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RESUMO 
 
 
Medeiros APP. Poluição do ar e mortalidade perinatal na Região Sul do 
Município de São Paulo: um estudo caso-controle com dados 
georeferenciados [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2008. 235p. 
 

O comprometimento da saúde da criança, em decorrência de sua exposição 
aos poluentes do ar, em especial ao advindo do tráfego veicular, tem sido 
investigado sob diversos aspectos, entre eles, o baixo peso ao nascer e o 
nascimento pré-termo, os quais são importantes determinantes dos óbitos 
perinatais. Este estudo busca analisar a associação entre poluição do ar e 
mortalidade perinatal a partir da exposição das gestantes e dos recém-
nascidos aos poluentes atmosféricos na Região Sul do Município de São 
Paulo, estimados indiretamente a partir do tráfego de veículos próximos à 
residência materna. Um estudo caso-controle sobre a mortalidade perinatal 
na Região Sul do Município de São Paulo foi realizado entre os anos de 
2000 e 2001. Utilizou -se fontes de dados primários e secundários para 
obtenção de diversas variáveis relacionadas ao recém-nascido, à mãe, à 
gestação e ao parto. As residências maternas (endereço) foram localizadas 
numa base cartográfica digital e foi delimitado um raio de cerca de 200 m ao 
redor das mesmas. Todas as vias contidas nesse raio foram selecionadas e 
as distâncias residência-via foram calculadas mediante técnicas avançadas 
de geoprocessamento. A partir desse procedimento, e utilizando a contagem 
média do fluxo de veículos nessas vias, gerou-se um indicador da exposição 
ao tráfego veicular, a densidade do tráfego ponderada pela distância 
(DTPD), que se baseia na curva de distribuição normal para caracterizar a 
dispersão dos poluentes a partir do centro das ruas. Análises descritivas e 
regressão logística (univariada e multivariada) foram realizadas. Observa-se 
que há um aumento no risco de ocorrência de óbito neonatal precoce entre 
aquelas mães expostas aos maiores valores de DTPD (OR= 2,34; IC 95% 
0,89 – 6,18), embora esse resultado não tenha alcançado os níveis 
tradicionais de significância estatística. Os resultados sugerem que o 
componente neonatal precoce dos óbitos perinatais pode estar associado a 
maior exposição materna à poluição do ar, relacionado ao tráfego veicular 
próximo as suas residências. Quanto ao componente fetal dos óbitos 
perinatais, há ainda menos evidências dessa associação. 
 

Descritores: poluição do ar; mortalidade perinatal; sistemas de informação 

geográfica. 

 



 

ABSTRACT 
 
 
Air pollution and perinatal mortality in the Southern Region of the Municipality 
of São Paulo; a case-control study with georeferenced data [thesis]. São 
Paulo: School of Medicine, University of São Paulo; 2008. 235p 
 

The compromising of the health of children due to their exposure to air 
pollution, especially that originating from vehicle traffic, has been investigated 
from several aspects, such as low birth weight and premature birth, which are 
important determiners of perinatal deaths. This study seeks to analyze the 
association between air pollution and perinatal mortality from the exposure of 
pregnant women and of newborn children to the atmospheric pollutants in the 
Southern Region of the Municipality of São Paulo, estimated indirectly from 
the traffic of vehicles near their residences. A case-control study concerning 
perinatal mortality in the Southern Region of the Municipality of São Paulo 
was carried out during 2000 and 2001. Primary and secondary data sources 
were utilized for the obtainment of several variables related to the newborn 
child, to the mother, to the pregnancy, and to the childbirth. The mothers´ 
residences (addresses) were located on a digital cartographic base and were 
limited to within a radius of about 200 meters around those residences. All 
the streets contained in this radius were selected and the residence-to-street 
distances were calculated through advanced geoprocessing techniques. 
From this procedure, and utilizing the average flow-count of vehicles on 
those routes, an indicator was generated for the exposure to vehicle traffic, 
the distance-weighted traffic density (DWTD), which is based on the normal 
distribution curve to characterize the dispersion of pollutants from the centers 
of the streets. Descriptive analyses and logistic (univariate and multivariate) 
regression were performed. It was observed that there is an increase in the 
risk of early neonatal mortality among those mothers exposed to the highest 
values of DWTD (OR= 2.34; IC 95% 0.89 – 6.18), even though this result has 
not reached the traditional levels of statistical significance. The results 
suggest that the early neonatal component of the perinatal deaths may be 
associated to a higher maternal exposure to the air pollution related to the 
vehicle traffic near their residences. Concerning the fetal component of the 
perinatal deaths, there is even less evidence of this association. 
 

 

Descriptors: Air pollution; perinatal mortality; geographic information systems. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Há muito tempo, sabe-se sobre os efeitos da poluição do ar na saúde 

da população. A partir dos anos 30, ocorreram alguns episódios importantes 

de alta concentração de poluentes em diversas partes do mundo como no 

Vale Meuse, na Bélgica em 1930; em Donora, na Pensilvânia, nos Estados 

Unidos, em 1948 e em Londres, na Inglaterra, em 1952 (1FIRKET, 1931 

apud PEREIRA, 1999; CIOCCO, 1961; ABERCROMBIE, 1953). O clima e a 

topografia favoráveis às neblinas, a inversão térmica (formação de uma 

massa de ar frio próxima ao solo, dificultando a dispersão dos poluentes) 

ocasionaram um súbito aumento da poluição do ar, contribuindo para o 

aumento do número de adoecimentos e de óbitos nesses locais. 

Apesar das medidas de controle dos níveis de poluição adotadas a 

partir desses episódios, muitos estudos ainda estão sendo realizados, 

verificando-se a associação entre a poluição atmosférica e a morbi-

mortalidade por diversas causas e em diferentes faixas etárias. Dessa forma, 

alguns autores têm questionado os limites estabelecidos para os poluentes 

como seguros (SCHWARTZ; DOCKERY, 1992; SCHWARTZ, 2004). 

No Brasil, o município de São Paulo tem documentado uma série de 

pesquisas científicas, apontando que os níveis de poluição do ar estão 

sendo danosos à saúde. Em estudo experimental verificou-se que a 

exposição às partículas do ar concentradas (CAPs – concentrated air 

particles) induzem reação inflamatória pulmonar (SALDIVA et al, 2002). 

Outras pesquisas têm demonstrado que a poluição atmosférica está 

associada à morte em idosos (GOUVEIA; FLETCHER, 2000a), internações e 

mortes por doenças cardiovasculares (GOUVEIA et al, 2003), internações 

por doenças respiratórias na infância (GOUVEIA; FLETCHER, 2000b), baixo 

peso ao nascer (MEDEIROS; GOUVEIA, 2005) e mortes fetais (PEREIRA et 

al, 1998). 
                                                 
1 FIRKET J. Sur les causes des accidents survenus dans la vallée de la  Meuse, lors des brouillards de décembre 
1930. Bull. Acad. Roy. Med. Belg., v. 11, p. 683-741, 1931. 
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Muitos desses estudos têm apontado idosos e crianças como grupos 

populacionais mais susceptíveis (SCHWARTZ; DOCKERY, 1992; MARTINS 

et al, 2002; GOUVEIA et al, 2003; SHEPS et al, 1990; BRAGA et al, 1999; 

GOUVEIA; FLETCHER, 2000a; LIN et al, 2003). A criança, particularmente, 

está inserida dentre os grupos mais vulneráveis aos efeitos da poluição do 

ar, já que estão em fase de crescimento e desenvolvimento pulmonar, seus 

sistemas metabólicos e imunológicos ainda estão sendo desenvolvidos e 

possuem altas taxas de infecção respiratória (WHO, 2005a).  

A mortalidade infantil em São Paulo apresentou uma redução nas 

últimas décadas, no entanto, ainda se encontra com valores superiores 

àqueles encontrados nos países desenvolvidos. As mortes perinatais, 

aquelas que ocorrem ainda intra-útero e nos primeiros dias de vida, são as 

que mais contribuem para essa situação. Além disso, a poluição do ar 

advinda principalmente de fonte móvel, ou seja, dos veículos automotores, 

tem sido tema de grande preocupação no referido município. Diante desses 

dois grandes problemas de saúde pública, torna-se importante estudar se a 

exposição aos poluentes atmosféricos pode estar afetando a saúde dessas 

crianças mesmo antes delas nascerem, podendo até evoluir ao óbito.  

Muitas pesquisas têm sido realizadas para investigar os efeitos da 

poluição do ar sobre a saúde da população a partir da densidade do tráfego 

de veículos. Alguns resultados sugerem que a população que vive próxima 

às ruas com alta intensidade de tráfego pode ter sua saúde comprometida 

(BRIGGS et al, 1997; LEBRET et al, 2000). Uma abordagem metodológica 

subjetiva, sobre os efeitos na saúde relacionados aos poluentes advindos de 

veículos, tem sido utilizada em alguns estudos epidemiológicos, como por 

exemplo, a resposta obtida da população estudada sobre sua percepção 

quanto ao tráfego veicular (CICCONE et al, 1998; DUHME et al, 1996). No 

entanto, outras pesquisas têm se utilizado de parâmetros objetivos para 

medir esse tipo de exposição mediante a utilização de um sistema de 

informações geográficas. Esse instrumento possibilita, por exemplo, o 

cálculo de um indicador da exposição ao fluxo de veículos como a 

Densidade do Tráfego Ponderada pela Distância (DTPD), a partir do 
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endereço da população em estudo, da distância de suas residências às ruas 

na sua vizinhança e do fluxo veicular nessas vias (WILHELM; RITZ, 2003; 

HEINRICH et al, 2005).  

O comprometimento da saúde da criança, em decorrência de sua 

exposição aos poluentes emitidos de fonte móvel, tem sido investigado sob 

diversos aspectos. Entre eles estão os efeitos danosos ao aparelho 

respiratório baixo e alto (KRAMER et al, 2000; JANSSEN et al, 2003) e os 

efeitos adversos no recém-nascido como prematuridade e baixo peso ao 

nascer (WILHELM; RITZ, 2003). 

Um estudo caso-controle sobre a mortalidade perinatal na Região Sul 

do Município de São Paulo foi realizado entre os anos de 2000 e 2001. Para 

esse estudo foram utilizadas fontes de dados primários e secundários para 

obtenção de diversas variáveis relacionadas ao recém-nascido, à mãe, à 

gestação e ao parto. A possibilidade de se trabalhar com esse banco de 

dados, geocodificar o endereço da residência materna e gerar uma variável 

que represente a exposição à poluição do ar pelo tráfego de veículos é, sem 

dúvida alguma, uma fonte valiosa de material, o qual deve ser estudado. 

Com a obtenção de uma medida indireta da exposição aos poluentes 

advindos do tráfego de veículos em determinados locais, busca-se verificar 

se a poluição do ar, nas proximidades da residência materna, pode estar 

afetando a gestação dessas mulheres e a vida dos seus recém-nascidos.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 
 

2.1. Mortalidade perinatal 
 

 Para se ter uma melhor compreensão da magnitude, da 

transcendência e da disponibilidade de instrumentos específicos de 

prevenção e controle da mortalidade perinatal, torna-se necessário, 

primeiramente, contextualizá-la no que vem a ser a mortalidade infantil. 

 

2.1.1. Mortalidade infantil 
 

 A qualidade de vida de uma sociedade pode ser avaliada por meio de 

indicadores, entre eles, o coeficiente de mortalidade infantil (CMI). Ele 

estima o risco de um recém-nascido morrer antes de completar um ano de 

vida e, conseqüentemente, indica a capacidade de acesso à alimentação, à 

moradia e à saúde de uma população. 

 O CMI é calculado a partir da razão entre o número de óbitos em 

crianças com menos de um ano de idade e o número total de nascidos vivos 

em um determinado local e período. É definido em número de óbitos por mil 

nascidos vivos e é classificado de acordo com a proximidade ou não de 

valores já alcançados em sociedades mais desenvolvidas, o que pode variar 

com o tempo. Em geral, valores maiores ou iguais a 50%o são considerados 

altos, entre 20%o e 49%o intermediários e baixos os menores que 20%o 

(RIPSA, 2002). 

 A redução da mortalidade infantil tem sido observada em diversas 

regiões do mundo nas últimas décadas, mas esse declínio tem sido mais 

lento nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos (PAHO, 

1999). Enquanto em alguns países, as gestações são planejadas, as 

complicações são poucas e os desfechos são geralmente favoráveis tanto 

para a mãe quanto para o recém-nascido, em outros, essa situação não foi 

alcançada.  
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O CMI médio mundial que era de 120%o em 1960, passou para 49%o 

em 2006, uma redução de 59,2% nesse período. Os valores desse 

coeficiente são muito variados nos diferentes continentes e países, podendo-

se observar na tabela 1 que a diferença entre o grupo de países 

industrializados e dos menos desenvolvidos aumentou de 5 para 18 vezes 

no mesmo período (UNICEF, 2007). Em 2006, essa diferença era ainda 

maior entre os países, onde esses valores podiam ultrapassar 150%o, como 

no Afeganistão, Serra Leoa, Libéria e Angola, enquanto no Japão e na 

Suécia estava abaixo de 5 %o .  

 
TABELA 1. Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) nos diversos 

países do mundo. 
Países 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2006 
  
Países industrializados 32 21 13 9 7 6 5 5 

Países em desenvolvimento 140 108 86 70 66 60 55 54 

Países menos desenvolvidos 168 149 128 113 106 98 91 90 

Mundial 120 96 77 64 60 55 50 49 
 FONTE: UNICEF, 2007. 

 

O Relatório Mundial da Saúde de 2005 aponta que cerca de 41 % dos 

óbitos em menores de um ano de vida ocorrem na África sub-Saariana e 34 

% no sul da Ásia. Nas Américas, o coeficiente encontrado foi de 5 %o no 

Canadá (ano 2000) e 7 %o no Chile (ano 2002), enquanto que na Bolívia 

(entre os anos 1994 -1998) e no Haiti (entre os anos 1996 - 2000) foi 

respectivamente de 67 %o e 80 %o (WHO, 2005b).  
O coeficiente de mortalidade infantil no Brasil apresentou um 

decréscimo significativo nas últimas décadas, mas com manutenção de 

diferenças regionais importantes. Além disso, o CMI vem diminuindo de 

maneira irregular, sendo que o período entre 1940 e 1960, correspondente à 

fase de implantação e crescimento industrial, marca o início da tendência de 

declínio. No entanto, entre 1960 e 1970, período em que se intensificou o 

êxodo rural, aglomeração populacional em áreas urbanas, desvalorização do 

salário mínimo e maior concentração de renda, houve uma desaceleração 

dessa tendência. Na década de 70, recuperou-se novamente o declínio dos 
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óbitos infantis juntamente com a execução de políticas sociais de infra-

estrutura urbana e de saúde coletiva, bem como, da queda da fecundidade 

(VERMELHO; COSTA; KALE, 2002). A tendência da mortalidade infantil na 

década de 1980 a 1990 foi marcada pela instabilidade, havendo declínio nos 

dois primeiros anos, de estagnação nos dois anos seguintes e novamente de 

redução de 1984 para 1990 (SIMÕES; MONTEIRO, 1995). 

 Estima-se que, no Brasil, a mortalidade em menores de um ano de 

vida tenha declinado de 70 %o nascidos vivos (nv) em 1980 para 27 %o em 

2000 e no ano 2006 foi para 19 %o, ou seja, uma queda de 72,8% num 

período de 26 anos (UNICEF, 2007). Diante desses valores, pode-se 

constatar que sua evolução no Brasil foi mais positiva do que em outros 

países, embora ainda se apresente aproximadamente quatro vezes maior do 

que o observado em nações mais desenvolvidas. Importante ressaltar que o 

Brasil é um país de dimensão continental (8.547.403 km2), com diferentes 

perfis epidemiológicos, sócioculturais e econômicos no seu território. As 

Regiões Sul e Sudeste apresentam CMI próximo de 20 %o nascidos vivos, 

enquanto a Região Nordeste apresenta coeficiente acima de 40%o. Com 

relação aos estados brasileiros, o coeficiente era de 52,6%o e 40%o 

respectivamente para Alagoas e Maranhão, enquanto que para São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal encontrava-se abaixo 

de 16%o no ano 2002. Essa taxa, no município e no Estado de São Paulo, 

era em torno de 50%o em 1980 e chegou próxima de 14 %o no ano de 2004. 

A significativa redução deveu-se, em grande parte, à expansão dos serviços 

de saneamento básico, contribuindo para a queda dos óbitos infantis por 

diarréia, e à vacinação, que eliminou doenças como a poliomielite e sarampo 

(SEADE, 2005). 

 A literatura aponta uma série de fatores que se relacionam com a 

mortalidade infantil, como por exemplo (DUARTE, 2007): 

− condições biológicas maternas (idade materna >=35 anos); 

− condições infantis (recém-nascido pré-termo: <37 semanas de 

gestação; baixo peso ao nascer: <2.500g, independente da duração 

da gestação; retardo do crescimento intra-uterino: peso de 
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nascimento abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, tendo 

como referência a curva de crescimento intra-uterino); 

− condições ambientais (inexistência e falta de acesso aos serviços de 

saúde, saneamento básico deficiente ou inexistente, poluição, etc); 

− relações sociais (moradia precária, desemprego, baixa renda, baixo 

nível de informação, etc.). 

 

 Para melhor compreensão do processo saúde-doença por meio da 

mortalidade infantil, esta pode ser avaliada pelos seus componentes, que 

são a mortalidade neonatal precoce (óbitos ocorridos até o 6º dia de vida) e 

os demais ocorridos no primeiro ano (neonatal tardio, de 7 a 27 dias de 

idade e o pós-neonatal, de 28 até 364 dias de vida).  As causas de morte 

que ocorrem nos períodos que caracterizam os diferentes componentes dos 

óbitos infantis são muito distintas, devendo-se fazer uma análise mais 

detalhada sobre elas.  

 

2.1.2  Mortalidade pós-neonatal, neonatal precoce e tardia 
 

A queda do CMI, observada no Estado de São Paulo e no Brasil nas 

últimas décadas, deveu-se principalmente a redução dos óbitos no período 

pós-neonatal, por fatores relacionados à melhoria das condições de 

saneamento básico (ampliação da cobertura da rede de abastecimento de 

água e a redução do analfabetismo) e das condições de vida 

(principalmente, a atenção à saúde, como a Terapia de Reidratação Oral -

TRO e o Programa Nacional de Imunização – PNI),  o que, 

conseqüentemente, repercutiu na redução das doenças infecciosas 

(gastroenterites e infecções respiratórias) e desnutrição.  Diferentemente, as 

taxas de mortalidade no período neonatal apresentaram uma tendência de 

declínio muito lento devido, principalmente, à baixa resolutividade dos 

programas de pré-natal, de atenção ao parto e ao recém-nascido (LEAL; 

SZWARCWALD, 1996; DUARTE, 2007; COSTA et al, 2003). 
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A participação das mortes ocorridas no período pós-neonatal, no total 

de óbitos infantis, diminuiu de 58,4% em 1975, para 31,6% em 2004, no 

Estado de São Paulo. Em contrapartida, as mortes neonatais aumentaram 

sua participação nesse total, passando de 41,6% em 1975, para 68,4%, em 

2004 (SEADE, 2005). Assim, as ações de saúde devem estar voltadas a 

combater as mortes que ocorrem nos primeiros dias de vida, dedicando 

maior atenção ao recém-nascido e à mãe, tanto no período gestacional, no 

parto, como no primeiro mês de vida. 

Entre os principais fatores relacionados às mortes neonatais mas, 

principalmente, com a neonatal precoce, estão as malformações congênitas, 

nascimento pré-termo e complicações obstétricas antes ou durante o parto. 

Em torno de 1% das crianças tem anomalia congênita maior, sendo essas 

mais comuns nos países em desenvolvimento, especialmente aquelas 

causadas por doenças como sífilis. O Baixo Peso ao Nascer (BPN) é 

considerado um dos determinantes de morte neonatal, mas não como causa 

direta (GUINSBURG, 2007; WHO, 2006a). Aproximadamente 15% das 

crianças nascem com peso abaixo de 2.500g; podendo este percentual ser 

encontrado em torno de 6% e 30%, respectivamente, nos países 

desenvolvidos e em algumas partes do mundo. O pré-termo e suas 

complicações são os fatores mais diretamente implicados com os óbitos 

neonatais do que o próprio BPN. Complicações durante o nascimento, como 

asfixia e trauma, podem levar a danos cerebrais e de outros órgãos. 

Estimativas apontam que a ocorrência de óbito por asfixia pode chegar a 

7%o nascimentos nos países em desenvolvimento, enquanto nos 

desenvolvidos pode ser menos que 1%o nascimentos. Além desses 

determinantes, outras situações podem levar a criança ao óbito no período 

neonatal, como: parto prolongado, ruptura de membrana prolongada, 

infecções maternas ou do recém-nascido (exemplo: sífilis e vírus da 

imunodeficiência humana – HIV) e tétano neonatal (WHO, 2006a).  

Ao se analisar em separado a mortalidade neonatal tardia (óbito entre 

7º e 28º dia de vida), verifica-se que as infecções são a principal causa de 

óbito nesse período e são adquiridas tanto no ambiente hospitalar como 
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doméstico como, por exemplo, a sepsis devido à falta de higiene no 

ambiente e a ocorrência de tétano neonatal em decorrência de inadequado 

cuidado com o cordão umbilical e falta de imunização materna. Além desses 

importantes fatores de risco para o óbito neonatal tardio, estão também: o 

recém-nascido pré-termo, o qual tem um maior risco de adoecer e morrer e a 

inapropriada alimentação causando diarréia e retardo do crescimento. Em 

resumo, a contribuição de cada um desses fatores varia de acordo com a 

saúde materna e a prevalência de doenças endêmicas como sífilis e malária 

mas, principalmente, se deve à disponibilidade de adequado cuidado pré-

natal, de assistência ao parto e ao período neonatal. A mortalidade neonatal 

precoce está relacionada, principalmente, às complicações da gestação e do 

parto, nascimento pré-termo e malformações; enquanto a mortalidade 

neonatal tardia está mais relacionada ao tétano neonatal e infecções 

adquiridas no hospital ou na residência (WHO, 2006a).  

 

2.1.3 Mortalidade fetal 
 

A Organização Mundial da Saúde, a fim de padronizar conceitos e 

possibilitar a comparabilidade internacional de dados, estabeleceu, desde 

1950, que o conceito de nascido vivo é “a completa expulsão ou extração 

completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gestação, de 

um produto de concepção que, depois da separação, respire ou apresente 

qualquer evidência de vida; como batimento cardíaco, pulsações do cordão 

umbilical ou movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária; com 

o cordão umbilical tendo ou não sido cortado e estando ou não desprendida 

a placenta.” (WHO, 1993) 

A duração da gestação não é levada em conta nesse conceito, no 

entanto, ela é empregada para classificar os óbitos fetais em perdas fetais 

precoces (com menos de 20 semanas), intermediárias (de vinte a vinte e 

sete semanas completas) e tardias (com vinte e oito ou mais semanas de 

gestação). (LAURENTI; DE MELLO JORGE, 2002). 



 10

A definição de natimorto baseia-se fundamentalmente em dois 

elementos: um para distingui-lo de nascido vivo e outro para diferenciá-lo de 

aborto (representado pelas perdas fetais precoces e intermediárias). 

Posteriormente, o limite de vinte e oito semanas foi alterado para vinte e 

duas semanas de gestação, ou seja, o óbito que ocorre antes de 22ª 

semana de gestação é aborto e a ocorrência de morte com vinte e duas ou 

mais de gestação é um natimorto (óbito fetal) (LAURENTI; DE MELLO 

JORGE, 2002). Em 2003, a morte fetal apresentava uma taxa de 6,6 %o 

nascidos vivos mais nascidos mortos no município de São Paulo, no entanto, 

o sub-registro desses óbitos é um grande problema. Embora a 

obrigatoriedade do preenchimento de Declaração de Óbito seja para os 

óbitos a partir da 28ª de gestação, recomenda-se que o mesmo também seja 

elaborado para os que morreram com 22 semanas ou mais de gestação, o 

que nem sempre é realizado.  

Os determinantes dos óbitos fetais são muito distintos em relação ao 

momento de sua ocorrência, ou seja, se antes do parto ou durante o parto. 

Enquanto entre os fatores envolvidos com a morte fetal antes do parto estão 

as complicações do cordão umbilical, a pré-eclâmpsia, o retardo do 

crescimento intra-uterino, a ruptura da placenta, a infecção e o tabagismo 

materno; as mortes fetais durante o parto são, em geral, resultado do 

sofrimento fetal e/ou obstrução do trabalho de parto devida à má-posição ou 

má-apresentação do feto (HUANG et al, 2000; FROEN et al, 2001). 

 

2.1.4 Mortalidade perinatal 
 

 A mortalidade perinatal tem sido um dos indicadores de saúde mais 

utilizados quando o objetivo é analisar as condições de vida de uma 

população, já que pode refletir a qualidade da assistência prestada à mulher 

durante o ciclo gravídico-puerperal (BARROS et al, 1987b).   

 A preocupação com os eventos que incidem sobre o concepto durante 

a gestação e após seu nascimento não é recente. Peller, já em 1940, propôs 

o termo “perinatal”, considerando necessário estudar, como “unidade de 



 11

análise”, o conjunto de óbitos ocorridos no período compreendido entre a 28ª 

semana de gestação e o 7º dia de vida (PELLER, 1965).  

Os avanços tecnológicos observados no campo da neonatologia, que 

por meio das unidades de terapia intensiva neonatal tornaram viável uma 

sobrevivência fetal cada vez mais precoce fora do útero materno, fez sentir a 

necessidade de uma reformulação dos conceitos. Assim, com a publicação 

da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID 10), o 

período perinatal passou a ser definido iniciando a partir da 22ª semana de 

gestação, quando o peso ao nascer geralmente alcança 500g (óbitos fetais) 

e terminando com seis dias de vida (óbitos neonatais precoces) (WHO, 

1996; FONSECA; COUTINHO, 2004). Há ainda, alguns autores que 

defendem a inclusão das mortes neonatais tardias (menos de 28 dias) nas 

taxas de mortalidade perinatal, pois argumentam que com a tecnologia 

neonatal disponível, a sobrevivência de recém-nascidos pode ser 

prolongada e a morte vir a ocorrer após o sétimo dia de vida, mas por fatores 

relacionados ao período da gestação e do parto (CARTLIDGE; STEWART, 

1995). Independentemente da classificação, sabe-se que a mortalidade 

perinatal é um indicador de saúde materno-infantil, podendo refletir as 

condições de saúde reprodutiva, a qual está relacionada à situação 

sócioeconômica, à qualidade da assistência pré-natal e ao parto (JACKSON 

et al, 1999).  

De acordo com a CID 10, podem-se citar como algumas afecções 

originadas no período perinatal, ainda que a morte ou a morbidade ocorra 

mais tardiamente, os seguintes agrupamentos (excluindo-se doenças 

endócrinas, nutricionais e metabólicas; lesões, envenenamentos e algumas 

conseqüências de causas externas; malformações congênitas, deformidades 

e anomalias cromossômicas; neoplasias e tétano do recém-nascido):  

− Feto e recém-nascido afetados por fatores maternos e por 

complicações da gravidez, do trabalho de parto e do parto 

(transtornos maternos hipertensivos; incompetência do colo uterino; 

placenta prévia; descolamento prematuro da placenta; outras 

anormalidades morfológicas e funcionais da placenta -  disfunção, 
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infarto e insuficiência placentária; circular de cordão ao redor do 

pescoço); 

− Transtornos relacionados com a duração da gestação e com o 

crescimento fetal (crescimento fetal retardado e desnutrição fetal; 

transtornos relacionados com a gestação de curta duração e peso 

baixo ao nascer);   

− Traumatismo de parto (laceração intracraniana e hemorragia);  

− Transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período 

perinatal (hipóxia intra-uterina; asfixia ao nascer; isquemia miocárdica 

transitória do recém-nascido); 

− Infecções específicas do período perinatal (infecções adquiridas intra-

útero ou durante o parto, por exemplo, doenças virais congênitas e 

septicemia bacteriana do recém-nascido). 

  

A Organização Mundial da Saúde (2006b) aponta que, no mundo, há 

mais de 6,3 milhões de mortes perinatais ao ano, sendo que mais da metade 

correspondem aos óbitos fetais. Verifica-se que as taxas de mortalidade 

perinatal têm declinado lentamente no mundo e em diversas regiões, sendo 

que 93% do total dessas mortes encontram-se nos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos. Um declínio mais favorável das 

taxas tem sido observado na América do Sul do que nas demais regiões do 

mundo (WHO, 2006b). 

As tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente, os números e as taxas 

estimadas de mortalidade perinatal, fetal, neonatal precoce e neonatal que 

foram calculadas para diversas regiões do mundo de acordo com as regiões 

das Nações Unidas que se baseia na fronteira geográfica, enquanto os  

países foram agrupados segundo o nível de desenvolvimento:  

− regiões mais desenvolvidas: Europa, América do Norte, 

Austrália, Nova Zelândia e Japão. 

− regiões menos desenvolvidas: são as demais regiões. 
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− países menos desenvolvidos: são 50 países das regiões 

menos desenvolvidas, sendo que 35 estão na África, nove na 

Ásia, um no Caribe e cinco na Oceania. 

 

Pode-se observar que em termos de número absoluto, os valores 

correspondentes aos óbitos fetais, em geral, são superiores aos neonatais 

precoces (TABELA 2).  

 
TABELA 2. Número de óbitos perinatal, fetal, neonatal precoce e neonatal do mundo e dos 

continentes, 2000. 

Localização 
Nascido 

Vivo 
(000) 

No  de 
óbito 

perinatal 
(000) 

No de 
óbito 
fetal 
(000) 

No de óbito 
neonatal 
precoce 

(000) 

No de óbito 
neonatal (000)

Mundo 132.882 6.337 3.328 3.008 4.002
Regiões mais  desenvolvidas 13.160 134 84 50 63
Regiões menos desenvolvidas 119.721 6.203 3.244 2.959 3.938
Países menos  desenvolvidos 26.639 1.683 850 834 1.132
  
África 30.305 1.929 1.002 927 1.240
Ásia 77.490 4.016 2.124 1.892 2.517
Europa 7.185 91 61 30 38
América Latina / Caribe 11.671 247 112 135 175
América Norte 4.479 33 16 17 21
Oceania 255 11 6 5 7

FONTE: WHO, 2006 (adaptado).  
 

