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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a exposição da gestante aos poluentes do ar em sua 

somatória de 30, 60 e 90 dias anteriores ao parto, e analisar o efeito desses poluentes sobre o 

baixo peso ao nascer. Trata-se de estudo longitudinal, com dados todos os nascidos vivos de 

mulheres residentes no município de São José dos Campos no ano de 2013, excluindo os com 

peso menor de 500 gramas, os partos ocorridos até 36 semanas e 6/7 de gestação, os partos 

gemelares e trigemelares, bem como os fetos com mal-formação congênita. A variável 

dependente, peso ao nascer, foi categorizada como desfavorável ≤ 2500 g e favorável > 2500 

g, e as independentes foram idade materna, estado civil, escolaridade, número de consultas e 

mês do início do pré-natal. Os poluentes do ar analisados foram SO2, PM10, CO, NO2 e O3 

com dados acumulados de 30, 60 e 90 dias anteriores ao parto. A análise utilizada foi o 

modelo de regressão logística hierarquizada em três níveis: distal, intermediário e proximal. 

Foram 9336 nascidos vivos, sendo incluídos 8028 (86,0%) que atenderam aos critérios de 

inclusão. As variáveis significativas do nível distal foram idade materna e estado civil, do 

nível intermediário o número de consultas e no proximal a exposição materna ao O3 com 60 

dias (OR= 1,10) e 90 dias (OR= 1,12) anteriores ao parto, sendo para o sexo feminino a 

associação ao O3 se deu no segundo quartil (OR = 1,61) e no quarto quartil (OR = 1,16) e para 

o sexo masculino com 90 dias no terceiro quartil (OR = 1,35). Este estudo permitiu identificar 

a associação apenas à exposição da gestante ao O3 para o acumulado de 60 e 90 dias 

anteriores ao parto com baixo peso ao nascer, sendo que para os outros poluentes não houve 

significância estatística. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Poluentes do Ar. Poluição. Baixo Peso ao Nascer. Ozônio. Regressão 

Logística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to evaluate the exposure of pregnant women to air pollutants in 

their sum of 30, 60 and 90 days prior to birth, and to analyze the effect of these pollutants on 

low birth weight. This is a longitudinal study, with data on all live births of women living in 

the São José dos Campos City in 2013, excluding newborns under 22 complete weeks of 

gestation and those weighing less than 500 g, births under to 36 weeks and 6/7, twin and 

trigeminal gestations, and fetuses with congenital malformation. The dependent variable was 

birth weight and was categorized as unfavorable ≤ 2500 g and favorable> 2500 g, and the 

independent variables were maternal age, marital status, schooling, number of prenatal visits 

and month of prenatal initiation. The air pollutants analyzed were SO2, PM10, CO, NO2 and 

O3 with cumulative data of 30, 60 and 90 days prior to labor. The analysis used was the 

hierarchical logistic regression model at three levels: distal, intermediate and proximal. There 

were 9336 live births and 8028 (86.0%) that filed the inclusion criteria. The significant 

variables of the distal level were maternal age and marital status, at the intermediate level the 

number of prenatal visits. In the proximal level the maternal exposure to O3 with 60 days (OR 

= 1.10) and 90 days (OR = 1.12) prior to delivery, being to females sex  the association of the 

O3 was in the second quartile (OR = 1.61) and in the fourth quartile (OR = 1.16) and for 

males sex with 90 days in the third quartile (OR = 1, 35). This study allowed the identification 

of the association only with the exposure of the pregnant woman to the O3 for the 

accumulated 60 and 90 days before delivery with low birth weight, and for the other 

pollutants there was no statistical significance. 

 

KEYWORDS: Air Pollutants. Pollution. Low Birth Weight. Ozone. Logistic Regression. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A poluição do ar pode ser definida como qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade, concentração, tempo ou características que possam tornar o ar impróprio, nocivo 

ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à 

flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e à qualidade de vida da 

comunidade. (PENNEY et al., 2010) 

A atmosfera é formada por diversas camadas sendo que a dispersão dos poluentes 

acontece na primeira camada, denominada troposfera, que se estende do nível do mar até 16 

km de altitude. Nela se encontram os seres vivos. Na atmosfera não circulam apenas gases, 

mas também material sólido, como poeira em suspensão, pólen, micro-organismos e material 

líquido, como gotículas na forma de vapor d’água sob a forma de nuvens, neblina e chuva.  

A atmosfera é composta por aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 

1% por outros gases, como dióxido de carbono, metano, hidrogênio, dióxido de nitrogênio, 

dióxido de enxofre, ozônio e gases nobres. É nesse ambiente que se dissipam os poluentes 

atmosféricos, agindo de uma maneira global. (ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. 

A., 2007)   

Mas os poluentes também agem de uma maneira setorizada, isto é, na região que 

abrange do local onde são emitidos até o limite de sua dispersão, podendo causar danos à 

saúde humana, à saúde animal e à flora. (PENNEY et al., 2010) 

Os poluentes atmosféricos são definidos como naturais, como por exemplo os gases e 

cinzas emitidos pela erupção de um vulcão, e antropogênicos, que são aqueles emitidos 

através da ação do homem. Os principais poluentes atmosféricos são o monóxido de carbono, 

material particulado, ozônio, dióxido de nitrogênio e dióxido de enxofre. Eles podem causar 

diversos danos ao meio ambiente e à saúde humana. (BRAGA et al., 2007) (CESAR; 

NASCIMENTO; DE CARVALHO, 2013) 

A inalação dos poluentes provoca a liberação de citocinas e espécies reativas de 

oxigênio no próprio pulmão (BAI; SUN, 2016). O estresse oxidativo ativa fatores específicos 

de transcrição, entre eles, NF-kappa B e AP-1, que por sua vez regulam a expressão de genes 

codificando para citocinas, quimiocinas e outros mediadores pró-inflamatórios. (FIORDELISI 

et al., 2017) Estas atingem a circulação sanguínea e no tecido adiposo provocam a liberação 

de adipocinas, tais como, TNF-α, IL-6, MCP-1 e leptina, que ativam a angiogênese, 

aumentam a expressão de moléculas de adesão e fatores de crescimento, induzem a 

proliferação e migração de células endoteliais e regulam a formação de fagócitos. Este 
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mecanismo provoca liberação de espécies reativas de oxigênio, que geram  o estresse 

oxidativo, um dos principais mecanismos para o desenvolvimento da inflamação, através da 

disfunção endotelial e oxidação da LDL, liberando mais citocinas pró-inflamatórias e 

induzindo a inflamação sistêmica. (BAI; SUN, 2016) Dentre as citocinas, a presença de IL-1β 

e TNF-α têm papel de mediadores inflamatórios associados ao BPN. (NIU et al., 2017) Além 

do estresse oxidativo que leva à inflamação, a hipóxia provocada pela inalação de poluentes 

do ar colabora para a redução do peso do feto. (VERAS et al., 2017) 

Em vista disso, ao estudar o efeito dos poluentes do ar sobre o peso do recém-nascido, 

poderá ser delimitada sua ação e se esta ocorrência se dá em cidade de porte médio, bem 

como estimar se há diferença na ocorrência entre os sexos dos recém-nascidos.   

 

 

1.1   OBJETIVOS 

 

1.1.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar o efeito da exposição da gestante aos poluentes do ar em sua somatória de 30, 

60 e 90 dias anteriores ao parto, e analisar o efeito desses poluentes sobre o baixo peso, e sua 

ocorrência por sexo de recém-nascido. 

 

1.1.2  Objetivos Específicos 

 

• Avaliar se há relação significativa entre a exposição materna aos poluentes do ar 

e baixo peso ao nascer, para o acumulado dos poluentes para 30, 60 e 90 dias 

anteriores ao parto, para os diferentes poluentes estudados. 

• Avaliar se há relação significativa entre a exposição materna aos poluentes do ar 

e baixo peso ao nascer, para o acumulado dos poluentes para 30, 60 e 90 dias 

anteriores ao parto, categorizado por sexo. 
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1   BAIXO PESO AO NASCER 

 

Baixo peso ao nascer (BPN) é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como o peso no nascimento abaixo de 2500 g. A prevalência global é de 15,5%, afetando 

cerca de 20 milhões de recém-nascidos ao ano, sendo que 96,5% se encontram nos países em 

desenvolvimento. O BPN contribui com 60% a 80% de todos os óbitos do período neonatal, 

bem como essas crianças têm maior propensão a desenvolver infecções, atraso no 

desenvolvimento e óbito no período da infância e adolescência. (WHO, 2011) No Brasil a 

prevalência de BPN foi de 8,5% em 2014. (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015)  

 

 

2.1.1   Fatores que interferem no baixo peso ao nascer 

 

Há diversos fatores que contribuem para ocorrência de baixo peso ao nascer, dentre eles 

se encontram os sociodemográficos, genéticos e nutricionais. Também fatores obstétricos e 

doenças maternas durante a gestação, bem como exposição a produtos tóxicos e poluentes do 

ar estão relacionados ao BPN. (TAYWADE; PISUDDE, 2016) (HA et al., 2014) Para 

minimizar esses riscos, é fundamental um adequado acompanhamento pré-natal. Essa 

importância é demonstrada em trabalho realizado em Sant Louis, nos Estados Unidos, que 

mostra que  a incidência de baixo peso é três vezes maior nas mulheres que não receberam 

cuidados pré-natais ou não tiveram acompanhamento regular. (XAVERIUS et al., 2016) 

Haberman e Gouveia (2014) em estudo brasileiro, demonstraram a influência exercida 

pelo estado civil no BPN, ao encontrarem um aumento do risco de BPN nas mulheres 

solteiras (OR = 1,26). Também identificaram neste estudo o nível educacional como fator de 

risco para o BPN, quando cursados abaixo de 12 anos. De quatro a sete anos cursados (OR = 

1,48) e de oito a 12 anos (OR = 1,18)  

Trabalho indiano encontrou associação entre idade materna e BPN, com risco para 

mulheres abaixo de 20 anos (OR = 1,90) e acima de 30 anos (OR = 2,10) (TAYWADE; 

PISUDDE, 2016), o que também foi encontrado em estudo brasileiro, realizado em Goiânia, 

que encontrou OR = 1,37  para as gestantes abaixo de 20 anos e para as com idade acima de 

34 anos foi encontrado OR = 1,37. (GIGLIO, 2005)  

Surita et al. (2011) encontraram em Campinas, SP, uma prevalência de 15,6% de baixo 
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peso ao nascer entre as adolescentes, com um aumento do risco naquelas que apresentaram 

história de abortamento anterior (OR = 1,70) e nas adolescentes que foram submetidas a 

cirurgia cesariana (OR = 1,30).  

