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RESUMO  

França CMP. Avaliação da influência de fatores ambientais sobre o 
diagnóstico de artrite idiopática juvenil em crianças e adolescentes [Tese]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

 A artrite idiopática juvenil (AIJ) constitui um grupo heterogêneo de 
doenças que se caracteriza por inflamação crônica em uma ou mais 
articulações, com diagnóstico em menores de 16 anos de idade. A poluição 
atmosférica tem sido responsabilizada pelo aumento da morbidade e 
mortalidade em doenças cardiorrespiratórias, mas poucos estudos avaliaram 
os efeitos da exposição prolongada sobre doenças inflamatórias crônicas. 
Alguns estudos demonstram associação entre fumo e início da doença 
reumatológica em adultos e outros mostram associação de mães fumantes 
durante a gravidez com desenvolvimento de AIJ nos filhos. Entretanto, existem 
poucos estudos na literatura avaliando a exposição à poluição do ar e AIJ. 
Objetivo: avaliar a influência de poluentes ambientais inalatórios como fatores 
de risco no desenvolvimento da AIJ em pacientes residentes na Região 
Metropolitana de São Paulo, acompanhados em um serviço terciário de 
Reumatologia Pediátrica. Metodologia: Este foi um estudo retrospectivo, do 
tipo caso-controle, que incluiu 66 pacientes com AIJ e 124 controles saudáveis, 
semelhantes em idade e gênero, residentes na Região Metropolitana de São 
Paulo, desde a gestação até o diagnóstico da doença. Um questionário 
estruturado e com alto índice de confiabilidade (índice kappa para teste-reteste 
0,80) avaliou dados demográficos, fatores relacionados à gestação e ao 
período perinatal, exposição ocupacional materna durante a gravidez a 
partículas inaláveis e/ou vapor volátil, exposição ao tabaco e exposição à 
inalação ambiental durante a gravidez e após o nascimento (presença de 
atividades industriais, pedreiras ou postos de gasolina perto do domiícilio/ 
trabalho/ creche/ escola). Foram também analisados poluentes troposféricos 
nos dois períodos: material particulado (PM10), dióxido de enxofre (SO2), 
dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio (O3) e monóxido de carbono (CO). 
Resultados: Durante a gravidez, o fumo fetal (OR= 3,43, IC 95%: 1,45-8,12, 
p=0,005) e a exposição ocupacional materna (OR= 13,69, IC95%: 4,43-42,27, 
p<0,001) se mostraram fatores de risco independentes para AIJ. Em 
contrapartida, o fato de a mãe trabalhar fora de casa (OR= 0,06, IC 95%: 0,02-
0,16, p< 0,001) e o ganho de peso ideal da mãe (OR = 0,36, IC 95%: 0,16-0,83, 
p= 0,017) apresentaram associação negativa. Para o período após o 
nascimento até o diagnóstico de AIJ, fumo passivo (OR= 3,6, IC 95%: 1,76-
7,31, p< 0,0001) e exposição ao ozônio durante o segundo ano de idade (OR= 
2,76, IC 95%: 1,20-6,37, p= 0,017) foram fatores de risco independentes e 
significativos para o diagnóstico da AIJ. Conclusão: O fumo passivo, a 
exposição ao ozônio no segundo ano de vida e a exposição ocupacional 
materna são destacados como importantes fatores de risco para a AIJ. 
 
Descritores: artrite juvenil/diagnóstico; artrite juvenil/ fatores ambientais; 
tabagismo; poluição do ar; exposição ocupacional; poluentes do ar; poluentes 
ambientais; gravidez; criança; adolescente. 



SUMMARY/ABSTRACT 

França CMP. Evaluation of the influence of environmental factors on the 
juvenile idiopathic arthritis in children and adolescents [Thesis]. 
São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 

 Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is a heterogeneous group of diseases 
characterized by chronic inflammation in one or more joints with onset in 
children under 16 years of age. Air pollution has been blamed for increased 
morbidity and mortality in cardiorespiratory diseases, but few studies have 
evaluated the effects of prolonged exposure on chronic inflammatory diseases. 
Some studies show an association between smoking and onset of 
rheumatologic illness in adults, and others show an association of smoking 
mothers during pregnancy with the development of JIA in children. However, 
there are few studies in the literature to date evaluating exposure to air pollution 
and JIA. Objective: To evaluate the influence of exposure to inhalable 
environmental factors during pregnancy and after birth until JIA diagnosis in 
residents of the São Paulo metropolitan area. Methods: Case-control study 
comprising 66 JIA patients and 124 healthy controls matched by age and 
gender, living in the Sao Paulo metropolitan area until JIA diagnosis, and whose 
mothers had resided in this region during pregnancy. A structured and reliable 
questionnaire (kappa index for test-retest was 0.80) assessed demographic 
data, gestational and perinatal-related factors, mothers’ work-related exposure 
during pregnancy to inhalable particles and / or volatile vapor, exposure to 
inhalable elements during pregnancy and after birth (work-related exposure to 
inhalable particles and/or volatile vapor, exposure to  tobacco and the presence 
of industrial activities, quarries or gas stations near the home/ work/ daycare/ 
school). Tropospheric pollutants included: particulate matter (PM10), sulphur 
dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2), ozone (O3) and carbon monoxide (CO). 
Results: During pregnancy, fetal smoking (OR=3.43, 95%CI: 1.45-8.12, 
p=0.005) and mothers’ work-related exposure (OR=13.69, 95%CI: 4.43-42.27, 
p<0.001) were independent significant risk factors for JIA diagnosis. In contrast, 
working mother (OR=0.06, 95% IC: 0.02-0.16, p<0.001) and ideal mother 
weight gain (OR=0.36, 95% IC:0.16-0.83, p=0.017) presented a negative 
association. After birth until JIA diagnosis, secondhand smoking (OR=3.6, 95% 
IC: 1.76-7.31, p<0.0001) and exposure to O3 during the second year of age 
(OR=2.76, 95% IC: 1.20-6.37, p=0.017) were independent and significant risk 
factors for JIA diagnosis. Conclusion: Secondhand smoking, exposure to O3 

during the second year of age and mothers’ work-related exposure are 
highlighted as important risk factors to JIA. 
 

Descriptors: arthritis juvenile/ diagnosis; arthritis juvenile/ environmental 
factors; smoking; air pollution; occupational exposure; air pollutants; 
environmental pollutants; pregnancy; child; adolescent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) constitui um grupo heterogêneo de doenças 

que se caracteriza por inflamação crônica (período maior do que seis semanas) 

em uma ou mais articulações, com início em menores de 16 anos. A AIJ é 

classificada em sete diferentes subtipos, segundo “International League of 

Associations for Rheumatology (ILAR) classification of juvenile idiopathic arthritis”, 

revisada em Edmonton, 2001:1  

a) AIJ sistêmica: artrite crônica em pelo menos 1 articulação, 

associada a febre diária por pelo menos 14 dias (sendo 3 dias 

consecutivos) e acompanhada de 1 ou mais das seguintes 

características: 

i. rash reumatoide; 

ii. linfoadenomegalia; 

iii. hepatomegalia e /ou esplenomegalia; 

iv. serosite (pericardite e/ou derrame pleural). 

b) AIJ oligoarticular: artrite crônica em quatro ou menos 

articulações afetadas, podendo ter duas subcategorias: 

persistente (estável após seis meses de doença) ou estendida 

(mais de quatro articulações envolvidas após 6 meses de 

doença). 
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c) AIJ poliarticular com Fator Reumatóide negativo (FR -): artrite 

crônica em mais de quatro articulações, com ausência de Fator 

Reumatóide (FR). 

d) AIJ poliarticular com Fator Reumatóide positivo (FR +): artrite 

crônica em mais de quatro articulações, com a presença de 

Fator Reumatóide (FR). 

e) Artrite psoriásica: artrite associada à psoríase, ou associação 

da artrite com dactilite, alterações ungueais compatíveis com 

psoríase e história de psoríase em parente de primeiro grau. 

Em 50% dos casos a artrite pode preceder o início da psoríase. 

f) Artrite relacionada à entesite: caracteriza-se por envolvimento 

articular periférico, presença de entesite e forte associação com 

HLA-B27. 

g) Artrite indiferenciada: características não preenchem nenhuma 

das categorias acima ou preenchem mais de uma das 

categorias acima. 

 

 Estudos realizados com gêmeos idênticos têm mostrado que a genética e 

fatores ambientais contribuem para o aparecimento da artrite reumatóide (AR).2-4 
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1.1. AIJ X AIJ SISTÊMICA 

 

Diferentemente dos demais subtipos de AIJ, a forma sistêmica tem se 

destacado em estudos mais recentes pelas características clínicas e 

fisiopatológicas de inflamação sistêmica.5 Na AIJ, ocorre uma desregulação mais 

acentuada das citocinas: enquanto os níveis de interferon-γ são diminuídos, 

citocinas pró-inflamatórias, como fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-6 

(IL-6), interleucina-8 (IL-8), e-selectina e moléculas de adesão intracelular, estão 

em níveis aumentados.5 Além disso, recentemente o papel da interleucina-1β (IL-

1β) na AIJ sistêmica está sendo amplamente estudado, já que o excesso dessa 

interleucina pode ocasionar febre, anorexia, hipersensibilidade dolorosa, destruição 

articular, vasculite e trombose, além de desencadear a elevação da IL-6.6 Esta, por 

sua vez, afeta tanto as manifestações sistêmicas como articulares na AIJ sistêmica, 

estimulando reagentes de fase aguda, como proteína C reativa (PCR), proteína 

amiloide sérica A, fibrinogênio e ferritina.7 

Devido às anormalidades na imunidade inata da AIJ sistêmica, há uma 

tendência atual em considerar esta entidade como uma doença auto-inflamatória 

multifatorial complexa.5,8,9 A falta de uma forte associação com o complexo maior 

de histocompatibilidade é vista tanto na AIJ sistêmica como nas doenças 

autoinflamatórias.5,9 

 