Quanto às taxas, a dos óbitos fetais teve valores bem diferentes nos 

continentes, como nas Américas (entre 3 e 10 %o nascidos vivos), na Europa 

(8 %o nascidos vivos), Oceania (23 %o nascidos vivos), Ásia (27%o nascidos 

vivos) e África (32 %o nascidos vivos).  

A taxa estimada de óbito perinatal no mundo em 2000 era de 47 %o 

nascidos vivos. Ao se analisar as regiões de acordo com o nível de 

desenvolvimento, verifica-se que enquanto nas regiões mais desenvolvidos 

a taxa é de 10%o, nos países menos desenvolvidos pode chegar a 61 %o 

nascidos vivos (TABELA 3). 
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TABELA 3. Estimativa global das taxas de óbito perinatal, fetal, neonatal precoce e 

neonatal do mundo e dos continentes (* por número total de nascimentos 
(vivos e mortos); ** por número total de nascidos vivos), 2000.  

Localização 
Taxa de 

óbito 
perinatal*

Taxa de 
óbito fetal* 

Taxa de 
óbito 

neonatal 
precoce** 

Taxa de 
óbito 

neonatal** 

Mundo 47 24 23 30
Regiões mais  desenvolvidas 10 6 4 5
Regiões menos  desenvolvidas 50 26 25 33
Países menos  desenvolvidos 61 31 31 42
  
África 62 32 31 41
Ásia 50 27 24 32
Europa 13 8 4 5
América Latina e Caribe 21 10 12 15
América do Norte 7 3 4 5
Oceania 42 23 19 26

FONTE: WHO, 2006 (adaptado).  
 

As taxas estimadas de mortalidade perinatal na região da América 

Latina e Caribe variam de 14 a 54 %o nascidos vivos, respectivamente, na 

Argentina e no Haiti. No Brasil, no ano 2000, a taxa estimada para óbitos 

perinatais foi de 20 %o nascidos vivos, a de óbitos fetais foi de 8 %o nascidos 

vivos, a de óbitos neonatais precoces foi de 12 %o nascidos vivos e a de 

óbitos neonatais foi de 15 %o nascidos vivos (WHO, 2006b). 

A tabela 4 apresenta o número de óbitos (por mil nascidos vivos) 

ocorridos em crianças com menos de um ano de vida; entre zero e seis dias; 

entre sete e 27 dias e entre 28 e 364 dias, devido a problemas originados no 

período perinatal entre 1997 e 2004. Pode-se observar um declínio das 

taxas de óbitos infantis no período, sendo que no ano de 2004, os valores 

foram 12,8% e 8,3%, para o Brasil e Estado de São Paulo; principalmente, 

às custas dos óbitos ocorridos até seis dias de vida. Essas taxas 

representam a mortalidade específica por afecções originadas no período 

perinatal em menores de 1 ano de idade.  
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TABELA 4. Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período perinatal 

em menores de 1 ano (por número total de nascimentos), componente 
neonatal precoce (0 a 6 dias) (por número total de nascidos vivos) , 
componente neonatal tardio (7 a 27 dias) (por número total de nascidos 
vivos) e componente pós-neonatal (28 a 364 dias) (por número total de 
nascidos vivos) , Brasil e Estado de São Paulo, 1997 a 2004. 

 
ANOS LOCAL 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Brasil   
<1 ano 16,8 15,3 15,1 14,4 14,2 13,6 13 12,8
0 a 6 dias 13,3 12,1 12 11,1 10,8 10,3 9,8 9,5
7 a 27 dias 3 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
28 a 364 dias 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
   
Estado de São 
Paulo 

  

   
<1 ano 12,5 11,5 10,5 9,9 9,4 8,9 8,5 8,3
0 a 6 dias 9,8 8,8 8 7,3 6,7 6,4 5,9 5,7
7 a 27 dias 2,4 2,4 2,2 2,2 2,3 2,1 2,1 2,1
28 a 364 dias 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

FONTE: DATASUS, 2006 (adaptado).  
1 DATASUS. Indicadores de mortalidade. Taxa de mortalidade específica por afecções originadas no período 
perinatal. Indicadores e dados básicos (IDB), 2006. Brasil. Disponível em: 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2006/c15.htm. Acesso em: 28 ago 2007. 

 

No Brasil, em 2004, a proporção de óbitos por grupo de causas em 

menores de um ano foi menor para doenças infecciosas e parasitárias (7,5 

%), neoplasias (0,3 %), doenças do aparelho circulatório (0,9 %), doenças 

do aparelho respiratório (6,7 %), causas externas (2,2 %) e demais causas 

definidas (21,2 %) do que para as afecções originadas no período perinatal 

(61,2 %). Já no Estado e no Município de São Paulo, os valores para esta 

última foram ainda maiores, respectivamente, 80,0% e 79,0%, o que reforça 

a preocupação com o componente perinatal nessa região. Já o componente 

pós-neonatal é menor na Região Sudeste (4,6 %o nascidos vivos) do que na 

Região Nordeste (12,0 %o nascidos vivos) (DATASUS, 2004)2.  

                                                 

2 DATASUS. Indicadores de mortalidade. Mortalidade proporcional por grupo de causas. Indicadores e dados 
básicos (IDB), 2006. Brasil. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?idb2006/c04.def. Acesso 
em: 02 set 2007. 
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Esse menor valor encontrado na Região Sudeste, bem como, no 

próprio Município de São Paulo, deve-se ao aumento no abastecimento de 

água nas regiões mais pobres levando a uma queda das mortes causadas 

por doenças infecciosas (MONTEIRO; NAZÁRIO, 1995). As políticas 

públicas, voltadas para a melhoria das condições de saneamento básico, 

foram eficazes e efetivas para diminuir a mortalidade pós-neonatal, período 

em que os óbitos estão muito relacionados às doenças associadas às 

condições ambientais. Além disso, provavelmente, outros indicadores 

relacionados à saúde infantil como o aumento do número de crianças 

vacinadas, da assistência pré-natal e do período de aleitamento materno, 

também beneficiaram a saúde infantil, principalmente no período pós-

neonatal (CARVALHAES et al, 1998; MONTEIRO et al, 2000b).  

Em geral, a queda de óbitos pós-neonatais é o que primeiramente 

contribui para o declínio dos óbitos em menores de um ano, devido a 

medidas voltadas para o saneamento básico, imunização e aleitamento 

materno. Posteriormente, é observada a continuidade desse declínio como 

conseqüência de uma melhor assistência à gestante e ao recém-nascido.  

Países como o Japão e Estados Unidos conseguiram, em um primeiro 

momento, redução dos óbitos pós-neonatais, e só obtiveram baixos níveis 

de mortalidade infantil (abaixo dos 10º/oo nv), após reduzir a mortalidade no 

período neonatal precoce. Ações voltadas para melhoria das assistência pré-

natal, parto e recém-nascido são de fundamental importância para que o 

Brasil atinja menores valores de mortalidade perinatal e, conseqüentemente, 

de mortalidade infantil. 

Para tanto, é necessário identificar e examinar em detalhe a 

contribuição das diferentes causas de óbitos que surgem antes da criança 

completar um ano de vida, principalmente, daqueles que ocorrem entre a 22ª 

semana de gestação e o 6º dia de vida. O crescimento e o desenvolvimento 

da criança ocorrem em diversos ambientes que se inter-relacionam. São 

eles: organismo materno, moradia da criança e a região onde se situa essa 

moradia. Para cada período do desenvolvimento infantil, um determinado 

tipo de ambiente poderá contribuir com maior ou menor intensidade. Dessa 
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forma, para o feto, destaca-se a mãe, para o lactente, a moradia, enquanto 

para o escolar, é a região onde mora (SCHVARTSMAN, 1999).   Uma 

recente preocupação está envolvendo o meio ambiente, já que este cerca 

tanto a mãe, quanto o lactente e o escolar. Dentre os fatores ambientais, 

destaca-se a poluição atmosférica como um possível determinante da morbi-

mortalidade infantil. 

 

 

2.2. Poluição do ar e os efeitos adversos à saúde da população 
 

A poluição do ar é um fenômeno preocupante em termos de saúde 

pública e o seu efeito sobre a saúde da população tem sido muito 

investigado em diversos países do mundo. Um aumento dos níveis de 

poluição atmosférica nas cidades tem sido observado e, na maioria dos 

países, os veículos automotores são os principais responsáveis. A 

preocupação com essa situação mobilizou muitos pesquisadores de diversos 

países a investigarem os efeitos nocivos da poluição atmosférica à saúde. 

As pesquisas indicam a poluição do ar como sendo um dos fatores de 

risco tanto para morbidade quanto para mortalidade por: doenças 

cardiovasculares em adultos e idosos (SCHWARTZ; DOCKERY, 1992; 

TONNE et al, 2007; D'IPPOLITI et al, 2003); doenças respiratórias em 

crianças (WOODRUFF et al, 1997; (CALDERON-GARCIDUENAS, 2003), 

adultos e idosos (MARTINS et al, 2002). Os estudos também têm 

encontrado associação positiva entre a exposição das gestantes e dos 

recém-nascidos à poluição do ar e a ocorrência de alguns desfechos como 

baixo peso ao nascer (BOBAK; LEON, 1999b) recém-nascido pré-termo 

(BOBAK, 2000) e mortalidade infantil (LOOMIS et al, 1999). 

Em estudo realizado na República Tcheca, os resultados indicaram 

associação significante entre a poluição e mortalidade no período pós-

neonatal por causas respiratórias (BOBAK; LEON, 1999a). Os efeitos dos 

poluentes atmosféricos sobre a criança no período pós-neonatal, bem como, 

para àquelas acima dessa faixa etária foram identificados em alguns 



 18

trabalhos. Woodruff et al (1997) analisaram um grupo de 4 milhões de 

crianças nascidas nos Estados Unidos, entre 1989 e 1991 e identificaram 

associação entre a exposição ao poluente do ar e risco de mortalidade pós-

neonatal. Na Cidade do México, Loomis et al (1999) realizaram um estudo 

de séries temporais, entre os anos de 1993 e 1995, e observaram que a 

mortalidade em crianças estava associada com um aumento na média da 

concentração dos poluentes entre o 3º e 5º dia antes do óbito. 

No Brasil, pesquisas também têm identificado a poluição atmosférica 

como um dos fatores que comprometem a saúde. Com relação aos 

trabalhos sobre mortalidade, na cidade do Rio de Janeiro foi constatada 

associação entre poluição do ar e mortes por pneumonia em menores de 1 

ano de idade (PENNA; DUCHIADE, 1991). Segundo SALDIVA et al (1994), 

mortes respiratórias em menores de 5 anos de idade foram associadas com 

poluentes atmosféricos na cidade de São Paulo. Entre os idosos, um 

aumento de 3-4% nas mortes diárias por todas as causas e por doenças 

cardiovasculares esteve associado aos poluentes atmosféricos (GOUVEIA; 

FLETCHER, 2000b). 

Quanto às morbidades, alguns estudos investigaram a exposição aos 

poluentes nas crianças e nos idosos. Na população idosa, um estudo 

ecológico de séries temporais foi desenvolvido, observando-se um aumento 

do número de atendimento por pneumonia e gripe em idosos (MARTINS et 

al, 2002). Em atendimento num centro de emergência no Município de São 

Paulo, observou-se relação entre poluentes atmosféricos e doença cardíaca 

isquêmica, como angina e infarto agudo do miocárdio (LIN et al, 2003). 
Freitas et al (2004) identificaram uma associação estatisticamente 

significante entre os poluentes do ar e o aumento de admissões por doenças 

respiratórias em menores de 15 anos, bem como, aumento da mortalidade 

em idosos. BRAGA et al (1999) e GOUVEIA; FLETCHER (2000a 

identificaram que a poluição do ar estava associada às admissões 

pediátricas hospitalares em São Paulo. Ao se avaliar as condições sociais da 

população da cidade de São Paulo, foi encontrada uma maior prevalência de 

sintomas respiratórios em crianças mais expostas aos poluentes do ar, e que 
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as condições sócioeconômicas agravavam o problema (SOBRAL,1989). Em 

Cubatão, uma cidade com grande número de indústrias, foi analisado o 

efeito dos poluentes sobre a função respiratória em crianças em idade 

escolar, sendo demonstrada uma associação negativa de um poluente 

atmosférico em relação à função pulmonar (SPEKTOR, 1991). Em São 

Paulo, dois estudos de série-temporal mostraram que a mortalidade em 

crianças menores de cinco anos de idade devido a doenças respiratórias 

teve uma associação positiva com os níveis de óxidos de nitrogênio (NOx) 

(SALDIVA et al, 1994; CONCEIÇÃO et al, 2001).  

 

2.2.1 Poluição do ar e mortalidade perinatal   
 

As mortes por causas perinatais, quando comparadas com outras 

causas, são mais difíceis de serem reduzidas, fazendo-se necessário 

conhecer quais os fatores determinantes para que se possa intervir, 

adotando-se medidas preventivas adequadas e efetivas. O peso ao nascer e 

sua relação com desfechos adversos no período perinatal têm sido objeto de 

muitas investigações na área de saúde pública. Algumas vezes o peso do 

recém-nascido pode ser o próprio desfecho, ou ainda, ser um indicador de 

risco para mortalidade. O grupo mais vulnerável e que gera maior 

preocupação é o de baixo peso ao nascer (peso < 2500g) (GCEP, 1996). 

O peso e as condições de saúde do recém-nascido são determinados 

por diversos fatores complexos e inter-relacionados, os quais têm origem 

nas condições biológicas, sociais e ambientais em que a mulher está 

exposta no período gestacional. Segundo Barros et al (1987a), o baixo peso 

ao nascer está fortemente associado à mortalidade perinatal. Partindo-se 

desse ponto, ao se levar em consideração os principais fatores que influem 

sobre o peso ao nascer, estes também poderão contribuir na mortalidade 

perinatal, como: 

variáveis relativas ao recém-nascido como ser pré-termo (idade 

gestacional <37 semanas; sexo masculino (mais meninos do que meninas 

nascem no mundo (105-106 meninos / 100 meninas), sendo bem conhecido 
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que as taxas de óbitos no 1º mês de vida é mais freqüente entre o sexo 

masculino; (WHO, 2006a; MENEZES et al, 1998);  

− variáveis relativas à mãe como peso <49kg ou >=61Kg, 

estatura <1,50m, idade materna >=35 anos, tabagismo, 

escolaridade <=4 anos e condições sócioeconômicas 

desfavoráveis (renda <= um salário mínimo) (MENEZES et al, 

1998; COSTA; GOTLIEB, 1998; MONTEIRO et al, 2000a; 

NASCIMENTO; GOTLIEB, 2001; ALMEIDA et al, 2002; 

FONSECA, 2005; AQUINO et al, 2007); 

− variáveis relativas à história reprodutiva como cuidados pré-

natais (< 5 consultas), gestações múltiplas (estão associadas 

com um maior risco de morte para ambos, mãe e feto; mais da 

metade dos gêmeos e a maioria dos trigêmeos são pré-termos 

e têm maiores taxas de óbito do que as crianças nascidas a 

termo) e multiparidade (>4 filhos) (VICTORA et al, 2000; 

MENEZES et al, 1998; COSTA; GOTLIEB, 1998; KRAMER et 

al, 2000; KRAMER et al, 2001; WHO, 2006a).  

 

A preocupação com relação aos fatores ambientais, em especial, à 

poluição atmosférica, tem sido enfatizada como uma das prioridades em 

saúde pública, já que a qualidade do ar onde vivem as pessoas pode 

interferir na saúde delas, mesmo antes de nascerem (BOBAK, 2000). Entre 

os estudos, que identificaram a poluição do ar como um dos determinantes 

do baixo peso ao nascer, estão os realizados na China (WANG et al, 1997) e 

em Seul (HA et al, 2001).  

Apesar da relação direta ar-pulmão que muitas vezes se faz, a 

literatura tem demonstrado que os efeitos adversos à saúde relacionados à 

poluição do ar não se restringem apenas ao aparelho respiratório. Em 

estudo realizado na China, observou-se que a poluição atmosférica contribui 

para um maior risco de BPN (WANG et al, 1997). Nesse estudo, todas as 

gestantes morando em quatro áreas residenciais de Beinjing foram 

analisadas entre os anos de 1988 e 1991, obtendo-se informações 
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individuais tanto das mães quanto dos recém-nascidos, bem como, dos 

valores das concentrações dos poluentes nos respectivos trimestres de 

gestação. Um resultado estatisticamente significante foi encontrado na 

relação entre a exposição materna no 3º trimestre aos poluentes e a 

ocorrência de BPN. Já em Seul, na Coréia do Sul, a exposição no 1º 

trimestre de gestação aos poluentes foi fator de risco para o BPN (HA et al, 

2001).  

Com relação aos trimestres de exposição materna e risco de menor 

peso ao nascer, nem todos os trabalhos identificaram associação entre a 

poluição do ar e BPN no mesmo trimestre, bem como nem todos analisaram 

os três trimestres de gestação. Ao se identificarem as limitações presentes 

nesses estudos, observou-se que nem todos os trabalhos examinaram todos 

os poluentes (RITZ; YU, 1999) ou consideraram mais de um poluente no 

modelo de regressão (WANG et al, 1997). 

Nos Estados Unidos, mais especificamente na região nordeste, a 

exposição ambiental aos poluentes do ar aumentou o risco para BPN nos 

recém-nascidos a termo no terceiro trimestre (MAISONET et al, 2001), e no 

sul da Califórnia também foi constatado que a exposição no último trimestre 

de gravidez está associada com o baixo peso ao nascer (RITZ; YU, 1999). 

Na Geórgia, Rogers et al (2000) constataram uma associação entre muito 

baixo peso ao nascer (<1500g) e exposição materna aos poluentes 

atmosféricos, porém não analisaram os trimestres de gestação.  

Na Europa, outros trabalhos abordando essa mesma temática foram 

também realizados. Na República Tcheca, região central da Europa, uma 

associação foi identificada entre BPN e prematuridade e a exposição 

materna no 1º trimestre aos poluentes (BOBAK, 2000). Esse estudo analisou 

os nascimentos que ocorreram no período de um ano e exposição materna 

nos três trimestres de gestação. Um outro trabalho na República Tcheca 

também foi desenvolvido, os autores Bobak e Leon (1999b) realizaram um 

estudo ecológico, em que a associação observada entre as variáveis de um 

grupo não representam necessariamente a associação existente em nível 

individual. Como a unidade de análise foi distrito-ano, os distritos foram 
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incluídos três vezes durante a análise conforme o período de três anos 

considerado no estudo. Dessa forma, tanto o desfecho quanto a exposição 

não foram analisados a partir de medidas individuais, o que foi uma 

desvantagem desse trabalho em relação aos demais que avaliaram as 

características individuais de cada recém-nascido. Ainda na República 

Tcheca, mais especificamente, na região norte da Boêmia, o risco para o 

retardo de crescimento intra-uterino aumentou conforme o aumento da 

concentração dos poluentes durante o 1º trimestre de gestação (DEJMEK et 

al, 1999).  

No Brasil, a cidade de São Paulo tem estudos recentes que indicaram 

um menor ganho de peso do recém-nascido em relação à exposição 

materna no primeiro trimestre de gestação a poluição do ar (GOUVEIA et al 

2004; MEDEIROS; GOUVEIA, 2005). No entanto, os estudos dos efeitos da 

poluição do ar, especificamente, sobre a mortalidade perinatal ainda são 

escassos. Uma pesquisa desenvolvida por Pereira et al (1998) analisou a 

associação entre a poluição do ar e a mortalidade intra-uterina. Nesse 

estudo encontrou-se associação com perdas fetais tardias (28 semanas ou 

mais de gestação), evidenciando-se que os níveis de carboxihemoglobina no 

cordão umbilical estavam correlacionados com os níveis de monóxido de 

carbono presente no ambiente, indicando exposição fetal à poluição 

atmosférica. Nishioka et al (2000) obtiveram resultados consistentes da 

influência direta dos poluentes sobre as mortes fetais tardias (com vinte e 

oito ou mais de gestação) e neonatal na cidade de São Paulo, no ano de 

1998. Lin et al (2004) avaliaram na mesma cidade o impacto dos diferentes 

níveis diários das concentrações dos poluentes atmosféricos sobre o número 

diário total de óbitos neonatais (aquele que ocorre entre o 1º e o 28º dia de 

vida) num estudo de série temporal, porém o período analisado foi maior que 

a pesquisa de Nishioka et al (2000), ocorrendo entre 1998 e 2000.  

Na Grã-Bretanha foi desenvolvido um estudo sobre a mortalidade 

perinatal e infantil em populações residentes próximo às áreas de maior 

concentração de fumaça e de dióxido de enxofre (DOLK et al, 2000). Os 

autores concluíram que não houve evidência no aumento do risco para 
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ocorrência de baixo peso ao nascer, natimortos, mortalidade neonatal e/ou 

mortalidade pós-neonatal em regiões próximas às indústrias. No entanto, o 

limite do poder estatístico da pesquisa, para detectar pequenos riscos, foi 

apontado. 

 

2.3.  Poluição do ar e crescimento urbano 
 

A contaminação ambiental não é um fato recente já que esta se 

originou com a industrialização da sociedade no século XVIII. 

Posteriormente, cidades norte-americanas e européias vivenciaram 

episódios de alta contaminação atmosférica no século XX. Em resposta a 

essa adversidade, políticas ambientais, como adequação do trabalho 

industrial e do uso de energia, foram sancionadas nos Estados Unidos e 

Reino Unido na década de 70 no sentido de se melhorar a qualidade do ar. 

No entanto, apesar das medidas adotadas a partir desse período, os efeitos 

maléficos da poluição permanecem, sendo um problema de natureza global.  

O crescimento urbano e populacional têm sido o maior determinante 

da qualidade do ar. Brasil e México são os países mais populosos da 

América Latina e Caribe (ALC). Eles compõem 51% do total da população 

dessa região, enquanto que os 49% restantes estão distribuídos entre os 

demais 38 países e territórios (PAHO, 2005). A ALC encontra-se entre as 

regiões mais urbanizadas dos países em desenvolvimento, onde atualmente, 

77% da população vivem em áreas urbanas. Países como a Argentina e o 

Uruguai, bem como, algumas das Ilhas do Caribe, apresentam população 

urbana correspondente a mais de 90%; enquanto na América Central chega 

ao redor de 50% (PAHO, 2004). 

No ano 2000, sete cidades da América Latina e Caribe registraram 

cinco milhões ou mais de habitantes, e três dessas cidades, Cidade do 

México, São Paulo e Buenos Aires estavam com população acima de 10 

milhões (UN, 2003). 

O comprometimento da qualidade do ar é comum para quase todas 

as maiores áreas metropolitanas da ALC e, conseqüentemente, a população 
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que ali vive está exposta aos poluentes atmosféricos e pode ter sua saúde 

afetada. A desigualdade na distribuição de renda na América Latina é a mais 

extrema no mundo, o que implica numa segregação de determinadas 

parcelas da sociedade (PAHO, 2005). A exclusão social é mais do que 

pobreza, é falta de autonomia (exemplo: emprego), de desenvolvimento 

humano (exemplo: grau de instrução dos chefes de família), de eqüidade 

(exemplo: mulheres chefes de família) e de qualidade de vida (exemplo: 

moradia) (SPOSATI, 1996).  A favela retrata esse cenário e pode ser 

definida como um conjunto de habitações populares precariamente 

construídas (por via de regra em morros) e com recursos higiênicos 

deficientes. De acordo com Cunha (2007), as favelas sempre foram vistas 

como ameaça à população, primeiramente como uma ameaça sanitária à 

cidade, mais tarde como um local que abrigava as prostitutas e os 

malandros, e por isso ameaçavam a moral e a ordem dos grandes centros, 

e, mais recentemente, as favelas estão sendo vistas como uma ameaça ao 

meio ambiente.  

 Pobreza e falta de planejamento do crescimento urbano têm 

contribuído para o surgimento de favelas e outros assentamentos precários 

e, conseqüentemente, as pessoas que vivem nesse ambiente são 

provavelmente as mais susceptíveis à poluição do ar. Um estudo realizado 

no Brasil, mais especificamente no Município de São Paulo, encontrou 

correlação inversa dos níveis de poluição atmosférica e indicadores do nível 

sócioeconômico, verificando-se maior mortalidade entre os de menor 

escolaridade, baixa renda e morando em favelas (MARTINS, 2004). 

 

2.3.1 Município de São Paulo 
 

“São Paulo, a maior cidade da América Latina, está entre as maiores 

cidades do mundo por seu tamanho, pelo poder de sua concentração 

econômica, pela posição dominante que ocupa sobre território nacional, bem 

como na América do Sul”  (DROULERS, 2004). 
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Atualmente, o município conta com 10.995.082 habitantes numa área 

de 1.509 Km2 (SÃO PAULO, 2007), uma frota automotiva em torno de 

5.000.000 de veículos (ou seja, 21% do total nacional) e, aproximadamente, 

14.600 km de vias (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 2004). 

Localizada na região sudeste do Brasil, a cidade possui 31 subprefeituras e 

96 distritos (menor unidade administrativa municipal), é considerada a capital 

administrativa do Estado de São Paulo e núcleo central da Região 

Metropolitana de São Paulo (RMSP) (ANEXO 1)3 . A RMSP apresenta uma 

mancha urbana contínua com cerca de 100 Km de extensão no sentido 

leste-oeste; conta com 39 municípios e uma população em torno de 20 

milhões o que a torna a metrópole mais populosa do Brasil e a terceira do 

mundo depois de Tóquio e Cidade do México (FIGURA 1).  

                                                 
3 São Paulo. Município de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente. Características gerais. Disponível em: 

http://209.85.165.104/search?q=cache:_YQhksp7d0gJ:www.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/meio_ambient

e/projetos_acoes/0004/capitulo2.pdf+localiza%C3%A7%C3%A3o+e+contexto+metropolitano+%2B+%22munic%C3

%ADpio+de+S%C3%A3o+paulo%22&hl=en&ct=clnk&cd=7. Acesso em: 03 mar 2007. 
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FIGURA 1. Imagem de satélite focalizando a Região Metropolitana de São Paulo
4
 .   

NOTA:São_Paulo_Landsat_(fotografia de satélite).jpg (400 × 400 pixel, tamanho do ficheiro: 
46 KB, tipo MIME: image/jpeg).Uma imagem do satélite Landsat.Originalmente carregada na 
Wikipédia anglófona em w:Image: São Paulo Landsat.jpg. Data da imagem: 16 de janeiro de 
2005.  

 

 

A cidade de São Paulo está localizada na bacia do rio Tietê, tendo os 

rios Pinheiros e Tamanduateí como sub-bacias. O Tietê atravessa o Estado 

e a cidade de São Paulo. O Rio Pinheiros (FIGURA 2) nasce do encontro do 

rio Guarapiranga com o rio Grande e deságua no Tietê, também 

atravessando a cidade de São Paulo. Ele é margeado pela via expressa 

Marginal Pinheiros na cidade de São Paulo que, junto com a Marginal Tietê, 

compõem o principal sistema viário da cidade (TRAVASSOS; GROSTEIN, 

2007). 

 

 
                                                 
4 São Paulo (cidade). Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade). Acesso em: 16 jun 

2007. 
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 FIGURA 2. Rio Pinheiros, em frente ao Jockey Club em São Paulo.  

 

O Rio Tamanduateí encontra seu afluente principal, o rio 

Anhangabaú, onde atualmente se encontram a avenida São João e o vale 

do Anhangabaú. Esse rio passa pelos municípios de Santo André e São 

Caetano do Sul e deságua no rio Tietê, município de São Paulo. É margeado 

em grande parte pela Avenida do Estado. Essa avenida é uma movimentada 

via pública do município de São Paulo, que faz a ligação entre o centro da 

cidade com os bairros da zona sul (TRAVASSOS; GROSTEIN, 2007). 

O clima de São Paulo é considerado subtropical, com temperatura 

média anual que varia entre 15 e 22o C. Devido à proximidade do mar, o 

município apresenta dias em que o calor não é tão intenso no verão, bem 

como, dias com frio de menor intensidade no inverno. No inverno, há 

ocorrência do fenômeno de inversão térmica e uma menor freqüência de 

chuvas. A precipitação anual é de 1.900 mm, concentrando-se 

principalmente no verão (BRAGA et al, 2007) .  

O município apresenta valores geralmente intermediários com relação 

às variáveis meteorológicas. Há duas estações predominantes na região, 

uma chuvosa que compreende o período de outubro a abril, e outra seca 

que vai de maio a setembro. A estação chuvosa é influenciada pelo 

aquecimento continental que juntamente com outros fatores favorece a 
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ocorrência de chuvas abundantes, já a estação seca tem grande influência 

das frentes frias provenientes do sul do continente (CETESB, 2006). Dessa 

forma, as baixas temperaturas, a diminuição da precipitação e a estabilidade 

atmosférica encontradas no inverno prejudicam a dispersão dos poluentes.  

 

2.3.2 Região Sul do Município de São Paulo 
 
A Região Sul do Município de São Paulo é formada pelos seguintes 

distritos: Campo Limpo, Capão Redondo, Cidade Ademar, Cidade Dutra, 

Grajaú, Jardim  Ângela, Jardim São Luís, Parelheiros, Pedreira, Socorro, Vila 

Andrade, Marsilac, Campo Grande, Jabaquara e Santo Amaro, e esses três 

últimos pertencem à Subprefeitura da Região Centro-Sul (ANEXO 1). 

O centro e as periferias da metrópole paulistana são traduções 

territorialmente distintas da desigualdade de oportunidades urbanas que 

define as cidades brasileiras. Muito mais que as diferenças econômicas e 

sociais, há grandes implicações na forma e no funcionamento das cidades. A 

expansão da população em periferias precárias tem levado as pessoas à 

necessidade de viagens que atravessam a cidade para se ter acesso a 

emprego, a oportunidades econômicas, culturais, etc (ROLNIK, 1999). 

O rodoanel metropolitano (FIGURA 3) está em construção, seu 

traçado passa, em sua maior parte, pelas áreas dos mananciais, 

principalmente nos seus trechos sul e norte. A duplicação da antiga estrada 

Parelheiros (atual Avenida Teotônio Vilela) e da Estrada M’boi Mirim foram 

fatores decisivos na orientação da expansão urbana de São Paulo no vetor 

sul (VENTURI, 2004). 

