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Tabela 28 - Medidas descritivas da série diária dos atributos climáticos e do número (N) das 
internações hospitalares por DCV - ano 2009 

Atributos Média 
Desvio 

Padrão (dp) 
Mínimo Máximo IIQ* 

Temperatura Máxima (
o
C) 30,5 1,2 25,2 32,4 1,2 

Temperatura Média (
o
C) 26,8 0,9 23,4 28,5 1,1 

Temperatura Mínima (
o
C) 23,2 1,1 19,4 25,8 1,6 

Amplitude Térmica (
o
C) 7,3 1,2 3,4 11,2 1,4 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,0 1,1 -4,8 2,2 1,0 

Anomalia Tmín (
o
C) -0,9 0,8 -4,2 1,0 1,0 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) 25,6 0,5 23,4 26,8 0,6 

Umidade Relativa (%) 76,9 7,4 62,7 97,5 11,0 

Velocidade do vento (m/s) 3,1 1,3 0,0 6,3 1,7 

Internações hospitalares (N) 33,5 13,5 6 73 20,0 

*Intervalo Interquartil (IIQ = Q3 – Q1). 

Fonte: Estação Meteorológica do PICI/UFC e Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza- 

SMS/CAE/Setor de Tecnologia e Informação. 

 

Quanto à precipitação pluviométrica, em 2009, foi registrada uma soma 

anual de 2341,6 mm e desvio médio positivo de 716,9 mm em relação à normal 

histórica. Cabe destacar que 2009 foi o ano mais chuvoso da série 2004 – 2009. O 

maior registro diário de chuva, em 2009, ocorreu no mês de maio, com valor de 84,7 

mm. As internações hospitalares registraram média de 33,5 internações/dia (dp= 

13,5 internações/dia) com maior número de casos diários de 73 internações/dia e 

menor de seis internações/dia. 

A prancha 21 mostra o ritmo diário das variáveis climáticas e do número 

absoluto das internações hospitalares para o ano de 2009. O gráfico A mostra a 

variação das temperaturas do ar e destaca uma marcante oscilação interdiária no 

primeiro semestre do ano, sobretudo para a temperatura máxima do ar nos meses 

de fevereiro, abril, maio e junho, quando se registraram os episódios de chuvas 

diárias intensas do ano 2009, conforme mostra o gráfico G. 

A série diária da amplitude térmica do ar (Gráfico B) mostra acentuada 

variação para os meses do primeiro semestre do ano, bem como para o mês de 

julho. Os maiores picos diários de amplitude térmica se concentram nos meses do 

inverno, isto é, de junho a agosto. 
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As séries das anomalias das temperaturas extremas do ar (Gráficos C e 

D) apresentam o maior número de registros negativos da série 2004 – 2009, com 

ocorrências de picos negativos nos meses de janeiro a agosto, sobretudo para as 

anomalias da temperatura máxima do ar. É nesse período em que também ocorre 

uma maior oscilação interdiária das anomalias. Entre os meses de setembro e 

dezembro, os registros das anomalias apresentam reduzida variação diária. Cabe 

enfatizar que, no ano de 2009, só foram identificadas anomalias extremas negativas, 

isto é, períodos de frescor Forte. Dos períodos com suas respectivas datas de 

ocorrência e valores de gravidade térmica (amplitude e intensidade): 1) 01 a 

09/03/2009 (-3,3ºC e -4,2ºC) e 2) 22 a 29/07/2009 (-3,3ºC e -3,6ºC). 

A série diária do índice da temperatura efetiva (Gráfico E) indica que as 

ocorrências de dias de desconforto térmico ao calor são mais frequentes no primeiro 

semestre do ano, quando a oscilação interdiária é mais presente, em especial, para 

o mês de abril. Entre os meses de julho e novembro, predominam os dias com 

situação de neutralidade térmica. 

Os valores diários de umidade relativa do ar (Gráfico F) são mais 

elevados no primeiro semestre do ano, período em que os valores também sofrem 

uma marcante variação diária. Essa condição se explica por conta de ser o período 

de maior registro e variação de precipitação, de acordo com o gráfico G. No ano de 

2009, foram registrados cinco episódios de chuvas diárias intensas nos meses de 

fevereiro, abril, maio e junho. São eles: 83,0 mm (07/02/2009); 83,4 mm 

(22/04/2009); 64,6 mm (30/04/2009); 84,7 mm (21/05/2009) e 76,5 mm (25/06/2009).  

A série diária da velocidade dos ventos (Gráfico H) revela que as maiores 

intensidades ocorrem no segundo semestre do ano, principalmente no mês de 

setembro, e as menores intensidades são registradas no primeiro semestre, 

notadamente no mês de abril, quando há mais acúmulo das precipitações. 