 

 



4 

 

 

 

1.2. POLUIÇÃO E INFLAMAÇÃO 

 

Poluição do ar é a contaminação do ar por qualquer agente físico, químico 

ou biológico que altera as características da atmosfera. Consiste em uma 

heterogênea mistura de gases e partículas que incluem monóxido de carbono 

(CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NO, NO2), dióxido de enxofre (SO2), 

chumbo (Pb), produtos tóxicos da fumaça do cigarro, compostos orgânicos voláteis 

(COV) e material particulado (PM). O PM é constituído por partículas sólidas e 

líquidas, de diâmetro aerodinâmico <10μm, com composição variada, onde 

substâncias carbonáceas, elementos químicos, compostos voláteis 

(hidrocarbonetos, benzeno, tolueno), entre outros, podem se encontrar 

adsorvidos.10,11 

 Muitos dos efeitos nocivos causados por poluentes troposféricos (poluição 

outdoor) têm sido associados ao material particulado com partículas menores que 

10μm de diâmetro aerodinâmico (PM10). Essas partículas, provenientes 

principalmente da queima de combustíveis fósseis de veículos automotores, 

encontram-se em grande concentração nas grandes áreas urbanas. Partículas 

finas são aquelas com diâmetros menores que 2,5μm (PM2,5), enquanto as 

ultrafinas têm um diâmetro inferior a 0,1μm (PM0,1). Quanto menor a partícula, 

mais facilmente atingirá as porções mais distais das vias respiratórias. Estas 

pequenas partículas têm ainda o potencial de atingir a corrente sanguínea e 

causar efeitos sistêmicos, principalmente no sistema cardiovascular.12-15 A 

poluição indoor é representada pelos poluentes formados no ambiente interno e 
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por aqueles trazidos do ambiente externo pela ventilação, principalmente fumaça 

de cigarro.10,16  

Tanto a exposição à poluição outdoor como à poluição indoor causam danos 

para a saúde das pessoas. A busca de associações entre doenças 

cardiorrespiratórias e concentrações de poluentes atmosféricos gerou inúmeras 

publicações recentes e avanços no conhecimento fisiopatológico da ação dos 

diversos poluentes sobre o organismo humano.12,13,15,17-23 

Na vida intrauterina, exposições a poluentes do ar podem também 

determinar agravos ao feto e ao recém-nascido. De fato, poluentes inalados 

exercem efeitos inflamatórios e causam estresse oxidativo no pulmão materno, 

com consequente envolvimento sistêmico, determinando infarto placentário e 

vilosite coriônica.24-26 Alguns estudos têm sugerido que a exposição a certos 

poluentes durante a gestação pode levar a alterações nos níveis de metilação da 

proteína histona H3 com possibilidade de haver modificação epigenética.24,27,28 A 

regulação epigenética consiste na interação entre gene e ambiente24,27,28 e ainda 

mais estudos são necessários para avaliar os efeitos da exposição na vida fetal 

sobre o desenvolvimento de doenças autoimunes na infância. 

O tabaco e as mais de 9600 substâncias químicas contidas na fumaça do 

cigarro estão entre os poluentes inalatórios mais estudados, causando: 

 Dano no epitélio e endotélio pulmonar que leva a aumento da 

permeabilidade alveolar e resulta na liberação de citocinas para a 

circulação sanguínea e inflamação sistêmica;29,30 
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 Desregulação na expressão de moléculas de adesão dos 

fagócitos circulantes, bem como de seus receptores no endotélio 

vascular, com consequente infiltração pulmonar de neutrófilos e 

monócitos;29,30 

 Aumento da síntese de citocinas pró-inflamatórias causadas pela: 

ativação do fator nuclear Kappa nas células do sistema de 

imunidade inata pulmonar, bem como das células estruturais 

pelas espécies reativas de oxigênio derivadas do cigarro e de 

metais pesados; pela inibição da produção de supressores das 

citocinas sinalizadoras (SCS) 1 e 3 pelos macrófagos alveolares; 

alteração na expressão dos receptores de interleucina (IL–33) nas 

células do sistema de imunidade inata pulmonar;29,30 

 Aumento da expressão de GPR15 na circulação sanguínea, 

levando a possível recrutamento de células pró-inflamatórias Th1 

e Th17 e de monócitos.29,30  
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1.3. POLUIÇÃO E AIJ 

   

Alguns estudos têm demonstrado uma associação entre a exposição à 

fumaça de cigarro em adultos e um risco maior de desenvolver AR.4,29-34 Uma 

meta-análise publicada em 2014, que avaliou 4552 casos de AR, encontrou um 

risco aumentado de AR em 26% para os pacientes que fumavam menos de 10 

maços/ano, enquanto que esse risco foi de 94% para aqueles que fumaram entre 

21-30 maços/ano e de 107% para os pacientes que fumaram mais de 40 

maços/ano. Além disso, os pacientes fumantes com FR+ tiveram um risco 58% 

maior quando comparados com pacientes FR-.
35 

Outros estudos têm mostrado que há uma interação entre fatores genéticos 

e o ato de fumar no desenvolvimento da AR, especialmente entre os adultos 

soropositivos (FR+).27,36-40 

Há ainda controvérsia em relação à exposição ao tabaco durante a gravidez 

e sua associação com o desenvolvimento de AIJ. Em 2005, Jaakkola e Gissler 

avaliaram a influência do tabagismo materno durante a gravidez e o risco de 

desenvolver poli-artropatia inflamatória crônica, observando uma associação 

positiva.41 Entretanto, dois estudos mais recentes não identificaram o fumo 

materno ou fumo passivo durante a gestação como fator de risco para o 

desenvolvimento da AIJ.42,43  

Além do tabagismo, destaca-se a exposição ocupacional a poluentes 

inalados, tais como sílica, que pode causar inflamação pulmonar crônica e 

também tem sido relatada como um possível fator de risco para o 
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desenvolvimento de doenças autoimunes. Nos últimos 45 anos, estudos têm 

mostrado uma ligação entre os trabalhadores que foram expostos à sílica e o 

desenvolvimento de doenças autoimunes como AR.44-48 Em 2014, um estudo 

caso-controle com 20 pacientes com dermatomiosite juvenil (DMJ) evidenciou que 

a exposição ocupacional materna à poeira de giz escolar e/ou a vapores voláteis 

no grupo de DMJ foi fator de risco para o desenvolvimento da doença (OR 35,39, 

IC 95% 1,97- 632,80, p=0,01).19 Porém, associação entre exposição ocupacional 

durante a gravidez de mães de pacientes com AIJ e o desenvolvimento da doença 

em crianças não foi, até o momento, estudada. 

 Existem poucos estudos que avaliaram a influência da poluição atmosférica 

sobre AR e AIJ.49-54 Em um estudo de coorte prospectivo, Hart e cols (2009) 

avaliaram o risco de incidência de AR em mulheres adultas com relação à 

distância que moravam de rodovias nos Estados Unidos, sendo observado um alto 

risco de AR naquelas que moravam em um raio de 50 metros das rodovias em 

comparação às que moravam a mais de 200 metros.49 Semelhantemente, em um 

estudo caso-controle, De Roos e cols (2014), encontraram uma incidência 

aumentada de RA para pacientes que moravam em uma distância inferior a 50 

metros de uma rodovia quando comparados a pacientes que moravam a uma 

distância superior a 150 metros.52 Porém, Hart e cols, em dois estudos publicados 

em 2013, não encontraram associação entre poluentes atmosféricos e aumento de 

risco para AR.50,51  

Em crianças existem, até o momento, apenas dois estudos que avaliaram 

exposição à poluição do ar e AIJ. Zeft e cols (2009), em um estudo realizado em 
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Salt Lake City, Utah, EUA, avaliaram a associação entre a exposição a 

concentrações de partículas finas no ar e o início dos sintomas de AIJ em crianças 

entre 1993 e 2006 e observaram um alto risco de aparecimento de AIJ em 

crianças menores de cinco anos associado com maiores concentrações de PM2,5 e 

condições de estagnação do ar 14 dias anteriores ao início de sintomas.53 Outro 

estudo analisou a associação da exposição de PM2,5 de curto prazo em cinco 

cidades americanas com o início de sintomas de AIJ forma sistêmica e esta 

associação não foi estatisticamente significativa.54  

Diante do exposto, nota-se que a interface dos efeitos ambientais sobre 

doenças inflamatórias sistêmicas tem crescido enormemente nas últimas décadas. 

Entretanto, não existem na literatura estudos que avaliaram a correlação entre 

exposição à poluição do ar e a outros fatores ambientais inalatórios no período 

gestacional e após a gestação até o diagnóstico da AIJ de forma simultânea. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a influência de poluentes inalatórios como fatores de risco no 

desenvolvimento da AIJ em pacientes residentes na Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP), acompanhados em um serviço 

terciário de Reumatologia Pediátrica.       

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a exposição aos poluentes atmosféricos no período gestacional 

e no período após o nascimento até o diagnóstico da doença e sua 

possível associação com o desenvolvimento de AIJ. 

 Avaliar a exposição materna à fumaça do tabaco no período gestacional 

(passiva/ ativa), e a exposição passiva da criança no período após 

nascimento como fator de risco ambiental no desenvolvimento da AIJ. 

 Avaliar a exposição ocupacional inalatória no período gestacional e 

sua possível associação com o desenvolvimento da AIJ. 

 Avaliar a exposição a fontes fixas emissoras de poluentes inaláveis em 

um raio de até 500 metros dos locais de moradia/ trabalho no período 

gestacional e dos locais de moradia/ escolas ou creches frequentadas 
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após o nascimento da criança até o diagnóstico da doença e sua 

possível associação com o desenvolvimento da AIJ.  