A expansão e o adensamento da cidade na periferia trazem como 

conseqüência a degradação dos atributos naturais do cenário urbano, dentre 

eles a vegetação. As cidades que perderam sua cobertura vegetal, como 

São Paulo, poderiam reorientar suas políticas básicas (moradia, sistema 

viários, meios de transporte, áreas de lazer, etc), incorporando os benefícios 

advindos da cobertura vegetal, e assim, qualificando seu ordenamento 

territorial (FURLAN, 2004). 
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FIGURA 3. Traçado do trecho sul do rodoanel
5
. 

 

Na periferia urbana de São Paulo, o crescimento populacional é 

positivo, e se estende para além dos núcleos antigos como Penha, Nossa 

Senhora do Ó, Santana, Santo Amaro e Pinheiros. Atualmente, há uma 

mobilidade territorial de populações em direção à Cantareira e à Região das 

represas, ao sul do município, áreas que até bem pouco tempo eram tidas 

como inabitáveis. Na região das represas, os loteamentos ilegais 

começaram nos anos de 1970, atualmente essa região tem mais de um 

milhão de habitantes, caracterizando uma ocupação massiva que se formou 

nas últimas três décadas. Santo Amaro, um bairro antigo, em geral, serve de 

passagem dos habitantes da área do manancial para demais regiões do 

município (SEABRA, 2004). 

                                                 
5 Disponível em: Instituto sócio-ambiental. Disponível em: http://www.mananciais.org.br/site/mapas. Acesso em: 16 set 2007. 
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A região Sul tem grande incidência de usos residenciais horizontais 

de médio e alto padrão como no alto da Boa Vista (FIGURA 4). Há uma 

grande concentração de usos comerciais e serviço nas Avenidas Santo 

Amaro e João Dias e no Centro de Santo Amaro ao redor do Largo 13. O 

uso industrial nessa região ocupa localizações tradicionais ao longo da 

Avenida Marginal do Rio Pinheiros, principalmente nas áreas mais próximas 

às barragens das Represas Billings e Guarapiranga. O Sul Extremo 

apresenta alta incidência de usos residenciais, principalmente, horizontais de 

baixo padrão. Não se localizam grandes concentrações, observando-se 

praticamente todos os usos dispersos pelo território. Paralelamente à 

ocupação de alto padrão horizontal às margens da Av. Robert Kennedy, 

observa-se uma ocupação por residências horizontais de baixo padrão, em 

área de proteção aos mananciais. Essa ocupação é induzida, 

principalmente, pela consolidação da Avenida Teotônio Vilela e Estrada de 

Parelheiros. Observa-se ainda ao extremo sul do Município, algumas 

manchas dispersas de ocupação, principalmente de baixo padrão6 . 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 4. Padrões de usos residenciais horizontais de médio e alto padrão Alto da Boa Vista 

                                                 
6 SÃO PAULO. Prefeitura do Município de São Paulo. Atlas ambiental. Disponível em: 
http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=20. Acesso em: 08 set 2007. 
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A população da Região Sul do Município de São Paulo, no ano 2000, 

era de aproximadamente 2.211.101 habitantes, cerca de 21,2% da 

população do município7. A densidade demográfica do Município de São 

Paulo é de 7.286,3 habitantes/ Km2, a qual se encontra semelhante para 

determinados locais da Região Sul. No ano de 2004, os distritos de Marsilac, 

Parelheiros, Grajaú, Socorro e Santo Amaro apresentavam até 4.500 

habitantes/Km2; entre mais de 4.500 e 8.000 no Jardim Ângela, Cidade 

Dutra, Pedreira e Campo Grande e com mais de 15.000 habitantes / Km2 no 

Capão Redondo, Campo Limpo e Cidade Ademar, o que pode ser verificado 

no Anexo 2. No ano 2000, essa Região continha 1.006 favelas, 

contabilizando 49,8% do total correspondente do município. A distribuição 

dessas favelas é bem heterogênea entre os distritos, por exemplo, enquanto 

no Jardim Ângela, o número pode chegar a 153, em Santo Amaro são três e 

no Marsilac há uma favela7.   

Apesar das melhorias das condições de moradia e do saneamento 

básico, a população ainda sofre com os aspectos sócioeconômicos de uma 

sociedade concentradora de rendas. Dentre os distritos que concentram 

grande parcela da população excluída estão: Jardim Ângela e Grajaú 

(IZIQUE, 2003). 

A taxa de mortalidade infantil no município, no ano 2006, foi de 

12,8%o nascidos vivos, verificando-se que do total de 96 distritos do 

município, 45 distritos apresentavam taxas entre 11,0 e 17,0 %o e em 35 

distritos, essas taxas estavam entre 5,0 e 11,0%o nascidos vivos. Na Região 

Sul havia, na mesma época, um predomínio na faixa entre 11,0 e 17,0 %o 

nascidos vivos, com exceção de Parelheiros que apresentava uma taxa 

entre 17,0 e 25,0%o nascidos vivos e os distritos de Socorro, Pedreira e 

Marsilac com valores entre 5,0 e 11,0%o nascidos vivos (ANEXO 3). No 

mesmo ano, a taxa de mortalidade neonatal (óbitos em menores de 28 dias 

                                                 
7 SÃO PAULO. Secretaria municipal de Planejamento. Informações gerais. Disponível em: 
http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/. Acesso em: 16 jun 2007. 
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de vida) foi de 8,26%o nascidos vivos para o município e variou entre 6,7 e 

11,1%o nascidos vivos na Região Sul (ANEXO 3). 

Atualmente, o contexto sócioeconômico de São Paulo parece 

acumular, no curso de sua história, vários problemas ambientais, 

especialmente nas áreas dos mananciais da RMSP, onde ausência de 

saneamento, os desmatamentos e deslizamentos de encosta, a crise de 

abastecimento de água e o agravamento da violência formam um cenário 

sócioambiental complexo.  

Há uma desordem urbana? A partir da realidade das cidades 

industriais do século XIX, observa-se que, na verdade, houve uma 

substituição de uma ordem urbana por outra, a ordem capitalista que se 

traduz como desordem (doenças, trânsito, poluição, etc.) (CHOAY, 2001). 

No entanto, essa desordem é a ordem típica e própria do modo de produção 

capitalista. Diante de uma visão funcionalista e organicista de cidade, a 

ocupação de algumas áreas poderia ser considerada como desordenada ou 

caótica em sua aparência, adjetivos esses que não explicam a essência do 

processo. Tais ocupações podem ser consideradas como “a expressão 

espacial da falência do poder público como gestor do território e gerador de 

políticas sociais; como a expressão espacial das relações conflitantes e 

assimétricas entre os segmentos de representação da sociedade civil, 

governo e iniciativa privada”. Um exemplo dessa situação são os traçados 

das ruas que não seguem uma ordenação e não possuem uma boa 

estruturação. Uma infra-estrutura física, como água encanada, luz e asfalto, 

não havia, pelo menos, no início das ocupações. Da mesma forma, o 

estabelecimento de instituições sociais como escolas e postos de saúde, 

eventualmente, surge depois, mediante pressões da demanda social e das 

comunidades organizadas (VENTURI, 2004). 

 
2.3.3 Uso do solo no Município de São Paulo 

 
A legislação relativa ao zoneamento, Ato nº 663, de 10 de agosto 

1934, permaneceu por quase 40 anos e disciplinava o uso e ocupação do 
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solo apenas para alguns perímetros em ruas do Município. Elaborado o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado/PDDI - Lei nº 7.688/71, foi 

proposto em 1972 uma legislação com zonas numeradas e perímetros 

delimitados, abrangendo todo o Município, com o objetivo de estabelecer 

equilíbrio entre as diferentes funções urbanas- habitação, trabalho, lazer e 

circulação de forma harmoniosa8 .  O novo zoneamento do município, a Lei 

nº 13.885, de 25 de agosto de 2004, estabelece normas complementares ao 

Plano Diretor Estratégico, institui os Planos Regionais Estratégicos das 

Subprefeituras, dispõe sobre o parcelamento, disciplina e ordena o Uso e 

Ocupação do Solo do Município de São Paulo9 . 

Ao se referir sobre o uso do solo no município verifica-se uma grande 

diversidade. O mapa de uso do solo por quadra fiscal foi elaborado a partir 

de dados de imóveis do Departamento de Rendas Imobiliárias – RI da 

Secretaria de Finanças – SF, o TPCL – Cadastro Territorial e Predial de 

Conservação e Limpeza desde a década de 70 para fins de planejamento e 

não apenas fiscais. A sigla TPCL corresponde às iniciais dos tributos 

(imposto, taxa) previstos: territorial, predial conservação e limpeza, sendo 

formado por diversos bancos de dados e uma centena de programas 

(MACHADO, 2004). O mapa é uma representação dos dados de área 

construída do TPCL tendo como base o layer de quadras fiscais da base 

cartográfica digital do Município de São Paulo. A partir do cruzamento dos 

códigos de usos e padrões construtivos do TPCL, a Secretaria Municipal de 

Planejamento (SEMPLA) estabeleceu 15 classes de predominância para 

área construída, entre elas estão Uso Residencial Horizontal Baixo Padrão, 

Uso Residencial Vertical Médio e Alto Padrões, Uso Comercial e Serviços. 

Entende-se por predominância quando a classe de maior incidência 

ultrapassar ou alcançar a 60% da área construída total da quadra. As 15 

classes adotadas fornecem dados sobre a tipologia da ocupação (horizontal 

e vertical), o padrão das edificações (baixo, médio e alto), o tipo de uso 

                                                 
8
SÃO PAULO. Secretaria municipal de Planejamento. Disponível em: 

http://www.prodam.sp.gov.br/sempla/zone.htm. Acesso em 26 set 2007.  
9 SÃO PAULO. Secretaria municipal de Planejamento. Disponível: http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/urb_zon.php. 
Acesso em: 26 set 2007. 
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(residencial, industrial, comércio e serviços, etc), coeficiente de área de 

terreno e área construída para cada aproveitamento, entre outros. 

Identificação de áreas verdes, infra-estrutura de saneamento ambiental, 

paisagem urbana e qualidade do ar são fatores que variam entre os 

diferentes locais devido ao tipo de uso do solo e ocupação (FIGURA 5)10 . 

 

 
FIGURA 5. Diferentes padrões de ocupação do solo em uma mesma região.  Estádio do Pacaembu - 

São Paulo – Brasil.1 
 

2.3.4 Crescimento e urbanização do Município de São Paulo 
 

O crescimento e a urbanização do Município de São Paulo trouxeram, 

como uma de suas conseqüências, a poluição atmosférica. O baixo poder de 

dispersão dos poluentes devido às características atmosféricas e 

topográficas do local agrava ainda mais a qualidade do ar. A figura 1 mostra 

                                                 
10 USO DO SOLO. Disponível em: http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=19. Acesso em: 03 mar 
2007. 
 



 35

uma mancha cinzenta no centro da foto que representa a área urbanizada 

da Região Metropolitana de São Paulo. 

Essa “mancha urbana” se estende por mais de 100 Km no sentido 

leste-oeste e em torno de 40 Km norte-sul. Vinte dos 39 municípios 

apresentam um continuum urbano quase que totalmente impermeabilizado 

na alta bacia do rio Tietê e de seus maiores afluentes, os rios Pinheiros e 

Tamanduateí. Somente o município de São Paulo apresenta uma área 

urbana de 1.000 Km2 (VENTURI, 2004). 

As questões relacionadas à qualidade ambiental em São Paulo 

modificaram-se ao longo da história segundo diferentes contextos 

sócioeconômicos vivenciados. As condições do ambiente urbano 

mantinham-se boas enquanto o município concentrava-se entre o riacho 

Anhangabaú e o rio Tamanduateí (TOLEDO, 1983). As intervenções no rio 

Tamanduateí para retificação do seu curso, aterramento e ocupação de suas 

várzeas, a partir de meados do século XIX, agravaram os problemas 

ambientais do local com a ocorrência de inundações. A ausência de 

saneamento, associada às inundações, gerou um contexto de intensa 

insalubridade. Tal situação fez com que a população, especialmente a elite, 

ocupasse locais livres de inundações, como os Campos Elísios e, 

posteriormente, Higienópolis e Avenida Paulista (VENTURI, 2004).  

O Código de Posturas constituiu-se na primeira legislação urbanística, 

em 1886, entretanto sem atender diretrizes de uso e ocupação do solo. 

Estabeleceu-se a largura mínima das vias de circulação e localização de 

algumas atividades como teatros, hospitais e indústrias (SÃO PAULO, 

1992). Em 1901, a Companhia Light realiza a barragem do rio Guarapiranga 

com o objetivo de garantir volume de água suficiente para a primeira Usina 

Hidrelétrica de Parnaíba. A presença da represa atraiu a população nos 

finais de semana para o local, resultando na instalação de uma linha de trem  

até Santo Amaro (KLIASS, 1993). 

Posteriormente, a impermeabilização das várzeas dos rios Tietê e 

Pinheiros, bem como, os tipos de uso ali impostos, também agravaram os 

problemas das inundações. As tendências urbanísticas européias, que 
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priorizavam a funcionalidade e a circulação, influenciaram o projeto urbano 

de São Paulo como, por exemplo, o Plano de Avenidas já planejado desde 

1920 por Ulhôa Cintra e Francisco Prestes Maia e executado por este último 

nas décadas seguintes (VENTURI, 2004). Esse Plano dava as primeiras 

diretrizes de zoneamento das cidades, propostas para os sistemas viários, 

localização de edifícios públicos e áreas verdes. No entanto, ao serem 

negligenciadas as características físico-territoriais, essa importação do 

urbanismo funcionalista gerou um crescente agravamento dos problemas 

das inundações (CUSTÓDIO, 2002). 

Durante as duas primeiras gestões de Prestes Maia (1938-1945), 

observou-se uma reestruturação viária da área urbana central de São Paulo 

como o alargamento das ruas da Liberdade e Duque de Caxias, e da 

Avenida São João, a construção da ligação Rebouças-Eusébio Matoso, a 

Avenida Rio Branco, o primeiro trecho da Avenida Vinte e Três de Maio, a 

Ponte das Bandeiras e o prolongamento da Avenida Pacaembu. A Avenida 

Nove de Julho foi prolongada até a Avenida Santo Amaro, enfatizando a 

conexão Santo Amaro-Santana como principal eixo-diametral da cidade 

(ZMITROWICZ, 1996). 

São Paulo consolida-se como metrópole industrial na década de 

1940, após a II Guerra Mundial. Para atender ao processo de 

desenvolvimento, inicia-se a expansão à periferia, com características 

naturais desfavoráveis à ocupação, como solos frágeis, susceptíveis à 

erosão e, simultaneamente, observa-se a verticalização da região central. 

Em 1956, a Prefeitura assina um contrato com a Sociedade de Pesquisas de 

Economia e Urbanismo (Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 

Aplicadas aos Complexos Sociais - Sagmacs), sendo um dos estudos mais 

profundos e complexos realizados sobre a metrópole, abrangendo aspectos 

econômicos, sociais e urbanísticos e que teve como resultado a assinatura 

da lei municipal 5.261/57, que estabelece o controle da densidade de 

ocupação do solo (11SAGMACS, 1958 apud MACHADO, 2004). 

                                                 
11 SAGMACS. Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos Sociais. Estrutura 
urbana da aglomeracao paulistana : estruturas atuais e estruturas racionais. São Paulo: Sagmacs, 1958. 
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No início da década de 1960, Prestes Maia reassume, em seu terceiro 

mandato, a Prefeitura de São Paulo, dando continuidade à reestruturação da 

rede viária  da cidade, mas com grandes modificações na concepção original 

do “Plano de Avenidas”. Em sintonia com a indústria automobilística, faz 

muito investimento em projetos viários, como a continuação da Avenida 

Vinte e Três de Maio e a Avenida Cruzeiro do Sul. Tentava-se melhorar os 

congestionamentos de veículos na área central, no entanto, a falta de 

acessibilidade desloca o desenvolvimento para novas regiões, 

principalmente para o sudoeste (RODRIGUEZ, 1998). 

Entre 1970 e 1980 há um processo de “desindustrialização” da área 

central de São Paulo, transformando-se de uma cidade industrial para um 

centro financeiro do país, com intenso crescimento do setor terciário 

(comércio e serviços). No entanto, grande parcela de trabalhadores, 

dispensados das indústrias, não foram absorvidos pelo setor terciário, 

contribuindo para as altas taxas de desemprego, exclusão territorial dos 

mais pobres e incremento da favelização e periferização. Ao mesmo tempo, 

há o surgimento de um novo centro nobre, Centro – Jardins / Av. Paulista, 

concentrando investimentos de infra-estrutura e urbanismo de qualidade 

para seu acesso, como por exemplo, a Nova Faria Lima e a Operação 

Urbana Águas Espraiadas na década de 199012. 

 

 2.3.5 Poluição do ar  
 

A poluição do ar pode ser definida como a presença de certas 

substâncias (partículas e/ou gases) na atmosfera, resultantes da atividade 

humana ou de processos naturais, em concentrações suficientes para 

interferir na saúde dos seres vivos (13ELSON, 1992 apud CANÇADO et al, 

2006). 

                                                 
12

 SÃO PAULO. Prefeitura do Município de São Paulo. Atlas ambiental. Disponível em: 
http://atlasambiental.prefeitura.sp.gov.br/pagina.php?id=20. Acesso em: 08 set 2007. 
 
13

 ELSON, D.M. Atmospheric pollution: a global problem. 2ed. Oxford: Blackwell, p.3, 1992. 
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A definição de poluição do ar a ser empregada nesta pesquisa 

corresponde ao acúmulo ambiental de poluentes decorrentes da atividade do 

homem, não sendo considerados como geradores de poluição, por exemplo, 

os fenômenos naturais como queima espontânea de florestas, embora 

produzam substâncias que contaminam a atmosfera.  

O ar é um dos elementos naturais que mais tem sido agredido pelo 

homem. Ele é um dos recursos responsáveis pela sustentabilidade da vida, 

já que dele dependemos para respirar, no entanto, não recebe a devida 

atenção, talvez pelo fato de ser abundante, inodoro e invisível. A qualidade 

do ar vem sofrendo mudanças no decorrer da história da humanidade devido 

a fontes antropogênicas de poluição atmosférica. Na pré-história já havia 

queima de biomassa (qualquer material derivado de plantas ou animais) 

para produção de energia, e a partir da Revolução Industrial surgiram a 

queima de combustíveis fósseis nos motores à combustão e nas indústrias 

siderúrgicas e, mais recentemente, nos veículos automotores (CANÇADO et 

al, 2006).       

Os poluentes podem ser classificados basicamente em Material 

Particulado (Partículas Totais em Suspensão - PTS, Fumaça - FMC, 

Partículas Inaláveis - PM10 e Partículas Inaláveis finas – PM2,5 ) e Gases 

(Dióxido de Enxofre – SO2, Monóxido de Carbono - CO, Ozônio - O3 e 

Dióxido de Nitrogênio - NO2) (CETESB, 2006). Esses poluentes também 

podem ser denominados em primários, que são emitidos diretamente a partir 

de uma fonte; e secundários, os quais têm origem a partir de reações 

químicas e fotoquímicas de poluentes primários (PAHO, 2005). 

As partículas finas (PM 2,5) são menores ou iguais a 2,5 µm de 

diâmetro e originam-se primariamente a partir de algumas fontes de 

combustão como a de veículos, de estações que geram eletricidade e fogão 

à lenha. Há também o PM10, que corresponde a todas as partículas com 

menos de 10 µm de diâmetro (US EPA, 2004). A industrialização e a grande 

circulação de veículos têm contribuído para o aumento no uso de 

combustível fóssil, sendo o material particulado o principal poluente 

decorrente disso. Em áreas urbanas esse poluente, quando primário, advém, 
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por exemplo, de carros e caminhões, enquanto sua forma secundária tem 

sua origem a partir de gases como partículas finas, que incluem sulfatos, 

nitratos e carbono (US EPA, 2004).  Estudo realizado com monitores 

pessoais para PM10 e monitores colocados dos lados internos e externos das 

residências mapeou a composição do particulado domiciliar, constatando 

que, aproximadamente, 50% do particulado no interior das casas são 

provenientes do ambiente externo e o restante tem origem no fumo, fogão 

ou é indeterminada (CANÇADO et al, 2006). 

Outros poluentes primários emitidos no ambiente, provenientes da 

combustão de combustíveis fósseis, incluem o dióxido de enxofre (SO2), o 

monóxido de carbono (CO) e os óxidos de nitrogênio (óxido de nitrogênio = 

NO e dióxido de nitrogênio = NO2); enquanto o ozônio (O3) e os aerossóis 

ácidos constituem os poluentes secundários e são comumente encontrados 

nas áreas urbanas (14 LIPPMAN, 2003 apud PAHO, 2005). 

O SO2 é resultante da combustão de elementos fósseis, como carvão 

e petróleo (exemplos de fontes: termelétricas e automóveis). As principais 

fontes emissoras de CO são os veículos automotores, aquecedores a óleo, 

cigarro, churrasqueiras e fogões a gás. Os NOx têm como principal fonte os 

automóveis e em menor proporção, as usinas termoelétricas, indústrias, 

fogões a gás, aquecedores que utilizam querosene e o cigarro. O NO2 na 

presença de luz solar, reage com hidrocarbonetos e oxigênio, formando o 

ozônio. O ozônio presente na troposfera, porção da atmosfera em contato 

com a crosta terrestre (espessura média é de 12 Km), é um poluente 

secundário resultante de uma reação fotoquímica entre hidrocarbonetos e 

óxidos de nitrogênio. Importante lembrar que sua ocorrência natural e com 

função protetora é encontrada na estratosfera, situada entre 15 e 50 Km de 

altitude (15 WHO, 1997 apud FREITAS, 2000; CANÇADO et al, 2006). 

As condições meteorológicas podem determinar uma maior ou menor 

diluição dos poluentes, haja vista que no inverno há pouca chuva e, 
                                                 
14 LIPPMAN, M. Air pollution and health: studies  in the Americas and Europe. In: Mc-Granahan, G.; Murray, F.; eds. Air 
pollutiuon & health in rapidly developing countries. London: Earthscan Publications Ltd; 2003.  
 
15

 WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Air quality guidelines/standards. AMIS Version 1.0., 1997. 
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conseqüentemente, uma baixa umidade relativa do ar, levando a piora dos 

parâmetros de CO, PM10 e SO2. Diferentemente, a formação do O3 tem suas 

maiores concentrações na primavera e no verão devido à maior intensidade 

da luz solar. Os parâmetros da qualidade do ar recaem em um grupo de 

poluentes consagrados universalmente segundo sua importância (maior 

freqüência de ocorrência e aos efeitos adversos) e os recursos materiais e 

humanos disponíveis (CETESB, 2006).  

No quadro 1 pode se verificar que as fontes móveis são responsáveis 

fundamentalmente por emitir o CO, mas também há emissão de material 

particulado, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e indiretamente do 

ozônio. 

 

QUADRO 1. Poluentes, suas fontes e características. 

POLUENTE CARACTERÍSTICAS FONTES PRINCIPAIS  
Partículas inaláveis (PM10) e 
fumaça 

Partículas de material sólido 
ou líquido que ficam 
suspensos no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, 
fumaça, fuligem, etc. Faixa 
de tamanho <10 micra. 

Processos de combustão 
(indústrias e veículos 
automotores), aerossol 
secundário formado 
(formado na atmosfera). 

Dióxido de enxofre (SO2) Gás incolor, com forte odor. 
É um importante precursor 
dos sulfatos, um dos 
principais componentes das 
partículas inaláveis. 

Processos que utilizam 
queima de óleo 
combustível, refinaria de 
petróleo, veículos a diesel, 
polpa e papel. 

Dióxido de nitrogênio (NO2) Gás marrom avermelhado, 
com odor forte e muito 
irritante. Pode levar a 
formação de ácido nítrico, 
nitratos (o qual contribui 
para o aumento das 
partículas inaláveis na 
atmosfera). 

Processos de combustão 
(indústrias, veículos 
automotores, usinas 
térmicas que utilizam óleo 
ou gás, incinerações) 

Monóxido de carbono (CO) Gás inodoro, incolor e 
insípido. 

Combustão incompleta em 
veículos automotores. 

Ozônio (O3) Gás incolor, inodoro nas 
concentrações ambientais e 
o principal componente da 
névoa fotoquímica. 

Não é emitido diretamente à 
atmosfera. É produzido 
fotoquimicamente pela 
radiação solar sobre os 
óxidos de nitrogênio e 
compostos orgânicos 
voláteis. 

FONTE: CETESB, 2006. 
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Vários países estabeleceram padrões de qualidade do ar, ou seja, os 

limites máximos tolerados, a partir dos quais, a população exposta sofreria 

danos à saúde (QUADRO 2). 
QUADRO 2. Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA  

no 03 de 28/06/90). 

POLUENTES PADRÕES PRIMÁRIOS TEMPO MÉDIO
Partículas inaláveis (PM10) 50 µg/m3 

150 µg/m3
Média aritmética anual

Nível limite para 24horas
Ozônio (03) 0,12 ppm (235 µg/m3) Média de 1 hora máxima 

diária
Dióxido de enxofre (SO2) 0,03 ppm (80 µg/m3)

0,14 ppm (365 µg/m3)
Média aritmética anual

Nível máximo em 24horas
Monóxido de carbono 
(CO) 

9 ppm (10 µg/m3)
35 ppm (40 µg/m3)

Média máxima de 8 horas
Nível máximo em 1 hora

Dióxido de nitrogênio 
(NO2) 

0,053 ppm (100 µg/m3) Média aritmética anual

FONTE: CETESB, 2006.  

 

No Brasil, em 1990, O Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) adotou os mesmos padrões. Posteriormente, estudos apontaram 

que não existem níveis seguros de concentrações de poluentes para a 

saúde humana (BASCOM et al, 1996; SALDIVA et al, 1994), pois tem se 

verificado, apesar das medidas de controle, uma associação entre a poluição 

atmosférica e a morbi-mortalidade por diversas causas e em diferentes 

faixas etárias.  

As estações de monitoramento da qualidade do ar, como as da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) em São 

Paulo, fornecem informações sobre os níveis de concentração dos poluentes 

atmosféricos, e o PM10 é um dos poluentes medidos. As fontes móveis, que 

correspondem aos veículos automotores, contribuem com uma parcela 

importante de emissões nas cidades.  Os carros e ônibus antigos, com 

tecnologia ultrapassada e baixa qualidade do combustível, agravam ainda 

mais essa situação (PAHO, 2005). Já as fontes fixas (indústrias) são a 

segunda mais importante fonte de emissão (CETESB, 2006).  

A exposição de uma determinada população à poluição do ar pode 

ser calculada a partir dos valores das médias das concentrações desses 

poluentes atmosféricos que são obtidos das estações de monitoramento. 
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Essa forma de medida direta reflete os níveis de poluentes numa área 

relativamente grande, ou seja, que pode se estender por um raio, por 

exemplo, além de 300 metros. Dessa forma, esse cálculo não traduz 

estritamente a exposição do indivíduo aos poluentes atmosféricos a partir de 

um local específico como, por exemplo, local de residência ou de trabalho. 

Ao se referir aos poluentes advindos de fonte móvel, uma outra 

maneira de se estimar suas concentrações pode ser pelo cálculo de uma 

medida indireta, como por meio da densidade do tráfego de veículos ao 

redor de pequenas áreas, independentemente da presença das estações de 

monitoramento da qualidade do ar da CETESB nesses locais 

Paralelamente à urbanização e ao desenvolvimento econômico, o 

transporte tem crescido rapidamente. No entanto, a falta de infra-estrutura 

nas estradas, o aumento do número de veículos e o congestionamento do 

tráfego levam ao aumento do consumo de combustível e, 

conseqüentemente, elevam as emissões de poluentes com deterioração da 

qualidade do ar (WORLD BANK, 1997). 

 

2.3.6 Transporte urbano no Município de São Paulo 
 

A ocupação e exploração das terras americanas pelos portugueses 

têm início a partir do século XVI. Em 25 de janeiro de 1554, nasceu a cidade 

de São Paulo entre o rio Tamanduateí e o ribeirão Anhangabaú.  

No decorrer dos séculos, o comércio, a rede bancária e os principais 

serviços passaram a se concentrar nas ruas do “Centro Velho” de São Paulo 

(atuais ruas Direita, XV de Novembro e São Bento). A área urbana inicial 

ampliou-se com as ruas Líbero Badaró e a Florêncio de Abreu. Houve um 

grande crescimento populacional da cidade com a chegada do século XX, 

passando de 130.000 habitantes em 1895 para 239.820 habitantes em 1900. 

Nesse período, a área urbana se expandiu para além do “Centro Velho”, 

surgindo as primeiras linhas de bondes. O Brás e a Lapa transformaram-se 

em bairros operários, onde se concentravam as indústrias próximas aos 

trilhos da estrada de ferro. As mais importantes realizações urbanísticas no 
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final do século XIX foram a Avenida Paulista (1891) e o Viaduto do Chá 

(1892) que promoveu a ligação do Centro Velho à “Cidade Nova” formada 

pela rua Barão de Itapetininga e adjacências (PORTO, 1992).  

O século XX inicia-se com a construção da Estação da Luz (1901). 

Assim, trens, bondes, eletricidade, telefone, automóvel vão se expandindo 

com o crescimento da cidade, havendo uma transformação urbana com 

calçamentos, praças, viadutos, parques e os primeiros arranha-céus. 

Enquanto, as administrações procuravam melhorar o nível de desempenho 

dos serviços para as classes mais bem localizadas, a outra parcela da 

população que era atraída pela oferta de emprego das indústrias não era 

beneficiada. A partir de 1930, inicia-se uma política de incentivo ao uso do 

automóvel promovida pelo Poder Público. A década de 40 foi marcada por 

amplos investimentos no sistema viário, e nos anos seguintes houve 

preocupação com o espaço urbano no sentido de abrir vias para os 

automóveis e atender aos interesses da indústria automobilística que se 

instalou em São Paulo em 1956. Ao mesmo tempo, a cidade crescia de 

maneira desordenada, em direção à periferia, aumentando cada vez mais o 

problema de circulação e de transporte. Com o fortalecimento do sistema 

rodoviário, em detrimento do ferroviário, as indústrias passaram a se situar 

mais próximas do primeiro (COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 

2003). Nos anos 50, inicia-se a “desconcentração” do parque industrial de 

São Paulo, o qual passou a ser transferido para outros municípios da RMSP 

e para o interior do Estado. Essa situação levou a um processo de 

“terciarização” do município a partir da década de 70, em que as principais 

atividades econômicas do município ficaram ligadas às prestações de 

serviços e aos centros empresariais de comércio (shopping centers, 

hipermercados, etc.). Dessa forma, as transformações no sistema viário 

vieram atender essas mudanças e, em 1969, iniciaram-se as obras do metrô 

(PORTO, 1992).  