O gráfico I apresenta a distribuição diária do número de internações 

hospitalares e indica uma acentuada variação interdiária dos registros, em todos os 

meses do ano, por isso não se identifica um padrão sazonal claro da variável. No 

entanto, observa-se que os maiores picos de internações diárias estão concentrados 

no primeiro semestre do ano. 
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Não há uma associação evidente entre a série diária das variáveis 

climáticas e das internações hospitalares em 2009, porque somente foram 

identificadas três correlações ínfimas e estaticamente significantes entre as 

variáveis, de acordo com a tabela 6. Das correlações: 1) entre a temperatura 

máxima do ar (r= -0,1401 e p= 0,0073), as anomalias positivas (r= -0,1284 e p= 

0,0141), a precipitação (r= 0,1315 e p= 0,0119) e as internações totais por DCV. 

 

6.2.6.1 Episódio 6: 26/02 a 12/03/2009 

 

O episódio engloba os dias de ocorrência do período de frescor Forte (01 

a 9/03/2009) e os três dias anteriores (26 a 28/02/2009) e posteriores (10 a 

12/03/2009) a ele. O período de frescor Forte corresponde a uma anomalia negativa 

de comprimento de nove dias, com amplitude térmica de -3,3ºC e intensidade de -

4,2ºC. Esse valor representa o pico térmico da anomalia registrado no dia 

06/03/2009. 

As informações sinóticas das cartas de pressão e das imagens de satélite 

meteorológico indicaram a atuação da LI e da ZCIT sobre área de estudo nos dias 

de ocorrência do episódio. A LI só atuou nos dias anteriores ao período de frescor 

Forte, já a ZCIT atuou no demais dias do episódio.  

A ZCIT se configurou de forma moderada e forte sobre o Atlântico e a 

costa do Ceará, com deslocamento oscilando entre 0º e 7º LAT S. De forma geral, 

os sistemas trouxeram condições de instabilidade atmosférica para a área e, 

consequentemente, foram responsáveis pela gênese das precipitações diárias 

ocorridas nos dias do episódio. 

A prancha 22 mostra o comportamento das variáveis climáticas e das 

internações hospitalares durante o episódio. O gráfico A indica uma maior 

uniformidade térmica para as temperaturas média e mínima do ar. Para a 

temperatura máxima do ar, há uma ligeira variação dos valores. No dia 06/03/2009, 

o valor da temperatura mínima do ar foi de 20,0ºC, um dos menores registros da 

série da temperatura mínima do ar do período de 2004 a 2009.  
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O gráfico B destaca o valor da amplitude térmica do ar de 10,0ºC, ocorrido 

no dia 06/03/2009. A variação diária dos valores de amplitude é mais marcante para 

os dias anteriores ao período térmico, bem como entre os dias 05 e 08/03/2009 do 

período de frescor Forte. O gráfico C mostra que os registros das anomalias 

extremas do ar foram negativos ou nulos, durante o período de frescor Forte e nos 

dias que o antecederam, exceto para os registros das anomalias da temperatura 

máxima dos dias 08 a 10/02/2009. 

Para a série das anomalias da temperatura mínima do ar, destaca-se o 

valor de -4,2ºC, registro do pico térmico do período de frescor Forte. As anomalias 

da temperatura máxima do ar apresentaram variação interdiária ligeiramente mais 

acentuada do que as anomalias da temperatura mínima do ar. Só houve registros 

positivos para as anomalias da temperatura máxima do ar nos dois últimos dias do 

período de frescor Forte com registros não superiores a 2,0ºC.  

O gráfico D mostra que quase todos os valores do índice Te foram 

inferiores a 26,0ºC, o que revela condição de conforto térmico nos dias de ocorrência 

do episódio. Menciona-se que só houve dois registros de desconforto térmico ao 

calor no término do período de frescor Forte. A umidade relativa do ar (Gráfico E) se 

manteve elevada em todo o episódio, com registros entre 74,0% e 94,0%, 

principalmente nos dias do período de frescor Forte e nos dias anteriores a ele. 

Os elevados valores higrométricos do episódio ocorreram por causa dos 

registros de chuvas, conforme mostra o gráfico F. O presente episódio se destaca 

dos demais episódios da série 2004 – 2009 por conta de apresentar ocorrências de 

chuvas em quase todos os dias. Contudo não foi registrado nenhum evento de 

chuva diária intensa, isto é, superiores a 60,0mm. 

Os valores de intensidade dos ventos não foram superiores a 4,0 m/s 

(Gráfico G). As intensidades foram mais elevadas para os dias do período de frescor 

Forte. O gráfico H mostra que o número de internações hospitalares variou de 15 a 

56 internações/dia durante o episódio, com o maior pico de casos registrado no dia 

26/02/09, anterior ao período de frescor, e os menores nos dias 07 e 08/03/2009, 

dias de ocorrência do período de frescor Forte. 

O soma total de internações hospitalares por DCV do episódio foi de 546 

casos, com média de 36,4 internações/dia (dp= 11,4 internações/dia). Considerando 



200 
 

os mesmos dias de ocorrência do episódio para a série 2004 – 2009 das internações 

totais, obteve-se uma média de 33,4 internações/dia, portanto o presente episódio 

registra um desvio médio positivo no valor de três internações/dia. 