 Avaliar a influência de fatores ambientais inalatórios estudados, nos 

períodos desde a gravidez até o diagnóstico da doença, como fatores de 

risco no desenvolvimento AIJ forma sistêmica e não sistêmica.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO:  

 

Estudo tipo caso-controle. 

 

 

3.1.1. População do estudo:  

 

Critérios de inclusão: 

Pacientes 

 Pacientes com AIJ acompanhados na Unidade de Reumatologia 

Pediátrica do Instituto da Criança do HC-FMUSP, cujo diagnóstico 

tenha sido realizado no período de 2007 a 2014. 

 Moradores de municípios da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), que dispunham de monitoramento de poluição (São Paulo, 

São Caetano do Sul, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do 

Campo, Diadema, Osasco, Taboão da Serra, Mauá, Capão Redondo 

e Carapicuíba). As mães também deviam ter morado nesses 

municípios durante a gravidez e no ano anterior à gravidez. 

  Controles 

 Grupo controle: crianças e adolescentes sem doenças inflamatórias 

crônicas ou doenças pulmonares, moradores de cidades da RMSP 
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que dispunham de monitoramento de poluição.  

 Os controles foram semelhantes aos pacientes pela idade e gênero, 

sendo selecionados em número aproximadamente duas vezes maior 

ao número de casos.  

 As mães também deviam ter morado nesses municípios durante a 

gravidez e no ano anterior à gravidez. 

Critérios de exclusão: 

 Pacientes e controles que foram adotados ou que, por outros 

motivos, não puderam fornecer de forma confiável as informações do 

período gestacional. 
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3.2. ENTREVISTA COM OS CASOS E OS CONTROLES  

   

Inicialmente foi explicado o projeto de estudo e seus objetivos e solicitada a 

participação, sendo apresentado o Termo de Consentimento Informado para 

assinatura pelos pais e/ou responsáveis. 

  O preenchimento do questionário foi realizado pela pesquisadora. Devido à 

extensão do questionário e necessidade de informações sobre endereços de 

moradia, trabalho e/ou escolas pregressos, muitas vezes foi necessário realizar a 

entrevista em dois tempos: pessoalmente e/ou complementando com entrevista 

por telefone. 

  O questionário foi reaplicado pela mesma pesquisadora em uma parte dos 

responsáveis, com um intervalo mínimo de seis meses entre a primeira e a 

segunda entrevista. A realização do reteste permitiu avaliar a consistência e 

coerência das respostas; assim como corroborar a aplicabilidade e funcionalidade 

do banco de dados, estabelecendo um índice para confiabilidade do teste.  

  O questionário estruturado teve como objetivo obtenção de dados 

referentes a dois períodos: 

 

3.2.1. Período da gravidez: 

 Endereço(s) de moradia no período. 

 Trabalho da mãe: tipo de atividade; tipo de transporte para 

deslocamento ao local de trabalho e tempo no transporte para 

chegar ao trabalho com registro de passagem por vias de alto tráfego 
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de veículos automotores; informações sobre exposição ocupacional 

a: material particulado inalável (poeira de demolição, giz, decorrente 

da atividade de costura, construção e/ou pedreira) e/ou exposição a 

vapor de substâncias voláteis (tintas, vernizes, gasolina, e outras 

substâncias voláteis). 

 Informações sobre presença de fontes fixas produtoras de poluentes 

inalatórios: indústrias, pedreiras e/ou postos de gasolina em um raio 

de 500 m do(s) endereço(s) de moradia e do local de trabalho. 

 Uso de cigarros pela mãe, pai ou outro morador da residência nos 

períodos estudados e quantidade de cigarros/dia de cada usuário. 

 Ingestão de bebida alcoólica pela mãe durante o período 

gestacional.55 

 Ganho de peso materno durante a gestação, sendo considerado o 

ganho de peso ideal entre 11,5Kg e 16 kg, baseado nas 

recomendações do Instituto de Medicina Americano (2009).56
  

 Tempo de gravidez, avaliando prematuridade e registro do peso de 

nascimento do paciente.  

 

3.2.2. Período do nascimento até inicio dos sintomas da doença  

 Endereço(s) de moradia e das creches e/ou escolas frequentadas no 

período desde o nascimento até o diagnóstico da doença para os 

casos e até os dias atuais para os controles.  

 Idade do início dos sintomas e idade do diagnóstico para os casos. 
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 Informações sobre presença de fontes fixas produtoras de poluentes 

inalatórios: indústrias, pedreiras e/ou postos de gasolina em um raio 

de 500 m do(s) endereço(s) de moradia e das creches e/ou escolas 

frequentadas até o diagnóstico da doença. 

 Tempo de permanência em horas/dia e quantidade de anos 

frequentados na creche/escola. 

 Tipo de transporte e tempo de deslocamento até creches/escolas e 

possível exposição a vias de alto tráfego. 

 Uso de cigarros pela mãe, pai ou outro morador da residência no 

período pós-nascimento até o diagnóstico da doença. 
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3.3. DADOS DE POLUIÇÃO DO AR  

 

As concentrações diárias dos poluentes estudados (material particulado 

inalável - PM10, dióxido de enxofre - SO2, dióxido de nitrogênio - NO2, ozônio - O3 

e monóxido de carbono - CO) foram fornecidas pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB).57 A CETESB fornece a medida diária de cada 

poluente, considerando o período compreendido entre as 16 horas do dia anterior 

e às 15 horas do dia em referência, da seguinte maneira: 

 PM10: concentração média de 24 horas em µg/m3  

 SO2: concentração média de 24 horas em µg/m3 

 NO2: concentração da maior média horária em µg/m3 

 O3: concentração da maior média horária em µg/m3 

 CO: concentração da maior média móvel de 8 horas em ppm 

Na RMSP existem atualmente 20 estações automáticas medidoras.   

Os poluentes do ar registrados em cada estação são altamente 

correlacionados entre si, e as medidas de cada estação também apresentam alta 

correlação,58 portanto, a média dos valores de cada poluente aferida em todas as 

estações que realizavam o monitoramento para este poluente foi adotada como 

representativa da exposição em toda a RMSP. 
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3.4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

As análises estatísticas foram realizadas junto ao Núcleo de Estudos em 

Epidemiologia Ambiental do Laboratório e Poluição Atmosférica Experimental da 

FMUSP. Foi realizada a análise descritiva das variáveis estudadas, sendo que as 

variáveis contínuas foram apresentadas em termos de medidas de tendência 

central e dispersão (média ± desvio padrão ou mediana e variação) e as 

variáveis categóricas em valores absolutos e relativos no grupo de casos e 

controle. Os dados foram comparados pelos testes t-Student ou Mann-Whitney 

para as variáveis contínuas, e pelo teste do chi-quadrado ou teste exato de 

Fischer para as variáveis categóricas. 

Calculamos as médias de exposição aos poluentes no período de gravidez 

dividido em trimestres e para cada ano após o nascimento até a data do 

diagnóstico de AIJ para os casos e até a média de anos do diagnóstico da doença 

(para os controles). Cada variável contínua das médias de exposição aos 

poluentes foi categorizada em tercis.  

As variáveis contínuas analisadas foram: idade atual; idade do início dos 

sintomas nos casos; idade do diagnóstico nos casos; concentrações médias de 

cada um dos cinco poluentes estudados (CO, NO2, SO2, O3 e PM10). 

As variáveis categóricas avaliadas foram: gênero; o fato da mãe 

trabalhar fora durante a gravidez; tempo que a mãe levava para chegar ao 

trabalho durante a gravidez; exposição ocupacional no trabalho da mãe durante 

a gravidez; exposição materna à fumaça do tabaco (ativa/passiva) durante a 
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gravidez; fatores relacionados ao período gestacional e perinatal (consumo de 

álcool, ganho de peso na gravidez, prematuridade e peso ao nascimento); 

exposição aos poluentes estudados  durante a gravidez  (1º/ 2º e 3º trimestre da 

gravidez) e em cada ano após nascimento (tercil); proximidade de fontes fixas 

produtoras de poluentes inalatórios: industriais, pedreiras e/ou de posto de 

gasolina em um raio de 500 m do(s) endereço(s) da moradia/ trabalho da mãe na 

gravidez e da moradia da criança/ creches ou escolas após o nascimento até o 

diagnóstico da doença; tempo de traslado para ir à creche ou escola após o 

nascimento até o diagnóstico da doença; exposição passiva à fumaça de cigarro 

após o nascimento até o diagnóstico da doença. 

Modelos de regressão logística múltipla foram realizados para identificar 

fatores de risco para o desenvolvimento de AIJ em análises univariada, multinível 

e multivariada. Foram realizadas análises multinível para determinadas 

exposições com a finalidade de identificar a melhor variável que representasse 

essas exposições (semelhante ao utilizado por Orione e cols, 2014).19 Foram 

incluídas nas análises multinível e multivariadas as variáveis que apresentaram 

um nível de significância menor ou igual que 20% nas análises univariadas. Nos 

modelos finais foi considerado nível de significância de 5%. 