Em 1968, surgiu a Companhia do Metropolitano de São Paulo – 

Metrô, um sistema integrado de transporte coletivo rápido, o qual 

considerava a estrutura radial do sistema viário, priorizava o acesso à área 
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central, e tinha a preocupação de não competir com a rede ferroviária nem 

com a de ônibus. As atribuições inerentes ao controle do tráfego urbano que 

eram de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública e de seu 

Departamento de Trânsito foram transferidos para a Prefeitura em 1973. A 

Pesquisa Origem Destino do Metrô é um importante instrumento de 

planejamento de transportes. Ela constitui uma base de dados sobre os 

deslocamentos urbanos. Com a Pesquisa O/D é possível identificar as 

principais viagens diárias das pessoas, conforme o motivo e o modo de 

transporte utilizado. Essas viagens, quando mapeadas, produzem uma 

fotografia dos fluxos na cidade. A comparação desses fluxos com a rede de 

linhas de transporte e a rede de vias existentes permite identificar as 

carências no atendimento da demanda de transporte e, portanto, 

fundamentar as propostas para a ampliação dessas redes. A cada 10 anos é 

realizada com o objetivo de se conhecer o padrão de viagens da população. 

Já foram realizadas quatro versões da Pesquisa Origem – Destino (OD), em 

1967, 1977, 1987 e 1997, coordenadas pela Companhia do Metropolitano de 

São Paulo, sendo a próxima prevista para o ano de 2007. A Pesquisa OD / 

97 indicou que os principais deslocamentos foram efetuados por motivo de 

trabalho e de escola ficando, em segundo plano, as viagens para compras e 

serviços. No entanto, o intervalo de dez anos entre essas pesquisas é muito 

longo se considerar que a metrópole é dinâmica e os padrões de 

deslocamento das pessoas acompanham esse dinamismo. Assim, 

decorridos cinco anos da última pesquisa, a de 1997, realizou-se em 2002 

uma Aferição da Pesquisa Origem e Destino. Realizada numa amostra 

menor que a de 1997, a Aferição foi realizada num zoneamento mais 

agregado e teve como objetivo verificar alterações no índice de mobilidade 

(viagens por habitante) na RMSP. A Pesquisa Origem e Destino 2007 irá 

levantar informações de 30 mil domicílios, escolhidos aleatoriamente. 

Nesses domicílios, distribuídos nas 460 zonas de pesquisa em que foi 

subdividida a RMSP, serão entrevistadas aproximadamente 120 mil 

pessoas. Também integra a Pesquisa Origem e Destino 2007, a Pesquisa na 

Linha de Contorno, que é realizada em postos pré-definidos em todas as 
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rodovias que têm acesso à RMSP. As entrevistas são realizadas em 

automóveis, táxis, ônibus, vans e caminhões, e que neste último, além dos 

dados de origem e destino da viagem, são levantados dados sobre o 

veículo, dados sobre a carga e dados sobre a circulação. O Plano Integrado 

de Transportes Urbanos – PITU 2020, de 1999, tem como proposta a 

melhora gradativa dos transportes públicos mediante a utilização de 

sistemas públicos de alta capacidade sobre trilhos, como o metrô e o trem 

(COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 2003).  

Atualmente, verifica-se que diariamente 10 milhões de paulistanos 

realizam 20 milhões de viagens por diferentes modos e motivos. Com 

relação aos transportes coletivos, a infra-estrutura municipal conta com 134 

quilômetros de ferrovias, 49 quilômetros de metrô, 10 mil ônibus e milhares 

de “lotações” fretadas.  Somando-se a isso estão cerca de cinco milhões de 

veículos que constituem a frota automobilística. O município de São Paulo é 

o centro da Região Metropolitana e caracteriza-se como pólo de atração de 

fluxos de negócios, pessoas e veículos de todas as partes do Brasil e 

mesmo de outros países da América Latina (COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO, 2003). 

Na década de 70, mais especificamente em 1976, foi criada a 

Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), com o objetivo de planejar e 

implantar, nas vias e logradouros do município, a operação do sistema 

viário, assegurando maior fluidez e segurança no trânsito. A CET tem dados 

referentes ao fluxo de veículos nas ruas de maior tráfego que são 

monitoradas por horários. Entre as diversas atividades que realiza está o 

desenvolvimento de novas tecnologias (centrais de tráfego em área, 

registradores eletrônicos de infrações, desenvolvimento de novas placas de 

sinalização), operação 24 horas do sistema viário, estudos de planejamento 

e projeto, implantação e manutenção da sinalização e estudos estratégicos 

como, por exemplo, sobre o Código de Trânsito Brasileiro16 . 

                                                 
16 CET. Companhia de Engenharia de Tráfego. Disponível em: 
http://www6.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/transportes/organizacao/0007. Acesso em: 30 mar 2007. 
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Há basicamente quatro categorias de vias que se diferenciam, por exemplo, 

pelas atividades predominantes, tipo de tráfego e regulamentação de 

velocidade (QUADRO 3). As vias podem ser classificadas em estruturais 

(expressas ou de trânsito rápido e arteriais) e vias complementares 

(coletoras e locais). A classificação mais simples e fundamental pode ser 

representada por três classes de vias: arteriais, coletoras e locais. As 

arteriais suportam os maiores deslocamentos, as coletoras ligam as vias 

locais às arteriais, enquanto as locais restringem fluxo de passagem, 

acomodando o acesso e egresso às edificações contribuindo para um 

ambiente de vivência adequado. Entre as características típicas das vias 

está a atividade predominante dessas vias, estacionamento de veículos e 

movimento de pedestres; sendo este último livre para as vias locais, 

controlado em faixas de pedestres nas vias coletoras, protegido e canalizado 

nas arteriais e com segregação total nas vias expressas (QUADRO 3)17 . 

 

                                                 
17 Organização do sistema viário.Disponível em: http://www.poli.usp.br/d/ptr2437/cap%c3%adtulo2a.pdf. Acesso 
em: 30 mar 2007. 
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QUADRO 3. Características típicas de vias na hierarquia funcional. 
Características Vias locais Vias coletoras Vias arteriais Vias expressas 
Atividades 
predominantes 

Caminhada a pé, 
acesso de 
veículos, entrega 
de mercadorias, 
serviços aos 
domicílios, 
veículos lentos 
em movimento 

movimentos 
veiculares no 
início e final das 
viagens, 
paradas de coletivos 
 

tráfego para vias 
expressas, 
operação de 
coletivos, trajetos 
de 
média/curta 
distância 

 

Veículos em 
movimento 
rápido, 
trajetos de longa 
distância 
 

Tráfego local Comum (função 
essencial) 
 

grande pequeno Quase 
inexistente 

Tráfego através Quase 
inexistente 

Quase inexistente Comum (de 
média distância) 

Comum (de 
longa distância) 

Estacionamento 
de veículos 

Permitido (exceto 
em locais 
inseguros) 

Permitido e muito 
utilizado 

Restrito (em 
função das 
condições de 
tráfego) 

Proibido 
(proporcionado 
em vias locais 
paralelas) 

Movimento de 
veículos pesados 

Permitido para 
entregas e 
serviços 

regulamentação de 
atividades 
de entregas e 
serviços e de 
percurso 

Regulamentação 
por percurso 

Permitido (função 
importante para 
distribuição e 
tráfego através) 

Acesso veicular 
ao Uso do Solo 

permitido (função 
essencial) 
interseções 
frequentes 
 

disciplinado (locais 
seguros),interseções 
frequentes 
com movimentos 
permitidos 
 

restrito e 
protegido(para 
pólos 
geradores) 
interseções 
espaçadas ou 
com proibição de 
movimentos (vias 
divididas) 

proibido 
(proporcionado 
em 
vias locais 
paralelas), 
acesso 
controlado por 
ramais bem 
espaçados 
 

Movimento de 
pedestres 

Livre com 
cruzamentos 
aleatórios 

Controlado em 
faixas de pedestres 

Protegido e 
canalizado 
(interferência 
mínima no 
tráfego) 

Segregação total 
(com separação 
de níveis) 

Regulamentação 
de velocidade 

limite de 20 a 30 
km/h 
(pequenos raios 
de curvatura e 
obstáculos 
eventuais) 

limite de 40 a 50 
km/h (raios de 
curvatura 
moderados e 
obstáculos 
em situações 
extremas) 

limite de 60 km/h 
(sem raios de 
curvatura 
reduzidos e 
obstáculos para 
controle de 
velocidades) 

limite superior a 
80 km/h 
(exceto onde a 
geometria for 
desfavorável) 

Características 
da via 

pistas simples 
sem divisão, 
com faixas de 
rolamento 
estreitas ou 
estacionamento 
permitido. 
 

pistas simples ou 
separadores 
simples, faixas 
comuns (>3m), 
estacionamento 
permitido (2 m 
a 2,5m). 
 

pistas separadas 
com canteiro 
largo, faixas 
largas e baias de 
conversão 
(função da maior 
velocidade). 
 

múltiplas pistas, 
separadas por 
canteiros, faixas 
largas (3,6 m), 
acostamentos ou 
baías laterais, 
vias auxiliares de 
transição e 
ramais de 
acesso/egresso. 

FONTE: POLI. USP. 1 
1Organização do sistema  viário. Disponívelhttp://www.poli.usp.br/d/ptr2437/Cap%C3%ADtulo2a.pdf. 
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2.4.  Tráfego de veículos e saúde da população  
 

 As emissões de poluentes, oriundas de fonte móvel, resultam em 

altas concentrações às margens de ruas com grande circulação de veículos, 

comprometendo a qualidade do ar na região. Diante desse problema, alguns 

estudos vêm investigando a associação entre a morbi-mortalidade em 

adultos, bem como a morbidade em crianças, e a exposição residencial à 

poluição do ar relacionada ao tráfego.  

Um estudo de coorte realizado na Holanda (Países Baixos) verificou 

associação estatisticamente significante entre a mortalidade cardiopulmonar 

e a proximidade do local das residências às ruas de maior fluxo de veículos 

(HOEK et al, 2002). Nessa pesquisa foram estudados indivíduos na faixa 

etária entre 55 e 69 anos, concluindo-se que a exposição, a longo prazo, à 

poluição atmosférica relacionada ao tráfego pode diminuir a expectativa de 

vida. No Canadá, os resultados de uma pesquisa, realizada por Finkelstein 

et al (2004), apontaram aumento do risco de mortes e redução da 

expectativa de vida em 2,5 anos em indivíduos residentes próximo às ruas 

de maior tráfego. 

Com relação à morbidade, as pesquisas analisaram o 

comprometimento da função pulmonar, sintomas alérgicos, asma e câncer 

(BRUNEKREEF et al, 1997; KRAMER et al, 2000; SHIMA et al, 2003; 

REYNOLDS et al, 2004; LANGHOLZ et al, 2002). Os resultados indicaram 

que o comprometimento da função pulmonar esteve mais associado à 

densidade de tráfego de caminhões do que com o de automóveis, em função 

do combustível a diesel, o qual emite, principalmente, partículas. A 

proximidade das residências das crianças às ruas de maior tráfego esteve 

associada aos sintomas alérgicos e às doenças respiratórias (KRAMER et 

al, 2000; JANSSEN et al, 2003; MENG et al, 2007; CARBAJAL-ARROYO et 

al, 2007). No entanto, nos estudos em que se buscou investigar a influência 

da poluição atmosférica relacionada ao tráfego sobre o desenvolvimento de 

câncer em crianças, em especial, a leucemia, os resultados não foram 

estatisticamente significantes. O comprometimento cardio-circulatório 
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também foi objeto de estudo, verificando-se que o risco de desenvolver 

infarto agudo do miocárdio esteve associado à exposição, a longo prazo, ao 

tráfego veicular (TONNE et al, 2007). Em Los Angeles, Wilhelm e Ritz (2003) 

mediram a exposição à poluição baseando-se na média da concentração 

dos poluentes e no fluxo de veículos, para se ter duas medidas diferentes de 

exposição. Uma que fornece os valores da concentração dos poluentes da 

região onde o indivíduo mora e outra em que se estima o nível de poluição 

por meio do tráfego veicular próximo à residência da pessoa. Nesse último, 

pode-se levar em conta diferentes níveis de exposição, de acordo com a 

distância do local de moradia às ruas de maior ou menor fluxo. Um aumento 

do risco de ter um filho prematuro (peso normal e baixo peso) e com baixo 

peso ao nascer a termo foi observado nesse estudo entre as mães 

potencialmente expostas a altos níveis de poluição relacionada ao tráfego. 

Pesquisas recentes têm se utilizado de parâmetros objetivos para medir 

esse tipo de exposição a partir do endereço da população em estudo, da 

distância de suas residências às ruas e o fluxo veicular nessas, utilizando-se 

para tanto de um sistema de informações geográficas que tem a 

possibilidade de calcular a distância residência-rua (WILHELM; RITZ, 2003; 

HEINRICH et al, 2005).  

No Brasil, até o presente momento, estudos observacionais e 

experimentais têm investigado a exposição da população à poluição 

atmosférica, baseando-se em dados obtidos das concentrações de 

poluentes das estações de monitoramento do ar. Entre essas pesquisas, 

encontra-se um estudo observacional que investigou todos os nascimentos 

de mães residentes no Município de São Paulo nos anos de 1998 a 2000, 

constatando-se que a exposição materna no 1º trimestre de gestação à 

poluição ar levou a um menor ganho de peso do recém-nascido 

(MEDEIROS, 2004). As fontes de dados utilizadas foram do Sistema de 

Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e da CETESB, respectivamente 

para se obter variáveis referentes ao recém-nascido, mãe, gestação e parto, 

e concentração dos poluentes. 
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3.  JUSTIFICATIVA 
 
 
 A mortalidade perinatal tem se configurado como crescente 

preocupação para a saúde pública no Município de São Paulo. Com a 

redução mais acentuada da mortalidade pós-neonatal, os óbitos perinatais 

passaram a ser o principal componente da mortalidade infantil. 

 As condições biológicas, sociais e ambientais, as quais a mulher está 

exposta no período gestacional podem levar ao óbito o concepto. Entre os 

diversos fatores de risco estão: o inadequado cuidado de pré-natal, baixa 

escolaridade materna, tabagismo materno e, até mesmo, o meio ambiente 

ao qual a mãe e o recém-nascido estão expostos, como a poluição do ar. 
A poluição atmosférica é um fator importante no que se refere à perda 

da qualidade de vida da população do Município de São Paulo, sendo as 

fontes móveis as maiores responsáveis pela emissão dos poluentes. Uma 

compreensão mais ampliada dos problemas causados pela poluição do ar 

pode ser obtida a partir dos locais onde os valores máximos da 

concentração de poluentes se encontram, ou seja, lugar onde as pessoas 

estão mais expostas. Locais esses, que nem sempre coincidem com o ponto 

geográfico onde foram implantadas as redes que monitoram a qualidade do 

ar. Além disso, dependendo da hora, do dia, das variações climáticas ou de 

mudanças nos padrões das atividades urbanas, tanto os níveis como os 

locais de máxima concentração de poluentes variam. A compreensão da 

totalidade dos fenômenos relacionados à poluição atmosférica é técnica e 

economicamente inviável na instalação das estações de monitoramento. 

Dessa forma, a utilização de modelos matemáticos, de dispersão dos 

poluentes do ar, são muito eficientes e indicados. A obtenção de uma 

medida indireta, dos níveis de poluentes, é possível para se estimarem os 

riscos dos indivíduos expostos em alguns locais específicos, por exemplo, 

suas residências.  

Os dados referentes aos óbitos perinatais (óbitos fetais e neonatais) 

são geralmente obtidos de fonte secundária, provenientes dos sistemas de 
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informações sobre nascimentos e óbitos ou de registros hospitalares. A 

utilização de dados de base populacional tem vantagem em relação aos 

hospitalares, os quais são muitas vezes enviesados, pois sofrem influência 

da complexidade do hospital e das características de sua clientela.  

Um estudo caso-controle sobre a mortalidade perinatal na Região Sul 

do Município de São Paulo foi realizado entre os anos de 2000 e 2001. Para 

esse estudo foram utilizadas fontes de dados primários e secundários para 

obtenção de diversas variáveis relacionadas ao recém-nascido, à mãe, à 

gestação e ao parto. A possibilidade de se trabalhar com esse banco de 

dados e dar continuidade à pesquisa, investindo numa detalhada 

metodologia voltada ao georeferenciamento do endereço da residência 

materna, mostra-se desafiador e de grande relevância no momento atual, já 

que os Sistemas de Informação Geográfica estão cada vez mais sendo 

aplicados à epidemiologia. Pretende-se, neste caso, investigar se a poluição 

do ar, estimada a partir da densidade do tráfego ponderada pela distância às 

residências, pode estar influindo na saúde das crianças ou, até mesmo, 

levando ao óbito nos primeiros dias de vida. 
Importante destacar que o interesse do presente estudo foi investigar 

a associação entre os óbitos perinatais e a exposição à poluição do ar 

advinda do tráfego veicular. As demais variáveis independentes, 

relacionadas às características maternas, da gestação, do parto e do recém-

nascido, foram contempladas, mas não exploradas exaustivamente como a 

principal variável independente do estudo, uma vez que estudos já 

realizaram tal investigação (ALMEIDA et al, 2005; ALMEIDA et al, 2007; 

SCHOEPS et al, 2007). Quanto à variável dependente, esta foi analisada na 

forma de óbitos perinatais e seus componentes (fetal e neonatal precoce), 

pois apesar de pesquisas prévias identificarem diferenças entre os fatores 

determinantes desses óbitos e dar preferência para se estudar apenas um 

de seus componentes, a exposição estudada por elas não foi a mesma do 

presente estudo. Entre essas pesquisas estão a de Almeida et al (2007) que 

investigaram a associação entre óbito fetal e características 

sócioeconômicas, maternas e fetais, e a de Pereira et al que analisaram o 
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risco de óbito neonatal e a poluição do ar a partir da concentração média dos 

poluentes. Diante desse fato, decidiu-se explorar o risco dos óbitos fetais e 

neonatais precoces em separado, e estudar a sua relação com o indicador 

da exposição ao tráfego veicular. 
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4.  OBJETIVO 
 
 

Estudar a associação entre poluição do ar e mortalidade perinatal a 

partir da exposição das gestantes e dos recém-nascidos aos poluentes 

atmosféricos na Região Sul do Município de São Paulo, estimados 

indiretamente a partir do tráfego de veículos próximos à residência materna. 
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5.  METODOLOGIA 
  

 
 Esta pesquisa teve como base o estudo Mortalidade perinatal na 

Região Sul do Município de São Paulo: um estudo caso-controle de base 

populacional, desenvolvido por pesquisadores dos Departamentos de Saúde 

Materno-infantil e de Epidemiologia – Faculdade de Saúde Pública / 

Universidade de São Paulo, Departamento de Medicina Preventiva – 

Faculdade de Medicina / Universidade de São Paulo e London School of 

Hygiene and Tropical Medicine. 

 Foram selecionadas algumas variáveis do banco de dados coletado 

por esses pesquisadores e aplicadas técnicas de geoprocessamento para a 

identificação do local da residência dos eventos estudados. Essa e outras 

informações foram trabalhadas em um Sistema de Informações Geográficas 

e, após esse processo, gerou-se uma nova variável, a qual representa uma 

medida indireta de exposição de cada caso ou controle à poluição do ar. 

 Para uma melhor compreensão dos passos realizados, 

primeiramente, será exposto como a pesquisa que antecedeu a essa foi 

realizada, e posteriormente como foi dada a continuidade metodológica 

nesta tese de doutorado, mediante o geoprocessamento dos dados. 

 

5.1.  Período, local e população de estudo com suas 
respectivas fontes de dados e instrumentos 

 
A coleta de dados ocorreu entre 1 de agosto de 2000 e 31 de janeiro 

de 2001, na Região Sul do Município de São Paulo, que foi escolhida por 

apresentar indicadores de exclusão e vulnerabilidade social situados entre 

os piores do município (SPOSATI, 2000; MONTERO, 2004). A Região do 

estudo foi constituída por 14 distritos (Parelheiros, Grajaú, Jardim Ângela, 

Jardim São Luís, Socorro, Cidade Dutra, Pedreira, Cidade Ademar, 

Jabaquara, Campo Grande, Vila Andrade, Campo Limpo e Capão Redondo) 

que representam 23,4% da população e 43,7% da área geográfica do 
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município (ALMEIDA et al, 2004). Trata-se de área de expansão da cidade 

com taxa de crescimento populacional positivo, com perfil de desigualdade 

semelhante ao restante do município (MONTERO, 2004). No ano 2000, o 

coeficiente de mortalidade infantil e perinatal foram, respectivamente, 16%o 

e 8,4%o nascimentos (inclusive os natimortos). 

Um dos distritos, o de Marsilac, não foi incluído por ser uma região 

predominantemente rural, em uma área relativamente grande, com uma 

população muito pequena e dispersa (FIGURA 6). Sua exclusão não 

comprometerá significativamente o atual estudo já que essa área tem 

poucos habitantes e uma rede viária mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 6. Município de São Paulo – seleção dos distritos estudados. 

                        

A população de estudo foi composta por todos os nascimentos 

provenientes de mulheres residentes na Região Sul do Município de São 

Paulo, independente do local de nascimento. A inclusão de nascimentos em 

maternidades de outras Regiões do Município de São Paulo e de outros 

municípios da Região Metropolitana se deve à escassez de serviços 

hospitalares na região de estudo.  

O cálculo do tamanho da amostra sugeriu a obtenção de 250 a 300 

casos, com previsão de 3 a 4 meses de estudo. A presente pesquisa 

Distritos estudados 
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considerou um controle não pareado para cada caso. Com poder de 80% e 

uma precisão de 95% para detecção de um odds ratio de 2,0 dada uma 

exposição de 15% para os controles para, por exemplo, baixo peso ao 

nascer, seriam necessários 225 casos. Ao se considerar a presença de 

outras variáveis que apresentam distintos níveis de exposição em relação a 

esse, por exemplo, o baixo nível sócioeconômico, para uma exposição de 

80% dos controles, sugeriu-se a obtenção de 250 a 300 casos. Esse número 

de eventos podia ser obtido em um período de três meses de estudo, já que 

no primeiro semestre de 1995 foram registrados 589 óbitos perinatais de 

mães residentes na área de estudo e considerando não existir evidências de 

sazonalidade dos óbitos perinatais.  

A definição de casos e controles foi a seguinte: 

Casos: todas as mortes perinatais, de filhos de mulheres residentes 

na Região Sul, ocorridas no período de estudo. O período de morte perinatal 

corresponde aos óbitos entre 22 semanas de gestação e 6º dia de vida. 

Esses eventos foram identificados pela Declaração de Óbito (DO) do 

Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

Controles: são os filhos de mães residentes na área, que tenham 

sobrevivido ao 28º dia de vida. A seleção dos controles foi realizada 

mediante um sorteio sistemático, a cada 63 do total de 23.185 sobreviventes 

ao período neonatal da coorte de nascidos vivos. Eles foram identificados a 

partir das declarações de nascidos vivos (DN) do Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos (SINASC).  

Os bancos de dados do SIM e do SINASC foram obtidos na Fundação 

Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE). Além da identificação dos 

eventos, alguns dados presentes na DN e na DO foram colhidos por um 

protocolo. A localização dos endereços dos casos e controles foi obtida da 

Declaração de Nascido Vivo e da Declaração de Óbito que são enviadas 

mensalmente pelos cartórios de Registro Civil à Fundação SEADE. 

Realizou-se a junção dos bancos de dados, identificando-se o mesmo 

indivíduo nas DNs e DOs, bem como, o endereço e hospital de nascimento, 
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os quais são essenciais para sua confirmação devido à possibilidade da 

ocorrência de homônimos.  

A coleta de dados primários foi realizada mediante entrevistas 

domiciliares por um formulário contendo variáveis referentes às 

características sócioeconômicas das famílias, história reprodutiva da mãe, 

fatores de risco maternos, evolução da gravidez e parto, a utilização e o 

acesso aos serviços de saúde. Algumas considerações sobre determinadas 

variáveis merecem ser descritas pelo fato de não serem auto-explicativas: 

a) características demográficas, sócio-econômicas das famílias e da 

mãe:  

 -  cor da pele materna: auto-referida 

- ocupação do chefe da família: adaptada da classificação 

britânica (BORREL et al, 2003). 

-  tipo de habitação: material de construção 

 
b) características psicossociais maternas:  

- percepção do estado de saúde pré-gestacional: auto-referido 

pelas mães 

- presença de violência doméstica durante a gestação: medida 

pelo Abuse Assessment Screening (REICHENHEIM et al, 

2000). 

c) características biológicas e história reprodutiva materna:  

- intercorrências durante a gestação: considerando-se pelo 

menos uma das condições: ameaça de parto pré-termo, 

doença renal e diabetes (relato das mães), sangramento 

vaginal e hipertensão durante a gestação (registros 

hospitalares)  

- cuidado pré-natal: adequado (quando a primeira consulta 

ocorreu no primeiro trimestre da gestação, com no mínimo 

quatro consultas e em pelo menos uma das consultas foi 

medida a pressão arterial materna e auscultado os 
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batimentos cardio-fetais, além da realização de exames de 

urina e de sangue pelo menos uma vez) 

 

 d) características do parto: 

  - problemas durante o parto: auto-referido pelas mães 

 

 e) características do recém-nascido:  

- idade gestacional: obtida por meio do seguinte algoritmo (data 

da última menstruação (DUM) registrada no prontuário 

obstétrico (79,7%); DUM obtida na entrevista domiciliar 

(12,6%) e idade gestacional do  prontuário pediátrico definida 

por diferentes métodos (Dubowitz, Ballard e Capurro) 

hospitalares (7,7%) 

- malformação congênita: registros hospitalares 

- retardo do crescimento intra-uterino: baseado na Curva de 

crescimento fetal Williams (WILLIAMS et al, 1982). 

 
Tanto para os casos quanto para os controles, utilizou-se também de 

um protocolo para a coleta de dados dos prontuários médicos nos hospitais 

em que ocorreu o parto. Para os óbitos que ocorreram em outro hospital, 

não aquele onde foi o parto, os dados também foram obtidos dos prontuários 

médicos desses serviços. 

As características do serviço de saúde, onde ocorreu o evento, foram 

obtidas por meio de um protocolo específico. Assim, três instrumentos foram 

utilizados, dois protocolos (referentes aos dados secundários) e um 

formulário (referente aos dados primários) (ANEXOS 4, 5 e 6). 
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5.2.  Sistemas de Informações 
 
5.2.1. Sistema de Informação de Nascidos Vivos e Sistema de 

Informação sobre Mortalidade 
 
O Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) foi criado em 

1990 e tem como objetivo contabilizar o número de nascimentos em todo 

território nacional, coletar dados epidemiológicos que permitam identificar 

alguns fatores de risco à saúde dessas crianças, e ainda, intervir, prevenir e 

controlar esses fatores. Atualmente, o SINASC está implantado em todos os 

estados brasileiros e as informações são divulgadas pela página eletrônica 

do Departamento de Informação e Informática do SUS (MELLO-JORGE et 

al, 1996). 

O Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) foi desenvolvido e 

implantado no Brasil pelo Ministério da Saúde em 1975. Os primeiros dados 

de mortalidade por causa foram publicados no Brasil em 1944, as 

informações vinham de iniciativas dos municípios e, mais raramente, do 

Estado.  A Declaração de Óbito (DO) é o documento indispensável para o 

registro dos óbitos em cartório, sendo também importante fonte de dados 

para o Sistema de Informação em Mortalidade (SIM), tornando possível 

caracterizar a configuração epidemiológica da mortalidade de uma 

população.18     

 
5.2.2. Sistemas de Informações Geográficas (SIG)  
 

Os mapas são meios de representações sociais ou individuais de 

esquemas pertinentes do real, lembrando, entretanto, que o conhecimento 

deve ir além da aparência, além do que está representado (MARTINELLI, 

2004). 

                                                 
18 Manual de Procedimentos Sistema de Informações Sobre  Mortalidade Brasília/DF – 1999. Disponível em: 
http://209.85.165.104/search?q=cache:HS35cYj08NYJ:gamba.epm.br/tutorial/campo49/docs/funasa/prosim.DOC+%22tipos+di
ferentes+de+atestados+de+%C3%B3bito%22&hl=en&ct=clnk&cd=2. Acesso em: 16 mar 2007 
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No caso de São Paulo, a base cartográfica tem uma tradição e uma 

história que se inicia nos séculos XVI e XVII com os primeiros planos e 

cartas criados para a ocupação dos territórios que deram origem à referida 

Cidade, a qual aparece consolidada nos finais do século XVIII e início do 

século XIX. Em 1929, destaca-se o Plano de Avenidas elaborado por 

Prestes Maia, e publicado na administração do Prefeito Pires do Rio em 

1930 (MACHADO, 2004). 

Atualmente, os Sistemas de Informações Geográficas são 

instrumentos computadorizados que possibilitam o manejo, o processamento 

e a análise de informação, permitindo integrar dados de fontes diversas em 

mapas, gráficos e quadros. Esses sistemas normalmente exigem a utilização 

de dois ou três programas computadorizados (OPAS, 2000).  

Os SIG são instrumentos modernos do meio técnico-científico 

passíveis de serem aplicados ao estudo da urbanização, suas causas e 

conseqüências. Um dos grandes problemas das pesquisas urbanas, em 

especial nas grandes metrópoles, é a dificuldade de se obter uma visão do 

todo, ou seja, contemplando uma diversidade de variáveis envolvidas num 

determinado agravo e permitindo uma visão crítica e global (MACHADO, 

2004). 

 

Eles podem ser considerados como uma das mais efetivas 

tecnologias que facilitam os processos de tomadas de decisões em saúde 

pública, já que grande parte das necessidades de informações dos gestores 

nos governos locais está relacionada com uma localização geográfica. É 

possível mostrar uma diversidade grande de informação sobre distribuição e 

magnitude em um espaço limitado (tamanho do mapa), o que não seria 

possível por meio de outro método, como um quadro (OPAS, 2000). 