Para os dias de ocorrência do período de frescor Forte, a soma total de 

internações hospitalares foi de 305 casos, com média de 33,9 internações/dia. Ao 

levar em conta os dias equivalentes do período de frescor Forte para a série 2004 – 

2009, registrou-se um valor médio de 32,9 internações/dia. Assim, há um desvio 

médio positivo de uma internação/dia para período de frescor Forte do ano de 2009. 

A prancha 23 mostra o número de internações e as taxas de 

hospitalização por sexo e grupo de causas das DCV para os dias do episódio. O 

gráfico A mostra que as internações totais por DCV foram maiores para a população 

masculina, durante os dias do período de frescor Forte e os dias antecedentes ao 

mesmo. Já as taxas hospitalares foram maiores para todos os dias de ocorrência do 

episódio para a população do sexo masculino, exceto para o dia 12/03/2009, 

segundo o gráfico B. 

Os indicadores de morbidade das Doenças Isquêmicas (Gráficos C e D) 

revelam que os registros são mais elevados para a população masculina, 

principalmente nos dias anteriores ao período de frescor Forte. Entretanto, no dia 

01/03/2009, as taxas apresentaram o mesmo valor para ambos os sexos, e no dia 

12/03/2009, a taxa do sexo feminino foi um pouco superior à do masculino. 

O número total de internações por Doenças Cerebrovasculares (Gráfico 

E) é ligeiramente maior para os dias antecedentes e posteriores ao período térmico, 

com número de casos não superiores a sete internações/dia para ambos os sexos. 

As taxas de hospitalização por Doenças Cerebrovasculares (Gráfico F) não 

alcançaram 1,0 internação por 10.000 habitantes e apresentaram diferenças ínfimas 

entre os sexos. 

Para o grupo das Demais Causas por DCV (Gráfico G), o número de 

internações diárias foi de até 22 internações/dia para o sexo masculino, e de até 15 

internações/dia para o sexo feminino, valores extremos registrados nos dias 

anteriores e posteriores ao período de frescor Forte. 
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As taxas hospitalares das Demais Causas por DCV (Gráfico H) foram 

maiores para o sexo masculino nos dias de ocorrência do período de frescor Forte. 

A maior diferença das taxas entre os sexos ocorreu no dia 10/03/2009, quando se 

registrou uma taxa de 2,4 internações por 10.000 habitantes, para a população 

masculina, e de 0,5 internações por 10.000 habitantes, para a população feminina. 

Para o episódio do ano 2009, foram identificadas três correlações 

moderadas e estatisticamente significantes entre as variáveis climáticas e as 

internações por Doenças Cerebrovasculares, conforme mostra a tabela 29. 

Das correlações: 

a) Correlação moderada positiva entre a precipitação e as Doenças 

Cerebrovasculares do sexo feminino (r= 0,5317 e p= 0,0414); 

 

b)  Correlação moderada positiva entre a precipitação e as Doenças 

Cerebrovasculares do sexo masculino (r= 0,5136 e p= 0,0502); 

 

c)  Correlação moderada negativa entre a velocidade dos ventos e as 

Doenças Cerebrovasculares do sexo masculino (r= -0,5501 e p= 

0,0336). 
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Tabela 29 - Matriz de correlação de Spearman entre as variáveis climáticas e as internações hospitalares por sexo e grupo de causas 

das DCV, pacientes idosos residentes em Fortaleza: episódio 6 (26/02 a 12/03/2009) 

 

 

Atributos climáticos  

 

Total DCV 
(I00 – I99) 

 

 
DCV 

(I00 – I99) 

 

 
Doenças Isquêmicas 

(I20 – I25) 
 

 
Doenças 

Cerebrovasculares 
(I60 – I69) 

 

 
Demais Causas DCV 

(I00 – I99) 
 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

Temperatura Máxima (
o
C) 0,1978

 NS
 0,4279

 NS
 -0,1061

 NS
 0,1667

 NS
 0,0585

 NS
 -0,1708

 NS
 -0,0749

 NS
 0,2609

 NS
 -0,4812

 NS
 

Temperatura Média (
o
C) 0,1594

 NS
 0,4034

 NS
 -0,1671

 NS
 0,1508

 NS
 -0,0054

 NS
 -0,2145

 NS
 -0,1448

 NS
 0,3072

 NS
 -0,4324

 NS
 

Temperatura Mínima (
o
C) 0,2753

 NS
 0,2708

 NS
 -0,0645

 NS
 0,4233

 NS
 0,0706

 NS
 -0,2097

 NS
 -0,0315

 NS
 0,1588

 NS
 -0,0168

 NS
 

Amplitude Térmica (
o
C)