Para as análises multinível, as variáveis foram agrupadas da seguinte 

forma: 

a. Exposição ao tabaco: tabagismo materno e exposição passiva (fumo 

pelo companheiro/marido/pai ou outra pessoa residente na casa) - 

dicotômica 
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b. Exposição a fontes fixas produtoras de poluentes inalatórios 

próximas: postos de gasolina, indústrias e pedreiras em distância 

em metros da residência/ trabalho ou residência/ creche/escola 

(<100 metros, entre 100-200 metros e entre 200-500 metros). 

c. Exposição ao tráfego: baseado em tempo necessário para o 

deslocamento diário do local de moradia até o local de trabalho da 

mãe/ local de estudo da criança (<30 min, 30-60 min e > 60 minutos) 

e exposição a poluentes troposféricos. 

d. Fatores relacionados à gravidez e perinatal: ganho de peso materno 

durante a gestação (<11,5 kg, 11,5-16 kg; >16 kg);56 presença de 

prematuridade; peso do paciente ao nascimento (<2,5kg; 2,5-4,0kg; 

>4,0kg) e; consumo de álcool pela mãe durante a gravidez.55 

e. Sazonalidade (no final da gravidez) 

Os resultados do modelo de regressão foram apresentados como odds ratio 

(OR) e intervalo de confiança (IC) de 95%. O programa utilizado para as análises 

estatísticas foi IBM-SPSS-20. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

No período de realização da pesquisa, foram acompanhados no 

serviço de Reumatologia Pediátrica do Instituto da Criança – FMUSP, 172 

pacientes com AIJ, dos quais 66 preencheram os critérios de inclusão do 

presente estudo. Foram entrevistados 124 controles conforme os critérios de 

inclusão para o estudo. Os dados demográficos dos pacientes e controles 

encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Dados demográficos dos pacientes AIJ e controles 

 AIJ (n=66) Controles (n=124) p 

 
Gênero  
          Feminino 
          Masculino 

% (n) 
 

59,1 (39) 
40,9 (27) 

% (n) 
 

57,3 (71) 
42,7 (53) 

 
 

0,43* 

 
Classe sócio-econômica 
(ABIPEME) 

A 
B 
C 
D 

 
 
 

1,5 (1) 
51,5 (34) 
45,5 (30) 

1,5 (1) 

 
 
 

25,0 (31) 
50,8 (63) 
21,8 (27) 

2,4 (3) 

 
 
 

<0,001* 
0,93* 

<0,001* 
1 

 
Idade atual (anos) (média ± dp) 

 
10,80 ± 3,94 

 
11,15 ± 4,29 

 
0,59** 

*Teste exato de Fischer **Teste  t-de Student 

 

A idade média no início dos sintomas foi de 5,7 (±3,9) anos e de 6,6 (±3,8) 

anos ao diagnóstico da doença. 

Em relação ao tipo de AIJ pela classificação do ILAR,1 23/66 (34,8%) dos 

pacientes eram do tipo poliarticular FR-, 4/66 (6%) eram AIJ poliarticular FR+, 
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20/66 (30%) era do tipo oligoarticular, 17/66 (26%) preenchiam critérios para AIJ 

do tipo sistêmico e 2/66 (3%) pertenciam aos outros subtipos. O anticorpo 

antipeptídeo citrulinado cíclico (anti-ccp) foi avaliado em nove pacientes (13,6%) e 

foi positivo em apenas um caso.  

O questionário foi reaplicado em 21 pacientes e controles, pela mesma 

pesquisadora, com um intervalo mínimo de seis meses entre a primeira e a 

segunda entrevista, e o índice kappa para teste-reteste obtido foi de 0,80, sendo 

considerado de concordância substancial. 
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4.2. RESULTADOS DO PERÍODO DA GESTAÇÃO 

 

A análise descritiva durante a gestação se encontra na tabela 2.  

A média do número de cigarros/dia fumados no total (pai, mãe e outras 

pessoas) foi de 12,9 (± 20,0) nos casos e de 5,1 (± 13,7) nos controles, p=0,002. 

Não houve diferença estatística das concentrações médias dos poluentes 

avaliados no período gestacional entre os dois grupos (p>0.05). 

A análise de regressão univariada no período gestacional evidenciou a 

exposição à fumaça de cigarro, ganho de peso materno menor que o ideal e 

exposição ocupacional materna como fatores de risco para o desenvolvimento de 

AIJ. Também foi observado que ganho de peso materno ideal, mãe trabalhar fora 

de casa na gestação, exposição materna a fontes fixas emissoras de poluição 

inalatória do local de trabalho e do local de domicilio/trabalho (total) a uma 

distância de 200 a 500 metros do local de trabalho e do local de 

domicilio/trabalho (total) foram fator protetores para desenvolvimento de AIJ 

(Tabela 3). 

Na regressão univariada da exposição aos poluentes durante a gestação 

por trimestre notou-se que a exposição ao SO2 no 3° tercil no segundo trimestre 

da gestação mostrou-se como fator protetor e o PM10 no 1º tercil do segundo 

trimestre apresentou um p=0,13. A análise dos demais poluentes mostrou nível de 

significância maior do que 20%. 
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Tabela 2 – Dados da análise descritiva do período da gestação  

 AIJ (n=66) Controles (n=124) p 

 
Fumo 
Materno (ativo) 
Pai ou outra pessoa que morava junto (passivo) 
Passivo e/ou Ativo (“Fetal”) 
< 20 cig/dia 
≥ 20 cig/dia 

% (n) 

 

15,2 (10) 

42,4 (28) 

48,4 (32) 
51,6 (20) 

48,4 (18) 

% (n) 

 

2,4 (3) 

20,2 (25) 

21,0 (26) 
64,0 (18) 

36,0 (10) 

 

 

0,002 

0,002 

<0,001 
0,42 

0,42 

 
Exposição inalatória no domicílio a postos de gasolina, 
fábricas, indústrias ou pedreira 
≤ 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros 

 

 

 

19,7 (13) 

13,6 (9) 

30,3 (20) 

 

 

 

13,7 (17) 

18,5 (23) 

32,3 (40) 

 

 

 

0,30 

0,42 

0,80 

 
Fatores relacionados à gravidez e período perinatal 
Ganho de peso materno durante a gravidez 
 (ideal:11.5-16/kg) 
Menor que o ideal 
Ideal 
Maior que o ideal 
 
Consumo de álcool (> 1 lata de cerveja ou copo pequeno de 
vinho ou destilado/dia) 

 

 

 

 

56,1 (37) 

24,2 (16) 
19,7 (13) 

 

3,0 (2) 

 

 

 

 

38,7 (48) 

48,4 (60) 

12,9 (16) 

 

0,8 (1) 

 

 

 

 

0,032 

0,002 

0,29 

 

0,28 

 
Prematuridade 

 

9,1 (6) 

 

4,0 (5) 

 

0,20 

 
Peso de nascimento 
< 2,5 kg 
2,5 – 4,0 kg 
> 4,0 kg 

 

 

10,6 (7) 

86,4 (57) 

3,0 (2) 

 

 

8,9 (11) 

89,5 (110) 

1,6 (2) 

 

 

0,80 

0,65 

0,61 

 
Mãe trabalhava nesse período 

 

39,4 (26) 

 

79,8 (99) 

 

<0,001 

 
Tempo de deslocamento para o trabalho 
< 30 min 
30-60 min 
> 60 min 

 

 

53,8 (14) 

34,7 (9) 

11,5 (3) 

 

 

43,0 (43) 

38,0 (38)  

19,0 (19) 

 

 

0,40 

0,82 

0,40 

 
Exposição ocupacional da mãe a partículas inaláveis e 
a substancias voláteis 

 

22,7 (15) 

 

8,1 (10) 

 

0,006 

 
Exposição inalatória no trabalho a postos de gasolina, 
fábricas, indústrias ou pedreira 
< 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros 

 

 

 

15,2 (10) 

7,6 (5) 

15,2 (10) 

 

 

 

17,7 (22) 

12,1 (15) 

40,3 (50) 

 

 

 

0,69 

0,46 

<0,001 

 
Exposição inalatória no trabalho/domicílio maternos a 
postos de gasolina, indústrias ou pedreira 
< 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros  

 

 

 

31,8 (21) 

21,2 (14) 

43,9 (29) 

 

 

 

24,2 (30) 

28,2 (35) 

56,5 (70) 

 

 

 

0,30 

0,38 

0,13 
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Tabela 3 – Fatores de risco inalatórios para AIJ durante a gestação – análise univariada 

 

 

 

 

  OR IC 95% p 

Exposição ao tabaco 
Fumo materno ativo 
Fumo materno passivo 
Fumo fetal (materno ativo e/ou passivo) 

 
7,20 
2,92 
3,55 

 
1,91 – 27,19 
1,51 – 5,62 
1,86 – 6,78 

 
0,004 
0,001 

<0,001 

Fatores relacionados à gravidez e período perinatal 
Ganho de peso materno  (ideal: 11,5-16 kg) 
        Abaixo do ideal 
        Ideal 
        Acima do ideal 
Consumo de álcool 
Prematuridade 
Peso ao nascimento 
        < 2,5 kg 
        2,5 – 4,0 kg 
        > 4,0 kg 

 
 

2,02 
0,34 
1,50 
3,84 
2,38 

 
1,22 
0,81 
1,91 

 
 

1,10 – 3,70 
0,18 – 0,66 
0,66 – 3,39 
0,34 – 43,2 
0,70 – 8,12 

 
0,45 – 3,31 
0,33 – 1,98 
0,26 – 13,85 

 
 

0,030 
0,002 
0,320 
0,280 
0,170 

 
0,700 
0,640 
0,520 

Trabalho materno 
Trabalho materno durante a gravidez 
Exposição ocupacional materna a partículas inaláveis ou a 
substâncias voláteis 

 
0,16 
3,35 

 
0,09 – 0,32 
1,41 – 7,97 

 
<0,001 
0,006 

Exposição inalatória no local de moradia/ trabalho a postos de 
gasolina, fábricas, indústrias ou pedreiras 
< 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros 

 
 

0,825 
0,596 
0,264 

 
 

0,37 – 1,87 
0,21 – 1,72 
0,12 – 0,57 

 
 

0,650 
0,350 
0,001 

Exposição no tráfego 
Tempo de deslocamento da mãe para o trabalho  
        <30 minutos 
         30-60 minutos 
         >60 minutos 
Poluentes troposféricos  
       SO2 (3º tercil ≥ 15,6 µg/m

3
) no segundo trimestre da gestação 

       PM10 (1º tercil≤ 37,2 µg/m
3
) no segundo trimestre da gestação 

 
 

1,55 
0,52 
0,86 

 
0,35 

- 

 
 