A presente pesquisa tem como componente principal uma 

metodologia aplicada em um ambiente cartográfico e simultaneamente 

computacional, o que hoje se denomina Geoprocessamento. Esse termo 

surgiu no Brasil em meados da década de 1980 e pode ser definido como 

uma tecnologia de tratamento de dados espaciais, utilizada para gerar 
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geoinformações, integrando os Sistemas de Informações Geográficas, a 

geocodificação e demais disciplinas e procedimentos correlatos 

(KUBRUSLY, 2001). 

Entre os principais problemas na implantação de um SIG está a 

aparente ausência de dados e sua desatualização. O conjunto de rotinas de 

geoprocessamento, passa por uma fase muito importante de organização e 

padronização dos dados. Com relação ao cadastro dos logradouros, o 

Cadlog foi desenvolvido entre 1974 e 1978 com a principal finalidade de se 

reduzir o espaço utilizado com os nomes das ruas, substituindo a 

denominação por um código seqüencial, sendo, para tanto, criado o arquivo 

de logradouros com respectivos códigos (Codlog). O Cadlog se constitui no 

Índice Mestre de Logradouros (IML), ao qual se relacionam todos os bancos 

de dados do sistema cadastral, sendo a base fundamental de aplicações 

cartográficas que pretendam estudar detalhadamente o território urbano da 

Cidade de São Paulo, como por exemplo, o estudo da estrutura de uma rede 

viária, possibilitando a localização automática pelo endereço postal 

(geocodificação). Deve-se obter uma orientação e seqüência dos segmentos 

para permitir a interpolação correta das coordenadas atribuídas a cada 

endereço postal, o que em geral, está subordinada à posição de centro 

geométrico, comercial ou político da cidade. No caso do Município de São 

Paulo, utiliza-se a coordenada geográfica do Marco Zero (46º 38’ 1,6’’ de 

Longitude Oeste e 23º 33’ 0,2’’ de Latitude Sul). Os Trechos de Logradouros 

provêm da listagem oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo, o Cadastro 

de Logradouro ou Cadlog, que se constitui num valioso instrumento para o 

gerenciamento e controle de todas as vias (MACHADO, 2004). 

 
 

5.3.  Exposição 
 

 A exposição das gestantes e dos recém-nascidos à poluição 

atmosférica foi medida indiretamente pelo tráfego de veículos próximo às 

suas residências, investigando se essa exposição está associada à 
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mortalidade perinatal. Essa abordagem foi realizada mediante o cálculo da 

densidade do tráfego de veículos que se concentra num determinado raio ao 

redor das residências. A densidade baseou-se no fluxo veicular de cada via 

e em suas respectivas distâncias às residências. 

Inicialmente, pretendia-se analisar também a exposição das gestantes 

e dos recém-nascidos aos poluentes atmosféricos medidos diretamente de 

acordo com a concentração média de material particulado (PM10) e de 

monóxido de carbono (CO) na região. Esses dados seriam fornecidos pela 

CETESB, da estação Santo Amaro, a única e mais próxima da região do 

estudo. No entanto, decidiu-se não incluir essa medida na análise, já que 

essa estação de monitoramento da qualidade do ar apresenta uma 

localização muito distinta para os diversos distritos da Região Sul do 

município e o período dispendido foi extenso para a obtenção da medida 

indireta para a qual houve a necessidade da utilização do 

geoprocessamento dos dados.  

 

5.3.1. Georeferenciamento de casos e controles 
 

Para se localizar os eventos no mapa, primeiramente foi identificado o 

Código de Endereçamento Postal (CEP) a partir do nome da rua e do 

número da residência dos casos e controles. A partir desses códigos e do 

número da casa, utilizou-se de um padronizador de endereços fornecido 

pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do município de 

São Paulo (PRODAM), o qual conseguiu identificar eletronicamente cerca de 

450 endereços. Os demais foram identificados manualmente, consultando o 

próprio padronizador, formulário aplicado nas entrevistas e guia de 

endereços (O GUIA MAPOGRAF, 1998). Quando o endereço não possuía 

CEP, considerou-se o código de um endereço próximo.  

Dessa forma, encontraram-se 615 dos 631 eventos (16 perdas pelo 

padronizador) dos quais, após a geocodificação para o MAP INFO, a partir 

do CEP e do número da residência, restaram 566 eventos (49 perdas na 

geocodificação), totalizando 65 residências não identificadas no mapa 
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(10,3%). Como elas haviam sido localizadas para a realização das 

entrevistas, realmente existiam, mas por se tratar de uma área onde há 

grande concentração de favelas, muitas dessas ruas não estavam 

representadas no padronizador e/ou na base cartográfica trabalhada no 

MAP INFO. Decidiu-se realizar uma nova busca, e dessas 65 perdas, 64 

conseguiram ser recuperadas (uma perda = óbito fetal), mediante uma nova 

checagem dos endereços, evento a evento, consultando um novo guia 

(GUIA CARTOPLAM, 2007) e sites da Internet (http://www.correios.com.br; 

http://maps.google.com). Utilizou-se em determinadas situações algum 

complemento do banco de dados original para se identificar um ponto mais 

próximo possível da residência materna como, por exemplo, a indicação da 

utilização do CEP de uma outra rua. Após a localização dos eventos, em 

seus respectivos endereços, num mapa impresso, eles foram geocodificados 

manualmente na base cartográfica do estudo (FIGURA 7).  
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FIGURA 7. Geocodificação dos casos e controles. 

 

 

 

 



 64

5.3.2. Procedimentos para caracterização do tráfego veicular: 
Pesquisa origem-destino e viagens na rede de simulação 

 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) forneceu uma base 

cartográfica digital do Município de São Paulo, contendo as vias da região e 

uma simulação da contagem do fluxo de veículos nas vias de trânsito rápido, 

arteriais e coletoras. Os dados apontam os fluxos veiculares relativos ao 

horário de pico da manhã, das 7:30 h às 8:30 h, para a região sul de São 

Paulo. Utilizou-se de uma rede viária digitalizada da Região Metropolitana de 

São Paulo, onde a matriz de Origem / Destino do Metrô de 1997 foi ajustada 

pelo Censo Demográfico de 2000 e calibrada com contagens volumétricas 

em diversos pontos do município19.  

A Pesquisa Origem-Destino (OD) é um importante instrumento de 

planejamento de transportes, pois constitui uma base de dados sobre os 

deslocamentos urbanos. Ela identifica as origens e os destinos das viagens 

realizadas pelos diferentes tipos de veículos em um determinado sistema de 

vias, os modos de transporte utilizados, os motivos e os horários da 

realização e, ainda, fornece dados para o conhecimento da natureza dos 

deslocamentos da população em um aglomerado urbano, incluindo aí sua 

situação sócioeconômica. Essas informações são utilizadas no estudo do 

comportamento atual e futuro do tráfego. As informações sobre uma 

completa descrição das vias que irão compor a referida rede são 

necessárias para realização da simulação do tráfego. Para cada trecho, são 

definidas características de desempenho, tais como distância e velocidade, 

fatores esses obtidos em função do cadastro rodoviário do trecho e dos 

custos unitários de transporte estabelecidos para cada tipo de veículo 

                                                 
19 Os procedimentos normalmente utilizados na engenharia de tráfego para levantamento de dados de campo são 
as pesquisa, as quais podem ser realizadas mediante entrevistas dos usuários ou por observação direta (registro 
dos fenômenos de trânsito) mediante as contagens volumétricas. As contagens volumétricas visam determinar a 
quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do 
sistema viário, numa determinada unidade de tempo. Entre os métodos de contagens que existem estão os 
manuais e os automáticos.  
Fonte: Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). Diretoria de 
Planejamento e Pesquisa. Coordenação geral de estudos e pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual 
de Estudos de Tráfego. Publicação IPR-723. 2006. 
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considerado. O modelo distribui as viagens na rede de simulação de forma a 

reproduzir o comportamento observado (volumes, velocidades, caminhos), 

utilizando-se o software EMME/2. Para isso são utilizadas fórmulas 

matemáticas ajustadas e calibradas com dados observados e medidos em 

campo em diversos locais considerados estratégicos. No processo de 

calibração são realizados testes de consistência para verificar se a rede está 

representando realmente o sistema de transportes. Uma vez calibrada a 

rede, passa-se a aferição do tráfego obtido pelo carregamento da matriz de 

origem-destino sobre a rede atual. Trechos da malha viária devem ser 

cuidadosamente selecionados, permitindo a comparação dos resultados pela 

alocação com aqueles obtidos na matriz. Uma determinada margem de 

tolerância deve ser admitida.  Apesar da realização da calibração, deve-se 

lembrar que por se tratar de uma modelagem e, portanto, com resultados 

estimados, existe uma variação de “em média”, 10% na comparação com os 

volumes medidos em campo, podendo ser para mais ou para menos, 

variação esta considerada aceitável nas análises realizadas pela CET. A 

partir do limite delineado por essa margem de tolerância, as discrepâncias 

observadas na comparação devem merecer uma análise para determinar 

sua causa. Tais causas podem ocorrer por erro de velocidade, capacidade 

ou falta de detalhes da rede. Após a incorporação dos ajustes necessários, 

uma nova alocação do tráfego é realizada na rede atual, bem como, uma 

nova análise é efetuada com os seus resultados, sendo essa etapa realizada 

quantas vezes se fizer necessário, até que se disponha de uma rede 

matemática que reflita as características do tráfego. A partir do momento que 

os resultados apresentados pela alocação coincidam com os resultados da 

pesquisa (matriz), dentro da tolerância admitida, dá-se como calibrada a 

rede.20 

Assim como na cidade, cujas vias obedecem a uma hierarquia onde 

são definidos limites de velocidade, possibilidade ou não de estacionamento, 

                                                 
20 Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). Diretoria de 
Planejamento e Pesquisa. Coordenação geral de estudos e pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual 
de Estudos de Tráfego. Publicação IPR-723. 2006. 
 



 66

fluxo contínuo ou interrompido, também no modelo de simulação todos 

esses parâmetros devem ser conhecidos e reproduzidos fielmente. As vias 

no modelo de simulação são classificadas segundo sua importância como 

Via de Trânsito Rápido (VTR), Arteriais (subdivididas em 3 categorias) e 

Coletoras (subdivididas em duas categorias) (FIGURA 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

         FIGURA 8. Classificação viária. 

 

Existem ainda as vias Locais para as quais a CET não possui a 

informação sobre os fluxos. Essas podem ser agrupadas dentro de um 

polígono (Zona) e este, por sua vez, possui um centróide que tem a 

estimativa do total do fluxo veicular21. Dessa forma, utilizou-se um cálculo de 

proporções, pois a partir do valor do centróide e dos valores do total de 

extensão de vias e de parte destas (segmento), pôde-se obter o fluxo de 

                                                 
21 As zonas referem-se às divisões da área de estudo, devem-se considerar os limites políticos, administrativos e 
censitários, já que as informações sócioeconômicas disponíveis referem-se normalmente a esses limites. As zonas 
servem para facilitar a obtenção e posterior análise das informações a respeito do tráfego, cada uma delas deverá 
ser definida de modo que qualquer viagem com origem ou destino nessa zona possa ser considerada como 
partindo ou chegando a um ponto determinado dela (centróide). O centróide é a representação pontual da zona e 
corresponde ao centro da gravidade das viagens geradas. É como se todos os dados pesquisados e analisados 
estivessem concentrados nesse ponto.  
Fonte: Ministério dos Transportes. Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT). Diretoria de 
Planejamento e Pesquisa. Coordenação geral de estudos e pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual 
de Estudos de Tráfego. Publicação IPR-723. 2006. 
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veículos de cada via local (FIGURA 9). Para tanto, utilizou-se do software 

Maptitude, o qual permitiu realizar a distribuição e atribuição dos valores do 

fluxo veicular para todas as vias locais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9. Subzona (polígono) e seu centróide contendo as vias locais.  

 

5.3.3. Indicador da exposição à poluição do ar mediante tráfego 
veicular próximo à residência  

 

A densidade do tráfego ponderada pela distância (DTPD) foi utilizada 

como um indicador da exposição dos sujeitos ao fluxo de veículos nas 

proximidades de sua residência. O cálculo para obtenção dos valores desse 

indicador foi baseado nas pesquisas desenvolvidas por Pearson et al (2000); 

Sivacouman e Thanasekaran (1999) e Kono e Ito (1990). Primeiro traçou-se 

um raio de 750 pés (228,6 m) ao redor do domicílio de cada caso e controle 

e identificaram-se todas as ruas contidas nessa circunferência para posterior 

cálculo da distância perpendicular entre cada rua e a residência (FIGURA 

10). Um aplicativo para o Mapinfo foi desenvolvido para conseguir a 

obtenção dos valores das distâncias entre o evento e as vias concentradas 

ao redor do raio de 750 pés (FIGURAS 11 e 12). Quando havia intersecção 
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das circunferências, esse aplicativo calculava essas distâncias de forma 

independente por evento. A partir disso, empregou-se um modelo para 

estimar a dispersão dos poluentes emitidos pelos veículos dentro dessa 

circunferência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10. Apresentação do raio ao redor do domicílio de cada caso e controle e identificação das ruas 

contidas nessa circunferência. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 11. Recorte do raio de 750 pés ao redor do evento (estrela vermelha) e vias com 

respectivos pontos (estrelas pretas) que representam a menor distância perpendicular 
entre cada via e o evento. 
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FIGURA 12. Representação do cálculo das menores distâncias entre o evento e as vias que se 

encontram num raio de 750 pés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Representação da Curva de Distribuição Normal e da dispersão dos poluentes  
advindos  de  fonte móvel a partir do centro da rua.  Fonte: Pearson et al (2000) 
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Segundo os autores citados, a dispersão dos poluentes emitidos de 

fonte veicular a partir do centro das ruas tem característica semelhante a 

uma Distribuição Normal (Curva de Gauss) (FIGURA 13). De acordo com 

esse modelo, cerca de 96% dos poluentes emitidos pelos veículos se 

dispersam até 500 pés da via (152,4 m), de acordo com a equação:  

 

Y= ( __1__  )x exp  {[ (0,5) (D/500)2]} 

       0,4√2п                         (0,4)2 

 

Em que D é a menor distância da residência até a via e Y é o valor 

usado para ponderar o valor do fluxo veicular obtido para cada via dentro da 

área em que se encontram os eventos. Os valores de D foram repassados 

para o banco de dados no Excel, o qual foi utilizado para desenvolver e 

aplicar essa fórmula.   

Estudos prévios indicaram uma maior dispersão dos poluentes dentro 

dessa distância de 500 pés, embora a distância, exata de dispersão tenha 

variado de acordo com o estudo e poluente analisado (HITCHINS et al, 

2000; KUHLER et al, 1988; NITTA et al, 1993; OTT, 1977; RODES; 

HOLLAND, 1981; ROORDA-KNAPE et al, 1998; SISTLA et al, 1979; 

SIVACOUMAR; THANASEKARAN, 1999; WILHELM; RITZ, 2003); WROBEL 

et al, 2000; ZHU et al, 2002).  

O número do fluxo veicular para cada rua contida na área delimitada 

ao redor da residência foi dividido pelo valor de Y correspondente resultando 

em X. A Densidade do Tráfego ponderada pela Distância (DTPD), para qual 

o evento está exposto, foi obtida a partir do somatório de X. 

 

X  =  No do fluxo de veículos22            DTPD  =  X1 + X2 + X3 + ..... 

                       Y 
 

 

 

                                                 
22 Quando a via apresentava dois sentidos, realizou-se a soma dos dois valores de fluxo veicular e calculou-se a 
média. 
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Dessa forma, a variável que expressa a medida indireta da poluição 

atmosférica num determinado local (DTPD) foi gerada e incluída no banco 

de dados do STATA, junto com variáveis relativas à mãe, aos óbitos 

perinatais, a seus controles, à gestação, ao parto, entre outras.  

 

 

5.4. Análise dos dados 
 

Primeiramente foi realizada uma análise descritiva para verificar as 

características da população, bem como, da exposição em estudo. Essa 

análise examinou todos os casos de óbitos fetais e neonatais precoces e 

seus controles. 

Para investigar a associação entre exposição materna à poluição do 

ar advinda do tráfego veicular e os componentes dos óbitos perinatais, 

utilizou-se de regressão logística (univariada e multivariada).  

A análise logística univariada examinou a relação do óbito perinatal 

com cada variável referente às características maternas, da gestação e parto 

e do recém-nascido, de maneira a identificar possíveis fatores de confusão. 

A medida de associação utilizada foi o odds ratio (OR), com intervalos de 

95% de confiança e nível de significância de 5% (α= 5%). Esse tipo de 

análise foi realizado para os componentes fetal e neonatal precoce em 

separado.  

A partir dos resultados do modelo logístico univariado, foram 

selecionadas as variáveis para os modelos multivariados, com a finalidade 

de se fazer o controle de confusão. Primeiramente, o modelo logístico 

multivariado foi considerado sem o indicador (DTPD), ou seja, a exposição 

de interesse. Todas as variáveis independentes que apresentaram valor de p 

<0,2 na análise univariada foram entrando uma a uma, utilizando-se como 

critério da ordem de entrada, o menor valor de p observado. Quando o valor 

de p foi menor que 0,001 ou os valores de p eram iguais entre as variáveis, a 

ordem de entrada foi a partir do maior OR. A verificação da importância de 

cada variável para o modelo e sua permanência nele baseou-se na razão de 
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verossimilhança (likelihood-ratio test), permanecendo no final da análise 

apenas as variáveis com p<0,05. O indicador da exposição ao tráfego 

veicular (DTPD) foi incluído após obter o modelo completo, sendo testada 

sua associação com os óbitos fetais e neonatais precoces separadamente, 

de modo a explorar o efeito desse indicador para cada desfecho 

detalhadamente. 

Os seguintes softwares foram usados: o Maptitude para se conseguir 

atribuir valores do fluxo veicular para as vias locais, o Mapinfo 5.0 

(MAPINFO, 1995) para localizar as residências nos seus respectivos 

endereços e o cálculo da distância dessas às ruas localizadas ao seu redor, 

o Excel para desenvolver e aplicar a fórmula do cálculo para gerar a variável 

DTPD e o STATA 7.0. para análise dos dados (STATACORP, 1999). 
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6.  RESULTADOS 
 
 

Uma amostra de 631 eventos foi obtida no período entre agosto de 

2000 e janeiro de 2001, correspondendo a 318 óbitos perinatais (146 óbitos 

neonatais precoces e 172 óbitos fetais) e 313 controles não pareados. 

Conforme mencionado anteriormente, optou-se por separar os componentes 

fetal e neonatal precoce da mortalidade perinatal para melhor avaliar o efeito 

da exposição de maior interesse nesse estudo (DTPD) em relação a esses 

óbitos.  

 

6.1. Óbitos fetais 
 

 Do total de 172 casos, dez foram excluídos do estudo, pois oito eram 

óbitos fetais intraparto (baseado nos registros obstétricos), um evento não 

discriminava o sexo e outro que não pôde ser geocodificado, restando 162 

óbitos fetais anteparto.  

 A distribuição das variáveis sócioeconômicas e demográficas, 

as características maternas antes da gestação, as condições maternas 

durante a gestação, as características fetais e a densidade do tráfego 

ponderada pela distância (DTPD) relativa a esses óbitos estão apresentadas 

na tabela 5.  

Em cerca de um terço dos casos suas mães não tinham companheiro, 

enquanto entre os controles, essa proporção era de 15,34%, sendo essa 

diferença estatisticamente significante. Pôde-se verificar que 19 (11,73 %) 

mães eram chefe de família entre os casos e 26 (8,31%), entre os controles. 

Entre os casos, 42 (25,93%) mães referiram menos de uma pessoa por 

cômodo, enquanto, 92 (29,39%) mães dos controles também apresentavam 

a mesma situação. No entanto, a diferença entre eles não foi 

estatisticamente significante. Quanto às características maternas antes da 

gestação, verificou-se que 29 (17,90%) mães dos casos tiveram previamente 

filhos com baixo peso contra 32 (10,22%) mães dos controles. O tabagismo 
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materno foi identificado em 44 (27,16%) mães dos óbitos fetais, enquanto 

entre os que sobreviveram encontraram-se 59 (18,85%) mães fumantes. A 

violência direta contra o abdômen foi referida por seis (3,70%) mães de 

casos, em contrapartida apenas uma (0,32%) mãe dos controles fez tal 

referência. As variáveis relativas à presença de sangramento vaginal, 

hipertensão, diabetes, cuidado pré-natal inadequado e retardo de 

crescimento intra-uterino destacaram-se entre os casos em comparação aos 

controles, sendo os resultados estatisticamente significantes (TABELA 5). 

Ao se analisarem os eventos, segundo os quartis da DTPD, pôde-se 

verificar que a proporção de casos e controles, em cada intervalo da 

distribuição dessa variável, segue tendências opostas, ou seja, há maior 

concentração de casos nos quartis de valores mais elevados da DTPD 

enquanto os controles estão mais presentes nos quartis de menor valor 

(TABELA 5). 

 
Tabela 5. Distribuição dos óbitos fetais e seus controles na região sul do 

Município de São Paulo no período entre agosto de 2000 e janeiro de 
2001 segundo variáveis sócio-econômicas e demográficas, 
características maternas antes da gestação, condições maternas durante 
a gestação, características fetais e a densidade do tráfego ponderada 
pela distância (DTPD). 

ÓBITOS 
FETAIS 

CONTROLE 
VARIÁVEIS 

N % N % 
Variáveis sócio-econômicas e 

demográficas 
 

  
Tempo de união     
>= 1 ano 94 58,02 243 77,64
Até 1 ano 20 12,35 22 7,03
Sem companheiro 48 29,63 48 15,34
p<0,001*     
  
Escolaridade do chefe da família  
>=12 anos 3 1,85 14 4,47
<12 anos 159 98,15 299 95,53
p=0,145*     
     

continua... 
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...continuação Tabela 5 

VARIÁVEIS ÓBITOS 
FETAIS 

CONTROLE 

 N % N % 
Escolaridade da mãe  
>=4 anos 134 82,72 278 88,82
< 4 anos 28 17,28 35 11,18
p=0,063*     
     
Cor da pele materna  
Branca 64 39,75 147 47,42
Não branca 97 60,25 163 52,58
p=0,112*     
     
Número pessoas /cômodo  
<1 42 25,93 92 29,39
Entre 1 e 2 104 64,2 203 64,86
Entre 3 e 4 16 9,88 18 5,75
p=0,223*     
     
Chefe da família     
Companheiro 103 63,58 244 77,96
Mãe 19 11,73 26 8,31
Outros 40 24,69 43 13,74
p=0,003*  
     

Características maternas antes da 
gestação     

Baixo peso anterior  
Não 133 82,1 281 89,78
Sim 29 17,9 32 10,22
p=0,018*  
  
Paridade  
1 a 3 79 48,77 155 49,52
primípara 61 37,65 128 40,89
grande multípara 22 13,58 30 9,58
p=0,396*  
  
Planejamento da gravidez  
Sim 46 28,4 116 37,06
Não 116 71,6 197 62,94
p=0,059*     

continua... 
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...continuação Tabela 5 

VARIÁVEIS ÓBITOS 
FETAIS 

CONTROLE 

 N % N % 
Quando soube da gravidez, reação 
da família 

 

Feliz 98 60,49 221 67,41
Indiferente 64 39,51 102 32,59
p=0,134*     
     

Condições maternas durante a 
gestação 

 

  
Consumo de álcool     
Não  172 75,31 257 82,11
Sim 40 24,69 56 17,89
p=0,080*     
     
Tabagismo  
Não  118 72,84 254 81,15
Sim 44 27,16 59 18,85
p=0,037*  
     
Violência direta contra o abdômen     
Não  156 96,3 312 99,68
Sim 6 3,7 1 0,32
p=0,004*  
     
Hospitalização durante a gestação     
Não  129 79,63 275 87,86
Sim 33 20,37 38 12,14
p=0,017*  
  
Sangramento vaginal  
Não 140 86,42 307 98,08
Sim 22 13,58 6 1,92
p<0,001*     
  
Hipertensão  
Não 109 67,28 291 92,97
Sim 53 32,72 22 7,03
p<0,001*     
  

continua... 
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...continuação Tabela 5 

VARIÁVEIS ÓBITOS 
FETAIS 

CONTROLE 

 N % N % 
Diabetes  
Não  150 92,59 309 98,72
Sim 7 4,32 1 0,32
Ignorado 5 3,09 3 0,96
p=0,001*  
  
Cuidado pré-natal  
Adequado 83 51,23 232 74,12
Inadequado 70 43,21 77 24,6
Nenhum 9 5,56 4 1,28
p<0,001*  
  

Características fetais     
     
Malformação congênita     
Não 148 91,36 304 97,12
Sim 14 8,64 9 2,88
p=0,006*  
     
Retardo de crescimento intra-uterino     
Não 89 54,94 271 86,58
Sim 60 37,04 42 13,42
Sem informação 13 8,02 0 0
p<0,001*  
  

Densidade do Tráfego ponderada 
pela distância 

 

  
DTPD  
<=6.0 38 23,46 89 28,43
>6,0 e <=45,3 43 26,54 75 23,96
>45,3 e <=370,2 39 24,07 76 24,28
>370,2 e <=10.810,9 42 25,93 73 23,32
p=0,665*     

 

O indicador da poluição do tráfego veicular, a densidade do tráfego 

ponderada pela distância (DTPD), apresentou valor médio de 504,0 

veículos/hora para a população estudada. Nota-se que os casos 
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apresentaram, em média, valores mais altos do que os controles para esse 

indicador, embora essa diferença não tenha sido estatisticamente 

significante. Além disso, verifica-se que os valores da DTPD foram maiores 

entre os óbitos neonatais precoces do que entre os fetais (TABELA 6).  

 
Tabela 6. Apresentação dos valores do indicador do tráfego veicular (DTPD) 

segundo medidas de tendência central e quartis em todos os eventos e 
entre casos (óbito perinatal) e controles. 

 

MEDIANA 1º QUARTIL 4º QUARTIL DTPD / EVENTOS  MÉDIA DP 
-50% -25% -75% 

Todos os eventos 504 1.225,80 45,3 6,1 370,2 
Casos 565,3 1.361,80 52,6 7,4 434,1 
Fetal 530,9 1.364,30 45,1 6,8 426,5 
Neonatal precoce 626,8 1.398,60 72,5 8,5 586,6 
Controles 441,9 1.069,30 35,8 5,4 340,9 

NOTA: DP= desvio-padrão. Comparação das médias entre casos e controles p = 0,207*; entre óbitos fetais e 
controles p= 0,435* e entre óbitos neonatais precoces e controles p= 0,119 ( teste-t student). 
 

 

 Considerando-se os óbitos fetais como variável dependente e àquelas 

que representam as condições sócioeconômicas e demográficas, as 

características maternas antes da gestação, as condições maternas durante 

a gestação, as características fetais e a densidade do tráfego ponderada 

pela distância (DTPD), calculou-se o Odds Ratio (OR) como medida de 

associação, bem como, seus respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 

95%) em modelos de regressão logística univariada. 

A ausência de companheiro aparece como fator de risco para óbitos 

fetais, correspondendo a um OR= 2,58 (IC 95% 1,62-4,12). A ocorrência 

prévia de baixo peso também aparece como fator de risco para esses óbitos, 

com OR=1,91, sendo  o resultado estatisticamente significante.  O 

tabagismo materno e o uso de bebidas alcoólicas foram identificados como 

sendo fatores de risco, mas estatisticamente significativo apenas o primeiro, 

OR= 1,60 (IC 95% 1,03-2,51). A presença de sangramento vaginal, 

hipertensão e nenhum cuidado pré-natal foram importantes fatores de risco 

dentro da categoria das condições maternas durante a gestação, 

apresentando respectivamente OR=8,04; 6,43 e 6,29. A criança com retardo 
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de crescimento intra-uterino apresentou aproximadamente 4 vezes mais 

chance de óbito fetal em relação àquelas que tiveram o seu crescimento 

adequado, de acordo com a idade gestacional (TABELA 7). 

 
Tabela 7. Odds ratio (OR) com respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 95%)  dos 

óbitos fetais e seus controles na região sul do Município de São Paulo no período 
entre agosto de 2000 e janeiro de 2001, segundo variáveis sócio-econômicas e 
demográficas, características maternas antes da gestação, condições maternas 
durante a gestação, características fetais e a densidade do tráfego ponderada 
pela distância (DTPD). 