 
 0,0905

 NS
 0,3067

 NS
 -0,0117

 NS
 0,0395

 NS
 0,1242

 NS
 -0,1042

 NS
 -0,1640

 NS
 0,2326

 NS
 -0,3273

 NS
 

Anomalia Tmáx (
o
C) 0,1789

 NS
 0,3752

 NS
 -0,0646

 NS
 0,1184

 NS
 0,1177

 NS
 -0,1411

 NS
 -0,0253

 NS
 0,2214

 NS
 -0,4520

 NS
 

Anomalia Tmín (
o
C) 0,2111

 NS
 0,2406

 NS
 -0,1400

 NS
 0,3767

 NS
 -0,0344

 NS
 -0,3291

 NS
 -0,0705

 NS
 0,2484

 NS
 -0,0309

 NS
 

Temperatura Efetiva
 
(
o
C) -0,0824

 NS
 0,1402

 NS
 -0,2624

 NS
 -0,0575

 NS
 -0,0335

 NS
 -0,3104

 NS
 -0,3068

 NS
 0,1802

 NS
 -0,4660

 NS
 

Umidade Relativa (%) -0,0734
 NS

 -0,2075
 NS

 0,0683
 NS

 -0,0180
 NS

 -0,1558
 NS

 0,1602
 NS

 0,1140
 NS

 -0,1126
 NS

 0,4524
 NS

 

Velocidade do vento (m/s) 0,0523
 NS

 0,0687
 NS

 -0,0868
 NS

 0,2981
 NS

 0,1304
 NS

 -0,5501*** -0,1703
 NS

 0,0698
 NS

 -0,1618
 NS

 

Precipitação (mm) -0,1807
 NS

 -0,3429
 NS

 0,2567
 NS

 -0,3390
 NS

 -0,0308
 NS

 0,5136*** 0,5317*** -0,1962
 NS

 0,1724
 NS

 

Nota: NS Correlação não significante; em negrito, os valores de Correlação significante (p≤ 0,05): *Correlação Pequena ou Nula, **Correlação 

Fraca, *** Correlação Moderada, **** Correlação Forte e *****Correlação Perfeita. 
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A tabela 30 mostra as medidas de riscos com seus respectivos intervalos 

de confiança para os atributos climáticos que apresentaram correlação moderada 

com o total das Doenças Cerebrovasculares. 

 

Tabela 30 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com as Doenças Cerebrovasculares do sexo 
masculino em todos os dias do episódio 6 (26/02 a 12/03/2009) com a defasagem e sem a 
defasagem.  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Doenças 

Cerebrovasculares 
Masculino 
(I60 – I69) 

Total  
Doenças 

Cerebrovasculares 
Masculino (I60 – I69) 

Com a defasagem
a
  

(n=15) 

Total   
Doenças 

Cerebrovasculares 
Masculino (I60 – I69) 
Sem a defasagem

a
  

(n=9) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Velocidade do vento (m/s) -0,5501*** 0,68  (0,45;1,04) 0,70  (0,38;1,27) 

Precipitação (mm) 0,5136*** 1,01  (1,00;1,03) 1,00 (1,00;1,03) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

A velocidade do vento mostrou-se associada como fator protetor. Assim, 

observou-se que, quando aumenta a intensidade dos ventos, reduz-se o total de 

internações hospitalares em 32%, ao se considerar o efeito da defasagem, sem a 

qual se verificou um padrão bem semelhante. 

A associação entre a precipitação e o total das Doenças 

Cerebrovasculares para o sexo masculino mostrou-se positiva e estatisticamente 

significante em nível boderline. Observou-se que, à medida que aumenta a 

precipitação, há um aumento do risco relativo em 1% no total das internações para o 

sexo masculino ao se considerar a defasagem, sem cujo efeito o valor o total de 

ocorrências permanece inalterado.  

A tabela 31 mostra as medidas de riscos entre a precipitação e o total das 

Doenças Cerebrovasculares para o sexo feminino. Identificou-se um padrão de 

riscos semelhante ao da associação entre a precipitação e as Doenças 

Cerebrovasculares para o sexo masculino. A diferença entre as associações ocorre 

quando ao se retirar o efeito da defasagem, o aumento do risco relativo para o total 

das Doenças Cerebrovasculares do sexo feminino passa a ser de 2%. 
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Tabela 31 - Correlação, Riscos relativos (RR) e respectivos intervalos de confiança de 95%, 
para os atributos climáticos correlacionados com as Doenças Cerebrovasculares DCV sexo 
feminino em todos os dias do episódio 6 (26/02 a 12/03/2009) com a defasagem e sem a 
defasagem  

 

 

Atributos climáticos  

 

Correlação 
Doenças 

Cerebrovasculares  
Feminino 
(I60 – I69) 

 

Total  
Doenças 

Cerebrovasculares 
Feminino (I60 – I69) 

Com a defasagem
a
  

(n=15) 

Total 
Doenças 

Cerebrovasculares 
Feminino (I60 – I69) 
Sem a defasagem

a
  

(n=9) 

RR    [IC95%] RR    [IC95%] 

Precipitação (mm) 0,5317*** 1,01 (1,00;1,03) 1,02  (1,00;1,04) 

Nota: 
a
defasagem ou adiantamento= período de três dias que antecede ou precede o período do 

referido episódio. 
*
Correlação significante (p≤ 0,05): ***Correlação Moderada. 