Estudo realizado em Santo André, SP, mostrou que abaixo de seis consultas de pré-

natal, há um aumento do risco de BPN (p-valor < 0,001). (ROMÃO, 2013) 

Em estudo realizado em Gana, África, os autores demonstraram que uma dieta 

desequilibrada e não consciente em relação à saúde favorece a ocorrência de BPN. 

(ABUBAKARI; JAHN, 2016) 

Nascimento (2003), em estudo realizado na cidade Guaratinguetá, SP, encontrou o 

tabagismo materno como fator de risco para BPN (OR = 2,43), como também a hipertensão 

arterial como risco para recém nascidos com baixo peso (OR = 2,16).  

Da mesma forma, em estudo americano, os autores também encontraram associação da 

hipertensão arterial com o BPN  (OR = 4,31). (BUCHBINDER et al., 2002)  

Mas também outras doenças se associam ao BPN. Doenças da tireóide, com presença de 

auto-anticorpos no início da gestação, estão associadas a um aumento do risco de nascimento 

de fetos com baixo peso (OR = 3,10). (KARAKOSTA et al., 2012)  

Doenças infecciosas estão associadas a BPN, como demonstraram Rijken et al., (2014) 

que ao avaliarem gestantes com malária durante a gravidez, encontraram associação com 

BPN (OR = 5,50).  

 

 

2.2   PRINCIPAIS POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

2.2.1  Monóxido de carbono 

 

O monóxido de carbono (CO) é um gás tóxico, incolor, não-irritante, inodoro e insípido. 

É produzido pela combustão incompleta de combustíveis carbonáceos, tais como madeira, 

petróleo, carvão, gás natural e querosene. Mistura-se livremente com o ar, em qualquer 

proporção e move-se com o ar. A única via de exposição exógena para o CO. As emissões 

antropogênicas são responsáveis por cerca de dois terços do CO na atmosfera e as naturais 

representam o terço restante.  

O CO é difundido através da membrana alveolar com quase a mesma facilidade que o  

O2. Ele é primeiro dissolvido no sangue, mas rapidamente liga-se à hemoglobina para formar 

a carboxihemoglobina, que é 245 vezes mais forte que a ligação com o O2. Os sintomas mais 
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comuns da intoxicação pelo CO incluem dor de cabeça, letargia, fadiga, náuseas, tonturas e 

confusão. Exposições a níveis mais elevados podem produzir falta de ar, palpitações, 

convulsão, paralisia, perda de consciência, coma e eventualmente morte. Exposições a longo 

prazo a níveis mais baixos de CO podem produzir alterações sensitivas e motoras, deficiência 

de memória cognitiva, alterações cardíacas e baixo peso ao nascer. (PENNEY et al., 2010) 

 
 

2.2.2   Material particulado 

 
São denominados material particulado (PM) as partículas sólidas ou líquidas presentes 

na atmosfera. Diversas são visíveis a olho nu, como poeira, cinzas e fumaça. Partículas 

menores que 10 µm ficam retidas no trato respiratório superior, ao passo que partículas 

menores que 2,5 µm (fração fina) atingem os pulmões, ficando retidas e podendo causar 

danos à saúde, como por exemplo o agravamento dos sintomas da asma. São produzidos tanto 

pela queima de biomassa quanto pela poluição industrial e veicular.  

Como o tamanho é um determinante crítico da probabilidade e do local da deposição, o 

PM foi classificado como fração grossa, que é o PM10 (PM com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 

micra) e fração fina, o PM2,5  (PM com diâmetro aerodinâmico ≤ 2,5 micra), que é cortado do 

PM10 em termos aerodinâmicos e corresponde a aproximadamente 60% da fração grossa. 

Também são encontradas as frações ultrafinas, denominadas PM0,1 (PM com diâmetro 

aerodinâmico ≤ 0,1 micra). O PM10 fica retido nas vias aéreas superiores e as partículas 

menores que 2,5 micra atingem os alvéolos pulmonares, produzindo alterações inflamatórias, 

que é principal fator da produção dos danos à saúde produzido pelo PM. A exposição ao PM 

está associado a diversas patologias, tais como doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), 

asma brônquica, câncer respiratório, doença cardiovascular, inflamação sistêmica e aumento 

da incidência de infecção. (WHO, 2006) 

 

 

2.2.3   Dióxido de nitrogênio  

 

Existem sete óxidos de nitrogênio que podem ser encontrados no ar ambiente, no 

entanto, o óxido nítrico (NO) e dióxido de nitrogênio (NO2) são os dois principais associados 

com os óxidos de nitrogênio em fontes de combustão.  

O óxido nítrico é oxidado no ar para formar dióxido de nitrogênio. Na sua forma líquida, 

coloração do dióxido de nitrogênio varia de incolor a marrom. Na forma gasosa ele é volátil, 
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marrom-avermelhado e mais pesado do que o ar. Tem um odor característico intenso, 

perceptível a partir de uma concentração de 188 µg / m3 (0,1 ppm). Ele reage com água e é 

solúvel em ácidos sulfúrico e nítrico. (WHO, 2006) Os principais sintomas da exposição ao 

NO2 são os respiratórios: broncoconstrição, aumento da reatividade brônquica, inflamação das 

vias aéreas e diminuição da atividade imune, levando a uma maior susceptibilidade à infecção 

respiratória. Os efeitos são mais notados em crianças, com o desencadeamento de asma e 

bronquiolite. (PENNEY et al., 2010) 

 

 

2.2.4   Ozônio 

 

O ozônio (O3) é um poluente atmosférico que não é emitido diretamente por fontes 

primárias. Em vez disso, ele engloba um grupo de espécies químicas formada através de uma 

série de reações na atmosfera, impulsionado pela luz da radiação solar, através das reações: 

                                NO2 + hv       NO + O    (onde hv é a radiação solar) 

                                O +  O2        O3 

Também contribuem para formação do O3 os compostos orgânicos voláteis, principalmente os 

insaturados, como álcoois, aldeídos e ésteres, oriundos de fontes tanto biogênicas quanto 

antropogênicas.  

A inalação do O3 a curto prazo induz uma inflamação difusa de todo o trato respiratório, 

embora algumas partes das vias aéreas sejam mais suscetíveis, tais como cavidade nasal e a 

zona de transição entre a condução aérea e a de troca gasosa. Imediatamente após a exposição 

tem início um processo inflamatório, havendo evidências de que esse processo agudo não é 

restrito ao sistema respiratório, uma vez que marcadores de inflamação sistêmica foram 

detectados em pessoas expostas ao O3. Agudamente o O3 causa efeitos pulmonares e 

cardiovasculares e de uma forma crônica, pode levar a redução da função pulmonar, 

aterosclerose, asma brônquica e redução da expectativa de vida. (WHO, 2006) 

 

 

2.2.5   Dióxido de enxofre 

 

O dióxido de enxofre (SO2) é derivado da combustão de combustíveis fósseis contendo 

enxofre e é um dos principais poluentes do ar em muitas partes do mundo. O SO2 é um gás 

incolor que é facilmente solúvel em água. As fontes naturais, tais como vulcões, contribuem 
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para o aumento dos níveis ambientais de SO2. Na maioria das áreas urbanas, as causas 

antropogênicas são a maior preocupação. Estas incluem o uso de combustíveis fósseis 

contendo enxofre para aquecimento doméstico e geração de energia, bem como seu uso na 

frota veicular. O uso de altas chaminés levou a uma maior dispersão do SO2.  A	exposição	ao	

SO2	provoca	broncoconstrição,	particularmente	em	indivíduos	asmáticos.		

Sendo	 altamente	 solúvel,	 o	 SO2	 é	 facilmente	 absorvido	 no	 trato	 respiratório	 e	 a	

resposta	ao	SO2	inalado	é	rápida,	sendo	o	efeito	alcançado	em	poucos	minutos.	Os	efeitos	

são	 geralmente	 de	 curta	 duração.	 A	 função	 pulmonar	 volta	 ao	 normal	 após	 alguns	

minutos	a	horas,	variando	com	o	indivíduo	e	com	a	gravidade	da	resposta.	A	exposição	

contínua	 não	 aumenta	 a	 resposta,	 e	 há	 uma	 tendência	 para	 que	 ela	 diminua	

gradualmente.	(WHO, 2006)	

 

 

2.3    EFEITOS DOS POLUENTES DO AR SOBRE A SAÚDE 

 

Andersen et al. (2012) estimaram o papel da exposição a poluentes do ar na internação 

de idosos, por asma brônquica, encontrando associação significativa para a exposição ao NO2 

(OR = 1,10) e em pacientes com história anterior de asma uma maior chance de internação 

(OR = 1,41), bem como pacientes com quadro clínico de doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC) (OR = 1,30).  