0,65 – 3,68 
0,14 – 1,91 
0,35 – 2,13 

 
0,15 – 0,80 

- 

 
 

0,32 
0,33 
0,75 

 
0,01 
0,13 

Sazonalidade ao nascimento 
Verão 
Outono 
Inverno 
Primavera 

 
- 

0,78 
1,57 
0,64 

 
- 

0,34 – 1,81 
0,71 – 3,45 
0,26 – 1,58 

 
0,21 
0,57 
0,26 
0,33 
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Para definir quais variáveis fariam parte da análise multivariada final, foram 

realizadas análises de regressão multinível para as variáveis que representariam 

uma determinada exposição (exposição ao tabaco, fatores relacionados à 

gravidez/perinatal, exposição ao tráfego, exposição a fatores inalatórios próximos 

dos locais de moradia/trabalho e sazonalidade) e escolhido o de maior 

significância. Para exposição ao tabaco, a variável “fumo fetal” apresentou-se 

estatisticamente significante, com OR de 2,76 (IC 95% 1,37-5,57), e essa variável 

entrou no modelo final. Para os fatos relacionados à gravidez foram analisadas as 

variáveis: ganho de peso menor do que o ideal, ganho de peso ideal e 

prematuridade. A variável “ganho de peso ideal” manteve poder estatístico com 

OR 0,34 (IC 95% 0,14-0,87; p=0,024), entrando no modelo final. Na avaliação da 

exposição ao tráfego, “exposição a concentrações de SO2 no segundo trimestre 

da gestação” foi incluído no modelo final por ter mantido significância estatística. 

Para definir exposição a fontes fixas emissoras de poluição inalatória na 

proximidade do local de trabalho e moradia foi considerada a exposição materna a 

fontes fixas emissoras a uma distância de 200 a 500 metros do local de 

domicilio/trabalho (total) que apresentou um OR de 0,26 (IC95% 0,12-0,57) e esta 

foi incluída no modelo final. 

A tabela 4 mostra o resultado da análise multivariada FINAL do período 

durante a gravidez. Observou-se o fumo fetal, e a exposição ocupacional 

materna a partículas inaláveis e a substâncias voláteis como fatores de risco. 

Também foi observado que ganho ideal de peso materno durante a gravidez e o 

fato de a mãe trabalhar fora de casa mostrou-se como fator protetor. 
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Tabela 4 – Fatores de risco inalatórios para AIJ durante a gestação – análise 
multivariada 

 OR IC 95% p 

 
Fumo fetal 

 
3,43 

 
1,45 – 8,12 

 
0,005 

 
Exposição ocupacional materna a  
partículas inaláveis e a substâncias voláteis 

 
 

13,69 

 
 

4,43 – 42,27 

 
 

<0,001 

 
Ganho de ideal peso materno durante a gravidez 

 
0,36 

 
0,16 – 0,83 

 
0,017 

 
Mãe trabalhava fora de casa 

 
0,06 

 
0,02 – 0,16 

 
<0,001 

 
Exposição inalatória no local de moradia/ trabalho a 
postos de gasolina, fábricas, indústrias ou pedreiras: 
200-500 m 

 
 
 

1,47 

 
 
 

0,62 – 3,50 

 
 
 

0,39 

 
SO2 no segundo trimestre de gestação 
1° tercil ≤ 9,9 µg/m

3
 

2
º 
tercil =10,0-15,5 µg/m

3
 

3
º 
tercil ≥ 15,6 µg/m

3
 

 
 
- 

0,68 
0,42 

 
 
- 

0,26 – 1,73 
0,16 – 1,24 

 
 

0,23 
0,40 
0,09 

 

 

Apesar da variável “trabalhar fora” ser considerada como fator protetor, a 

exposição ocupacional a qual as mães foram submetidas no exercício de suas 

profissões, apresentou maior efeito sobre o desenvolvimento de AIJ. Dentre 

essas profissões, estão: costureiras, professoras, profissionais da área de 

limpeza, profissionais de salão de beleza e operadoras de máquinas de xerox.  

As profissões das mães dos pacientes com AIJ e controles estão listadas 

nas figuras 1 e 2, respectivamente.  
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Figura 1 – Descrição das profissões das mães dos pacientes portadores de AIJ 
durante a gestação 
 
 

 
Figura 2 – Descrição das profissões das mães dos controles durante a gestação 
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4.3. RESULTADOS DO PERÍODO DO NASCIMENTO ATÉ O DIAGNÓSTICO 

DE AIJ 

 

A análise descritiva do período referido encontra-se relatada na tabela 5.  

 
Tabela 5 – Dados da análise descritiva do período do nascimento até o diagnóstico 
da AIJ 

 AIJ 
(n=66) 

Controles 
(n=124) 

p 

 
Fumo passivo no domicílio 
     - Mãe 
     - Pai 
     - Outra pessoa que reside no mesmo domicilio 
Tempo de exposição ao fumo passivo (anos)  

 
50,0 (33) 
21,2 (14) 
25,8 (17) 
15,2 (10) 

3,53 ± 4,54 

 
23,4 (29) 
6,5 (8) 

13,7 (17) 
6,5 (8) 

2,48 ± 4,89 

 
<0,001 
0,004 
0,05 
0,07 
0,14 

 
Exposição inalatória no local do domicílio a postos de 
gasolina, indústrias ou pedreira 
≤ 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros 

 
 
 

25,8 (17) 
21,2 (14) 
40,9 (27) 

 
 
 

17,7 (22) 
20,2 (25) 
32,3 (40) 

 
 
 

0,26 
0,85 
0,27 

 
Criança frequentou creche e/ou escola 
Tempo de frequência à creche/escola (anos)  
Tempo de frequência à escola/creche (horas/dia)  

 
71,2 (47) 

3,96 ± 4,93 
6,65 ± 7,82 

 
94,4 (117) 
6,27 ± 4,44 
7,95 ± 4,55 

 
<0,001 
0,001 
0,15 

 
Exposição inalatória no local de escolas/creche a postos de 
gasolina, indústrias ou pedreira 
< 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros 

 
 
 

18,2 (12) 
24,2 (16) 
31,8 (21) 

 
 
 

12,9 (16) 
15,3 (19) 
37,1 (46) 

 
 
 

0,40 
0,17 
0,52 

 
Exposição inalatória TOTAL no local de escolas/creche e no 
domicílio a postos de gasolina, indústrias ou pedreira 
< 100 metros 
100-200 metros 
200-500 metros 

 
 
 

34,8 (23) 
36,4 (24) 
51,5 (34) 

 
 
 

24,2 (30) 
27,4 (34) 
48,4 (60) 

 
 
 

0,13 
0,25 
0,76 

% (n); média ± dp 

 

Os valores das análises de regressão univariada para o período do 

nascimento até o diagnóstico de AIJ estão demonstrados na tabela 6. 
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Tabela 6 – Fatores de risco inalatórios para AIJ no período após o nascimento 
até diagnóstico da doença – análise univariada 

 OR IC 95% p 

 
Fumo passivo no domicílio 
   - Mãe 
   - Pai 
   - Outra pessoa que reside no mesmo domicílio 

 
3,28 
3,90 
2,18 
2,59 

 
1,73 – 6,19 
1,54 – 9,88 
1,03 – 4,63 
0,97 – 6,92 

 
<0,001 
0,004 
0,042 
0,06 

 
Exposição inalatória TOTAL no local do 
domicílio/ creche/ escola  
   < 100 metros 
   100-200 metros 
   200-500 metros 

 
 

1,54 
1,43 
1,27 

 
 

0,81 – 2,94 
0,74 – 2,70 
0,70 – 2,32 

 
 

0,19 
0,26 
0,43 

 
Criança frequentou creche e/ou escola 

 
0,171 

 
0,07 – 0,42 

 
<0,001 

 
Exposição no tráfego 
Tempo total de deslocamento da criança à 
creche/escola 
   <30 min 
    30-60 min 
    > 60 min  
Poluentes troposféricos 
   O3 (2º tercil) no 2º ano de vida 

 
 
 
 

2,03 
0,38 
1,08 

 
2,22 

 
 
 
 

0,89 – 4,63 
0,12 – 1,17 
0,39 –2,99 

 
1,06 – 4,65 

 
 
 
 

0,09 
0,09 
0,89 

 
0,03 

 

 

Na análise de regressão univariada no período do nascimento até o 

diagnóstico de AIJ, observou-se que, como no outro período estudado, o fumo 

passivo no domicílio persiste como fator de risco para o desenvolvimento da 

doença, seja ele proveniente do fumo materno ou paterno. Por outro lado, o fato 

de a criança frequentar creche e/ou escola destacou-se como fator protetor.  

A regressão univariada da exposição aos poluentes desde o nascimento até 

a média de idade do diagnóstico de AIJ, realizada a cada ano, mostrou que o O3 

no 2° tercil no segundo ano de vida foi fator de risco para desenvolvimento de AIJ. 

A análise dos demais poluentes mostrou nível de significância maior do que 20%. 

Para definir quais variáveis fariam parte da análise multivariada final, foram 

realizadas análises de regressão multinível para as variáveis que representariam 
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uma determinada exposição (exposição ao tabaco, exposição ao tráfego, 

exposição a fatores inalatórios próximos dos locais de moradia/creche/escola) e 

escolhido o de maior significância. Para avalição da exposição ao tabaco, a 

variável “fumo passivo” apresentou maior OR de 2,61 (IC95% 1,25-5,44).  Ao se 

avaliar a exposição ao tráfego apenas a exposição ao ozônio manteve-se 

estatisticamente significante entrando no modelo final.  