 

6.3 Correlações climatopatológicas: síntese dos resultados 

 

A síntese dos resultados das análises de correlações entre os atributos 

climáticos, variáveis explicativas, e a morbidade hospitalar por doenças 

cardiovasculares de pacientes idosos residentes em Fortaleza, variável desfecho da 

análise exploratória, são apresentados sumariamente a seguir. 

 

Das análises das séries temporais por ano: 

 

a) De forma geral, os valores diários dos atributos climáticos computados 

nos gráficos das pranchas 6, 9, 12, 15, 18 e 21 não mostraram relação 

sazonal evidente com o aumento ou a diminuição dos registros de 

internações diárias; 

 

b) A ausência de correlações estaticamente significantes (p <0,05) e as 

correlações ínfimas dos coeficientes de Spearman identificadas entre as 

variáveis corroboraram a ausência de sazonalidade; 

 

c)  A complexidade dos fatores de riscos na causalidade das DCV, 

provavelmente, justifique a acentuada variação interdiária dos registros 

hospitalares e, por conseguinte, explique a ausência de sazonalidade 

entre as variáveis; 
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d) As análises em escala anual das séries temporais diárias das variáveis 

climáticas e epidemiológicas foram importantes para destacar os padrões 

extremos dos dados em seu percurso habitual. 

 

Das análises dos episódios: 

 

a) A ZCIT, a LI e a MEAS foram os sistemas atmosféricos atuantes sobre 

a região nos dias de ocorrência dos períodos térmicos da série 

investigada; 

 

b) Não foram identificadas associações entre os sistemas atmosféricos 

nos dias dos episódios térmicos, ou seja, os sistemas atuaram de forma 

isolada; 

 

c) Para os episódios térmicos positivos, a ZCIT atuou com mais 

frequência nos dias anteriores e posteriores aos períodos de calor Forte 

dos anos de 2004 e 2005, com atuação fraca a moderada. Cabe destacar 

que os episódios dos anos de 2004 e 2005 ocorreram entre os meses de 

fevereiro a abril, período de maior permanência habitual da ZCIT sobre a 

região; 

 

d) Durante os dias de ocorrência dos períodos de calor Forte dos 

episódios da série, foi detectada a atuação da MEAS. A expansão do AAS 

sobre a área de estudo foi identificada com frequência nos dias de calor 

Forte, principalmente sua periférica barométrica, representada nas cartas 

de pressão pelas isóbaras de 1012 e 1016 hPa. Tal padrão barométrico 

possibilitou a intensificação da MEAS e, por conseguinte, permitiu 

situação de estabilidade atmosférica sobre Fortaleza, o que resultou em 

um elevado gradiente térmico em superfície; 

 

e) Para o único episódio térmico negativo da série (episódio 6), registrado 

no ano de 2009, verificou-se a atuação da LI e da ZCIT. A LI somente 

atuou nos dias anteriores ao período de frescor Forte. A ZCIT atuou sobre 

a área de estudo com intensidade de moderada a forte e, juntamente com 
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a LI, foi responsável pelos registros de chuvas do episódio. Em superfície, 

os sistemas de instabilidade promoveram redução dos valores das 

variáveis térmicas; 

 

f) As temperaturas extremas do ar apresentaram pouca variação entre os 

dias anteriores e posteriores aos períodos térmicos, exceto para os 

episódios 4 (período de calor Forte do ano de 2007) e 6 (período de 

frescor Forte do ano de 2009); 

 

g) O episódio 4, referente ao ano de 2007, destaca-se dos demais 

episódios térmicos positivos da série por apresentar temperaturas mais 

elevadas, principalmente valores de temperatura máxima do ar para os 

dias de ocorrência do período de calor Forte; 

 

h) Destaca-se que o período de calor do ano de 2007 também é um dos 

mais representativos, em termos de intensidade da série das anomalias 

das temperaturas máxima do ar do período de 1974 a 2009. A anomalia 

positiva ocupa a quarta posição entre os dez maiores períodos de calor 

Forte identificados na série histórica; 

 

i) O período de calor Forte do ano de 2007 registrou a maior temperatura 

máxima do ar (34,2ºC) da série 2004 a 2009, enquanto que o período de 

frescor Forte do ano de 2009 registrou a menor temperatura mínima do ar 

(20,0ºC); 

 

j) De modo geral, os registros de internações hospitalares e as taxas de 

hospitalização por DCV apresentaram-se mais elevados para população 

do sexo masculino do que para a população do sexo feminino, sobretudo 

para os dias de ocorrência dos períodos térmicos dos episódios; 

 

k) Dentre os grupos de causas das DCV, o grupo das Doenças 

Cerebrovasculares apresentaram os menores quantitativos de 

ocorrências hospitalares. Já o grupo das Demais Causas, seguido das 

Doenças Isquêmicas, apresentaram os maiores quantitativos de 

internações; 



208 
 

l) Constatou-se que as correlações fracas (p <0,05) entre os atributos 

climáticos e as internações hospitalares somente ocorreram para os 

episódios térmicos positivos dos anos de 2004, 2005 e 2006, enquanto 

que as correlações moderadas com significância estatística ocorreram 

para os episódios térmicos dos anos de 2004, 2007, 2008 e 2009; 