 

 ÓBITOS      
FETAIS 

 

IC 95% 

VARIÁVEIS 

OR  p

Variáveis sócio-econômicas e 
demográficas 

 

  
Tempo de união  
>= 1 ano 1 - <0,001
Até 1 ano 2,35 1,23-4,50 
Sem companheiro 2,58 1,62-4,12 
  
Escolaridade do chefe da 
família 

 

>=12 anos 1 - 0,158
<12 anos 2,48 0,70-8,76 
  
Escolaridade da mãe  
>=4 anos 1 - 0,065
< 4 anos 1,66 0,97-2,84 
  
Cor da pele materna  
Branca 1 - 0,113
Não branca 1,37 0,93-2,01 
Número pessoas /cômodo  

<1 1 - 0,159
Entre 1 e 2 1,12 0,73-1,73 
Entre 3 e 4 1,95 0,90-4,19 
  

continua... 
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...continuação tabela 7 
VARIÁVEIS  ÓBITOS  

FETAIS 
 

 IC 95% 
 OR  p
Chefe da família  
Companheiro 1 - 0,001
Mãe 1,73 0,92-3,27 
Outros 2,2 1,35-3,59 
  

Características maternas 
antes da gestação 

 

  
Baixo peso anterior  
Não 1 - 0,019
Sim 1,91 1,11-3,30 
  
Paridade  
1 a 3 1 - 0,467
primípara 0,93 0,62-1,40 
grande multípara 1,44 0,78-2,66 
  
Planejamento da gravidez  

Sim 1 - 0,06
Não 1,48 0,98-2,24 
  
Quando soube da gravidez, 
reação da família 

 

Feliz 1 - 0,134
Indiferente 1,35 0,91-2,00 
  

Condições maternas durante a 
gestação 

 

  
Consumo de álcool  
Não  1 - 0,081
Sim 1,5 0,95-2,38 
Tabagismo  
Não  1 - 0,038
Sim 1,6 1,03-2,51 

continua... 
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...continuação da tabela 7 
VARIÁVEIS  ÓBITOS  

FETAIS 
 

 IC 95% 
 OR  p
Violência direta contra o 
abdômen 

 

Não  1 - 0,022
Sim 12 1,43-100,54 
  
Hospitalização durante a 
gestação 

 

Não  1 - 0,018
Sim 1,85 1,11-3,09 
  
Sangramento vaginal  
Não 1 - <0,001
Sim 8,04 3,19-20,27 
  
Hipertensão  
Não 1 - <0,001
Sim 6,43 3,73-11,08 
  
Diabetes    
Não  1 - 0,06
Sim 14,42 1,76-118,26 
Ignorado 3,43 0,81-14,56 
    
Cuidado pré-natal    
Adequado 1 - <0,001
Inadequado 2,54 1,69-3,83 
Nenhum 6,29 1,89-20,97 

Características fetais  
    
Malformação congênita 

   
Não 1 - 0,008
Sim 3,19 1,35-7,55 
Retardo de crescimento intra-
uterino 

 

Não 1 - <0,001
Sim 4,35 2,74-6,90 

continua... 
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...continuação da tabela 7 
VARIÁVEIS  ÓBITOS  

FETAIS 
 

 IC 95% 
 OR  p

Densidade do Tráfego 
Ponderada pela Distância 

 

  

DTPD  
    
<=6.0 1 - 0,36
>6,0 e <=45,3 1,34 0,79-2,29  
>45,3 e <=370,2 1,20 0,70-2,06  
>370,2 e <=10.810,9 1,35 0,79-2,30  
                                          
 

 

 Examinando em modelo univariado, a associação entre o indicador de 

poluição veicular, a densidade do tráfego ponderada pela distância e os 

óbitos fetais, observa-se que há um aumento no risco de ocorrência desses 

óbitos entre aquelas mães expostas aos maiores valores de DTPD (TABELA 

7), embora esse resultado não tenha alcançado os níveis tradicionais de 

significância estatística. 

Para realização da análise multivariada dos óbitos fetais (variável 

dependente), as variáveis independentes que apresentaram p<=0,20 nas 

análises univariadas foram entrando uma a uma no modelo (a verificação da 

importância de cada variável e sua permanência neste modelo baseou-se no 

p<0,05 ao se aplicar o likelihood ratio test), deixando-se por último a inclusão 

da variável de interesse do estudo. As variáveis que permaneceram no 

modelo final para os óbitos fetais foram tempo de união, violência direta 

contra o abdômen, sangramento vaginal, hipertensão, diabetes, cuidado pré-

natal, malformação congênita e retardo do crescimento intra-uterino 

(TABELA 8). 
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Tabela 8. Odds ratio (OR) ajustado com respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 

95%) dos óbitos fetais e seus controles na região sul do Município de São Paulo no período 

entre agosto de 2000 e janeiro de 2001, segundo variáveis que permaneceram no modelo 

final (sócio-econômicas e demográficas, características maternas antes da gestação, 

condições maternas durante a gestação e características fetais) e densidade do tráfego 

ponderada pela distância (DTPD).* 

 
 ÓBITOS  

FETAIS 
 

   IC 95%  

VARIÁVEIS 

OR 
ajustado

  p

Variáveis sócio-
econômicas e 
demográficas  

 

  
Tempo de união  

>= 1 ano 1 - 0,007
Até 1 ano 2,75 1,25-6,04 
Sem companheiro 2,1 1,17-3,77 
  

Condições maternas 
durante a gestação 

 

  
Violência direta contra o 
abdômen 

 

Não  1 - 0,04
Sim 12,94 1,19-140,18 
  
Sangramento vaginal  
Não 1 2,92-23,53 <0,001
Sim 8,3  
  
Hipertensão - 
Não 1 - <0,001
Sim 5,08 2,67-9,66 
  
Diabetes  
Não 1 - 
Sim 16,03 1,67-154,25 0,267
Ignorado 2,43 0,34-17,19 
  

continua... 
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...continuação tabela 8 

 ÓBITOS  
FETAIS 

 

    IC 95%  

VARIÁVEIS 

OR 
ajustado

  p

Cuidado pré-natal    
Adequado 1 - 
Inadequado 2,29 1,39-3,76 <0,001
Nenhum 4,64 1,00-21,54 

Características fetais    
   

Malformação congênita  
Não 1 - 
Sim 3,28 1,15-9,36 0,01
  
Retardo de crescimento 
intra-uterino 

 

Não 1 - 
Sim 4,7 2,77-7,97 <0,001
  

Densidade do Tráfego 
Ponderada pela Distância    

DTPD   
<=6.0 1 - 0,485
>6,0 e <=45,3 1,07 0,55-2,09  
>45,3 e <=370,2 1,06 0,53-2,12 
>370,2 e <=10.810,9 1,31 0,68-2,54 
      
 

 

 Verificou-se que todas essas variáveis mantiveram-se com 

significância estatística, havendo diminuição do risco observado na análise 

univariada para a maioria delas como, por exemplo, para violência direta 

contra o abdômen e hipertensão arterial. Já para a presença de retardo de 

crescimento intra-uterino, diabetes, malformação congênita e sangramento 

vaginal, houve uma pequena elevação do risco. Para esta última variável, na 

análise univariada, o OR=8,04 (IC 95% 3,19 - 20,27), enquanto na 

multivariada o valor foi de 8,30 (IC 95% 2,92-23,53) (TABELA 8). 
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Ao se examinar a associação entre o indicador de poluição veicular, a 

densidade do tráfego ponderada pela distância, e os óbitos fetais, observa-

se que há um aumento no risco de ocorrência desses óbitos entre aquelas 

mães expostas aos maiores valores de DTPD (OR= 1,31; IC 95% 0,68 - 

2,54), embora esse resultado não tenha alcançado os níveis tradicionais de 

significância estatística (TABELA 8).  

  

6.2. Óbitos neonatais precoces 
 

As variáveis relativas às condições sócioeconômicas como a 

presença de apenas um cômodo no local de moradia, três a quatro pessoas 

por cômodo, localização do domicílio em área de favela e habitação sem ser 

de alvenaria destacaram-se entre os 146 casos em relação aos 313 

controles, sendo os resultados estatisticamente significantes (TABELA 9). 

Verificou-se que 23 (15,86%) casos possuíam apenas um cômodo no local 

de moradia e 21 (6,71%) controles encontravam-se na mesma situação. 

Pôde-se identificar que dois (1,37 %) chefes de família entre os casos 

tinham 12 anos ou mais de estudo e 14 (4,47%) entre os controles tinham 

também 12 ou mais anos de estudo, no entanto, essa diferença apresentou 

significância estatística. Quanto às características psicossociais, constatou-

se que 13 (8,90%) mães dos casos referiram violência doméstica contra 10 

(3,19%) mães dos controles. A gravidez na adolescência esteve presente 

em 44 (30,14%) mães dos óbitos neonatais precoces, enquanto entre os que 

sobreviveram encontravam-se 52 (16,61%) mães adolescentes. A violência 

direta contra o abdômen foi referida por cinco (3,42%) mães de casos, em 

contrapartida apenas uma (0,32%) mãe dos controles fez tal referência. As 

variáveis relativas à presença de intercorrências durante a gestação, 

inadequado pré-natal e elevada multíparidade aparecem com maior 

freqüência entre os casos do que entre os controles. Com relação às 

características do parto e do recém-nascido, identificou-se que 119 (81,51 

%) casos e 25 (7,99%) controles tiveram baixo peso ao nascer, e ainda, que 

118 (80,82%) casos e 44 (14,06%) controles eram pré-termos (TABELA 9). 
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Assim, como pôde ser observado para os óbitos fetais, ao se 

analisarem os eventos de óbitos neonatais precoces, segundo os quartis da 

DTPD, pôde-se verificar que a proporção de casos e controles em cada 

intervalo da distribuição dessa variável, segue tendências opostas, ou seja, 

há maior concentração de casos nos quartis de valores mais elevados da 

DTPD enquanto os controles estão mais presentes nos quartis de menor 

valor (TABELA 9). 

 
Tabela 9. Distribuição dos óbitos neonatais precoces e seus controles na região sul do 

Município de São Paulo no período entre agosto de 2000 e janeiro de 2001 
segundo variáveis sócio-econômicas, psicossociais, características biológicas, da 
história reprodutiva materna, do parto e do recém-nascido e a densidade do 
tráfego ponderada pela distância (DTPD). 

 

   
ÓBITOS 
NEONATAIS 
PRECOCES 

 Controles 

N  % N %
VARIÁVEIS 

     
Variáveis sócio-

econômicas 
 

  
Escolaridade do chefe da 
família 

 

>=12 anos 2 1,37 14 4,47
<12 anos 144 98,63 299 95,53
p=0,091*  
  
Ocupação chefe da família  
Qualificado 2 1,37 19 6,07
 Semiqualificado e manual 126 86,3 257 82,11
Outros 18 12,33 37 11,82
p=0,080*  
  
Renda per capita (salário 
mínimo) 

 

>10 13 9,42 38 12,62
Entre 3 e 9 61 44,2 143 47,51
<=2 64 46,38 120 39,87
p=0,365*     

continua... 
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...continuação Tabela 9 

   
ÓBITOS 
NEONATAIS 
PRECOCES 

 Controles 

N  % N %
VARIÁVEIS 

     
  
Número de cômodos  
>=2  
1 122 84,14 292 93,29
p=0,002* 23 15,86 21 6,71
  
Número pessoas /cômodo  
<1 31 21,23 92 29,39
Entre 1 e 2 94 64,38 203 64,86
Entre 3 e 4 21 14,38 18 5,75
p=0,004*     
     
Localização do domicílio 
em área de favela 

 

Não 112 76,71 275 87,86
Sim 34 23,29 38 12,14
p=0,002*  
     
Tipo de habitação  
Alvenaria 93 63,7 245 78,27
Outros materiais 53 36,3 68 21,73
p=0,001*     
     
Características 
psicossociais 

 

  
Tempo de união  
>= 1 ano 96 65,75 243 77,64
Até 1 ano 17 11,64 22 7,03
Sem companheiro 33 22,6 48 15,34
p=0,025*     
     
Percepção do estado de 
saúde pré-gestacional 

 

Excelente ou bom 118 80,82 276 88,18
Regular ou ruim 28 19,18 37 11,82
p=0,033*  

continua... 
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...continuação da Tabela 9 

   
ÓBITOS 
NEONATAIS 
PRECOCES 

 Controles 

% N %
VARIÁVEIS 

N  
     

     
Planejamento da gravidez     
Planejada 39 26,71 116 37,06
Não planejada 107 73,29 197 62,94
p=0,029*  
     
Reação da família     
Feliz 82 56,16 211 67,41
Indiferente ou contrariado 64 43,84 102 32,59
p=0,020*  
     
Presença de violência 
doméstica     
Não 133 91,1 303 96,81
Sim 13 8,9 10 3,19
p=0,009*  
  
Mãe adolescente (<20 
anos)     
Não 102 69,86 261 83,39
Sim 44 30,14 52 16,61
p=0,001*  
  
Características biológicas 
e da história reprodutiva 

materna 

 

     
Intercorrências durante a 
gestação     
Não 42 28,77 239 76,36
Sim 104 71,23 74 23,64
  
p<0,001*  
Adequação do pré-natal  
Adequado 73 50 232 74,12
Inadequado 52 35,62 77 24,6
Não fez 21 14,38 4 1,28
p<0,001*  

continua... 
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... continuação da Tabela 9 

   
ÓBITOS 
NEONATAIS 
PRECOCES 

 Controles 

N  % N %
VARIÁVEIS 

     
  
Paridade     
1 a 3 69 47,26 155 49,52
Primípara 53 36,3 128 40,89
Grande multípara 24 16,44 30 9,58
p=0,100*     
     
Nascimento anterior de 
baixo peso     
Não 111 76,03 281 89,78
Sim 35 23,97 32 10,22
p<0,001*  
     
Agressão na região do 
abdômen     
        Não 141 96,58 312 99,68
Sim 5 3,42 1 0,32
p=0,006*  
  
Consumo de cigarro  
Não 98 67,12 254 81,15
Sim 48 32,88 59 18,85
p=0,001*     
Características do parto e 

do recém-nascido 
 

  
Tipo de parto  
Vaginal 92 63,01 158 50,48
Cesárea 54 36,99 155 49,52
p=0,012*     
  
Presença de problemas 
durante o parto     
Não 114 78,62 289 92,33
Sim  31 21,38 24 7,67
p<0,001*  
  
Meio de transporte para o 
hospital 

 

Carro/ ônibus 123 84,25 299 95,53
Ambulância/polícia/bombeiro 23 15,75 14 4,47
p<0,001*     

continua... 
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...continuação da Tabela 9 

   
ÓBITOS 
NEONATAIS 
PRECOCES 

 Controles 

N  % N %
VARIÁVEIS 

     
Peso ao nascer  
>=2500g 27 18,49 288 92,01
<2500g 119 81,51 25 7,99
p<0,001*  
  
Sexo     
Feminino 58 39,73 156 49,84
Masculino 88 60,27 157 50,16
p=0,043*  
  
Pré-termo (semanas de 
gestação) 

 

>=37 28 19,18 269 85,94
<37 118 80,82 44 14,06
p<0,001*  
  
Densidade do tráfego 
Ponderada pela Distância 

 

  
DTPD     
     
<=6.0 28 19,18 89 28,43
>6,0 e <=45,3 38 26,03 75 23,96
>45,3 e <=370,2 39 26,71 76 24,28
>370,2 e <=10.810,9 41 28,08 73 23,32
p=0,198*     
       
NOTA: * teste x2 Pearson. N total: 458 (145 óbitos fetais e 313 controles)  
 Variáveis sem informação: renda per capita = 20 (12 controles e 8 casos) e 

presença de problemas durante o parto = 1 (caso) 
 

 

Considerando-se os óbitos neonatais precoces como variável 

dependente e àquelas que representam as condições sócioeconômicas, os 

aspectos psicossociais, as condições biológicas, história reprodutiva 

materna, características do parto e do recém-nascido e a densidade do 
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tráfego ponderada pela distância (DTPD), realizou-se a regressão logística 

univariada (TABELA 10). 

As condições de moradia, como a ocorrência de três a quatro pessoas 

por cômodo, indicam aproximadamente três vezes mais chance da 

ocorrência de óbitos neonatais em relação àqueles com menos de uma 

pessoa por cômodo (OR= 3,46; IC 95% 1,64-7,33). A presença de violência 

doméstica também aparece como fator de risco para esses óbitos, com 

OR=2,96, sendo  o resultado estatisticamente significante.  O nascimento 

anterior de baixo peso e mãe grande multípara foram identificados como 

sendo fatores de risco, mas sendo estatisticamente significativo apenas para 

o primeiro, OR= 2,77 (IC 95% 1,63-4,69). O baixo peso ao nascer e o recém-

nascido pré-termo  foram importantes determinantes dentro da categoria das 

características do parto e do recém-nascido, apresentando respectivamente 

OR=50,77 e 25,76 (TABELA  10). 

Detalhando a análise da exposição de interesse desse estudo entre 

os óbitos neonatais precoces, observa-se risco desses óbitos para os 

maiores valores da DTPD, ou seja, para aqueles mais expostos à poluição 

do ar, sendo o resultado estatisticamente significante (OR=1,78; IC 95% 

1,01-3,16) (TABELA 10). 
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Tabela 10. Odds ratio (OR) com respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 95%)  dos 
óbitos neonatais precoces e seus controles na região sul do Município de São Paulo no 
período entre agosto de 2000 e janeiro de 2001, segundo variáveis sócio-econômicas, 
psicossociais, características biológicas, da história reprodutiva materna, do parto e do 
recém-nascido e a densidade do tráfego ponderada pela distância (DTPD). 
 

 ÓBITOS      
NEONATAIS 
PRECOCES 

 

   

VARIÁVEIS 

OR     IC 95%    p 
Variáveis sócio-

econômicas  
   

   
Escolaridade do chefe da 
família    
>=12 anos 1,00 - 0,111 
<12 anos 3,37 0,76-15,03  

   
Ocupação chefe da família

   
Qualificado 1,00 - 0,195 
Semiqualificado e manual  4,66 1,07-20,31  

Outros 4,62 0,97-22,04  
   

Renda per capita (salário 
mínimo)    
>10 1,00 - 0,157 
Entre 3 e 9 1,25 0,62-2,50  
<=2 1,56 0,77-3,14  

   
Número de cômodos 

   
>=2 1,00 - 0,003 
1 2,60 1,39-4,87  

   
Número pessoas /cômodo 

   
<1 1,00 - 0,003 
Entre 1 e 2 1,37 0,85-2,21  
Entre 3 e 4 3,46 1,64-7,33  

continua... 
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...continuação tabela 10 

 ÓBITOS      
NEONATAIS 
PRECOCES 

 

   

VARIÁVEIS 

OR     IC 95%    p 
Localização do domicílio 
em área de favela 

   
Não 1,00 - 0,003 
Sim 2,20 1,32-3,67  

   
Tipo de habitação    
Alvenaria 1,00 - 0,001 
Outros materiais 2,05 1,33-3,16  

   
Características 
psicossociais 

   

   
Tempo de união    
>= 1 ano 1,00 - 0,014 
Até 1 ano 1,96 0,99-3,84  
Sem companheiro 1,74 1,05-2,88  

   
Percepção do estado de 
saúde pré-gestacional 

   
Excelente ou bom 1,00 - 0,037 
Regular ou ruim 1,77 1,03-3,03  

   
Planejamento da gravidez 

   
Planejada 1,00 - 0,030 
Não planejada 1,61 1,05-2,49  

   
Reação da família    
Feliz 1,00 - 0,020 
Indiferente ou contrariado 1,61 1,08-2,42 

 
continua... 
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...continuação tabela 10 

 ÓBITOS      
NEONATAIS 
PRECOCES 

 

   

VARIÁVEIS 

OR     IC 95%    p 
Presença de violência 
doméstica 

   
Não 1,00 - 0,012 
Sim 2,96 1,27-6,92  

   
Mãe adolescente (<20 
anos)    
Não 1,00 - 0,001 
Sim 2,16 1,36-3,44  

   
Características biológicas 
e da história reprodutiva 

materna 

   

   
Intercorrências durante a 
gestação 

   

Não 1,00 - <0,001 
Sim 8,00 5,13-12,46  

   
Adequação do pré-natal 

   
Adequado 1,00 - <0,001 
Inadequado 2,15 1,38-3,33  
Não fez 16,68 5,55-50,18  

   
Paridade    
1 a 3 1,00 - 0,185 
Primípara 0,93 0,61-1,43  
Grande multípara 1,80 0,98-3,30  

continua... 
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...continuação tabela 10 
 ÓBITOS      

NEONATAIS 
PRECOCES 

 

   

VARIÁVEIS 

OR     IC 95%    p 
Nascimento anterior de 
baixo peso 

   

Não 1,00 - <0,001 
Sim 2,77 1,63-4,69  

   
Agressão na região do 
abdômen 

   
Não 1,00 - 0,029 
Sim 11,06 1,28-95,57  

   
Consumo de cigarro    

Não 1,00 - 0,001 
Sim 2,11 1,35-3,30  

   
Características do parto e 

do recém-nascido 
   
   

Tipo de parto    
Vaginal 1,00 - 0,012 
Cesárea 0,60 0,40-0,89  

   
Presença de problemas 
durante o parto 

   

Não 1,00 - <0,001 
Sim  3,27 1,84-5,82  

   
continua... 
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...continuação da tabela 10 
 ÓBITOS      

NEONATAIS 
PRECOCES 

 

   

VARIÁVEIS 

OR     IC 95%    p 
Meio de transporte para o 
hospital 

   

Carro/ ônibus 1,00 - <0,001 
Ambulância/polícia/bombeiro 3,99 1,99-8,02 

 
   

Peso ao nascer    
>=2500g 1,00 - <0,001 
<2500g 50,77 28,30-91,08  

   
Sexo    
Feminino 1,00 - 0,044 
Masculino 1,51 1,01-2,25  

   
Pré-termo (semanas de 
gestação) 

   

>=37 1,00 - <0,001 
<37 25,76 15,30-43,37  

   
Densidade do Tráfego 

Ponderada pela Distância 

   
DTPD    

   
<=6.0 1,00 - 0,060 

>6,0 e <=45,3 1,61 0,90-2,87  
>45,3 e <=370,2 1,63 0,92-2,90  

>370,2 e <=10.810,9 1,78 1,01-3,16   
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As variáveis independentes que permaneceram no modelo 

multivariado foram intercorrências durante a gestação, cuidado pré-natal, 

presença de problemas durante o parto, meio de transporte para o hospital, 

peso ao nascer e idade gestacional. Verificou-se que todas essas variáveis, 

com exceção do meio de transporte, mantiveram-se com significância 

estatística, havendo diminuição do risco para todas elas. A presença de 

baixo peso ao nascer e pré-termo ficaram, respectivamente, com OR=18,43 

(p<0,001) e 4,87 (p<0,001) (TABELA 11).   

Ao se examinar a associação entre o indicador de poluição veicular, a 

densidade do tráfego ponderada pela distância, e os óbitos neonatais 

precoces, observa-se que há um aumento no risco de ocorrência desses 

óbitos entre aquelas mães expostas aos maiores valores de DTPD (OR= 

2,34; IC 95% 0,89 – 6,18), embora esse resultado não tenha alcançado os 

níveis tradicionais de significância estatística (TABELA 11).  

 
Tabela 11. Odds ratio (OR) ajustado com respectivos intervalos de 95% de confiança (IC 

95%)  dos óbitos neonatais precoces e seus controles na região sul do 
Município de São Paulo no período entre agosto de 2000 e janeiro de 2001, 
segundo variáveis que permaneceram no modelo final (características 
biológicas e da história reprodutiva materna e características do parto e do 
recém-nascido) e a densidade do tráfego ponderada pela distância (DTPD). 

 
 ÓBITOS  

NEONATAIS 
PRECOCES

 

   IC 95%  
OR 

ajustado
 p

VARIÁVEIS 

  
Características biológicas 
e da história reprodutiva 

materna 

Intercorrências durante a 
gestação 
Não 1,00 - 0,015
Sim 2,32 1,15-4,69

continua... 
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...continuação da tabela 11 
 ÓBITOS  

NEONATAIS 
PRECOCES

 

   IC 95%  
OR 

ajustado
 p

VARIÁVEIS 

  
Adequação do pré-natal    
Adequado 1,00 - 0,006
Inadequado 1,87 0,91-3,81
Não fez 10,04 1,57-64,01

Características do parto e 
do recém-nascido 

Presença de problemas 
durante o parto 
Não 1,00 - 0,023
Sim  3,26 1,18-9,03

   
Meio de transporte para o 
hospital 
Carro/ ônibus 1,00 - 0,052
Ambulância/polícia/bombeiro 3,41 0,99-11,71
 
Peso ao nascer    
>=2500g 1,00 - <0,001
<2500g 18,43 8,95-37,98

    
Pré-termo (semanas de 
gestação) 
>=37 1,00 - <0,001
<37 4,87 2,37-10,01

   
Densidade do Tráfego 

Ponderada pela Distância 
 

DTPD    
<=6.0 1,00 - 0,112

>6,0 e <=45,3 1,54 0,58-4,09  
>45,3 e <=370,2 1,73 0,66-4,51  

>370,2 e <=10.810,9 2,34 0,89-6,18   
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7.  DISCUSSÃO 
 
 

A partir de extensa revisão de literatura, verificou-se que este é o 

primeiro estudo que avalia a associação entre óbitos perinatais e a 

exposição das gestantes e dos recém-nascidos aos poluentes atmosféricos 

estimados indiretamente a partir do tráfego de veículos próximos à 

residência materna. Quanto ao desfecho, são poucos os estudos que 

investigam os óbitos que ocorrem entre a 22ª semana de gestação e o 6º dia 

de vida, e entre essas pesquisas, o óbito fetal e o óbito neonatal precoce são 

geralmente analisados separadamente. Já em relação à exposição, muitos 

estudos analisaram a poluição do ar a partir do tráfego veicular próximo às 

residências, mas a maioria deles analisou, principalmente como desfecho, 

as morbidades respiratórias, e nenhum, a mortalidade fetal e neonatal numa 

mesma e única pesquisa.  

Decidiu-se estudar a mortalidade perinatal, porém, analisando em 

separado os seus dois componentes, neonatal precoce e fetal, pois nítidas 

diferenças entre os determinantes etiológicos desses componentes vêm 

sendo observadas. Por exemplo, a asfixia era uma causa freqüente para 

ambos os componentes da mortalidade perinatal, porém, com a melhora da 

tecnologia, a asfixia tem contribuído menos com os óbitos neonatais 

precoces, mas ainda continua importante para o óbito fetal. Por outro lado, a 

anomalia congênita tem se destacado como um importante fator de risco 

para o óbito neonatal precoce. Uma pesquisa realizada no Canadá, entre 

1991 e 1997, identificou que as anomalias congênitas e asfixia causaram, 

respectivamente, 45,8% e 14,4% dos óbitos neonatais precoces e 9,4% e 

42,5% dos óbitos fetais (KRAMER et al, 2002).  Os estudos de Almeida et al 

(2007) e de Schoeps et al (2007), que também se basearam na mesma 

pesquisa sobre a mortalidade perinatal que o presente estudo, verificaram 

que a análise preliminar dos resultados indicou que havia diferença dos 

fatores de risco para os óbitos neonatais precoces e fetais. Tal fato serviu de 

orientação para as análises realizadas nesta pesquisa.  
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Ao se realizar a análise univariada entre óbitos fetais e as variáveis 

sócioeconômicas e demográficas, as características maternas antes da 

gestação, condições maternas durante a gestação e características fetais, 

este estudo observou que o risco desses óbitos esteve presente para todas, 

sendo estatisticamente significante essa relação para a maioria delas. 

Encontrou-se um risco maior entre as mães que não tinham companheiros 

(solteira, viúva e divorciada) e eram fumantes; as mães que apresentaram 

determinados agravos na gestação (hipertensão arterial, diabetes e 

sangramento) e as que não realizaram consultas de pré-natal. A presença 

de retardo de crescimento intra-uterino também se mostrou fortemente 

associado a esses óbitos. Todos esses resultados foram estatisticamente 

significantes (p <0,05) e apresentaram-se como importantes fatores de risco 

para a ocorrência de óbitos fetais. A informação sobre idade gestacional não 

foi analisada para os óbitos fetais, pois o nascimento pré-termo para os 

óbitos fetais anteparto pode ser tanto um desfecho quanto um fator de risco 

para esses óbitos. Entre as variáveis que não obtiveram resultados mais 

consistentes estão a escolaridade do chefe da família e o número de 

pessoas por cômodo. 

 A análise logística multivariada dos óbitos fetais foi ajustada por 

tempo de união, violência direta contra o abdômen, sangramento vaginal, 

hipertensão, diabetes, cuidado pré-natal, malformação congênita, retardo do 

crescimento intra-uterino. Ao final da análise, a significância estatística foi 

mantida para todas essas variáveis, com exceção de diabetes.  Com a 

inclusão da variável de interesse da pesquisa (DTPD), observou-se um OR= 

1,31 (IC 95% 0,68 - 2,54) para as mulheres com maior gradiente de 

exposição ao tráfego veicular em relação àquelas menos expostas, no 

entanto, não houve significância estatística. 

Quanto aos óbitos neonatais precoces, a análise univariada realizada 

para condições sócioeconômicas, aspectos psicossociais, características 

biológicas e história reprodutiva materna e características do parto e do 

recém-nascido, verificou-se a presença de risco desses óbitos para todas 

elas (exceção para tipo de parto cesárea), sendo os resultados 
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estatisticamente significantes para a maioria, com exceção da escolaridade 

e ocupação do chefe da família, renda per capita e paridade. Um maior risco 

de óbitos neonatais precoces foi identificado entre as mães adolescentes; 

com tempo de união até um ano; que moravam num único cômodo, em 

número entre três e quatro pessoas por cômodo e em área de favela; com 

inadequado pré-natal; presença de baixo peso ao nascer e pré-termo. Todos 

esses resultados foram consistentes e se apresentaram como importantes 

fatores de risco para a ocorrência dos óbitos.  

Já para os óbitos neonatais precoces, as variáveis independentes que 

permaneceram no modelo final da análise logística multivariada foram 

presença de problemas durante o parto, meio de transporte para o hospital, 

peso ao nascer, idade gestacional, intercorrências durante a gestação e 

cuidado pré-natal, sendo esta última a única em comum para ambos os 

desfechos. Ao final da análise, a significância estatística foi mantida para 

todas essas variáveis, com exceção do meio de transporte para o hospital. 

Os resultados sugerem que mulheres com maior carga de exposição ao 

tráfego veicular podem apresentar risco desses óbitos cerca de duas vezes 

mais do que as mães menos expostas (OR= 2,34; IC 95% 0,89 - 6,18). A 

associação encontrada na análise univariada perde seu efeito após ajuste, 

esse fato indica a presença de associações entre o conjunto de variáveis 

analisadas e sugere que algumas delas podem ser medidas pelo efeito de 

outras como, por exemplo, o efeito do baixo peso ao nascer e pré-termo. 

A literatura confirma grande parte dos resultados encontrados nesta 

pesquisa quanto aos fatores de risco associados aos óbitos que ocorrem 

entre 22ª semana de gestação e 6º dia de vida. Particularmente em relação 

ao tempo de união, a literatura tem indicado uma taxa maior do componente 

fetal da mortalidade perinatal entre as mulheres sem companheiro, em 

relação àquelas que possuem companheiro (MACDORMAN et al, 2007). 