Há estudos que mostram a associação da exposição a poluentes do ar e neoplasia, dentre 

eles, o de Tomczak et al. (2016) que encontraram associação entre câncer de pulmão e a 

exposição ao PM2,5 (OR = 1,34), sendo maior para os fumantes (OR = 1,47).  

Pesquisadores chineses estudaram os anos de vida perdidos consequentes à exposição a 

poluentes do ar, em Guangzhou, China, por doença cardiovascular. Um aumento de 10 µg / 

m3 acima do nível crítico do poluente foi relacionado a um  aumento de anos perdidos de vida 

por doença cardiovascular, sendo 1,8 anos para NO2, 2,8 anos para PM10 e 2,6 anos para SO2. 

(YANG et al., 2016) 

Tuan, Venâncio e Nascimento (2016) estudaram a associação dos poluentes do ar com 

internações por doenças isquêmicas do coração, em São José dos Campos, SP, e encontraram 

significância para o CO no lag 1 (RR = 1,05) e lag 5 (RR = 1,07) e no lag 0 para o SO2 (RR = 

1,06). Quando analisado por gênero, houve significância para o CO nos lag 0 (RR = 1,09), 

lag1 (RR = 1,08) e lag 5 (RR = 1,10) e para o SO2 no lag 0 (RR = 1,10) e 3 (RR = 1,09) para 

as mulheres. Para os homens houve significância para o CO no lag 3 e lag 5 (RR = 1,05).  
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Eh et al. (2006) associaram o aparecimento de diabetes tipo 1 em crianças à exposição 

ao O3 (OR = 2,89) e ao SO2 (OR = 1,65). Também Butalia et al. (2016) em revisão 

sistemática, ao avaliarem os fatores de risco para a gênese do diabetes tipo 1, identificaram a 

poluição do ar como um dos fatores associados, e Weinmayr (2015) et al. identificaram a 

associação do diabetes do tipo 2 à exposição ao PM10 (OR = 1,05).  

Nascimento e Gavinier (2014), identificaram em Sorocaba, SP, a associação do NO2 

com internações por acidente vascular cerebral (OR = 1,01), bem como que o incremento de 

10 µg/m3 de NO2 provocou um aumento de 4% no risco de internação.  

Nascimento et al. (2016) demonstraram um aumento das internações por doenças 

respiratórias para exposição ao PM2,5. Os efeitos da exposição foram significativos em lag 2 

(RR = 1,017), lag 5 (RR = 1,022) e lag 7 (RR = 1,020). Os autores demonstraram que a 

redução em 5 ug/m3 na concentração de PM2,5 poderia reduzir em até 76 casos as internações.  

Mascarenhas et al. (2005) em estudo realizado na cidade de Rio Branco, AC, para 

avaliar a relação entre a concentração diária de PM2,5 e o número de atendimentos de 

emergência por doença respiratória, observou que a incidência foi maior entre crianças 

menores de dez anos de idade e houve uma correlação positiva entre a concentração de PM2,5 

e atendimentos por asma. 

Braga et al. (2007), na cidade de Itabira, MG, ao avaliar os efeitos agudos do PM10 

sobre os atendimentos em pronto socorro por doenças respiratórias e cardiovasculares, 

verificaram que aumentos de 10µg/m3 no PM10 foram associados com aumentos nos 

atendimentos de pronto socorro por doenças respiratórias para menores de 13 anos de 4% 

(IC95% 2,2 - 5,8) no dia e no dia seguinte, e de 12% (IC95% 8,5 - 15,5), nos três dias 

subseqüentes para os adolescentes entre 13 e 19 anos. Dentre os atendimentos por doenças 

cardiovasculares, o efeito agudo foi de 4% da exposição ao PM10 (IC95% 0,8 - 8,5), para 

indivíduos com idade entre 45 e 64 anos.  

Cesar, Nascimento e Carvalho Jr. (2013) em estudo realizado para estimar a associação 

entre a exposição a PM2,5 e hospitalização por doença respiratória em crianças até os 10 anos 

de idade na cidade de Piracicaba, SP, encontraram associação (RR = 1,008) para lag 1 e (RR 

= 1,009) para lag 3. O incremento de 10 ug / m³ de PM2,5 implica um aumento no risco 

relativo entre 7,9% e 8,6%.  

Lima et al. (2014) em  São José dos Campos, SP, encontraram associação significativa 

entre exposição ao PM10 e parto prematuro para o dia do parto (OR = 1,011), para um dia 

antes do parto (OR = 1,013) e para três dias antes do parto (OR =  1,011)  

Em Isfahan, a segunda maior e mais poluída cidade iraniana, em estudo para avaliar o 
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efeito da poluição do ar sobre os parâmetros hematológiocos de crianças e adolescentes, foi 

encontrado associação do PM10 com diminuição dos glóbulos brancos (OR = 1,21) e 

plaquetopenia (OR = 1,17) no quarto quartil, bem como associação do O3 no quarto quartil 

com dimiuição dos glóbulos brancos (OR = 1,31) e com plaquetopenia (OR = 1,15). 

(POURSAFA et al., 2011) 

Nascimento et al. (2006) em estudo realizado em São José dos Campos, SP, 

encontraram associação significativa entre elevação dos níveis de PM10 acumulado de oito 

dias e internações de crianças por pneumonia. Observou-se que ao longo desse período, para 

aumentos de 24,7 µg/m3 na concentração média de PM10 houve um acréscimo de 9,8% nas 

internações.  

Em estudo utilizando modelos matemáticos para estimar a associação entre 

concentrações de poluentes do ar com doenças respiratórias, na cidade de Taubaté, SP, foi 

encontrado que a exposição a óxidos de nitrogênio na defasagem de um dia apresentou RR= 

1,046 e na defasagem de quatro dias, RR= 1,054. O aumento de 3 µg/m3 na concentração 

deste poluente resultou na elevação em até 17% no risco de internação. (ROMAN et al., 2015) 

Nascimento e Francisco (2013) em estudo realizado na cidade de São José dos Campos, 

SP, identificaram associação significativa entre a exposição ao PM10 e internação por 

hipertensão arterial com defasagem de até quatro dias (RR = 1,021) e para defasagem de um 

dia (RR =1,019). Um aumento de 10 µg/m3 desse poluente aumentou o risco de internação 

em até 13%.  

 

 

2.4   EFEITOS DA POLUIÇÃO DO AR SOBRE O BAIXO PESO AO NASCER 

 

Vários estudos avaliam a influência dos poluentes do ar sobre o BPN. Estudo canadense 

que analisou 2,5 milhões de nascimentos entre 1999 e 2008 demonstrou associação entre a 

exposição ao NO2 e o nascimento de fetos com baixo peso  (OR = 1,24), porém quando 

ajustado para variáveis socioeconômicas, houve queda (OR = 1,01). (STIEB et al., 2016)  

Panasevich et al. (2016) encontraram associação da exposição materna ao NO2 com 

BPN (perda de 43,6 g para um acréscimo de 10 µg/m3 de NO2), porém, quando ajustado para 

idade materna e paridade não foi encontrado significância.  

Nascimento e Moreira (2009), após eliminarem os fatores confundidores, identificaram 

associação de poluentes do ar com baixo peso ao nascer na cidade de São José dos Campos, 

SP, no ano de 2001. Foi encontrado associação com SO2 (OR = 1,30) e O3 (OR = 1,26).  
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Pesquisadores sul coreanos, em estudo realizado na cidade de Seul, entre os anos de 

1996 e 1998, demonstraram associação da exposição materna aos poluentes do ar e baixo 

peso ao nascer. Encontraram associação do CO (RR = 1,05), do PM10 (RR = 1,06), do SO2 

(RR = 1,14) e do NO2 (RR = 1,04). (LEE et al., 2003) 

Já em estudo realizado na Califórnia, EUA, que buscava relacionar a presença de BPN 

em regiões com grande volume de tráfego, foi encontrado associação com O3 (OR = 1,13). 

(LAURENT et al., 2013)  

Também Vinikoor-Imler et al. (2014) demonstraram que a exposição ao O3 no terceiro 

trimestre aumenta a chance de nascimento de fetos com baixo peso (OR = 2,13).  

Laurent et al. (2016) encontraram associação da exposição materna ao O3 com BPN (p-

valor < 0,01), apontando que a proximidade das vias de tráfego aumentam esse risco.  

Em estudo realizado na Califórnia, EUA, foi encontrado associação da exposição 

materna ao O3 e BPN (P-valor < 0,01), ao analisarem 70 mil nascimentos. (LAURENT et al., 

2013) 

Tu, Tu e Tedders (2016) encontraram associação de BPN à exposição materna ao O3 (p-

valor < 0,001) em comunidades menos urbanizadas e ao PM2,5 (p-valor < 0,001) em 

comunidades mais urbanizadas, com maior renda e escolaridade, em estudo realizado no 

Estado da Geórgia, EUA.  