 

m)  Dentre os atributos climáticos que apresentaram mais frequência de 

correlações moderadas com as internações hospitalares, destacam-se a 

temperatura máxima, a temperatura média, a temperatura mínima, a 

amplitude térmica e a precipitação; 

 

n) Somente foram identificadas correlações fortes e estaticamente 

significantes entre a temperatura mínima do ar, a amplitude térmica, as 

anomalias da temperatura mínima, a precipitação e as internações 

hospitalares para o episódio térmico do ano de 2007; 

 

o) Quanto aos ajustes (defasagem) das medidas de riscos relativos para 

as variáveis que se mostraram associadas, mediante coeficiente de 

correlação moderado ou forte e estatisticamente significante (p ≤ 0,05), 

observou- se mais incremento do risco relativo no total de internações 

hospitalares para os dias de ocorrência dos períodos térmicos extremos, 

ou seja, dias sem o efeito da defasagem; 

 

p) Em várias associações, em especial para as associações do episódio 4 

do ano de 2007, o aumento do risco relativo no total de ocorrências 

hospitalares ocorreu em nível boderline, isto é, os valores de risco 

apresentaram-se bem próximos do valor 1; 

 

q) As variáveis amplitude térmica do ar e a precipitação mostraram-se 

associadas como fator protetor, principalmente para as associações do 

episódio 4. Tal fator indica que, à medida que há um aumento dos valores 

das variáveis, ocorre uma redução dos registros hospitalares; 
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r) Em alguns casos, os valores estimados do risco relativo relacionados 

ao incremento do total de registros hospitalares foram bem superiores a 

100%, podem ser atribuídos ao valor do n, isto é, o número de 

ocorrências dos episódios; 

 

s) De modo geral, o número de ocorrências na composição dos episódios 

foi inferior a 30 e, ao se considerar o efeito da defasagem entre os 

grupos, o n em alguns casos, fica reduzido para valores < 10, além do 

que a variabilidade registrada no total de ocorrências em alguns 

grupamentos de doenças foi expressiva. As estimativas obtidas em 

algumas situações refletem estas variações como, por exemplo, os 

valores estimados do risco relativo relacionados ao incremento do total de 

ocorrências de Doenças Isquêmicas para o sexo feminino do episódio 4. 

Sobre a questão do tamanho da amostra em testes estatísticos, Loureiro 

e Gameiro (2011) expressam: 

 
A sensibilidade de um teste estatístico é, em grande parte, função do 
tamanho da amostra. As amostras grandes fornecem estimadores mais 
precisos dos parâmetros populacionais, isto é, à medida que se aumenta o 
tamanho da amostra, aumenta a precisão dos estimadores. Os estudos com 
amostras de reduzida dimensão, e por isso com baixa sensibilidade, 
transportam uma incerteza considerável quanto à inferência estatística 
(LOUREIRO; GAMEIRO, 2011 p.158).  

 

t) Hosmer e Lemeshow (2000) e Loureiro e Gameiro (2011) sugerem, 

para a obtenção de estimativas precisas em modelagem, um total de, no 

mínimo, 10 ocorrências por preditor. No contexto do presente estudo, as 

estimativas dos riscos relativos, sobretudo para estimativas sem o efeito 

da defasagem, não são confiáveis, pois o tamanho das amostras 

estimadas é de dimensão reduzida. 

Por fim, fica confirmada a hipótese da não ocorrência de ondas de frio em 

Fortaleza, devido à ausência de correlação forte e estatisticamente significante entre 

as variáveis climáticas, principalmente a temperatura mínima do ar e as anomalias 

da temperatura mínima, do único período de frescor Forte da série (episódio 6: 26/02 

a 12/03/2009), e as internações hospitalares por DCV de pacientes idosos. Também 

se confirma a hipótese de que não há ondas de calor em Fortaleza nos dias dos 

períodos térmicos positivos dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2008, tendo em vista a 
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ausência de correlações fortes entre as variáveis climáticas desses episódios 

térmicos e as internações hospitalares. 

Devido ao fato de as correlações fortes com significância estatística 

identificadas no episódio térmico positivo do ano de 2007 terem ocorrido somente 

entre a temperatura mínima do ar, a amplitude térmica, as anomalias da temperatura 

mínima, a precipitação e as internações hospitalares, e não, entre a temperatura 

máxima e as anomalias positivas e os registros hospitalares, julgou-se que não 

convém afirmar que o período de calor Forte registrado entre os dias 8 e 12/01/2007 

se configure como uma onda de calor. 
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Esta pesquisa, de desenho ecológico, insere-se no campo de estudo da 

Bioclimatologia Humana, sob a perspectiva das ideias de Besancenot (2001, 2002). 

Buscou-se, através de análises de séries temporais, identificar correlações entre as 

anomalias das temperaturas extremas do ar e de outros atributos climáticos e a 

morbidade por DCV de pacientes idosos, residentes e atendidos em hospitais 

públicos e conveniados com o SUS, em Fortaleza, para constatação de ocorrências 

de ondas de calor e de frio em Fortaleza. 