Essa situação pode estar relacionada ao baixo suporte social, econômico e 

emocional oferecido a essas mulheres (LUO etal, 2004).  Schoeps et al 

(2007) estudaram os fatores de risco para mortalidade neonatal precoce, na 

mesma população da presente pesquisa, e verificaram durante a análise 
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univariada que o tabagismo materno encontrava-se com maior freqüência 

entre os casos (32,9%) que nos controles (18,8%), e ainda, as mães que 

referiam fumar apresentavam um OR= 2,1 (IC 95% 1,3-3,3) em relação 

àquelas que não referiam, indicando um risco da ocorrência desses óbitos 

para as primeiras. Ao se realizar a análise multivariada com ajustes apenas 

para características biológicas e da história reprodutiva materna, a 

significância estatística permaneceu, observando-se um OR=1,8 (IC 95% 

1,1-3,2). Entretanto, em estudo desenvolvido na cidade de Pelotas – RS, o 

fumo não se apresentou estatisticamente associado tanto aos óbitos 

perinatais, quanto aos seus componentes fetal e neonatal precoce 

(MENEZES et al, 1998). Da mesma forma, em estudo realizado em 

Montreal, Canadá, a associação entre óbito fetal e tabagismo materno não 

foi encontrada, mas os autores sugerem que o hábito de fumar da mãe 

contribua para o retardo de crescimento intra-uterino e este, 

conseqüentemente, poderá ser um fator de risco para o óbito (HUANG, et al, 

2000).  

Ao se analisar determinados agravos durante a gestação, cuidado 

pré-natal, recém-nascido pré-termo, baixo peso ao nascer e pequeno para 

idade gestacional, algumas questões merecem ser discutidas.  Quanto aos 

óbitos fetais, a presença de diabetes na gestação, a amostra não foi 

suficientemente grande para se obter um intervalo de confiança mais 

preciso, diferentemente do que foi observado para hipertensão arterial, que 

obteve um menor intervalo. As complicações da gestação, como a 

hipertensão e diabetes, são fatores de riscos reconhecidos para óbitos 

perinatais (CONDE-AGUDELO et al, 2000; SURKAN et al, 2004; ALMEIDA 

et al, 2007), o que vem a ser reforçado pela presente pesquisa. O 

inadequado cuidado pré-natal apresentou-se como importante determinante 

desses óbitos em diversos outros estudos que também investigaram os 

fatores de risco para os óbitos perinatais (fetais e neonatais) 

(ROUQUAYROL et al, 1996; MENEZES et al, 1998; HUANG et al, 2000; 

ALMEIDA et al, 2007).  A realização adequada das consultas de pré-natal 

possibilita a identificação de agravos à saúde da gestante, bem como a 
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prevenção destes, o que favorece a não ocorrência de óbitos perinatais em 

crianças de mães que realizaram tal procedimento em detrimento daquelas 

que não o fizeram.  

A prematuridade e o baixo peso ao nascer também podem ser 

confirmados pela literatura como estando associados à morte perinatal 

(VICTORA, 2001; ALMEIDA et al, 2002; AQUINO et al, 2007). Esses 

determinantes estão relacionados com as variáveis biológicas da mãe e do 

recém-nascido, e constituem causas diretas dos óbitos perinatais. Além 

disso, o baixo peso ao nascer e o nascimento pré-termo são também 

conseqüências da maioria dos demais fatores de risco explorados neste 

estudo, como o tabagismo materno e não realização de pré-natal. Isso 

explica, pelo menos em parte, porque essas duas variáveis permaneceram 

com significativa contribuição no modelo multivariado (óbito neonatal 

precoce). É importante destacar que a poluição atmosférica também é um 

importante fator de risco para a ocorrência de recém-nascidos pré-termos e 

com baixo peso ao nascer, o que diversas pesquisas têm apontado como 

uma associação estatisticamente significante (WANG et al, 1997; HA et al, 

2001; MAISONET et al, 2001; RITZ; YU, 1999; ROGERS et al, 2000; 

BOBAK, 2000; BOBAK; LEON, 1999b; DEJMEK et al, 1999; WILHELM; 

RITZ, 2003; GOUVEIA; MEDEIROS, 2003; GOUVEIA et al, 2004). 

Esses resultados confirmam os dados presentes na literatura e 

reforçam a necessidade de ações voltadas para a efetivação dos 

programas de saúde materno-infantil e redução substancial dos efeitos da 

poluição do ar à saúde da população, em especial àquelas que se 

apresentam mais vulneráveis. 

 

7.1.  Validade do estudo 
 

 Ao realizar um estudo epidemiológico deve-se ficar atento para evitar 

falsas conclusões, as quais podem ser geradas por erros metodológicos, do 

desenho ou no processo de análise dos dados. Um estudo livre de tais erros 

é dito como válido. A validade pode se referir tanto ao uso das informações 
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geradas pelo estudo para fazer inferências sobre a população-alvo de onde 

a amostra foi retirada (validade interna), quanto a generalização dos 

resultados obtidos para uma população exterior ao universo do estudo 

(validade externa) (HENNEKENS; BURING, 1987).  

 A validade de uma pesquisa está associada à ausência de erros 

sistemáticos, enquanto que a precisão do estudo está associada à ausência 

de erros aleatórios (HENNEKENS; BURING, 1987). Uma atenção especial 

deve ser dada para minimizar os erros aleatórios e sistemáticos, já que estes 

não podem ser totalmente eliminados.  

 Diante disso, algumas questões merecem ser discutidas sobre os 

erros aleatórios e sistemáticos (viés de informação, viés de seleção e 

situação de confusão). Quanto ao viés de informação (aferição da exposição 

e aferição do desfecho e demais variáveis relativas à mãe, à gestação, ao 

parto e ao recém-nascido), maior ênfase será dada para a aferição de 

exposição, discutindo-se sobre os diversos estudos que se utilizaram de 

uma medida indireta para se obter o nível de exposição à poluição do ar. 

 

7.1.1.  Erro aleatório 
 

É o erro ocorrido ao acaso e que resulta em uma falta de precisão na 

medida de associação, que pode ocorrer, por exemplo, devido à variação 

biológica individual, erro amostral e erro de medida (BEAGLEHOLE et al, 

1996).  

O erro aleatório nunca pode ser completamente eliminado, pois quase 

sempre se estuda uma amostra da população, as diferenças individuais 

sempre ocorrem e nenhuma medida será perfeitamente precisa.  

 Duas abordagens podem ser utilizadas para avaliar o papel do acaso 

(FLETCHER et al, 1996). A primeira é o teste de hipótese, verificando se a 

diferença está ou não presente, usando testes estatísticos para examinar a 

hipótese de que não há diferença (“hipótese nula”). As diferenças 

associadas a valores de p menores que 0,05 são chamadas 

“estatisticamente significantes”, embora esse ponto de corte seja arbitrário. 
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O valor de p é uma estimativa quantitativa da probabilidade de que as 

diferenças observadas, por exemplo, o maior risco de óbito neonatal precoce 

entre mães mais expostas ao tráfego veicular do que entre aquelas menos 

expostas, poderiam ter ocorrido somente pelo acaso, pressupondo que não 

exista de fato diferença de exposição entre os grupos desse estudo, os 

casos e os controles. Nesse contexto, o poder estatístico é definido como a 

probabilidade de se encontrar uma diferença estatisticamente significante 

quando essa diferença realmente existe. 

    A outra abordagem é por meio de métodos estatísticos para estimar a 

faixa de valores prováveis de incluírem o valor verdadeiro, o intervalo de 

confiança. Usualmente esse intervalo é de 95%, ou seja, há 95% de 

confiança de que o verdadeiro valor da medida de associação (exemplo: 

OR) encontrado não é menor nem maior do que os valores apresentados 

para o intervalo de confiança (HENNEKENS; BURING, 1987). 

O erro aleatório nunca pode ser eliminado, mas pode ser minimizado 

por um tamanho de amostra apropriado (BEAGLEHOLE et al, 1996). Um 

cálculo foi realizado para se obter o tamanho da amostra adequado para 

esse estudo, conforme descrito na metodologia.  

A representatividade da população estudada poderia ser questionada 

devido ao fato de estar se analisando apenas uma região do município. No 

entanto, no que se refere ao perfil populacional, a densidade demográfica 

em determinados locais da Região Sul do Município de São Paulo é 

semelhante a do município como um todo. A taxa de mortalidade infantil 

dessa Região estava, no ano de 2006, entre 11,0 e 17,0 %o nascidos vivos, 

faixa de valores que foi encontrada em 45 dos 96 distritos do município. 

Além disso, no mesmo ano, a taxa de mortalidade neonatal para o município 

foi semelhante aos valores identificados para a Região Sul (ANEXO 3). 

Esses são alguns indicadores que permitem identificar a Região Sul como 

tendo características semelhantes ao município, o que dificulta a 

possibilidade de algum viés relacionado ao desfecho estudado.  
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7.1.2.  Erros sistemáticos 
 

A distorção dos resultados de uma pesquisa em decorrência de erros 

sistemáticos é chamada de viés (bias). Algumas considerações sobre 

possíveis erros sistemáticos no desenvolvimento da pesquisa merecem ser 

apontadas. As três razões principais para estimativas enviesadas são os 

viéses de informação, de seleção e de confundimento.  

 

7.1.2.1. Viés de Informação 
 

Refere-se à distorção da estimativa do efeito devido a erros de 

mensuração ou classificação errônea da exposição ou do desfecho. No caso 

desta pesquisa é importante discutir a possibilidade de erros de 

mensuração/aferição da exposição (DTPD) e/ou do desfecho (óbito 

perinatal, fetal e neonatal precoce). 

Medir a ocorrência de um desfecho ou de uma exposição em um 

estudo epidemiológico não é fácil, pois há muitas possibilidades de erros 

nessas medidas, por exemplo, pelo uso de instrumentos de coleta de dados 

de má qualidade; procedimentos de entrevistas não padronizados; registros 

de dados incompletos, entre outros.  

O viés de informação é muitas vezes denominado de erro de 

classificação (WERNECK; ALMEIDA, 2002). Esse erro de classificação pode 

ser não-diferencial ou diferencial. No erro de classificação não-diferencial, o 

sistema de classificação, seja ele adequado ou não, é o mesmo para os 

grupos de comparação. O resultado usual dos erros não-diferenciais é 

diminuir as diferenças entre os grupos de comparação e enviesar as medidas 

de associação em direção ao valor nulo. Em outras palavras, as estimativas 

do odds ratio tendem a se aproximar de 1,0. Quanto ao erro de classificação 

diferencial, a taxa de classificação errônea difere entre os grupos de estudo. 

(HENNEKENS; BURING, 1987). 

 
 



 107

7.1.2.1.1 Aferição da exposição 
 
Diversos estudos têm examinado os efeitos da poluição do ar na 

saúde utilizando-se de uma medida indireta a partir da exposição ao tráfego 

de veículos (PEARSON et al, 2000; LANGHOLZ et al, 2002; WILHELM; 

RITZ, 2003; REYNOLDS et al, 2004; ZMIROU et al, 2004). Essa abordagem 

tem sido empregada em associação ou em substituição à medida direta 

obtida pela concentração média dos poluentes das estações de 

monitoramento da qualidade do ar. O interesse do emprego da medida 

indireta em alguns estudos é porque ela possibilita a estimativa da exposição 

para uma localidade específica e evita a caracterização da qualidade do ar 

de maneira homogênea para uma área mais abrangente. Além disso, há 

interesse em estimar os efeitos na saúde associados diretamente ao tráfego 

de veículos, uma vez que estes constituem a principal fonte de poluição do 

ar em áreas urbanas. Ambas abordagens metodológicas têm seu valor 

reconhecido em diferentes estudos, o importante é o cuidado com os viéses 

para que o objetivo da pesquisa seja alcançado com credibilidade. 

Dentre as limitações que puderam ser encontradas neste estudo está 

a capacidade de se estimar a exposição da gestante e do recém-nascido 

aos poluentes atmosféricos, mediante dados estimados indiretamente a 

partir do tráfego de veículos próximos à residência materna.  

Durante o desenvolvimento do estudo questionou-se como seria 

realizado o cálculo para se estimar essa exposição. Ao se realizar o 

levantamento bibliográfico, pôde-se constatar que diferentes indicadores do 

tráfego veicular foram utilizados para caracterizar a poluição do ar. Por 

exemplo, alguns estudos analisaram o fluxo de veículos nas vias de 

interesse, outros empregaram como indicador as distâncias das vias até 

determinados locais, como a residência ou a escola, enquanto outros 

estudos utilizaram uma combinação de indicadores. Além disso, alguns 

pesquisadores verificaram os valores das concentrações dos poluentes para 

validar os resultados obtidos do indicador da exposição ao tráfego veicular. 
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Estudos sobre a validação da exposição ao tráfego veicular 
 

A diferença da concentração dos poluentes dentro e fora de casa 

poderia ser questionada como fator limitante dos estudos que estimam a 

exposição da população a partir de um indicador do tráfego veicular. No 

entanto, Hoek et al (2002) relatam que a maior parte da exposição aos 

poluentes advindos do ambiente externo das residências provavelmente 

ocorrem dentro delas. Cançado et al (2006) referem que monitores pessoais 

para PM10 e monitores colocados nos lados externo e interno das 

residências mapearam a presença desse poluente, identificando-se que, 

aproximadamente 50% do material particulado no interior das casas são 

provenientes do ambiente externo e que o restante tem origem na 

combustão de tabaco, no fogão a gás ou é indeterminada. 

Os dados referentes à concentração dos poluentes, sem dúvida 

alguma, servem como outro referencial que poderá contribuir na análise dos 

dados. No entanto, essa medida não é imprescindível para obtenção do grau 

de exposição a que o sujeito se encontra. Na presente pesquisa, essa 

medida não foi considerada na análise, pois há apenas uma estação de 

monitoramento da qualidade do ar na Região sul do Município de São Paulo, 

além disso, essa estação não se encontra a uma distância relativamente 

homogênea para todos os distritos do local. Os estudos apresentados nesta 

secção utilizaram dados sobre a concentração dos poluentes atmosféricos, 

porém, com a intenção de validar os resultados obtidos para a medida 

indireta da poluição do ar (indicador de exposição ao tráfego veicular). 

Ciccone et al (1998) estudaram a relação entre indicadores de tráfego 

em área residencial e a ocorrência de problemas respiratórios em crianças e 

adolescentes (entre seis e sete anos e entre 13 e 14 anos de idade) 

mediante um estudo caso-controle. As informações sobre o tráfego de 

veículos pesados (ônibus e caminhões) obtidas do auto-relato dos pais da 

população estudada foi validada em dois locais (Roma e Torino). Em Roma 

a média da concentração de NO2 foi comparada à freqüência do fluxo de 

caminhões relatada, encontrando-se uma maior média da concentração de 
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NO2 nas ruas onde esses veículos passam com mais freqüência (53 µg/m3) 

em relação aos locais onde sua freqüência é menor ou não passam (43 

µg/m3). Já em Torino, a contagem do tráfego de caminhões e ônibus por 

hora serviu para validar as informações do auto-relato sobre a freqüência do 

tráfego de veículos pesados, sendo os dados referentes ao fluxo de 

caminhões mais compatíveis com os valores obtidos pelo auto-relato. 

Uma diferente abordagem para se estimar a exposição à poluição do 

ar advinda de fonte móvel foi realizada por Furman e Laleli (2000) que 

analisaram os níveis de chumbo no cabelo de 72 crianças e adolescentes 

vendedoras em ruas de Istambul. A densidade de tráfego (valores 

estimados) durante o horário de pico em dois locais com grande 

congestionamento de veículos foi fornecida para o estudo. Do total das 72 

crianças estudadas, 33 trabalhavam nesses dois locais, as 39 restantes 

eram residentes em distritos vizinhos e foram consideradas como um grupo 

controle. Os vendedores que se encontravam em locais com mais alta 

densidade de tráfego tiveram valores de chumbo no cabelo 

significativamente maiores em relação àqueles que se encontravam em 

locais com menor densidade de tráfego (14,18 e 9,86 µg/g, 

respectivamente). Os resultados apontam um efeito dose-resposta entre a 

intensidade do tráfego e a concentração de chumbo no cabelo.  

O fluxo de veículos e a concentração dos poluentes também foram 

analisados por Lena et al (2002). Os autores investigaram a exposição à 

poluição do ar numa área da península ao sul do Bronx, em um centro de 

transporte de frete, na cidade de Nova York. O objetivo da pesquisa foi 

avaliar a relação da concentração de PM 2,5 e carbono elementar com a 

densidade de tráfego de caminhões no local. O tráfego foi classificado em 

três classes de acordo com o tipo de veículos e seis áreas foram 

selecionadas para serem monitoradas mediante a contagem veicular. A 

concentração dos poluentes foi obtida por um filtro especifico para tal fim e 

enviado para análise em laboratório. Os resultados apontaram que a 

concentração de carbono elementar, um importante componente da poluição 

do ar advinda de veículos a diesel, estava elevada no local e seus níveis 
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variam em função do tráfego de caminhões (um aumento de 1,69 µg/m3 de 

carbono elementar para cada 100 caminhões/hora).  

Kramer et al (2000) estudaram a ocorrência de atopia em crianças 

com nove anos de idade e o fluxo de veículos na rua de suas casas. A 

metodologia utilizada para se estimar a exposição aos poluentes do ar, em 

três áreas de uma cidade da Alemanha, foi mediante a obtenção da 

concentração de NO2 e a densidade do tráfego. O estudo demonstrou que a 

concentração de NO2 ambiental (estimativa da média anual) foi um 

importante proxy para exposição ao tráfego. A associação entre atopia e a 

concentração desse poluente poderia ser explicada em parte pelo seu pico 

(acima de 257 µg/m3 ) que ocorre principalmente pela manhã, no horário em 

que as crianças estão indo à escola e que há maior tráfego veicular.   

Todos esses estudos foram importantes para validação do tráfego 

veicular como medida indireta da exposição à poluição do ar, o tráfego 

veicular. Os autores confirmam e reforçam que a fonte móvel tem papel 

fundamental no comprometimento da qualidade do ar e que esta pode servir 

como referência para se estimar a exposição de uma população aos 

poluentes atmosféricos.  

 
Estudos sobre a exposição ao tráfego veicular tendo como indicador o 
fluxo veicular 

 

Os valores do fluxo veicular restringiram-se a determinados locais e 

foram obtidos de maneiras distintas: pelo auto-relato desse fluxo na rua de 

residência (CICCONE et al, 1998; DUMHME et al, 1996); por estimativas em 

duas vias onde a população pesquisada trabalhava (FURMAN; LALELI 

2000), por dados estimados a partir do fluxo veicular em frente à casa e nas 

principais vias da área em estudo (KRAMER et al 2000) e por contagem em 

algumas intersecções de vias (LENA et al, 2002).  

Para obter a medida de exposição à poluição do ar, Ciccone et al 

(1998) se basearam no relato dos pais que responderam a um questionário 

sobre a densidade do tráfego na sua área residencial, podendo essa ser 
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caracterizada como ausente, baixa, intermediária ou alta. O fluxo de ônibus 

(nenhuma, uma, duas ou mais rotas) e de caminhões (nunca ou raramente, 

algumas vezes ao dia, várias vezes ao dia) na rua da residência foram 

analisados para aqueles que moravam em casa com janelas de frente para a 

rua. 

Baseando-se também no auto-relato, Dumhme et al (1996) 

investigaram a presença de sintomas de asma e de rinite alérgica nos 

últimos 12 meses em adolescentes entre 12 e 15 anos de idade em relação 

ao tráfego de caminhões nas ruas de suas residências. Eles apontam que 

não podem descartar o erro de classificação devido aos dados subjetivos 

obtidos para a exposição, pois diferentemente de Ciccone et al (1998), eles 

não validaram as informações obtidas. Importante colocar que além de ser 

um dado subjetivo, ele se limita ao fluxo veicular, mais especificamente ao 

tráfego de caminhões, na rua residencial. Informação sobre o tráfego de 

veículos dentro de uma determinada área ao redor da residência possibilita 

uma análise mais fiel à real exposição ao tráfego veicular. Por exemplo, no 

caso desse estudo, uma rodovia com intenso tráfego de veículos pesados 

pode estar localizada a poucos metros da residência e não ser considerada 

durante a análise, pois não se trata da rua onde o indivíduo mora.  

Kramer et al (2000) conseguiram de uma companhia os valores do 

fluxo veicular estimados segundo registros do fluxo de carros e caminhões a 

cada 24 horas em dias da semana nas principais vias de uma cidade da 

Alemanha. A partir desses dados, os autores construíram um índice. Duas 

das três áreas dessa cidade apresentavam uma densidade de tráfego acima 

de 50.000 carros por dia em frente às residências da população estudada; 

enquanto a outra apresentava menor valor. A partir de dados estimados 

sobre o fluxo de veículos para as principais vias, construiu-se um índice para 

cada criança. Quando a criança morava em área suburbana o índice foi zero 

e em área urbana o índice foi um. Se havia um fluxo veicular entre 2.000 e 

25.000, adicionava-se valor um ao índice e se o fluxo estivesse acima de 

25.000, adicionava-se valor dois. 
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Furman e Laleli (2000) também obtiveram valores estimados (não 

especificando como conseguiram) sobre o fluxo de veículos, mas não 

construíram um índice para a exposição a esse tráfego como o realizado por 

Kramer et al (2000). Os dados estimados foram obtidos durante o horário de 

pico em dois locais com grande congestionamento de veículos 

(aproximadamente 1.200 carros/hora e 6.000 carros/hora). 

Em estudo realizado por Lena et al (2002), o tráfego foi classificado 

em três classes: carros de passageiros, pequenos e grandes caminhões 

(veículos a diesel). Os autores selecionaram seis áreas para serem 

monitoradas, sendo cinco (localizadas em cruzamento de ruas/avenidas) 

delas consideradas expostas ao tráfego. O tráfego foi monitorado (por um 

período de 15 minutos) mediante a contagem de veículos durante três dias 

na semana (segunda, terça e quarta-feiras) por três semanas consecutivas 

nesses locais. 
O fluxo de veículos é um importante indicador de poluição do ar, 

porém, quando analisado isoladamente, independentemente de ter sido 

medido de maneira subjetiva (auto-relato) ou objetiva (estimativas ou 

contagens), poderá apresentar algumas limitações por não representar com 

mais fidedignidade a exposição. Por exemplo, uma residência circundada 

por diversas vias pode apresentar uma via mais próxima com mínimo fluxo 

veicular e uma mais distante com elevado tráfego, logo, a ponderação do 

fluxo veicular pela distância irá permitir uma análise mais refinada. 

 
Estudos sobre a exposição ao tráfego veicular tendo como indicador a 
distância via-residência 

 

A distância via-residência foi empregada como metodologia de estudo 

por Hoek et al (2002) que investigaram a relação entre a poluição do ar 

relacionada ao tráfego de veículos e a mortalidade em um grupo de 

participantes, entre 55 e 69 anos de idade, de um estudo de coorte sobre 

Dieta e Câncer na Holanda no período entre 1986 e 1994. Para analisar o 

componente local, os autores se basearam em dois estudos (FISCHER et al, 
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2000; ROORDA-KNAPE et al, 1998), os quais indicaram que morar até 

100m da rodovia resulta numa exposição à concentração de fumaça preta 

de 4,4µg/m3 e de dióxido de nitrogênio de 11µg/m3; enquanto pessoas 

morando até 50m das vias principais, a estimativa da exposição foi de 

13µg/m3 de fumaça preta e de 8µg/m3 de dióxido de nitrogênio. Dessa 

maneira, Hoek et al (2002) verificaram a proximidade das residências às vias 

para analisar a poluição do ar local. Realizou-se a geocodificação dos 

endereços dos sujeitos da pesquisa e identificaram-se aqueles que residiam 

até 100 m de uma rodovia ou até 50m de uma via principal (arterial ou 

coletora), os quais foram considerados expostos.  

Finkelstein et al (2004) desenvolveram uma pesquisa para investigar 

a associação entre a mortalidade em pessoas com 40 anos de idade ou 

mais numa área metropolitana de Hamilton (Canadá) e proximidade de suas 

residências às rodovias e às principais vias. O código de endereço postal foi 

utilizado para se identificar as residências, utilizando-se um sistema de 

informações geográficas. Os autores utilizaram o mesmo indicador de 

poluição relacionada ao tráfego que Hoek et al (2002). As residências que se 

localizavam dentro de um raio de 50 m a partir das vias arteriais e coletoras; 

e de dentro de um raio de 100 m a partir das rodovias, foram identificadas 

numa base cartográfica e a população residente nesta área foi considerada 

exposta. Quando a população residia além desses limites estipulados era 

considerada não exposta.  

Bayer-Oglesby et al (2006) analisaram a associação entre os 

problemas do aparelho respiratório, mais especificamente os sintomas como 

tosse, expectoração e falta de ar, e a exposição ao tráfego veicular. Esses 

sintomas foram avaliados em adultos (18 a 60 anos) nos anos de 1991 e 

2002 em oito áreas da Suíça e analisados em função da distância de sua 

residência às principais vias (arteriais e coletoras) e rodovias. Um sistema de 

informações geográficas foi utilizado para geocodificar as residências (o 

número da casa ou do vizinho mais próximo) e identificar essas distâncias. A 

distância da residência até as vias principais ou rodovias mais próximas foi 

calculada dentro de um raio de 200m ao redor da residência, assim como o 
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comprimento da via. Além disso, uma variável binária foi criada para indicar 

se havia ou não uma via principal até 20m da casa  

Uma vantagem que o estudo de Hoek et al (2002) e Bayer-Oglesby et 

al (2006) tiveram em relação ao presente estudo foi o acesso à informação 

sobre o tempo de residência da população estudada. Por exemplo, Bayer-

Oglesby et al (2006) incluíram apenas as pessoas que já estavam morando 

no local há pelo menos três anos. Todavia, a maioria dos estudos não incluiu 

essa variável nas análises e nem o tempo despendido pelos sujeitos em 

suas residências, no local de trabalho ou no deslocamento de sua casa ao 

trabalho (Dumhme et al, 1996; Furman; Laleli, 2000; Reynolds et al, 2004; 

Kramer et al, 2000; Lena et al, 2002; Finkelstein et al, 2004; Brunekreef et al; 

1997; Jansen et al, 2003; Garshick et al, 2003; Zmirou et al, 2004; Pearson 

et al, 2000; Langholz et al, 2002; Wilhelm; Ritz, 2003). Essas variáveis não 

foram analisadas na presente pesquisa, pois os instrumentos de coleta de 

dados, do estudo que deu base a este, não possuíam tais informações. 

Acredita-se, nesse caso, em algum grau de classificação incorreta. Todavia, 

esse erro de classificação deve ser não-diferencial, porque se acredita que 

esse erro aconteça de maneira igual para casos e controles. Houve uma 

imprecisão na categorização do sujeito independente de ter evoluído ou não 

ao óbito. 

Da mesma forma que o fluxo veicular, quando a distância é analisada 

isoladamente, há perda de uma informação mais completa sobre o grau de 

exposição que a população está exposta à poluição do ar. Ao se trabalhar 

com a classificação viária (rodovias, vias arteriais e coletoras), os valores 

estimados para as vias estão padronizados dentro de uma faixa de valores, 

não permitindo identificar, por exemplo, as possíveis variações do tráfego 

entre as diferentes rodovias. Os estudos de Hoek et al (2002), Finkelstein et 

al (2004) e Bayer-Oglesby et al (2006) apresentaram como desvantagem em 

relação à presente pesquisa a não quantificação do fluxo veicular e a falta de 

dados sobre as vias locais. Este último item também não foi analisado pela 

maioria dos estudos que se utilizaram da combinação de diferentes medidas 

de exposição ao tráfego veicular.  
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Utilização de mais de uma medida de exposição ao tráfego veicular no 
mesmo estudo 

 
A maioria dos estudos utilizou uma combinação de indicadores da 

exposição ao tráfego veicular (fluxo veicular, quantidade de ruas e distância 

das vias a determinados locais) para se estimar a poluição do ar. 

Uma abordagem metodológica incluindo o fluxo de veículos e a 

quantidade de ruas próximas às residências da população estudada foi 

realizada na Califórnia por Reynolds et al (2004) que investigaram a 

associação entre a poluição do ar e a presença de câncer em crianças com 

menos de cinco anos de idade entre 1988 e 1997. Para o cáculo da 

quantidade de ruas foi somado o total de comprimento dessas dentro de um 

raio de 500 pés ao redor de cada residência materna e após, dividiu-se pelo 

valor dessa área. Os autores utilizaram um sistema de informações 

geográficas para localizar as residências e traçar um raio de 500 pés ao 

redor das casas. Uma segunda medida utilizada foi a combinação do 

comprimento da rua e a contagem do fluxo de veículos das rodovias, das 

vias arteriais e coletoras. Este último foi fornecido sob a forma de número de 

veículos por dia de semana em ambos os lados das vias, que serviu para se 

obter a média diária de tráfego. De posse dessas medidas, multiplicou-se a 

média diária de tráfego pelo comprimento dos segmentos das vias dentro do 

raio de 500 pés ao redor da residência. Uma limitação apontada pelos 

autores foi que o endereço da residência materna era do período de 

nascimento da criança. Ao se compararem os endereços ao nascimento e 

ao diagnóstico verificou-se que eram os mesmos em apenas 50% dos 

casos. O tempo de exposição destinado para análise foi maior no estudo 

realizado por Reynolds et al (2004) do que na presente pesquisa, pois eles 

selecionaram crianças com menos de cinco anos de idade num período de 

10 anos, o que aumenta a probabilidade de mudança de endereço, enquanto 

que nesta pesquisa o tempo de exposição destinado para a análise foi de 

aproximadamente nove meses, ou seja, o tempo de gestação mais os 

primeiros seis dias de vida.  
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Ao considerar simultaneamente, fluxo de veículos (contagem em dias 

da semana, analisando em separado o fluxo de carros e de caminhões), 

distância da residência/escola à rodovia mais próxima e concentração média 

dos poluentes do ar, Brunekreef et al (1997) analisaram a função pulmonar 

em crianças, entre sete e doze anos de idade, identificadas a partir de suas 

escolas. Seis áreas com residências localizadas próximas às rodovias foram 

selecionadas. A maioria das crianças morava até 1000m da rodovia, sendo a 

análise restrita para essa população. 

Jansen et al (2003) também consideraram na metodologia da 

pesquisa que desenvolveram o fluxo de veículos, a distância entre as 

residências/escolas e as rodovias, bem como, a concentração de poluentes.  

Crianças foram selecionadas de 24 escolas situadas até 400m de uma 

rodovia e analisadas segundo a presença de sintomas respiratórios. Uma 

contagem de carros e caminhões em dias da semana no ano de 1997 foi 

fornecida para o estudo. As distâncias das escolas e das residências às 

rodovias foram calculadas utilizando-se um sistema de informações 

geográficas. As concentrações médias por semana de alguns poluentes (PM 

2,5; NO2 e benzeno) foram medidas no exterior de cada escola (realizadas 

entre 5 e 10 medidas entre abril de 1997 e maio de 1998). Os indicadores de 

poluição do ar foram analisados em separado, ou seja, os sintomas 

respiratórios foram analisados com: fluxo de carros, fluxo de caminhões, 

distância escola-rodovia, distância residência-rodovia e a concentração dos 

poluentes do ar.  