Em pesquisa realizada na região nordeste dos Estados Unidos, foi encontrado 

associação de PM2,5 e nascimento de fetos com baixo peso, quando esse material contivesse 

em sua composição alumínio (OR = 4,90), cálcio (OR =3,00), carbono elementar (OR = 

4,70), níquel (OR = 5,70), silício (OR = 1,40), titânio (OR = 5,00) e zinco (OR = 4,40). 

(EBISU; BELL, 2012)  

Ballestter et al. (2010) em estudo espanhol, identificaram associação à exposição 

materna ao NO2 no segundo trimestre da gravidez e aumento do risco para nascimentos com 

baixo peso (OR = 1,37).  

Stieb et al. (2016) em estudo que avaliou 2,5 milhões de nascimentos, no Canadá, 

encontrou associação da exposição materna ao NO2 com BPN (redução de 16,2 g para um 

aumento de 20 ppb de NO2).  

Em revisão sistemática, Shah e Balkhair (2011), encontraram associação de um menor 

peso ao nascimento nos fetos expostos a PM2,5 durante a gestação. Nessa mesma revisão, os 

autores encontraram associação do SO2 com baixo peso e para os poluentes CO, O3, NO e 

NO2 o resultado foi inconclusivo.  
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Cândido da Silva et al. (2014) avaliaram as repercussões para o feto da queima da 

biomassa na região da amazônia brasileira, demonstrando um aumento do nascimento de fetos 

com baixo peso quando expostos ao PM2,5 no quarto quartil do segundo trimestre (OR = 1,51) 

e quarto quartil do terceiro trimestre de gestação (OR = 1,50), assim como do CO no quarto 

quartil do segundo trimestre (OR = 1,49).  

Ritz e Yu (1999) avaliando as gestantes que moravam a até aproximadamente 2500 

metros das estações de medição, encontraram associação do CO com BPN no terceiro 

trimestre (OR = 1,32).  

Estudo realizado em Taiwan mostrou que a exposição a altas concentrações de SO2 

durante a gravidez (> 11,4 ppb) aumenta em 26% o risco de BPN quando comparado a 

gestantes expostas a concentrações menores que 7,1 ppb (OR=1,26). (LIN et al., 2004)  

Pedersen et al. (2013) encontraram associação de BPN com a exposição materna ao 

NO2 (OR = 1,09), ao PM10 (OR = 1,16) e ao PM2,5 (OR = 1,46), em estudo realizado em 12 

países europeus com 74 mil mulheres.   

Salam et al. (2005) encontraram aumento do risco para BPN com a exposição de 

gestantes ao CO no primeiro trimestre (p-valor 0,04) e ao O3 no segundo trimestre e  terceiro 

trimestre de gestação (p-valor < 0,01).  
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3   MATERIAL E MÉTODO 

 

3.1   LOCAL DE ESTUDO 

 

São José dos Campos (latitude 23º10'47'' S e longitude 45º53'14" O, altitude 660 m) é 

um município brasileiro localizado no interior do Estado de São Paulo, na região 

metropolitana do Vale do Paraíba. Encontra-se a 97 km a leste da capital do Estado, ocupando 

uma área de 1099,6 km², com 353,9 km² no perímetro urbano e 745,7 km² formando a zona 

rural, sendo que 52,36% de seu território constituem área de proteção ambiental. (Figura 1) A 

vegetação original predominante é a mata atlântica, o clima é mesotérmico úmido com 

estação seca no inverno e a temperatura média anual de 21,3 ºC.  

É a maior cidade da região metropolitana do Vale do Paraíba, com uma população 

estimada para 2016 de 695.992 habitantes (densidade demográfica de 572,96 hab/km2), sendo 

que 98% encontram-se na zona urbana. A frota veicular do ano de 2015 era da ordem de 

405.000 veículos automotores.  (BRASIL, IBGE, 2016) 

 

Figura 1 - Mapa do Vale do Paraíba 

 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo 
 

É um importante polo industrial, respondendo por 51,96% da economia do município, 

com destaque para as áreas aeroespacial, petroquímica, farmacêutica e automobilística, 

contando com empresas como a Embraer, Petrobrás, Monsanto, Johnson & Johnson e General 
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Motors, entre outras. Em 2010 respondeu por 1,93% do Produto Interno Bruto do Estado de 

São Paulo (24 bilhões de reais) e em 2011 foi responsável por aproximadamente 10% das 

exportações de São Paulo. (SÃO PAULO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016)  

Também assume importância na área científica e tecnológica, com diversos instituições 

de ensino e pesquisa, dentre as quais se destacam o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Universidade Federal de São Paulo e 

a Universidade de Vale do Paraíba. Centros avançados de pesquisa, como o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, Centro Nacional 

de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e Instituto de Aeronáutica e Espaço 

também se encontram presentes na cidade. (SÃO PAULO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016)  

Em 2013 o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), que considera indicadores de longevidade, saúde, renda e 

educação foi de 0,81; ocupando a 24ª colocação entre os municípios brasileiros.  (BRASIL, 

IPEA, 2010)  

Nesse mesmo ano o orçamento do municipal foi da ordem de 1,8 bilhão de reais. O 

município possui uma cobertura de 95% de coleta de lixo com 686 ton/dia, sendo que 46 

ton/dia são de material reciclável, oriundo da coleta seletiva e trata 88% do esgoto coletado.  

(SÃO PAULO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 2016)  

 

 

3.2   TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, onde foram analisados todos os nascidos vivos de 

São José dos Campos, SP, no ano de 2013, obtidos da Declaração de Nascido Vivo (DNV) no 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) (anexo A). (BRASIL, DATASUS, 

2015)  A DNV completa encontra-se no anexo B.     

Foram obtidas informações de todos os nascidos vivos de gestantes residentes no 

município de São José dos Campos entre 01/01/2013 e 31/12/2013. Foram excluídos da 

análise os recém-nascidos abaixo de 22 semanas completas de gestação e os com peso menor 

de 500 gramas, por serem considerados abortamento, os partos ocorridos até 36 semanas e 6/7 

de gestação, os partos gemelares e trigemelares, bem como os fetos com mal-formação 

congênita, pela possível associação com baixo peso ao nascer.  
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Os dados diários dos poluentes foram obtidos da Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (Cetesb) que conta com duas estações de medição no município de São José dos 

Campos (anexo C). (SÃO PAULO, CETESB, 2015) 

Para fins de análise foi utilizada a média da duas estações, por considerar que durante a 

gestação as mulheres circularam livremente pela cidade, e os poluentes analisados foram 

monóxido de carbono e ozônio,  pelo valor máximo de oito horas, material particulado com 

diâmetro aerodinâmico menor de 10 µm e dióxido de enxofre pelo valor máximo de 24 horas 

e dióxido de nitrogênio pelo valor máximo de uma hora. Para efeito de análise, foi 

considerado como janela de exposição, a somatória de 30, 60 e 90 dias anteriores ao parto, 

para avaliar o efeito cumulativo dos poluentes sobre o baixo peso ao nascer. (anexo D). 

 
 

3.3   ANÁLISE DE DADOS 

 

Foram incluídos dados constantes na DNV consolidados no SINASC do ano de 2013, e 

esses dados vêm sob a forma compactada (.dbc) e descompactado pelo o programa TabWin, 

construindo uma planilha no programa Excel. (anexo E) 

A seguir foram separados os dados de São José dos Campos e procedido a limpeza do 

arquivo pelos critérios de exclusão, eliminando os recém-nascidos abaixo de 22 semanas 

completas de gestação, os com peso menor de 500 gramas, os partos ocorridos até 36 semanas 

e 6/7 de gestação, os partos gemelares e trigemelares e os fetos com mal-formação congênita. 

O próximo passo foi a inclusão das somatórias das concentrações dos poluentes do ar, 

relativas a 30, 60 e 90 dias anteriores ao parto, respeitando o dia de nascimento. (anexo F) 

Com o banco completo, foi passado para a análise estatística. 

A análise estatística foi realizada usando o modelo de regressão logística hierarquizada 

em três níveis: distal, intermediário e proximal.  

A variável dependente foi a presença de baixo peso ao nascer (peso igual ou inferior a 

2500 g). 

As variáveis independentes foram classificadas em três níveis: distal, intermediário e 

proximal. 

As do nível distal foram aquelas que já estavam com a mulher quando ela engravidou: 

idade materna, estado civil e escolaridade. A idade materna, categorizada de 20 a 34 anos 

como favorável e as com 19 anos ou menos anos, bem como as com 35 anos ou mais como 

desfavorável. Quanto ao estado civil, as solteiras, separadas e viúvas foram categorizadas 
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como desfavorável, sendo que as casadas e as que viviam em união estável como favorável. 

As sem escolaridade, as com escolaridade fundamental e ensino médio foram categorizadas 

como desfavorável e as nível superior como favorável.  

As do nível intermediário foram aquelas adquiridas durante a gestação, sendo incluídos 

o número de consultas do pré-natal, que de zero a seis considerou-se desfavorável, e sete ou 

mais categorizou-se como favorável. O mês do início do pré-natal, foi considerado até o 3º 

mês como favorável e do quarto em diante como desfavorável.  

As do nível proximal foram os poluentes do ar, considerando as somatórias das 

concentrações dos poluentes para 30, 60 e 90 dias anteriores ao parto. Os poluentes foram 

divididos em quartis e considerado como referência o primeiro quartil. 