Na primeira fase da pesquisa, contatou-se a natureza da duração e da 

gravidade térmica (amplitude e intensidade) das anomalias extremas do ar 

registradas na cidade de Fortaleza no período de 1974 a 2009. Foram identificadas 

1.394 anomalias térmicas (815 anomalias da temperatura máxima do ar e 579 

anomalias das temperaturas mínima do ar). Desse montante, 39 são anomalias 

positivas, que se configuram como períodos de calor Forte, e 30 são anomalias 

negativas, que representam os períodos de frescor Forte. 

Os períodos de calor e frescor Forte em Fortaleza ocorreram com mais 

frequência no intervalo ≥ 5 dias, sobretudo para as anomalias térmicas positivas. Os 

períodos de calor Forte ocorreram depois dos anos de 1970, mais precisamente, 

depois de 1980, e tornaram-se mais frequentes nas décadas posteriores da série, 

em especial, para as anomalias ≥ 5 dias. Os períodos de calor Forte de mais 

intensidade térmica da série ocorreram nas décadas de 1990 e 2000, e os períodos 

de frescor Forte ocorreram em diferentes anos das décadas de 1970, 1980 e 1990, 

com apenas um registro no ano 2000. 

Os meses de março e de agosto concentram a maior soma de registros 

de anomalias positivas ≥ 5 dias e a maior frequência de períodos de calor Forte da 

série de 1974 a 2009, enquanto que os meses do verão, principalmente dezembro e 

janeiro, concentram o maior número de períodos de frescor Forte da série. 

Verificou-se que os picos dos períodos de frescor Forte de maior 

gravidade térmica têm intensidade mais elevada do que os picos dos períodos de 

calor Forte de maior gravidade. O período de calor Forte de maior gravidade térmica 

da série 1974 – 2009 ocorreu entre os dias 01 a 18/07/1998, com pico térmico de 

3,9ºC (14/07/1998), e o período de frescor Forte de maior gravidade, entre os dias 

13 e 15/10/1989, com pico térmico de -6,3ºC (15/10/1989). 

Na segunda fase da pesquisa, procedeu-se a uma análise exploratória 

diária das variáveis climáticas e epidemiológicas por ano da série 2004 – 2009. Em 
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seguida, destacaram-se o período térmico (período de calor e de frescor Forte) das 

anomalias de maior intensidade registrado em cada ano da série para análise de 

variação e a verificação da correlação entre os atributos climáticos e as internações 

hospitalares. 

Os valores diários das séries climáticas não mostraram relação sazonal 

clara com o aumento ou a diminuição dos registros de internações diárias. 

Provavelmente, a ausência de sazonalidade entre as variáveis se explique pela 

marcante variação interdiária das internações hospitalares. Essa variação está 

condicionada pela complexidade dos fatores de riscos que envolvem a causalidade 

das DCV. 

Grande parcela das correlações anuais entre as variáveis climáticas e os 

registros de internações hospitalares se apresentou correlacionada sem significância 

estatística (p>0,05). Em alguns casos, houve correlações ínfimas e estatisticamente 

significantes (p< 0,05) entre as variáveis. A maior frequência de correlações ínfimas, 

em nível p < 0,05 por ano da série, ocorreu entre a temperatura máxima do ar e as 

internações hospitalares. Por se tratar de correlações ínfimas negativas, não é 

seguro inferir que, à medida que diminui a temperatura máxima do ar, o número das 

internações se reduz. 

Dos períodos térmicos de maior intensidade registrados nos anos da série 

2004 - 2009 das temperaturas extremas do ar, quatro são períodos de calor Forte 

(eventos dos anos 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008) e um corresponde a um período 

de frescor Forte (evento do ano de 2009). Para os dias de ocorrência dos períodos 

de calor Forte da série, foi identificada a atuação da MEAS, sistema atmosférico de 

alta pressão, que promoveu, por meio de processos físicos em escala de grandeza 

inferior, elevado gradiente térmico em superfície. Para o único período de frescor 

Forte da série, registrou-se a atuação da ZCIT, a qual atuou sobre a área de estudo 

com intensidade de moderada a forte, promovendo redução dos valores das 

variáveis térmicas em superfície.  

Quanto às correlações entre as variáveis, nem todas as variáveis 

climáticas se apresentaram correlacionadas com os registros hospitalares em nível 

p<0,05. Os episódios térmicos positivos dos anos de 2005 e 2006 somente 

apresentaram algumas correlações ínfimas e estatisticamente significantes, 

enquanto os episódios dos anos de 2004, 2007, 2008 e 2009 apresentaram 

correlações moderadas com significância estatística. 
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Foram certificadas apenas correlações fortes e estaticamente 

significantes entre a temperatura mínima do ar, a amplitude térmica, as anomalias 

da temperatura mínima e a precipitação e as internações hospitalares para o 

episódio térmico positivo do ano de 2007. 