Os resultados da análise multivariada final encontram-se na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Fatores de risco inalatórios para AIJ no período após o nascimento 
até o diagnóstico da doença – análise multivariada 
 

 OR IC 95% p 

 
Exposição a Fumo passivo 

 
3,60 

 
1,76 – 7,31 

 
<0,001 

 
Criança frequentou creche e/ou escola 

 
0,10 

 
0,03 – 0,28 

 
<0,001 

 
Exposição inalatória TOTAL no local do domicílio/ 
creche/ escola < 100 metros 

 
1,65 

 
0,72 – 3,50 

 
0,188 

    
  2º ano após o nascimento: 
      O3 – 2° tercil 
      O3 – 3° tercil 

 
 

2,76 
1,26 

 
 

1,20 – 6,37 
0,52 – 3,00 

 
 

0,017 
0,61 

  

 

Na análise multivariada final para este período foi observado que a 

exposição do paciente ao fumo passivo e a exposição ao ozônio no segundo ano 

de vida (segundo tercil) foram fatores de risco para o desenvolvimento de AIJ, ao 

passo que o fato de a criança ter frequentado creche e/ou escola destacou-se 

como fator protetor.  
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4.4. RESULTADOS DA EXPOSIÇÃO DE PACIENTES COM AIJ SISTÊMICA 

E OUTRAS FORMAS DE AIJ 

 

Foi realizada uma análise da exposição a poluentes inalatórios no período 

total desde a gestação até o diagnóstico da doença, avaliando-se 

separadamente os pacientes com AIJ sistêmica daqueles com as demais formas 

de AIJ. Observou-se que o ozônio (2º tercil) no segundo ano de vida, foi o único 

fator de risco para desenvolvimento da doença nos pacientes com a forma 

sistêmica (n=17), com OR= 10,6 (IC 95% 1,70–66,50, p=0,001).  

Enquanto isso, nos pacientes com outras formas de AIJ (n=49), os fatores 

de risco evidenciados foram: fumo fetal (OR= 4,1, IC 95% 1,44-11,69, p=0,008); 

exposição ocupacional a poeira fina ou vapores voláteis (OR= 36,65, IC 95% 

8,18-164,25, p<0,001) e ozônio (2º tercil) no segundo ano de vida (OR= 5,26, IC 

95% 1,52-18,22, p=0,009). Entretanto, destacaram-se por apresentar uma 

associação negativa: ganho de peso materno ideal durante gestação (OR= 0,21, 

IC 95% 0,07-0,61, p=0,004), o fato de a mãe trabalhar fora de casa (OR= 0,05, 

IC 95% 0,01-0,15, p<0,001), o fato de a criança frequentar creche/escola (OR= 

0,92, IC 95% 0,02-0,35, p=0,001).  
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5. DISCUSSÃO 

  

Este é o primeiro estudo que analisou simultaneamente a influência da 

poluição indoor e outdoor sobre a AIJ em moradores de uma grande metrópole, 

desde o período gestacional até o diagnóstico da doença. 

Dentre as inúmeras vantagens desta pesquisa, inclui-se o questionário 

estruturado que avaliou questões acerca da exposição a poluentes ambientes 

inaláveis desde a gravidez até o diagnóstico da AIJ. Além disso, o alto índice de 

kappa para teste-reteste observado indica que um possível viés de memória não 

teve impacto significativo sobre a análise. Questionário semelhante foi utilizado 

por Orione e cols em sua pesquisa sobre avaliação da influência da poluição sobre 

DMJ e demonstrou também excelente confiabilidade.19 Outra vantagem desde 

estudo é que, em contraste com estudos prévios,41-43,53,54 foram avaliados outros 

fatores de risco ambientais além de exposição ao fumo, desde o período 

gestacional até o diagnóstico da doença, como a presença de fontes fixas 

emissoras de poluentes inalatórios, tais como postos de gasolina, indústrias e 

pedreiras, nas proximidades do domicílio da mãe ou da criança e do trabalho da 

mãe (durante a gravidez) e da escola ou creche da criança após o nascimento. 

Adicionalmente, outras condições importantes relacionadas à gravidez e ao 

período neonatal, como presença de consumo de álcool pela mãe, ganho de peso 

materno durante a gestação, prematuridade, e peso ao nascimento da criança, 

também foram inquiridas. Por último, a exploração da exposição ocupacional 

materna durante a gravidez e da exposição a poluentes troposféricos, os quais 
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foram sistematicamente avaliados através de estações automáticas medidoras da 

CETESB distribuídas na Região Metropolitana de São Paulo,57 reforçam a 

originalidade e a relevância do estudo.          

Durante a gravidez, os fatores de risco para AIJ que se destacaram 

foram fumo fetal e exposição ocupacional materna. O tabagismo materno e seus 

efeitos têm sido atribuídos a alterações teciduais e vasculares (vasoconstricção) 

sofridas pela placenta e à transferência placentária direta de alguns dos 9.600 

produtos químicos presentes na fumaça do tabaco, como nicotina, CO, benzeno e 

alcatrão.29,59 Outros estudos também demostraram uma associação entre o 

tabagismo materno durante a gestação e a metilação do DNA.60-63 No entanto, 

estudos anteriores que evidenciaram a associação entre o início da AIJ e a 

exposição ao tabaco durante a gravidez permanecem controversos.41-43,64 

Diferentemente de nossos achados, Shenoi e cols., em dois estudos caso-

controles, publicados recentemente, não evidenciaram associação entre AIJ e 

tabagismo materno durante a gestação.42,43 Entretanto, em 2005, Jaakkola e 

Gissler avaliaram a influência do tabagismo materno durante a gravidez e o risco 

de desenvolver poli-artropatia inflamatória crônica, especialmente AIJ nos 

primeiros sete anos de vida. Foi observada uma taxa de poli-artropatia inflamatória 

crônica e AIJ duas e três vezes superiores, respectivamente, em crianças cujas 

mães fumaram mais de 10 cigarros por dia durante a gravidez, embora o efeito 

fosse limitado para meninas.41 Nossos resultados assemelham-se ao estudo de 

Jaakkola, demonstrando que a exposição à fumaça do tabaco durante a gravidez 

aumentou o risco de AIJ anos depois. 
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Inesperadamente, observamos uma associação negativa entre o fato de 

a mãe trabalhar no período gestacional e o diagnóstico de AIJ. Porém, dentre as 

mães que trabalharam, a exposição ocupacional, principalmente daquelas que 

foram expostas a pó de giz, produtos de limpeza, poeira de costura e vapores 

voláteis, apresentou uma associação positiva. Na literatura, a exposição 

ocupacional materna tem recebido pouca atenção nas últimas décadas, e essa 

questão não havia sido estudada anteriormente na AIJ. Alguns estudos 

observaram uma associação positiva entre exposição ocupacional materna e 

outras doenças em crianças como leucemia,65,66 linfoma não-Hodgkin65 e DMJ,19 

apresentando, este último estudo, um risco aumentado em 35 vezes.  

 Além disso, observamos que o ganho de peso ideal da mãe durante a 

gravidez foi um fator protetor para AIJ. Similarmente, Shenoi e cols, em estudo 

caso-controle, evidenciaram a obesidade durante o período gestacional como um 

importante fator de risco para AIJ.43 No entanto, ainda serão necessários mais 

estudos para esclarecer esta associação. 

 Em nossa análise acerca do período desde o nascimento até o  

diagnóstico da AIJ, a influência do tabagismo passivo permaneceu relevante. Na 

AR, esta associação tem sido melhor estudada.29,35,36,39 O tabagismo e outros 

agentes pró-inflamatórios inaláveis podem ter um papel na estimulação da 

citrulinação de proteínas nas células pulmonares, mediada pela enzima 

peptidilarginina desiminase e, provavelmente, podem induzir a formação de auto-

anticorpos.29 Em indivíduos geneticamente predispostos, a citrulinação de proteína 
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pode apresentar um risco potencial de produção de anti-ccp,29,67 porém estes 

resultados ainda não foram estudados na população juvenil. 

Estudos avaliando o efeito da exposição à poluição troposférica em 

doenças auto-imunes reumatológicas aumentaram na última década, 

principalmente em adultos.50-52,68-70 Porém, em doenças reumatológicas 

pediátricas, essa avaliação foi raramente realizada.18,19,53,54,71,72 Zeft e cols 

encontraram um alto risco de desenvolvimento de AIJ em crianças menores de 

cinco anos associadas a altas concentrações de PM2,5 e condições de ar 

estagnado nos 14 dias anteriores ao diagnóstico de AIJ,53 diferentemente do 

nosso estudo que avaliou influência da exposição aos poluentes troposféricos a 

longo prazo. De modo similar ao demonstrado no nosso estudo, De Roos e cols 

evidenciaram uma associação positiva entre AR e níveis de ozônio cinco anos 

anteriores ao diagnóstico.52 Uma possível explicação para esta associação foi a 

possibilidade do ozônio em contribuir através do estresse oxidativo para a indução 

da inflamação sistêmica, podendo alterar a metilação ou os locais de ligação à 

proteína no DNA, gerando auto-antígenos que podem levar à auto-imunidade.73-75 

Zeft e cols, em um estudo multicêntrico posterior, avaliaram a exposição de curto 

prazo e encontraram associações positivas, porém não estatisticamente 

significantes entre a exposição a PM2,5 e o risco aumentado de AIJ sistêmica,54 em 

contraste com o presente estudo, que fez uma análise de longo prazo de fatores 

ambientais inalatórios e no qual à exposição ao ozônio no segundo ano de vida foi 

identificado como único fator de risco para AIJ sistêmica. 
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 Interessantemente, no que concerne ao período pós-natal até o 

diagnóstico da doença, a única associação negativa com o desenvolvimento da 

AIJ observado foi o fato de frequentar creche e/ou escola. Shenoi e cols também 

avaliaram esta característica, cujo resultado não evidenciou associação 

significativa.43 De fato, tal como a associação negativa entre o trabalho materno e 

o diagnóstico da AIJ durante a gravidez, essa informação deve ser interpretada 

com cautela, e mais estudos serão necessários para esclarecer esse ponto. 