Para a  análise bivariada foi utilizado o teste do qui-quadrado, para identificar a 

associação entre a variável dependente (baixo peso ao nascer) e as variáveis independentes. A 

análise bivariada foi realizada com as variáveis dos três níveis separadamente.  

No nível distal, foi realizado o teste do qui-quadrado, separadamente para cada variável 

independente, a fim de verificar a associação do baixo peso ao nascer com a idade materna, 

estado civil e escolaridade, e as com p-valor ≤ 0,20 foram incluídas na análise multivariada. A 

seguir foi realizado o mesmo procedimento com as variáveis independentes do nível 

intermediário,  ou seja, número de consultas e o mês do início do pré-natal. As que obtiveram 

p-valor ≤ 0,20 também foram incluídas na análise multivariada. Por fim, realizou-se o teste do 

qui-quadrado para as variáveis independentes do nível proximal. Foram analisados 

separadamente os poluentes CO, PM10, O3, SO2 e NO2, para cada a janela de exposição, ou 

seja, para o acumulado de 30, 60 e 90 dias anteriores ao parto. Da mesma forma, as que 

obtiveram p-valor ≤ 0,20 foram incluídos na análise multivariada. A esta altura, já estavam 

delimitadas todas as variáveis de todos os níveis que entrariam no modelo de análise 

multivariada. 

A análise multivariada foi realizada utilizando a regressão logística binária, onde são 

usados os valores de uma série de variáveis independentes para predizer a ocorrência de uma 

variável dependente. Assim, todas as variáveis consideradas no modelo estão controladas 

entre si. Como está sendo usada uma série de variáveis independentes, trata-se de um modelo 

multivariado.  

 Na análise multivariada foram inseridas primeiramente as variáveis que apresentaram 

p-valor ≤ 0,20 no nível distal na análise bivariada e mantidas no modelo multivariado as que 

permaneceram p-valor < 0,05 neste nível.  
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A seguir foram inseridas no modelo multivariado as variáveis do nível intermediário 

com p-valor ≤ 0,20 na análise bivariada e mantidas no modelo as com p-valor < 0,05.  

Na sequencia, foram inseridos no modelo as variáveis do nível distal com p-valor < 0,05 

e as do nível intermediário com p-valor < 0,05 que foram ajustadas pelas variáveis do nível 

anterior, ou seja, as variáveis do nível intermediário ajustaram as do nível distal. Desta forma, 

o modelo hierarquizado continha agora variáveis de dois níveis: distal e intermediário.  

A seguir foram incluídas no modelo multivariado as variáveis do nível proximal, para 

cada janela de exposição, ou seja, para a somatória dos poluentes acumulados 30, 60 e 90 dias 

anteriores ao parto, com p-valor ≤ 0,20 na análise bivariada e mantidas para cada janela as 

variáveis do nível proximal com p-valor < 0,05; consideradas ajustadas pelas variáveis os 

níveis  anteriores. Finalmente, para cada janela do nível proximal com p-valor < 0,05 foi 

realizada análise multivariada, tomando como referência o primeiro quartil e o comparando os 

segundo, terceiro e o quartis. 

Foi realizado o qui-quadrado de tendência para as variáveis do nível proximal com p-

valor < 0,05 ajustadas pelas variáveis dos níveis anteriores. 

A seguir a amostra foi dividida por sexo do recém-nascido e todo procedimento acima 

descrito foi repetido para o sexo masculino e para o sexo feminino separadamente. 

Os pesos dos recém-nascidos dos sexos masculino e feminino foram comparados 

utilizando o teste t de Student. 

Quando o p-valor foi < 0,05 para a variável proximal,  foi calculada a chance de ocorrer 

um recém-nascido com baixo peso para cada quartil, considerando as variáveis distais e 

intermediárias como favorável e desfavorável, demonstrado pela equação 1, onde f(x) é a 

expressão construída com parâmetros fornecidos pelo modelo da equação 2, onde ß0 é 

constante, ß1 o parâmetro associado ao estado civil, ß2 ao número de consultas e ß3 à 

concentração do poluente.  O x1 será zero quando favorável e 1 quando desfavorável, o x2 será 

zero quando favorável e 1 quando desfavorável, o x3 será zero para o primeiro quartil, por um 

para o segundo, por dois para o terceiro e por três para o quarto quartil. 

Também foi calculado o R² de Nagelkerke, que avalia qual o percentual de recém-

nascidos com baixo peso é explicado pelo modelo adotado.  
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Por fim, estimou-se o ajuste do modelo pelo teste de Hosmer-Lemeshow, que mostra o 

quanto o resultado obtido na análise da amostra se encontra do esperado para aquela amostra. 

Quanto mais próximo o resultado obtido do resultado esperado, melhor será o ajuste da 

amostra. 

Para análise estatística foram utilizados os programas SPSS versão 21 e EpInfo.  

Por se tratar de estudo com dados disponibilizados na rede e de acesso público, além da 

impossibilidade de se identificar o sujeito objeto da análise, foi dispensado o parecer do 

Comitê de Ética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)	𝜋(𝑥) =
1

e!!(!) + 1
	

(2)	𝑓(𝑥) = 𝛽₀ + 𝛽₁.𝑥₁ + 𝛽₂.𝑥₂+ 𝛽₃. 𝑥₃	
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4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
Do total de 9336 nascidos vivos no ano de 2013 foram analisados 8028 (86,0%), que 

atenderam aos critérios de inclusão, sendo 315 (3,9%) com peso abaixo de 2500 g. Foram 

4090 (50,9%) recém-nascidos do sexo masculino e 3938 (49,1%) do sexo feminino.  

A análise descritiva dos dados encontra-se na tabela 1, que permite avaliar o estado civil 

e a escolaridade da mãe. Das gestantes incluídas, 2527 (31,4%) eram solteiras e 4024 (51,1%) 

casadas, e em relação à escolaridade, 5002 (62,9%) cursaram até 11 anos (completaram o 

Ensino Fundamental, podendo adicionalmente ter cursado alguma série ou completado o 

Ensino Médio) e 1996 (24,9%) cursaram alguma série ou completaram o Ensino Superior.  

 

Tabela 1 - Análise descritiva das gestantes que deram à luz a fetos vivos, São José  
dos Campos, SP, 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A tabela 2 permite avaliar o peso ao nascer, e sua divisão por sexo, com o peso médio 

ao nascer de 3219,5 g (dp 468,9 g), sendo 3285,5 g (dp 433,5 g) para o sexo masculino e 

3150,9 g (dp 408,9 g) para o feminino, e quando comparado por sexo, os pesos médios dos 

recém-nascidos foram significativamente diferentes (p-valor < 0,01).  

O peso médio do sexo masculino foi significantemente superior ao do sexo feminino (p-

valor < 0,01). 

A média das concentrações acumuladas de cada poluente analisado, para 30, 60 e 90 

dias, para cada janela de exposição, bem como os valores mínimo e máximo e o desvio 

padrão se encontram na tabela 3.  

 

 

                                   Número total                          Percentual 
Estado civil Solteiras 2527 31,4% 
 Casadas 4024 51,1% 
 Viúvas 18 0,2% 
 Separadas 123 1,5% 
 União estável 1275 15,8% 
Escolaridade Sem instrução 11 0,1% 
 Até 3 anos 108 1,3% 
 Até 7 anos 871 10,8% 
 Até 11 anos 5002 62,9% 
 12 anos ou mais 1996 24,9% 
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Tabela 2 - Peso dos recém-nascidos das gestantes, em gramas, que deram à luz a fetos  
vivos e sua divisão por sexo do recém-nascido, São José dos Campos, SP, 2013 

 

 

 

 

 

 

Quando comparados com os limites dos poluentes do ar estabelecidos pelo Decreto nº 

59.113, de 23/04/2013, do Governo do Estado de São Paulo, nota-se que os valores 

encontrados nas médias diárias das somatórias do acumulado dos poluentes para 30, 60 e 90 

dias, não ultrapassou em nenhum momento Padrão Final estabelecido (padrão determinado 

para que a saúde da população seja preservada dos danos causados pela poluição atmosférica). 

(SÃO PAULO, 2013)  Os limites encontram-se no anexo B.   

Tabela 3 -  Análise descritiva dos valores médio, mínimo e máximo e respectivos  
desvios padrão (dp), dos poluentes do ar acumulados para30, 60 e 90 dias,   
São José dos Campos, SP, 2013 

 

  Médio   dp Mínimo Máximo 
CO (ppm) 30 dias 24,05 7,13 10,00 37,10 
 60 dias 48,73 12,47 22,00 71,00 
 90 dias 73,93 15,93 38,40 101,50 
PM10  (µg/m3) 30 dias 645,60 159,98 327,00 1032,00 
 60 dias 1272,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       270,97 748,00 1876,00 
 90 dias 1884,17 366,55 1255,00 2526,00 
O3  (µg/m3) 30 dias 1649,80 279,82 1088,00 2226,00 
 60 dias 3328,56 469,32 2203,00 4147,00 
 90 dias 5045,85 698,06 3705,00 6639,00 
SO2  (µg/m3) 30 dias 69,71 17,52 39,00 130,00 
 60 dias 140,39 21,94 100,00 196,00 
 90 dias 207,79 22,90 165,00 268,00 
NO2  (µg/m3) 30 dias 1358,71 262,92 783,00 1982,00 
 60 dias 2739,64 409,36 1949,00 3584,00 
 90 dias 4124,85 525,76 3269,00 5079,00 

Fonte: Autoria própria 

 

A tabela 4 contem os valores das OR com seus respectivos IC95% entre o peso ao 

nascer e as variáveis distais e intermediárias, com a divisão segundo sexo (masculino e 

feminino), com destaque para o estado civil (OR = 1,34; IC95% 1,06 – 1,69) e número de 

consultas (OR = 2,17; IC95% 1,70 – 2,49). 