As medidas de riscos relativos e os intervalos de confiança a 95%, 

obtidos com a Regressão de Poisson, para as variáveis que se mostraram 

associadas mediante coeficiente de correlação moderado e forte, indicaram que 

amplitude térmica do ar e a precipitação mostraram-se associadas como fator 

protetor, sobretudo para as associações do episódio do ano de 2007. 

Observou- se um maior incremento do risco relativo no total de 

internações hospitalares para os dias de ocorrência dos períodos térmicos, ou seja, 

dias sem o efeito da defasagem. Em várias associações, principalmente para as 

associações do episódio do ano de 2007, o aumento do risco relativo no total de 

internações hospitalares ocorreu em nível boderline e, em algumas situações, os 

valores estimados do risco foram bem superiores a 100%. Os valores de riscos 

estimados neste estudo não são precisos, porque o tamanho das amostras 

estimadas por preditor foi inferior a 30.  

A pesquisa conclui que os períodos de calor Forte da série 2004 – 2009 

não se configuram como ondas de calor, devido à ausência de correlações fortes e 

estatisticamente significantes entre a temperatura máxima do ar e as anomalias 

positivas e as internações hospitalares desses episódios térmicos positivos. Conclui-

se também que o único período de frescor Forte da série não se configura como 

onda de frio, devido à ausência de correlação forte e estatisticamente significante 

entre a temperatura mínima do ar e as anomalias negativas desse episódio. 

Ao considerar a proposição de Besancenot (2001 e 2002) de que as 

ondas de calor e de frio se definem mais em termos epidemiológicos do que 

meteorológicos, e que esses eventos extremos atingem, de forma seletiva, a 

população, em especial, idosos portadores de doenças cardíacas, grupo etário mais 

vulnerável aos eventos térmicos extremos, fica estabelecido, em termos estatísticos, 

que os períodos de calor e frescor Forte ocorridos em Fortaleza, no período de 2004 

a 2009, não são um fator de risco ambiental, ou melhor, não produziram um impulso 

de natureza ambiental no agravo de doenças cardiovasculares da população idosa 

de Fortaleza. 
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Contudo, é importante destacar que o desfecho aqui estudado, trata-se de 

internações hospitalares de idosos atendidos em hospitais públicos e conveniados 

com o SUS, fato que pode comprometer as afirmações supracitadas. Por outro lado, 

os idosos portadores de doenças cardiovasculares não atendidos pelo SUS, 

provavelmente, têm planos particulares de saúde e, de modo geral, possuem boas 

condições sociais e econômicas o que lhes garantem, em parte, mais capacidade de 

enfrentar os possíveis riscos climáticos de natureza térmica. 

Os resultados encontrados neste estudo não encerram a temática 

explorada, pois muito ainda precisa ser investigado a respeito da relação entre os 

eventos térmicos e o estado de saúde das coletividades, principalmente nas regiões 

tropicais de baixa latitude. Portanto, fica em aberto a inserção de indicadores sociais 

e de iniquidade em saúde nas análises exploradas. 

Outro desafio que se impõe às futuras pesquisas diz respeito ao 

desenvolvimento de estratégias metodológicas que englobem, além dos desfechos 

clínicos (estágio patológico), os desfechos subclínicos (estágio fisiológico) nas 

análises de relação dos tipos de tempo e do clima no estado de saúde – 

indisposição fisiológica da população urbana. 
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Anexo 1- Lista das Doenças do Aparelho Circulatório (Capítulo IX), segundo a Classificação 
Internacional de Doenças, 10ª Revisão (CID-10) 

Fonte: Brasil (2012). 

 

Código 
143-164  

Descrição 
Doenças do Aparelho Circulatório 

Código da CID-10 
I00-I99 

143 Febre reumática aguda  I00-I02 

144 Doença reumática crônica do coração  I05-I09 

145 Hipertensão essencial (primária)  I10 

146 Outras doenças hipertensivas  I11-I15 

147 Infarto agudo do miocárdio  I21-I22 

148 Outras doenças isquêmicas do coração  I20, I23-I25 

149 Embolia pulmonar  I26 

150 Transtornos de condução e arritmias cardíacas  I44-I49 

151 Insuficiência cardíaca  I50 

152 Outras doenças do coração  I27-I43, I51-I52 

153 Hemorragia intracraniana  I60-I62 

154 Infarto cerebral  I63 

155 
Acidente vascular cerebral, não especificado como 
hemorrágico ou isquêmico  

I64 

156 Outras doenças cerebrovasculares  I65-I69 

157 Ateroesclerose  I70 

158 Outras doenças vasculares periféricas  I73 

159 Embolia e trombose arteriais  I74 

160 Outras doenças das artérias, arteríolas e capilares  I71-I72, I77-I79 

161 Flebite, tromboflebite, embolia e trombose venosa  I80-I82 

162 Veias varicosas das extremidades inferiores  I83 

163 Hemorróidas  I84 

164 Outras doenças do aparelho circulatório  I85-I99 
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Anexo 2- Parecer Consubstanciado do CEP-UFC 
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