 A principal limitação do presente estudo foi o fato da avaliação da 

poluição indoor ter sido baseada apenas na exposição à fumaça do tabaco, 

uma vez que não foram questionados sobre poeira domiciliar e quais 

combustíveis eram usados nos fogões domésticos (gás, lenha, carvão). Outra 

limitação é o tamanho da população estudada, porém isso se justifica pelos 

critérios de inclusão restritos.  

 Dessa forma, o tabagismo passivo (seja intraútero ou após o nascimento) 

destacou-se como um importante fator de risco para a AIJ. Além disso, a 

exposição ao ozonio no segundo ano de vida e a exposição ocupacional materna 

também foram fatores de risco relevantes, podendo-se inferir que a AIJ é mais 

uma doença a ser incluída entre os problemas de saúde pública gerados pela 

exposição aos poluentes inalatórios. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Ao final do estudo, foi possível estabelecer algumas relações entre 

exposição a poluentes inalatórios e AIJ: 

 Poluentes inalatórios mostraram-se como fator de risco para o 

desenvolvimento de artrite idiopática juvenil. 

 Dentre os poluentes atmosféricos estudados, a exposição ao ozônio 

no segundo ano de vida mostrou-se como fator de risco para o desenvolvimento 

da AIJ em pacientes residentes na RMSP. 

 A exposição à fumaça do tabaco, seja ela ativa por parte da mãe do 

paciente ou de forma passiva (materna, fetal e pelo paciente pós-nascimento), se 

destacou como fator de risco importante em todos os períodos avaliados para o 

desenvolvimento da AIJ.  

 Apesar do fato da mãe trabalhar durante a gravidez se apresentar 

como um fator protetor, a exposição ocupacional materna inalatória a poeira fina e 

substâncias voláteis, demonstrou ser fator de risco relevante para o 

desenvolvimento de AIJ. 

 A exposição a fontes fixas emissoras de poluentes inaláveis até 500 

metros dos locais de moradia/ trabalho/ creche/ escola tanto da mãe durante o 

período gestacional quanto da criança após o nascimento até o diagnóstico de 

AIJ não mostraram associação com a doença. 
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 Exposição ao ozônio após o nascimento foi o único fator de risco 

para AIJ forma sistêmica, enquanto nas outras formas de AIJ os fatores de risco 

foram semelhantes aos observados no grupo total.   
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ANEXOS 
 
I - QUESTIONÁRIO APLICADO PARA CASOS E CONTROLES 

 
AVALIAÇÂO DA INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

SOBRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORES DE ARTRITE 

IDIOPÁTICA JUVENIL 

 

DATA DA ENTREVISTA________ 

Nome do Paciente:............................................................................................ 

Sexo:........    Data de Nascimento:...../...../......... 

Responsável Legal:.............................................................................. 

Grau de Parentesco:.................. Data de nascimento da mãe ............................. 

Início dos sintomas de AIJ (para casos): .............................................................. 

Data do diagnóstico de AIJ (para casos): ............................................................. 

Endereço atual de moradia: ........................................................ nº................... 

Complemento:................... Bairro:................................. 

Cidade:................................. 

CEP:.................Telefone:......................................... 

Tempo que mora nesse endereço:..................... 

 

QUESTIONÁRIO SOCIO ECONOMICO 

Grau de escolaridade (pai ou mãe) 

Numero de itens no domicilio: 

- TV 

- DVD 

- RADIO 

- BANHEIRO 

- EMPREGADA MENSALISTA 

- MAQUINA DE LAVAR 

- GELADEIRA 

- FREEZER 
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1 ano antes de engravidar vocês moravam no mesmo endereço de toda a 

gravidez?  (   )Sim          (  ) Não 

Se NÃO, qual era o endereço? ............................................................................   

nº............ .Complemento:................... Bairro:........................................................  

Cidade:.............................. CEP:............................. 

A1)   Um ano antes da gravidez havia o uso de cigarros? 

          Pela mãe da criança  (   )  Não (   )  Sim – quantos cigarros por dia? 

          Pelo pai da criança   (   )  Não (   )  Sim – quantos cigarros por dia?  

          Por outra pessoa que morava na casa (   )  Não  (   )  Sim – quantos 

cigarros por dia? .... 

A2)   Um ano antes da gravidez a mãe trabalhava?    (   )  Não   

(   )  Sim – Que ramo de atividade? .......................................................... 

 - Qual o local / endereço do local de trabalho 

...............................................................................................................................  

Existia a uma distância de 5 quadras (mais ou menos 500m) de seu trabalho: 

 Fábrica, indústria ou pedreira   (   )Não     (   )  Sim – neste caso, sabe o 

tipo de fábrica / o que produzia?/ a que distância? (metros ou quadras)? 

....................................................................................................................

. Posto de gasolina    (   )  Não (  )  Sim – a que distância 

aproximadamente  

Tomava alguma condução para ir até o trabalho? 

Ônibus Perua  Metrô  Van  a Pé 

Sabe número ou nome do ônibus ?.............................................. 

Sabe por quais avenidas ou ruas de grande movimento passava? 

................................................................................................................ 

Tempo dentro do transporte:................... 

Tempo para chegar no trabalho...................... 

Quantas horas passava no local do trabalho?........................ 

No trabalho havia contato com:     (  ) tintas   (  ) vernizes    (  )  pedreira                  

(  )  poeira de demolição    (  )  fábrica de baterias (  )  metalúrgica  (  )  fábrica 

de lâmpadas fluorescentes (   ) poeira de costura ou tecelagem 

INFORMAÇÕES SOBRE 1 ANO ANTES DA GRAVIDEZ  
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A3) Um ano antes da gravidez o Pai trabalhava?    (   )  Não   

(   )  Sim – Que ramo de atividade? .................................................................. 

 - Havia contato com:     (  ) tintas   (  ) vernizes    (  )  poeira de demolição     

(  )  pedreira  (   )  fábrica de baterias (  )  metalúrgica (  )  fábrica de lâmpadas 

fluorescentes? 

 

 

 

 

A) Quando soube da gravidez de seu filho (a) vocês moravam nesse mesmo 

endereço da gravidez inteira? (   )Sim            (  ) Não 

B) Se NÃO, qual era o endereço? 

........................................................................ 

nº............ Complemento:................... Bairro:.......................................... 

Cidade:..............................  CEP:................. 

A1) Nesse endereço, do início da gravidez, existia a uma distância de 5 

quadras (mais ou menos 500m): 

 Fábrica, indústria ou pedreira   (   )Não     (   )  Sim – neste caso, sabe o 

tipo de fábrica / o que produzia?/ a que distância? (metros ou quadras)? 

....................................................................................................................

. 

 Posto de gasolina              (   )  Não  

(   )  Sim – a que distância aproximadamente ....................................... 

 

DURANTE TODA A GRAVIDEZ morou em outro endereço? (   )Não  (   )  Sim 

– neste caso qual(is) endereço(s) 

1)...................................................................................................... 

...............................................bairro.............................CEP................ 

2)..................................................................................................... 

.............................................bairro...........................CEP.................... 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A GRAVIDEZ  
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A2) Nos endereços em que você morou durante  a gravidez, existia a uma 

distância de 5 quadras (mais ou menos 500m) de sua moradia: 

 Fábrica, indústria ou pedreira   (   )Não     (   )  Sim – neste caso, sabe o 

tipo de fábrica / o que produzia?/ a que distância? (metros ou quadras)? 

....................................................................................................................

. Posto de gasolina              (   )  Não  

(   )  Sim – a que distância aproximadamente ....................................... 

A3) Durante a gravidez havia o uso de cigarros? 

 Pela mãe da criança     (   )  Não (   )  Sim – quantos cigarros por dia? . 

 Pelo pai da criança       (   )  Não (   )  Sim – quantos cigarros por dia? . 

 Por outra pessoa que morava na casa (   )  Não  (   )  Sim – quantos 

cigarros por dia? .................. 

A4) Sobre a gravidez 

 Ganho de peso da mãe na gravidez: ............................. 

 Consumo de álcool: .......................... 

 Idade gestacional...................... (prematuro sim....... não.......) 

 Peso do filho ao nascer................... 

A5) Durante a gravidez a Mãe trabalhava?        

 (   )  Não   

 (   )  Sim – Que ramo de atividade?  

.......................................................................................................... 

Qual o local / endereço do local de trabalho 

...............................................................................................................................

. Existia a uma distância de 5 quadras (mais ou menos 500m) de seu trabalho: 

 Fábrica, indústria ou pedreira   (   )Não     (   )  Sim – neste caso, sabe o 

tipo de fábrica / o que produzia?/ a que distância? (metros ou quadras)? 

....................................................................................................................

. 

 Posto de gasolina              (   )  Não  

(   )  Sim – a que distância aproximadamente ....................................... 

 

Tomava alguma condução para ir até o trabalho? 
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Ônibus Perua  Metrô  Van  a Pé 

Sabe número ou nome do ônibus ?.............................................. 

Sabe por quais avenidas ou ruas de grande movimento  passava? 

...............................................................................................................................

. Tempo dentro do transporte:...................  

Tempo para chegar no trabalho..................................................... 

Quantas horas passava no local do trabalho?........................ 

No trabalho havia contato com:     (  ) tintas   (  ) vernizes   (  )  pedreira         

   (  )  poeira de demolição    (  )  fábrica de baterias (  )  metalúrgica     

   (  )  fábrica de lâmpadas fluorescentes   ( ) poeira de costura ou tecelagem 

 

A6) Durante a gravidez o Pai trabalhava?    (   )  Não  

(   )  Sim 

Que ramo de atividade? 

.......................................................................................................... 