                                                     Masculino                  Feminino 

  Peso dp Peso dp Peso dp 
Peso ao nascer Média 3119,5 468,9  3285,5  433,5  3150,9 408,9  
 Mediana 3215,5   3282,5   3150,0   
 Moda 3200,0   3230,0   3040,0   
 Mínimo 505,0   615,0   505,0   
 Máximo 4930,0   4930,0  4730,0  
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Tabela 4 - Odds ratio e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) das variáveis  
distais e intermediárias e divisão por sexo dos nascidos com baixo peso,  
São José dos Campos, SP, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Autoria própria 

 

No nível distal não foi encontrado associação entre idade materna e baixo peso ao 

nascer (OR = 1,09; IC95% 0,84 – 1,49), nem tampouco na divisão por sexo do recém-

nascido,  discordante de Räisänen et al. (2014) (OR = 1,02; IC95% 1,02 – 1,03) (RÄISÄNEN 

et al., 2014) e de Giglio et al. (2005) (OR = 1,31; IC95% 1,01 – 1,69) que encontraram essa 

associação, possivelmente pelo fato da taxa de baixo em nossa amostra ser de 3,9%, inferior à 

encontrada por esses autores (4,5% e 6,9% respectivamente). 

Não foi identificado associação entre escolaridade e baixo peso ao nascer (OR = 1,21; 

IC95% 0,92 – 1,59), como também não houve significância na divisão por sexo de recém 

nascido, concordante com Junger e Leon (2007) que no geral apresentou (OR = 0,93; IC95% 

0,84 – 1,03), possivelmente por ter uma taxa de baixo peso (3,4%) semelhante à nossa 

amostra. Entretanto Xaverius et al. (2016) ao analisarem gestantes com mais de oito consultas 

de pré-natal (amostra semelhante à nossa), encontraram associação entre menor escolaridade e 

baixo peso ao nascer (OR = 1,40; IC95% 1,30 – 1,54). 

Foi encontrado associação entre estado civil e baixo peso ao nascer (OR = 1,34; IC95% 

1,06 – 1,69), mas significativo somente para o sexo masculino (OR = 1,53; IC95% 1,07 – 

2,20), mostrando que as mulheres casadas e as que vivem em união estável têm menos chance 

de dar à luz a um recém-nascido com baixo peso, concordante com Oladeinde et al. (2015) 

(OR = 2,14; IC95% 1,17 – 3,90) e com Cândido da Silva et al. (2014) (OR = 1,40; IC95% 

1,05 – 1,87), que encontraram taxas semelhantes em divisão por sexo de recém-nascido sexos.  

	          Masculino    Feminino 

	 	  OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

Idade 20 a 34 anos 1,00  1,00  1,00  

 ≤ 19 ou ≥ 35 anos 1,09 0,84 – 1,49 1,26 0,86 - 1,84 1,00 0,71 - 1,40 

Estado Civil Com companheiro 1,00  1,00  1,00  

 Sem companheiro 1,34 1,06 – 1,69 1,53 1,07 - 2,20 1,21 0,89 - 1,64 

Escolaridade Ensino superior  1,00  1,00  1,00  

 Até ensino médio 1,21 0,92 – 1,59 1,49 0,95 - 2,34 1,04 0,74 - 1,48 

Consultas 7 ou mais  1,00  1,00  1,00  

 Até 6 2,17 1,70 – 2,49 2,42 1,67 - 3,53 2,02 1,46 - 2,79 

Início do PN Até 3º mês 1,00  1,00  1,00  

 4º mês em diante 1,11 0,78 – 1,59 1,40 0,84 - 2,33 0,93 0,57 - 1,54 
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Porém Capelli et al. (2014) em estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, não 

encontraram essa associação, pois as gestantes que viviam sem um companheiro apresentaram 

uma menor chance de um parto com recém nascido de baixo peso (OR = 0,65; IC95% 0,14 – 

3,10). Entretanto, essa amostra foi de apenas uma maternidade e pelo período de dois meses, 

bastante diferente de nossa amostra, que abrangeu toda cidade pelo período de um ano. 

No nível intermediário foi encontrado associação entre o número de consultas e baixo 

peso ao nascer para ambos os sexos (OR = 2,17; IC95% 1,70 – 2,49), bem como para os 

recém-nascidos do sexo masculino (OR = 2,17; IC95% 1,70 – 2,49) e do sexo feminino (OR 

= 2,17; IC95% 1,70 – 2,49), mostrando que quanto maior o número de consultas de pré-natal, 

menor a chance de um recém-nascido com baixo peso. Isso concorda com os achados de 

Cândido da Silva et al. (2014) (OR = 1,40; IC95% 1,05 – 1,87) e de Giglio et al. (2005) (OR 

= 1,79; IC95% 1,17 – 2,73), que estudaram de forma global, sem categorizar por sexo. 

Não foi identificado associação entre o mês de início do pré-natal baixo peso ao nascer 

(OR = 1,11; IC95% 0,78 – 1,09). 

Os p-valores fornecidos pelo teste do qui-quadrado, com 3 graus de liberdade, segundo 

a exposição às concentrações acumuladas dos poluentes segundo janelas de exposição de 30, 

60 e 90 dias e baixo peso ao nascer, tanto para ambos os sexos quando categorizadas por 

masculino e feminino, se encontram na tabela 5. 

É possível identificar que para a janela de 30 dias, a maior associação se deu com o NO2 

(p-valor = 0,100) e não foi encontrada associação quando analisado por sexo.  

Quando se analisa a janela de 60 dias, se destacam PM10 (p-valor = 0,028), O3 (p-valor 

= 0,016) e NO2 (p-valor  = 0,003) para ambos os sexos; para o sexo masculino associação a 

exposição ao NO2 e no sexo feminino quando da exposição ao O3 e do NO2.  

Para a janela de 90 dias se destacam o PM10 (p-valor = 0,020) e o NO2 (p-valor = 

0,045), sendo que no sexo masculino há associação com PM10 (p-valor = 0,028) e NO2 (p-

valor = 0,010), e no sexo feminino não se encontrou associação para nenhum poluente. 

A análise multivariada das variáveis do nível distal, ajustada pelos níveis anteriores se 

encontra na tabela 6, onde se destacam a associação entre exposição ao O3 para acumulado de 

90 dias (OR = 1,12; IC95% 1,01 – 1,24) e ao NO2 para 60 dias, porém paradoxalmente, como 

fator de proteção (OR = 0,85; IC95% 0,76– 0,94) 
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Tabela 5 -  Nível de significância* (p-valor) dos poluentes do ar para baixo peso  
ao nascer, para janelas de exposição de 30, 60 e 90 dias e divisão por sexo dos  
nascidos com baixo peso, São José dos Campos, SP, 2013 
   Masculino Feminino 

  p-valor p-valor p-valor 

CO (ppm)	 30 dias	 0,496	 0,762 0,125 

 60 dias 0,180 0,406 0,365 

 90 dias 0,121 0,280 0,395 

PM10 (µg/m3) 30 dias 0,169 0,200 0,122 

 60 dias 0,028 0,094 0,283 

 90 dias 0,020 0,028 0,427 

O3 (µg/m3) 30 dias 0,775 0,563 0,267 

 60 dias 0,016 0,347 0,028 

 90 dias 0,199 0,192 0,603 

SO2 (µg/m3) 30 dias 0,928 0,894 0,908 

 60 dias 0,313 0,892 0,245 

 90 dias 0,807 0,949 0,412 

NO2 (µg/m3) 30 dias 0,100 0,076 0,546 

 60 dias 0,003 0,047 0,024 

 90 dias 0,045 0,010 0,643 

Fonte: Autoria própria       
* Três graus de liberdade 
 

Tanto PM10 para as janelas de 30 dias (OR = 0,90; IC95% 0,82 – 0,99) e de 90 dias (OR 

= 0,87; IC95% 0,78 – 0,96) quanto NO2 para as janelas de 30 dias (OR = 0,89; IC95% 0,81 – 

0,99), 60 dias (OR = 0,85; IC95% 0,76 – 0,94) e 90 dias (OR = 0,87; IC95% 0,79 – 0,97) se 

mostraram significativos, porém, como fator de proteção.  

Esse resultado é justificado por Habermann e Gouveia (2014) que ao analisarem a 

exposição de gestantes ao tráfego não encontraram o PM10 como fator de risco (OR = 0,86; 

IC95% 0,76 – 0,96), sendo que esses autores levantaram a hipótese de que, embora essas 

gestantes residam em áreas de maior fluxo de veículos, a proteção oriunda de melhores 

condições socioeconômicas seja superior ao risco da exposição aos poluentes do ar, bem 

como estas gestantes possam residir a uma maior distância das vias de tráfego. 

Laurent et al. (2013) encontraram a exposição tanto ao PM10 (OR = 0,94; IC95% 0,87 – 

1,01) quanto ao NO2 (OR = 0,85; IC95% 0,76 – 0,94) como fator de proteção, justificando 

que tal fato poderia estar associado a erro de medição ou a fatores confundidores. As 

justificativas acima apresentadas podem ser aplicadas em nosso estudo. 
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Tabela 6 - Odds ratio, intervalo de confiança de 95% (IC 95%) para baixo peso ao  
nascer e p-valor das janelas de 30, 60 e 90 dias*, ajustados pelos níveis anteriores,  
São José dos Campos, SP, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria 
* CO 30 dias, O3 30 dias, SO2 30 dias, SO2 60 dias e SO2 90 dias não obtiveram p-valor ≤ 0,20  
na análise bivariada 
 

Entretanto, na cidade de Santo André, SP, onde foi analisado apenas o PM10, foi 

encontrado associação do PM10 com baixo peso ao nascer (OR = 1,26; IC95% 1,14 – 1,40) no 

quarto quartil do terceiro trimestre, sendo que essa associação também foi observada nos 

outros trimestres, possivelmente pela média encontrada do poluente ter sido de 35,70 µg/m3 e 

em nossa amostra de 20,94 µg/m3. (ROMÃO, 2013) 

Também diferem de nossos achados Santos et al. (2016) que ao analisarem os 

nascimentos em São José dos Campos, SP, entre os anos de 2006 e 2010, encontraram a 

associação do PM10 com peso insuficiente ao nascer  (até 2999 g) no segundo quartil do 

primeiro trimestre (OR = 1,07; IC95% 1,00 – 1,14) e no terceiro quartil do terceiro trimestre 

(OR = 1,10; IC95% 1,04 – 1,18), possivelmente pela média diária de PM10 naquele período 

ter sido de 24,68 µg/m3 e a de nossa amostra ser de 20,94 µg/m3, o que aponta ter havido uma 

queda nos níveis de PM10 em São José dos Campos, sugerindo um efeito dose-resposta. Isso 

também pode estar associado à composição do material particulado, que não foi avaliada em 

nosso estudo. 

Basu et al. (2014) demonstraram que a chance de baixo peso será maior quando da 

exposição ao material particulado, se esse material apresentar agregado em sua superfície 

substâncias como vanádio, enxofre, sulfato, ferro, carbono elementar, titânio, manganês, 

bromo, amônia, zinco e cobre. Ferreira, Forti e Alcaide (2013) caracterizaram o material 

particulado em São José dos Campos, onde encontraram predominantemente em sua 

superfície oxigênio, ferro, silício e alumínio, mas também carbono, magnésio, cálcio, titânio, 

  OR IC 95% p-valor 
CO (ppm) 60 dias 0,91 0,82 – 1,00 0,058 
 90 dias 0,93 0,84 – 1,03 0,162 

PM10 (µg/m3) 30 dias 0,90 0,82 – 0,99 0,038 
 60 dias 0,85 0,99 – 1,23 0,069 
 90 dias 0,87 0,78 – 0,96 0,005 

O3 (µg/m3) 60 dias 1,10 0,99 – 1,22 0,069 
 90 dias 1,12 1,01 – 1,24 0,032 

NO2 (µg/m3) 30 dias 0,89 0,81 – 0,99 0,028 
 60 dias 0,85 0,76 – 0,94 0,002 
 90 dias 0,87 0,79 – 0,97 0,009 
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potássio, bário e sódio, sendo que possivelmente a composição desse material particulado 

possa explicar os nossos resultados. 

Ritz e Yu (1999) ao analisarem a exposição de gestantes ao CO no terceiro trimestre, 

encontraram associação com recém-nascidos de baixo peso (OR = 1,22; IC95% 1,03 – 1,44), 

com uma média diária de CO de 2,45 ppm. Isso difere de nossos resultados, possivelmente em 

função da média diária ter sido três vezes superior a verificada em nossa amostra.   

Lee et al. (2003) encontraram associação de baixo peso ao nascer com a exposição ao 

CO (OR = 1,05; IC95% 1,01 – 1,09) e média diária de 1,2 ppm, PM10 (OR = 1,06; IC95% 

1,01 – 1,10) que apresentou média diária de 71,10 µg/m3, SO2 (OR = 1,14; IC95% 1,04 – 

1,24) cuja média diária foi de 31,70 µg/m3 e ao NO2 (OR = 1,04; IC95% 1,00 – 1,08) com 

média diária de 66,18 µg/m3. Tais resultados são discordantes de nossos resultados, onde não 

foi encontrado associação de recém-nascidos com baixo peso a nenhum desses poluentes, 

possivelmente pelas médias diárias dos poluentes em nossa amostra se mostrarem inferiores à 

desses autores 

Gouveia, Bremmer e Novaes (2004) em análise feita por trimestre, não encontraram 

associação no terceiro trimestre da exposição ao PM10 (OR = 0,97; IC95% 0,78 – 1,21), CO 

(OR = 0,93; IC95% 0,77 – 1,13), O3 (OR = 0,98; IC95% 0,83 – 1,16), SO2 (OR = 1,15; 

IC95% 0,75 – 1,75) e NO2 (OR = 1,05; IC95% 0,89 – 1,23), que foram os mesmos analisados 

em nossa amostra, para nenhum dos poluentes avaliados, concordando parcialmente com 

nossos resultados, uma vez que em nossa amostra o O3 se mostrou associado para o 

acumulado de 90 dias para ambos sexos (OR = 1,12; IC95% 1,01 – 1,24), possivelmente pelas 

concentrações dos poluentes ter sido superior ao encontrado em nossa amostra, porém, a 

concentração do O3 apresentou média diária de 63,00 µg/m3, semelhante a encontrada em 

nossa amostra, que foi de 56,10 µg/m3. 

Morello-Frosch et al. (2010) ao analisarem os nascimentos entre 1996 e 2006 na 

Califórina, EUA, encontraram associação do NO2 (OR = 1,03; IC95% 1,02 – 1,04) e do CO 

(OR = 1,04; IC95% 1,02 – 1,06) medidos até 10 km da residência das gestantes com baixo 

peso ao nascer, diferindo de nossos resultados. Isso possivelmente possa ser explicado pelo 

método usado, pois em nossa amostra consideramos a média das duas estações medidores da 

cidade São José dos Campos. 

Stieb et al. (2016) apresentaram resultados semelhantes aos nossos, pois não 

encontraram associação do NO2 com baixo peso ao nascer (OR = 1,01; IC95% 0,99 – 1,04) ao 

analisarem os aspectos da poluição do ar gerada pelo fluxo veicular em 2,5 milhões de 

nascimentos no Canadá, entre 2004 e 2006.   
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Arroyo et al. (2016) encontraram associação à exposição ao NO2 e baixo peso ao nascer 

no segundo trimestre de gestação (OR = 1,11; IC95% 1,07 – 1,14), diferindo de nossos 

achados, possivelmente pela média encontrada por esses autores ter sido de 59,4 µg/m3 em 

nossa amostra de 45,8 µg/m3. 

Lin, Li, Yang e Mao (2004) encontraram em Taiwan associação entre exposição ao SO2 

e recém-nascidos com baixo peso (OR = 1,26; IC95% 1,04 – 1,53), diferindo de nossos 

achados, possivelmente pela sua média diária ter sido de 8,59 µg/m3. 

Nascimento e Moreira (2009) ao analisarem os nascimentos com baixo peso em São 

José dos Campos, SP, no ano de 2001, eliminando todos os fatores confundidores, 

encontraram associação com a exposição ao SO2 (OR = 1,30; IC95% 1,02 – 1,65). Esses 

achados discordam de nossos resultados, pois não encontramos associação com SO2, 

possivelmente pela concentração média diária ter sido 5,91 µg/m3, superior ao encontrado em 

nosso trabalho, que foi de 2,31 µg/m3. 

Yorifuji, Kashima e Doi (2015) não encontraram associação entre a exposição ao NO2 e 

baixo peso ao nascer (OR = 1,07; IC95% 0,98 – 1,17) em pesquisa realizada no Japão, 

entretanto detectaram uma associação com SO2 (OR = 1,62; IC95% 1,14 – 2,31), diferindo de 

nossos achados, onde o SO2 não obteve significância na análise bivariada (tabela 2), 

possivelmente pela concentração média diária ter sido 12,31 µg/m3 em sua amostra, superior a 

nossos resultados, que foi de 2,31 µg/m3.  

Ha et al. (2014) em estudo realizado na Flórida, Estados Unidos, não encontraram 

associação do O3 com baixo peso ao nascer ao analisarem a exposição das gestantes no 

terceiro trimestre da gravidez (OR = 0,94; IC95% 0,91 – 0,96), diferindo de nossos achados.  

 

Tabela 7 -   𝝌2 de tendência para  os níveis de O3  acumulado, para baixo peso ao nascer, 
segundo ajustes*, para 60 e 90 dias anteriores ao parto São José dos Campos, SP, 2013 

  Fonte: Autoria própria 
  * Ajustados por Estado Civil e Número de Consultas 

            Peso ao Nascer  Odds Ratio p-valor 

    < 2500 g          ≥ 2500 g   
O3 - 60 dias Q1 64 1940 1,00 0,082 
 Q2 89 1900 0,96  
 Q3 65 1934 1,28  
 Q4 93 1864 1,38  
      O3 - 90 dias Q1 62 1936 1,00 0,033 
 Q2 77 1902 1,08  
 Q3 86 1918 1,27  
 Q4 86 1882 1,38  
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Nascimento e Moreira (2009) encontraram associação de BPN com a exposição ao O3 

(OR = 1,26; IC95% 1,01 – 1,58) em São José dos Campos, SP, no ano de 2001, eliminando 

todos os fatores confundidores, concordantes com nossos resultados. 