No trabalho havia contato com:     (  ) tintas   (  ) vernizes   (  )  pedreira   

 (  )  poeira de demolição    (  )  fábrica de baterias (  )  metalúrgica 

(  )  fábrica de lâmpadas fluorescentes ( ) poeira de costura ou tecelagem 

 

 

 

 

 

C) Vocês moravam em endereço diferente do endereço em que moraram 

durante a gravidez?    (  ) Não     

               (  ) Sim – qual(is) endereço()/bairro(s)?  

1)................................................................................................. 

bairro..............................CEP......................................................... 

2)....................................................................................................... 

bairro........................... CEP.......................................................... 

3)................................................................................................. 

bairro..............................CEP......................................................... 

DEPOIS DO NASCIMENTO ATÉ HOJE 
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C1) A seguir informe (para cada endereço diferente depois do nascimento 

até HOJE) se existia a uma distância de 5 quadras (mais ou menos 500 m) de 

sua moradia: 

 Fábrica, indústria ou pedreira    (   )Não     (   )  Sim – neste caso, sabe o 

tipo de fábrica / o que produzia? a que distância? (metros ou quadras) 

Endereço1   ..................................................................................... 

Endereço2  ....................................................................................... 

Endereço 3 ....................................................................................... 

 Posto de gasolina  (   )  Não    (   )  Sim – a que distância 

aproximadamente? 

Endereço1 ........................................................................................ 

Endereço2 ........................................................................................ 

Endereço 3 ...................................................................................... 

 

C2)  Depois do nascimento até HOJE havia o uso de cigarros? 

 Pela mãe da criança  (   )  Não (   )  Sim – quantos cigarros por dia?  

 Pelo pai da criança    (   )  Não (   )  Sim – quantos cigarros por dia?    

 Por outra pessoa que morava na casa (   ) Não  (   )  Sim – quantos 

cigarros por dia?  ..... 

 

C3)   Depois do nascimento até HOJE, a mãe trabalhava?  (   )  Não   (   )  

Sim – Que ramo de atividade? 

.............................................................................. 

 Qual o local / endereço do local de trabalho ....................................................... 

Quantas horas passava no local do trabalho?..................................................... 

Havia contato com:     (  ) tintas   (  ) vernizes   (  )  pedreira   (  )  poeira de 

demolição    (  )  fábrica de baterias (  )  metalúrgica  (  )  fábrica de lâmpadas 

fluorescentes?  (  ) POEIRA SUSPENSA 

 

C4)  Depois do nascimento até HOJE, o pai trabalhava?   (   )  Não    

(   )  Sim – Que ramo de atividade? ............................................................... 
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 Qual o local / endereço do local de trabalho .................................................. 

Quantas horas passava no local do trabalho?......................................................   

Havia contato com:     (  ) tintas   (  ) vernizes   (  )  pedreira    (  )  poeira de 

demolição    (  )  fábrica de baterias (  )  metalúrgica    (  )  fábrica de lâmpadas 

fluorescentes? 

 

C5) Depois do nascimento até HOJE o/a paciente estudava ou Ficava em 

Creche? 

(   )  Não    

(   )  Sim 

Se SIM : 

1ª) Nome:.......................................................................................... 

Endereço da Escola ou Creche:............................................................... 

Bairro:..........................................Cidade:.............................CEP:........................ 

Permaneceu nessa escola /creche por quanto tempo? ................................... 

Quantas horas passava na escola / creche por dia? ............................................ 

Tomava alguma condução para ir até a escola/creche? 

Ônibus Perua Escolar Metrô  Van  a Pé 

Sabe número ou nome do ônibus ?.............................................. 

Sabe por quais avenidas ou ruas de grande movimento passava? 

Tempo dentro do transporte:................... 

Tempo para chegar na escola/creche..................................................... 

2ª) Nome:.......................................................................................... 

Endereço da Escola ou Creche:............................................................... 

Bairro:................................Cidade:............................. CEP........................... 

Permaneceu nessa escola /creche por quanto tempo? ................................... 

Quantas horas passava na escola / creche por dia? ............................................ 

Tomava alguma condução para ir até a escola/creche? 

Ônibus Perua Escolar Metrô  Van  a Pé 

Sabe número ou nome do ônibus ?.............................................. 

Sabe por quais avenidas ou ruas de grande movimento passava? 

Tempo dentro do transporte:................... 

Tempo para chegar na escola/creche..................................................... 
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3ª) Nome:.......................................................................................... 

Endereço da Escola ou Creche:.......................................................... 

Bairro:....................................Cidade:.............................CEP:........................ 

Permaneceu nessa escola /creche por quanto tempo? ................................... 

Quantas horas passava na escola / creche por dia? ....................................... 

Tomava alguma condução para ir até a escola/creche? 

Ônibus Perua Escolar Metrô  Van  a Pé 

Sabe número ou nome do ônibus ?.............................................. 

Sabe por quais avenidas ou ruas de grande movimento passava? 

Tempo dentro do transporte:................... 

Tempo para chegar na escola/creche..................................................... 

4ª) Nome:................................................................... 

 Endereço da Escola ou Creche:.......................................................... 

Bairro:...........................................Cidade:.............................CEP:........................ 

Permaneceu nessa escola /creche por quanto tempo? ................................... 

Quantas horas passava na escola / creche por dia? .......................................... 

Tomava alguma condução para ir até a escola/creche? 

Ônibus Perua Escolar Metrô  Van  a Pé 

Sabe número ou nome do ônibus ?.............................................. 

Sabe por quais avenidas ou ruas de grande movimento passava? 

Tempo dentro do transporte:................... 

Tempo para chegar na escola/creche..................................................... 

Existia a uma distância de 5 quadras (mais ou menos 500m) da escola ou 

creche: 

Fábrica, indústria ou pedreira   (   )Não     (   )  Sim – neste caso, sabe o tipo de 

fábrica / o que produzia?/ a que distância? (metros ou quadras)? 

 Escola 1 ........................................................................................... 

 Escola 2........................................................................................... 

 Escola 3........................................................................................... 

 Escola 4........................................................................................... 

Posto de gasolina  (   )  Não (   )  Sim – a que distância aproximadamente? 

 Escola 1 ........................................................................................... 
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 Escola 2........................................................................................... 

 Escola 3........................................................................................... 

Escola 4...........................................................................................  

No período fora da Escola/creche permanecia em casa? 

SIM  NÃO   

Se NÃO. Ficava no bairro, próxima a moradia? 

SIM  NÃO   

Se NÃO. Qual local onde ficava e por quais ruas de grande movimento de 

veículos passava? O QUE HAVIA NAS PROXIMIDADES? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............... 
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II – TERMO DE CONSENTIMENTO  
 
 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-

HCFMUSP - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ..................................... ...................... 

   DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  .................................................. ........... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ........................................... ........................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .......................................................................................................... .................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: 

............................. BAIRRO:................................................................... CIDADE:............................................. 

CEP:.............................................. TELEFONE: DDD (............).................................. 

_____________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO: Avaliação da influência da poluição atmosférica sobre crianças 

e adolescentes portadores de doenças auto-imunes 

1. PESQUISADOR: 1. Dra Camila Maria Paiva França e 2. Dra Sylvia Costa Lima Farhat 

CARGO/FUNÇÃO: 1 Doutoranda de Pediatria – FMUSP e 2 SCUT e Grupo de estudo de Poluição 

Ambiental Pediátrica  INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº    57765 (Dra Sylvia) 

UNIDADE DO HCFMUSP: 1Unidade de Reumatologia /2Serviço de Consultas de Urgência e Triagem 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

 4.DURAÇÃO DA PESQUISA - 4 anos (fevereiro de 2012 a maio de 2015). 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

1 – A Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) é a doença articular mais frequente na infância, inflamatória crônica 

de origem desconhecida, que envolve primariamente as articulações. Existem algumas suposições de que 

processos infeciosos, trauma físico, estresse psicológico, predisposição genética e condições ambientais 

podem desencadear a AIJ. Queremos verificar com esse estudo se a poluição do ar é um dos fatores de 

risco para a AIJ. A exposição à poluição do ar causa problemas nas vias respiratórias e na via cardio-

circulatória. Sabe-se que a poluição do ar age piorando a inflamação nessas vias. A poluição do ar pode 

piorar a inflamação no organismo todo, mas ainda não se conhece como a poluição do ar pode afetar as 

doenças inflamatórias crônicas. Assim esse estudo tem como objetivo avaliar a influência da poluição 

atmosférica como fator de risco na Artrite Idiopática Juvenil nos pacientes que moram na região 

metropolitana de São Paulo acompanhados no ambulatório da Reumatologia do ICr – HC-FMUSP num 

período de 5 anos.  

Para esse estudo, serão coletados dados, na data da consulta ou por telefone, sobre local de moradia, local 

da escola onde estuda ou local de trabalho, atuais e na época do diagnóstico de AIJ (para os casos), além 

do tempo de permanência nesses locais.   

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos que forem 

experimentais e não rotineiros – Não se aplica 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – apenas dados de prontuários e 

informações de questionários 
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4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3- Não se aplica 

5 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante. Ao final do estudo poderão 

ser melhor esclarecidos os efeitos da poluição do ar sobre doenças crônicas inflamatórias 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode optar - 

Não se aplica 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são Dra Camila França 

e Dra Sylvia CL Farhat que podem ser encontradas no endereço Rua Eneas de Carvalho Aguiar 627 

Telefone(s) 26618563 e  30698703. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail: 

cappesq@hcnet.usp.br 

8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 

pacientes, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos 

abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo “Avaliação da influência da poluição atmosférica sobre crianças e 

adolescentes portadores de doenças auto-imunes”. Eu discuti com a Dra Camila França ou Dra Sylvia CL 

Farhat e Dra Adriana Sallum sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim 

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 

garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 

                    Data         /       /        

 

--------------------------------------------------------------------

---Assinatura da testemunha 

          Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência 

auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente 

ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do responsável pelo estudo 

                        

                              Data         /       /        
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