Arroyo et al. (2016) encontraram associação da exposição ao O3 e nascimentos com 

baixo peso (OR = 1,05; IC95% 1,01 – 1,08), concordantes com nossos achados. 

A análise do 𝝌² de tendência encontra-se na tabela 7, e foi ajustado pelo estado civil 

e numero de consultas, com p-valor = 0,082 para 60 dias e p-valor =  0,033 para 90 dias, 

mostrando que quanto maior a exposição ao O3, maior será a chance do nascimento de 

um feto com baixo peso. 

A tabela 8 nos permite avaliar a associação entre baixo peso ao nascer e exposição 

materna ao O3 na somatória de 60 dias. Nota-se uma associação no segundo quartil (2567 

µg/m3	– 3026 µg/m3) para ambos sexos (OR = 1,40; IC95% 1,01 – 1,94) e para o sexo 

feminino (OR = 1,61; IC95% 1,06 – 2,46), com essas mesmas observações se repetindo no 

quarto quartil (3261 µg/m3	– 3485 µg/m3).  

 

Tabela 8 - Odds ratio e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) para baixo peso ao  
nascer e a comparação interquartis do O3 (µg/m3) para 60 dias e separado por sexo,  
São José dos Campos, SP, 2013 

 
 

 
 

 
 
 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Na análise da somatória das concentrações para 90 dias, o baixo peso ao nascer está 

associado à exposição materna ao O3 (OR = 1,13; IC95% 1,01 – 1,26) com concentrações 

contidas no quarto quartil (5460 µg/m3	– 6639 µg/m3), e para o sexo masculino (OR = 1,35; 

IC95% 1,04 – 1,77) no terceiro quartil (4404 µg/m3- 5459 µg/m3). (Tabela 9) 

Yorifuji, Kashima e Doi (2015) não detectaram associação entre a exposição ao O3 e 

recém-nascidos com baixo peso (OR = 1,00; IC95% 0,87 – 1,15). Quando categorizado por 

sexo, os autores também não encontraram associação com os recém-nascidos do sexo 

masculino (OR = 0,92; IC95% 0,74 – 1,14), nem tampouco com os do sexo feminino (OR = 

1,06; IC95% 0,88 – 1,27), também diferindo de nossos achados, onde foi encontrado 

associação de BPN com a exposição ao O3 na janela de 60 dias no segundo e quarto quartis 

                Masculino              Feminino    
OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

1º quartil  1,00  1,00  1,00  
2º quartil 1,40 1,01 – 1,94 1,14 0,67 – 1,94 1,61 1,06 – 2,46 
3º quartil 1,01 0,85 – 1,21 1,03 0,79 – 1,35 1,00 0,80 – 1,27 
4º quartil 1,15 1,03 – 1,28 1,14 0,97 – 1,35 1,16 1,00 – 1,33 
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para o sexo feminino e no terceiro quartil na janela de exposição de 90 dias para o sexo 

masculino.  
 
Tabela 9 - Odds ratio e intervalo de confiança de 95% (IC 95%) para baixo peso 
ao nascer e a comparação interquartis do O3 (µg/m3) para 90 dias e separado  
por sexo, São José dos Campos, SP, 2013  

 
 

 
 
 

 
 
 

Fonte: Autoria própria 
 

Santos et al. (2014) ao avaliarem os nascimentos em São José dos Campos, SP, nos 

anos de 2005 a 2009, não encontraram associação da exposição da gestante ao O3 com baixo 

peso ao nascer, o analisarem o último trimestre da gravidez, com uma (OR = 0,87; IC95% 

0,70 – 1,07) no quarto quartil do terceiro trimestre, discordante de nossos achados (OR = 

1,13; IC95% 1,01 – 1,26) para o quarto quartil do acumulado para 90 dias, sendo a média 

diária de O3 de 80,35 µg/m3 e em nossa amostra de 56,10 µg/m3.  

Os mesmos autores  em estudo sobre os nascimentos em São José dos Campos, SP, 

entre os anos de 2006 e 2010, não encontraram associação da exposição da gestante ao ozônio 

com recém nascido de baixo peso, em nenhuma fase da gravidez, com uma OR = 1,01 

(IC95% 0,95 – 1,08) no terceiro quartil do terceiro trimestre, discordante de nossos achados. 

A média diária de O3 encontrada pelos autores foi de 72,78 µg/m3 e em nossa amostra de 

56,10 µg/m3. Isso possivelmente possa estar associado ao fato de em um universo de 700 mil 

pessoas, as gestantes da maioria dos 315 casos de nossa amostra morasse próximo a fontes 

estacionárias de emissão de NOX, onde a concentração é maior que na média, uma vez que 

consideramos que as gestantes se locomoveram livremente durante a gestação e que no final 

da gravidez se locomoveram menos. (SANTOS et al., 2016) 

Utilizando o logito das equações 1 e 2, a chance da ocorrência de um recém-nascido 

com baixo peso na amostra para o O3 de 60 dias foi de 2,6% quando todas as variáveis não 

foram risco e de 8,6 % quando todas as variáveis foram de risco. 

Já chance da ocorrência de um recém-nascido com baixo peso na amostra para o O3 de 

90 dias foi de 2,6% quando todas as variáveis não foram risco e de 8,8 % quando todas as 

variáveis foram de risco. 

                Masculino              Feminino    
OR IC 95% OR IC 95% OR IC 95% 

1º quartil  1,00  1,00  1,00  
2º quartil 1,27 0,89 – 1,79 1,41 0,80 – 2,47 1,21 0,78 – 1,86 
3º quartil 1,17 0,99 – 1,39 1,35 1,04 – 1,77 1,07 0,86 – 1,33 
4º quartil 1,13 1,01 – 1,26 1,16 0,96 – 1,39 1,11 0,97 – 1,28 
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A análise do R2 de Nagelkerke para a exposição ao acumulado de O3 para 60 dias foi de  

0,018; indicando que essa amostra explica 1,8% dos recém-nascidos com BPN em São José 

dos Campos no ano de 2013. Já para 90 dias o R2 de Nagelkerke foi de 0,019 ; explicando 

1,9% dos recém-nascidos com baixo peso. 

O índice Hosmer-Lemeshow para a exposição ao acumulado de O3 para 60 dias foi de 

0,117 e para 90 dias de 0,729; indicando uma boa adequação da amostra. Este teste comprova 

se o modelo proposto pode explicar bem o que se observa. Especificamente, ele calcula se as 

taxas observadas correspondem às taxas esperadas. 

 

 

4.1   LIMITAÇÕES 

 

Este estudo possui diversas limitações. Os dados da Declaração de Nascido Vivo 

disponíveis no SINASC não mostram o endereço da gestante, não sendo possível identificar o 

local da moradia, nem tampouco se ele está próximo de uma via de grande fluxo veicular ou 

mesmo de uma fonte estacionária. Não se tem informação sobre as condições da habitação e o 

tempo de moradia, bem como não foi possível mensurar as condições socioeconômicas das 

gestantes, como a renda familiar e o acesso a serviços, como jornais, revistas, TV a cabo, 

internet. Também limitam o estudo a falta de informações sobre doenças pré-existentes, 

doenças ocorridas durante a gestação, peso inicial da gestante, ganho de peso durante a 

gestação. Não há informação sobre hábitos saudáveis da gestante, como atividade física, bem 

como de hábitos não saudáveis, como tabagismo, etilismo e uso de drogas ilícitas. Também 

foi fator limitante, a falta de informação sobre o nível de estresse a que essa mulher foi 

exposta durante a gestação. 

	
	

4.2   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A conscientização da sociedade nas últimas décadas quanto ao uso dos recursos naturais 

e aos efeitos deletérios dos poluentes do ar sobre o meio ambiente, e principalmente sobre a 

saúde humana, gerou uma pressão para que os governos a firmassem protocolos de redução 

de emissão de gases. Com o passar dos anos, o meio ambiente vem sofrendo um impacto 

positivo dessa redução, porém a poluição do ar ainda é um problema que afeta toda sociedade, 

principalmente nas cidades de médio e grande porte. 
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Visando dar uma contribuição inédita ao analisar a somatória dos poluentes para 30, 60 

e 90 dias anteriores ao parto, este trabalho utilizou o modelo de regressão logística binária 

para avaliar a relação entre poluentes do ar e baixo peso ao nascer no ano de 2013 na cidade 

de São José dos Campos, SP, mostrando-se inovador, não se encontrando na literatura estudo 

semelhante. 
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5 CONCLUSÃO 

Do exposto anteriormente podemos concluir que: 

• Para o acumulado de 30 dias não houve associação entre a exposição materna em 

nenhum dos poluentes estudados para o baixo peso ao nascer. 

 

• Para o acumulado de 60 e 90 dias, houve associação entre a exposição materna apenas 

ao O3 para o baixo peso ao nascer. 

 

• Foi identificada associação à exposição materna ao O3, valores acumulados de 60 dias 

para o recém-nascido do sexo feminino e para valores acumulados de 90 dias para o 

sexo masculino. 
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ANEXO A - Obtenção dos dados do Sinasc  
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ANEXO B – Declaração de Nascido Vivo  
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ANEXO C - Obtenção dos dados da Cetesb 
 

 

 
 
 
ANEXO D - Acumulados dos poluentes do ar 
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ANEXO E - Descompactação do banco de dados do Sinasc 

 

 
 
 
 
 
ANEXO F - Inserção dos poluentes do ar 
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ANEXO G – Padrões dos Poluentes do Ar   
 

 

 