Garshick et al (2003) avaliaram a relação entre a poluição advinda do 

tráfego veicular, mediante a contagem deste, e sintomas respiratórios 

(exemplos: tosse e expectoração crônicos) em homens adultos a partir de 

uma amostra da população do sudeste de Massachusetts. Um questionário 

sobre sintomas respiratórios foi enviado entre 1988 e 1992. A estimativa da 

exposição à poluição do ar foi definida pela distância da residência dessa 

população em estudo à rodovia mais próxima e pela média da contagem 

diária de seu tráfego (para todos os tipos de veículos). Essa contagem é 

definida como o número médio de veículos por dia da semana, a qual é 
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baseada numa média da contagem no ano. Um sistema de informações 

geográficas foi utilizado para realizar a geocodificação das residências e 

medir a distância residência-rodovia. Antes de geocodificar todos os 

endereços, eles foram processados num padronizador de endereços para 

confirmação, principalmente devido ao tempo decorrido entre o envio do 

questionário e a análise dos dados. A menor distância (em metros), entre 

cada endereço e o centro da maior rodovia, foi calculada usando o ArcGIS 

com resolução de 3m. Posteriormente, esse processo foi checado 

manualmente. A exposição foi analisada pela distância residência-rodovia 

em seis categorias (<=50m; >50 e <=100; >100 e <=200; >200 e <=300; 

>300 e <=400; e >400) e pela contagem de veículos (como variável 

contínua; como variável dividida em quartis; e dicotomizada, baseando-se na 

mediana = aproximadamente 10.000 veículos/dia). A média diária de tráfego 

>=10.000 e <10.000 veículos/dia foi analisada para uma distância 

residência-rodovia de até 50m. Os autores referem que a área geográfica 

onde foi desenvolvida a pesquisa tem pouca presença de indústrias (1,3%), 

a qual pode ter outra fonte de emissão. 

Zmirou et al (2004) realizaram um estudo caso-controle em cinco 

áreas metropolitanas na França entre 1998 e 2000. A população do estudo 

foi composta por crianças entre 4 e 14 anos de idade que haviam morado 

em qualquer uma dessas áreas desde o nascimento. Os casos foram 

crianças com diagnóstico de asma e os controles foram as crianças sem 

asma ou outro sintoma respiratório crônico. A densidade do tráfego foi 

calculada mediante a razão entre fluxo veicular nas rodovias (médias anuais) 

e distância em metros da residência e da escola às rodovias. Um raio de 

300m foi considerado como referência. O tempo despendido diariamente nas 

residências e nas escolas foi utilizado para ponderar o valor obtido para essa 

razão. As variações sazonais da densidade de tráfego foram checadas e 

verificou-se que eram pequenas. Dois indicadores foram gerados, um 

representando a exposição ao tráfego veicular ao longo da vida (desde o 

nascimento) e o outro para investigar o efeito da exposição no início da vida 

(entre 0 e 3 anos de idade).  
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De forma semelhante, Pearson et al (2000); Langholz et al (2002) e 

Wilhelm; Ritz (2003) utilizaram uma metodologia para estimar a poluição do 

ar baseando-se no fluxo de veículos, na distância das ruas à residência e 

num modelo (representando a dispersão dos poluentes advindos dos 

veículos a partir do centro da rua).  

Pearson et al (2000) propuseram investigar se as concentrações de 

benzeno, e mesmo de outros poluentes, advindas de veículos, poderiam ser 

elevadas ao longo de vias com intenso tráfego veicular e estar relacionadas 

com a ocorrência de leucemia e outros cânceres infantis. Um estudo caso-

controle foi realizado em crianças (0 a 14 anos de idade) com diagnóstico de 

câncer no período de 1976 a 1983 e que moravam em área metropolitana de 

Denver. A densidade do tráfego foi obtida em 1979 e 1990 (anos mais 

próximos do período de exposição dos casos), porém, deu-se preferência 

para os valores da densidade do tráfego de 1990, os quais disponibilizavam 

a contagem para um maior número de vias, além de possuir alta correlação 

com o ano de 1979 (r= 0,93). Se as ruas não possuíam a contagem de 

tráfego, atribuiu-se a média obtida a partir de outras ruas com semelhante 

categoria, utilizando-se o sistema de informações geográficas. Para as ruas 

classificadas como vias locais e que não possuíam a contagem de fluxo, um 

valor de 100 veículos/dia foi atribuído. Os endereços das residências da 

população em estudo foram geocodificados e identificadas as distâncias até 

as vias de maior tráfego presentes ao redor de um raio de 1500 pés. Para 

tentar controlar alguns fatores que interferem na dispersão dos poluentes do 

ar, como a presença do vento e de edifícios, a pesquisa utilizou três 

diferentes distâncias (250, 500 e 750 pés), a partir do centro das ruas, para 

estimar a dispersão dos poluentes, tendo-se como referencial a Distribuição 

Normal. A densidade do tráfego ponderada pela distância (DTPD) foi obtida 

pela multiplicação da contagem de veículos/dia por esses valores 

ponderadores para a via de maior fluxo veicular contida dentro do raio de 

1500 pés ao redor da residência. Os autores conseguiram analisar apenas 

as distâncias dentro de 500 e 750 pés, pois para a distância de 250 pés 



 119

houve falta de sujeitos (controles) para a categoria mais elevada de DTPD 

localizados nessa área.  

Langholz et al (2002) investigaram a relação entre a densidade de 

tráfego e o risco de leucemia em crianças entre zero e dez anos de idade 

selecionadas no período entre 1978 e 1984 em Los Angeles.  Para se 

estimar a exposição, os dados do fluxo veicular do período entre 1990 e 

1994 foram fornecidos para o estudo, e para as vias locais, adotou-se uma 

contagem de tráfego de 100 veículos/ dia. Utilizou-se um sistema de 

informações geográficas para identificação das residências e demarcação de 

um raio de 1.500 pés ao redor delas na base cartográfica, bem como, para 

se calcular as distâncias de todas as ruas contidas nessa área à residência. 

O que diferenciou o estudo de Langholz et al (2002) com o de Pearson et al 

(2000) foi considerar na análise todas as ruas e não somente aquela com 

maior fluxo veicular, e ainda, assumir que a maior concentração dos 

poluentes se encontra dentro de 750 pés a partir do centro da rua. 

Wilhelm e Ritz (2003) se propuseram a investigar se a proximidade 

das residências às vias com grande tráfego veicular pode influenciar a 

ocorrência de baixo peso ao nascer e nascimento pré-termo. As residências 

identificadas ao nascimento (entre 1994 e 1996) foram geocodificadas e 

estimou-se a exposição das gestantes à poluição do ar, relacionada ao 

tráfego de veículos, utilizando-se da densidade do tráfego ponderada pela 

distância (DTPD). Esse indicador levou em conta tanto o fluxo de veículos 

quanto a distância das vias ao redor das residências (raio de 750 pés). Essa 

metodologia também foi baseada na pesquisa desenvolvida por Pearson et 

al (2000). Partiu-se do pressuposto de que a dispersão dos poluentes 

emitidos de fonte veicular advinda do centro das ruas tem característica 

semelhante a uma Distribuição Normal, onde 96% de toda fumaça advinda 

do escapamento dos veículos se dispersam até 500 pés. Esse valor, bem 

como, a distância residência-rua, foram incluídos numa equação baseada na 

probabilidade gaussiana, cujo resultado serviu para ponderar o fluxo veicular 

de cada via ao redor da residência. A densidade do tráfego ponderada pela 

distância (DTPD) foi a somatória dos valores obtidos para cada uma dessa 
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vias. Após a obtenção desse indicador, realizou-se a estratificação por 

estações do ano.  

Algumas questões, que envolvem o grupo de estudos que utilizou 

uma combinação de diferentes medidas de exposição ao tráfego veicular, 

merecem ser discutidas como o uso de um padronizador de endereços, a 

falta da variável “tempo de residência”, período das contagens de veículos e 

modo de fornecimento dessas contagens pelas companhias de engenharia 

de tráfego. 

A utilização de um padronizador de endereços antes da realização da 

geocodificação, bem como, a checagem manual (local, distância, fluxo) após 

os endereços terem sido geocodificados, foram procedimentos 

metodológicos realizados no presente estudo sobre a mortalidade perinatal o 

que proporciona maior consistência aos dados. O estudo de Garshick et al 

(2003) foi o único que mencionou a utilização desse procedimento 

metodológico. 

A variável “tempo de residência” não foi incluída na análise de 

nenhum desses estudos (BRUNEKREEF et al, 1997; JANSEN et al, 2003; 

GARSHICK et al, 2003; ZMIROU et al, 2004; PEARSON et al, 2000; 

LANGHOLZ et al, 2002; WILHELM; RITZ, 2003). Essa variável é importante, 

pois as pessoas se mudam, e quando se faz o estudo, utiliza-se a medida de 

exposição naquele momento. O presente estudo não tinha essa informação 

e um erro de classificação pode ser apontado quanto ao endereço de 

nascimento, para os quais assumiu-se que as mães não se mudaram 

durante a gestação. Esse é um menor problema para o presente estudo 

porque o tempo analisado é menor do que aqueles que investigavam a 

ocorrência de câncer, por exemplo. O endereço registrado ao nascimento 

representa, provavelmente, a localização durante os últimos meses com 

mais precisão. Tal informação é importante, já que se encontrou maior 

relevância da exposição à poluição do ar com a ocorrência de baixo peso ao 

nascer e nascimento pré-termo no último trimestre de gravidez em estudos 

prévios. E, ainda, como esses desfechos são importantes determinantes dos 

óbitos perinatais, o mesmo raciocínio pode ser aplicado para o presente 
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estudo. Uma situação semelhante também ocorreu no estudo de Pearson et 

al (2000). Os autores referem como uma das limitações da pesquisa o fato 

de as contagens de veículos serem realizadas a cada 10 anos e apenas 

para uma determinada área de Denver. Dessa maneira, as estimativas 

poderiam não corresponder ao período antes do diagnóstico de câncer para 

cada criança, e estas poderiam ter mudado de residência durante o período 

do estudo. Os autores referem que este último fato pode ser confirmado em 

pesquisa prévia, a qual indica que muitas crianças tinham realmente se 

mudado. Langholz et al (2002) também apontam similar dificuldade. A 

contagem de tráfego mais próxima do período de seleção dos casos foi entre 

1990 e 1994, e o período etiologicamente mais relevante para a pesquisa 

seria antes da data do diagnóstico (exposição das crianças anos de 1978 a 

1984, antes do diagnóstico de leucemia), ou seja, os dados referiram-se 

para cerca de 10 a 20 anos depois dessa data. No presente estudo, quanto 

ao tempo destinado para realização da contagem do fluxo de veículos, a 

Companhia de Engenharia do tráfego baseou-se na matriz Origem/ Destino 

do Metrô de 1997, a qual foi ajustada pelo Censo Demográfico de 2000 e por 

contagens de fluxos veiculares em diversos locais da cidade. Uma nova 

pesquisa Origem/ Destino do Metrô estava prevista para 2007. Como os 

casos e os controles foram selecionados no período entre agosto de 2000 e 

janeiro de 2001, acredita-se que as estimativas foram adequadas para o 

período do estudo. 

Há vários tipos de vias nas áreas urbanas como as rodovias, arteriais, 

coletoras e locais, porém, nem todos os estudos analisaram todos esses 

tipos. Constata-se que as rodovias e as principais vias (arteriais e coletoras) 

ou apenas as rodovias (BRUNEKREEF et al, 1997; JANSEN et al, 2003; 

GARSHICK et al, 2003; WILHELM; RITZ, 2003) foram estudadas por muitas 

pesquisas. As vias locais foram menos abordadas nos estudos, e quando 

essas vias eram analisadas, os valores dos seus fluxos veiculares não eram 

vistos de maneira mais detalhada (PEARSON et al, 2000; LANGHOLZ et al, 

2002). Isso implica um referencial mais restrito que o abordado na presente 

pesquisa, pois a inclusão de todos os tipos de vias que se encontram 
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localizadas nas áreas em estudo, possivelmente, contribuem para 

caracterizar melhor o efeito da poluição advinda do tráfego veicular. Uma 

desvantagem que pôde ser observada nas pesquisas de Langholz et al 

(2002) e de Pearson et al (2000) em relação a esta é quanto à adoção de 

um único valor para todas as vias locais, não discriminando as variações que 

essas podem ter de acordo com a área em que se encontram. No presente 

estudo, apenas em poucas situações, atribuiram-se valores do fluxo veicular 

padronizados de acordo com a classificação da via (arterial I: 1.900 

veículos/h; arterial II: 500 veículos/h; arterial III: 300 veículos/h; coletora I: 

300 veículos/h; coletora II: 200 veículos/h), método semelhante ao adotado 

por Pearson et al (2000) quando as principais vias não possuíam valores. Já 

as vias locais, para as quais nenhum valor foi disponibilizado, esses autores 

atribuíram valores de maneira homogênea, enquanto o presente estudo 

realizou o cálculo de proporções para sua obtenção, conforme descrito na 

metodologia, priorizando uma melhor discriminação desses valores. 

Importante destacar que as vias locais correspondem a cerca de 80% de 

todas as vias da Região Metropolitana de São Paulo e a cerca de 85-90% da 

Região sul do Município de São Paulo. A informação sobre a proporção das 

vias locais em relação às demais é importante, pois possibilita uma visão da 

real necessidade de serem ou não analisadas essas vias, entretanto, 

nenhum estudo fez esse tipo de referência. E ainda, enquanto esses autores 

analisaram apenas a via de maior fluxo veicular contida dentro de um raio ao 

redor da residência, o presente estudo analisou todos os tipos de vias 

contidas nesse raio.  

Uma vantagem do estudo realizado na França por Zmirou et al (2004) 

em relação a este se deve a inclusão das variações sazonais da densidade 

do tráfego, o que pode permitir um melhor detalhamento do grau de 

exposição à poluição do ar em diferentes períodos do ano. Para este estudo, 

o valor do fluxo de veículos nas vias, fornecido pela Companhia de 

Engenharia de Tráfego, foi estimado para a hora de pico entre 7:30h e 

8:30h. Como esses valores geralmente são fornecidos por determinadas 

instituições, nem sempre são discutidos detalhadamente nas pesquisas. 
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Wilhelm e Ritz (2003) referem em sua pesquisa que receberam os valores 

das médias anuais da contagem veicular de 24h, mas os valores diários, 

mensais e flutuações sazonais foram ignorados. O indicador trabalhado 

levou em conta apenas o número de veículos, mas não se são a diesel ou a 

gasolina (quantidade e tipos de poluentes são diferentes), a velocidade dos 

veículos (emissões variam com a velocidade) e ano de fabricação dos 

veículos (os mais antigos são menos eficazes no sistema de controle de 

emissão de poluentes). Assim como no estudo realizado em Los Angeles, a 

presente pesquisa não incluiu na análise dados sobre a geometria da 

rodovia e tipo, velocidade e ano de fabricação do veículo, pois apesar de 

serem informações adicionais que melhoram a qualidade do indicador, 

poucos estudos incluíram. Além disso, essa melhora da qualidade talvez não 

seja tão significativa. Acredita-se que a falta dessas variáveis não 

comprometa os resultados apontados pelo indicador (DTPD). O 

levantamento bibliográfico mostra que alguns estudos consideraram a média 

de velocidade dos carros (FURMAN; LALELI, 2000), o tipo de veículo (carros 

ou caminhões), o que pode caracterizar o combustível utilizado (CICCONE 

et al, 1998; LENA et al, 2002), mas nenhum considerou o ano de fabricação 

do veículo.  

Verifica-se que tanto no estudo desenvolvido por Brunekreef et al 

(1997) quanto por Jansen et al (2003), houve a discriminação entre o tráfego 

de caminhões e demais veículos durante a análise dos dados. Todos os 

tipos de veículos automotores emitem poluentes que irão comprometer a 

qualidade do ar, porém, o tipo de combustível utilizado por esses veículos irá 

determinar uma maior ou menor concentração de diferentes poluentes, os 

quais exercem efeitos adversos à saúde de maneira diferenciada. Por 

exemplo, há grande concentração de fumaça preta advinda de veículos a 

diesel. No entanto, os poluentes atmosféricos são muito correlacionados, 

tornando-se difícil, em muitas situações, a discriminação de seus efeitos. A 

presente pesquisa não teve como objetivo realizar uma análise em separado 

entre carros e caminhões para avaliar a exposição à poluição do ar a partir 

do tráfego veicular e seu efeito sobre os óbitos perinatais. Porém, acredita-
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se na importância da continuidade do estudo possibilitando a discriminação 

dos tipos de veículos que circulam nas vias e, assim, caracterizando melhor 

os poluentes emitidos. 

Os fatores meteorológicos, como a direção e a velocidade do vento, 

não foram abordados pela maioria dessas pesquisas, nem pelo presente 

estudo. Apenas Brunekreef et al (1997) utilizaram a direção do vento a partir 

de dados fornecidos pelo aeroporto na pesquisa que desenvolveram. A 

direção do vento pode ser menos importante para as ruas (arteriais e 

coletoras) do que para as rodovias, já que as residências são geralmente 

circundadas pelas primeiras, enquanto as rodovias tipicamente estão ao 

longo de um dos lados da residência. Logo, pode-se sugerir que a falta da 

informação sobre a direção do vento não tenha comprometido de maneira 

significativa os resultados deste estudo, já que a maioria das vias são 

arteriais, coletoras e, principalmente, locais. Apesar da falta dessa variável 

nas diversas pesquisas, a estratificação do indicador da exposição ao 

tráfego por estações do ano foi analisada por Wilhelm e Ritz (2003). Isso 

possibilita representar as possíveis variações das concentrações dos 

poluentes em diferentes períodos do ano, o que foi uma vantagem do estudo 

realizado em Los Angeles em relação a este.  

O mesmo indicador (DTPD), utilizado por Wilhelm e Ritz (2003), para 

se estimar a exposição ao tráfego veicular e, conseqüentemente, se obter 

uma medida indireta da poluição do ar, também foi aplicado neste estudo. 

Importante ressaltar a aplicabilidade da metodologia utilizada por Wilhelm e 

Ritz (2003) ao Município de São Paulo. Esse modelo matemático foi utilizado 

em países onde as características do uso do solo caracterizam-se mais pelo 

padrão horizontal, o qual é compatível com o local da presente pesquisa, a 

Região Sul do município de São Paulo. Wilhelm e Ritz (2003) apontam que 

pode haver um erro de classificação em relação à medida de exposição, 

mas que usando os dados existentes (endereços das residências e valores 

dos fluxos veiculares) e aplicando um sistema de informações geográficas, 

foi possível estimar as medidas desse indicador sem o conhecimento prévio 

do estado de saúde. Portanto, não se espera que erros na medida de 
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exposição possam estar diferentemente distribuídos entre os casos e os 

controles. E, ainda, ao assumir que erros na medida da DTPD são 

independentes de erros em outras variáveis utilizadas na análise reforça-se 

que as associações encontradas para a primeira estão provavelmente 

subestimadas. A interpretação da DTPD tem credibilidade e permite avaliar a 

importância da proximidade de residências à fonte veicular de poluentes.  

A literatura mostra que a dispersão das concentrações dos poluentes 

advindos de veículos automotores nas vias poderia aproximar-se de uma 

distribuição Normal (KONO; ITO, 1990; SIVACOUMAR.;THANASEKARAN, 

1999). No entanto, esse perfil de dispersão dos poluentes pode variar devido 

a diversos fatores como: vento, turbulência gerada pela passagem de 

veículos e o efeito da dispersão em bloco pela proximidade de edifícios e 

encostas. 

Uma diferença da pesquisa de Pearson et al (2000) em relação a esta 

é o fato de a primeira considerar três diferentes distâncias (250, 500 e 750 

pés), a partir do centro das ruas, para estimar a dispersão dos poluentes, 

enquanto nesta, considerou-se apenas uma dessas distâncias (500 pés) na 

análise.  Pesquisas apontam que a maior concentração dos poluentes se 

encontra dentro desse raio, conforme já citado anteriormente na metodologia 

(HITCHINS et al, 2000; KUHLER et al, 1988; NITTA et al, 1993; OTT, 1977; 

RODES; HOLLAND, 1981; ROORDA-KNAPE et al, 1998; SISTLA et al, 

1979; SIVACOUMAR; THANASEKARAN, 1999; WILHELM; RITZ, 2003); 

WROBEL et al, 2000; ZHU et al, 2002).   

 

7.1.2.1.2 - Aferição do desfecho (óbito perinatal) e demais 
variáveis relativas à mãe, à gestação, ao parto e ao 
recém-nascido 

 

As demais informações utilizadas neste estudo partiram das 

declarações de óbito e de nascido vivo (fonte secundária), e depois foram 

confirmadas pelas entrevistas domiciliares (fonte primária) e pelos registros 

dos prontuários (fonte secundária). Anteriormente à coleta de dados 
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propriamente dita, um estudo piloto e um treinamento destinado aos 

entrevistadores foram realizados. O estudo piloto teve como finalidade 

avaliar potenciais perdas de informação (proporção de endereços de difícil 

localização, de recusas para entrevista domiciliar, de prontuários não 

localizados e de eventuais recusas de hospitais) assim como testar a 

adequação dos instrumentos. Para tanto, casos e controles foram 

selecionados fora da área de abrangência (Vila Madalena, Pinheiros, 

Freguesia do Ó e Lapa) e do período de referência do estudo para a 

realização das entrevistas domiciliares. 

Quanto às fontes secundárias, verifica-se que os sistemas de 

informação em saúde estão sendo cada vez mais utilizados no 

desenvolvimento de pesquisas científicas, tanto no âmbito internacional 

quanto nacional, e quando bem estruturados, atualizados e de acesso 

facilitado, otimizam a utilização de dados secundários nessas pesquisas. 

Isso contribui para analisar e compreender a situação sanitária e 

epidemiológica de um local, alocação de recursos e implementação de 

políticas públicas de saúde. Inúmeras pesquisas sobre os fatores de risco 

para a morbi-mortalidade do recém-nascido têm sido realizadas no Brasil. 

Tal situação foi acentuada no final da década de 1990, o que se deve, em 

parte, à introdução da Declaração de Nascido Vivo (DN) como documento 

obrigatório a ser preenchido logo após o parto nos serviços de saúde 

(CARVALHO, 1997).  

Apesar da grande utilização dos sistemas de informações sobre 

mortalidade e sobre os nascidos vivos para pesquisas científicas, algumas 

limitações dessas fontes de dados podem ser identificadas como a 

subnotificação, a falta de preenchimento de variáveis e/ou a discordância de 

informações entre esses dois sistemas (CARVALHO; SILVER, 1995; 

NORONHA et al, 1998). O comprometimento da qualidade da informação 

sobre a causa dos óbitos infantis e fetais também é apontada por alguns 

autores como, por exemplo, registros de causas ignoradas ou 

desconhecidas (DUCHIADE; ANDRADE, 1994; KAHALE, 2000; DE 

LORENZI, et al, 2001). Todavia, essas dificuldades puderam ser controladas 
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no presente trabalho, já que os registros de prontuários hospitalares e a 

utilização de dados primários mediante entrevista com as mães também 

foram utilizados como fontes para a coleta de dados deste estudo. A 

complementaridade desses dados com outras fontes é vantajosa no sentido 

de se qualificar a informação que será gerada.  

O viés de memória é um problema particular dos estudos caso-

controle, pois se acredita que os casos apresentem uma maior probabilidade 

de recordar exposições passadas, do que os controles (HENNEKENS; 

BURING, 1987). Há a possibilidade da ocorrência desse fato já que as mães 

de crianças que morreram tenderiam a lembrar eventos passados, como por 

exemplo, infecções ou história obstétrica anterior, com mais freqüência e 

precisão do que as mães das crianças que sobreviveram. Para controlar tal 

situação, uma medida adotada foi o treinamento dos entrevistadores no 

sentido de se fazer uma abordagem cuidadosa com as mães durante as 

entrevistas. 

 

 

7.1.2.2.  Viés de Seleção 
 

 A possibilidade de distorção da estimativa da medida de efeito, devido 

ao modo pelo qual os indivíduos são selecionados para compor a população 

de estudo, também merece ser comentada. O viés de seleção ocorre 

quando há diferença sistemática entre as características das pessoas 

selecionadas para um estudo e as que não foram (HENNEKENS; BURING, 

1987). Essa situação pode ser controlada na medida em que se opte pela 

análise do total de eventos da população a ser estudada ou por uma 

amostra aleatória (probabilística) desses eventos, que implica uma mesma 

chance para todos de vir a ser incluído no estudo após um sorteio. Esse fato 

proporciona segurança ao generalizar os resultados obtidos a partir da 

amostra para a população.  

Acredita-se que esta pesquisa teve o cuidado de controlar este tipo de 

viés, uma vez que, os casos foram todos os óbitos perinatais, filhos de 
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mulheres residentes na Região Sul e identificados pela Declaração de Óbito 

(DO), ou seja, todos os desfechos ocorridos no período do estudo foram 

incluídos. Já para os controles, filhos de mães residentes na área, que 

tenham sobrevivido ao 28º dia de vida, houve uma seleção mediante sorteio 

sistemático a cada 63 sobreviventes ao período neonatal da coorte de 

nascidos vivos, sendo identificados a partir das declarações de nascidos 

vivos. O fato de ser uma amostra aleatória permite a utilização das técnicas 

clássicas de inferência estatística, facilitando a análise dos dados e 

proporcionando segurança ao generalizar os resultados obtidos a partir da 

amostra para a população (TORRES, 2002).  

Em relação às perdas, do total de 816 eventos (446 casos e 370 

controles), 185 (22,7%) foram perdas da pesquisa em que esta se baseou, 

ou seja, ocorreram 128 perdas de casos (28,7% do total de 446) e 57 

(15,4%) perdas de controles .  Durante o processo de georeferenciamento 

houve apenas um evento perdido. Assim, conseguiu-se atingir um número 

de participação satisfatório para o desenvolvimento do estudo. 

 

 

7.1.2.3. Situação de Confusão (Confundimento) 
 

 Ao se estudar a associação entre um determinado fator de risco 

(poluição do ar) e a ocorrência de um agravo (óbito perinatal), a situação de 

confusão aparece quando existirem outras exposições na população 

relacionadas tanto com a exposição de interesse, quanto com o agravo 

(BEAGLEHOLE et al, 1996).   

Diversas variáveis que poderiam ser potenciais fatores de confusão 

foram controladas na análise multivariada, como características maternas, 

da gestação, do parto e do recém-nascido, porém, os aspectos climáticos, 

como temperatura, umidade e vento não foram controlados. Estes também 

são potenciais fatores de confusão, pois têm relação com o desfecho, por 

exemplo, óbitos fetais e neonatais ocorrem mais no inverno (NISHIOKA et al, 

2000), e quanto à exposição, a poluição do ar piora nos meses de inverno, 
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ou seja, os óbitos podem ser influenciados pelas variações das 

concentrações dos poluentes de acordo com os períodos de seca e de 

chuva que ocorrem durante o ano.  

Na revisão de literatura realizada para este estudo, verifica-se que 

somente os estudos como o de Slama et al (2007) e o de Wilhelm e Ritz 

(2003) incluíram na análise as estações do ano, mas nenhum avaliou 

especificamente os aspectos climáticos.  Este último estudo encontrou 

elevado risco de baixo peso ao nascer quando o terceiro trimestre coincidia 

com os meses de outono e inverno. A dispersão dos poluentes diminui 

nesses meses, pois as chuvas geralmente são escassas no período, a 

umidade do ar se reduz e, conseqüentemente, os poluentes estão mais 

concentrados no ambiente, o que pode afetar o estado de saúde das 

pessoas expostas.  

Apesar da importância das variáveis que abordam os aspectos 

climáticos, acredita-se que sua falta não comprometeu os resultados 

alcançados neste estudo. Para uma adequada avaliação do efeito da 

sazonalidade sobre a poluição do ar e, conseqüentemente, sobre o óbito 

perinatal seria necessário a seleção de eventos no decorrer de, pelo menos, 

um ano. No entanto, os eventos deste estudo foram selecionados de um 

período de seis meses.   

 

7.2. Estudos Epidemiológicos sobre a poluição do ar e a 
mortalidade perinatal 

 

A literatura é muito limitada com relação aos efeitos da poluição do ar 

sobre o óbito perinatal, considerando-o como um todo, entre a 22ª semana 

de gestação e o 6º dia de vida. Em geral, as pesquisas estão voltadas para 

análise dos seus componentes. Alguns estudos analisam somente a 

mortalidade fetal, apenas a neonatal (precoce e/ou tardia) ou ambas, porém, 

não agrupadas. Além disso, a maneira de se investigar o efeito da poluição 

do ar sobre essas mortes também ocorre de maneira diferente. Dessa forma 

é importante comparar os resultados encontrados nesta pesquisa com os 
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que vêm sendo desenvolvidos em outros locais, em diferentes momentos, 

destacando-se a metodologia aplicada, as limitações dos diversos estudos, 

mas, principalmente, a magnitude dos resultados encontrados.  

Vários estudos de séries – temporais foram realizados com o objetivo 

de se investigar a associação de óbitos ocorridos no período perinatal e a 

poluição atmosférica (PEREIRA et al, 1998; NISHIOKA et al, 2000; LIN et al, 

2004; HAJAT et al, 2007). 

Pereira et al (1998) investigaram a associação entre a contagem 

diária de óbitos intra-uterinos e a concentração média de poluentes (NO2, 

SO2, CO, O3 e PM10) no período entre janeiro de 1991 e dezembro de 1992 

na cidade de São Paulo. A análise dos dados foi controlada para estações 

do ano e temperatura. Os resultados apontaram que a poluição do ar em 

São Paulo, mais especificamente o NO2, apresenta associação 

estatisticamente significante com a mortalidade intra-uterina. Esse efeito foi 

mais evidente num curto período de tempo anterior ao óbito, não mais que 

cinco dias. Uma outra abordagem metodológica também foi conduzida nesta 

pesquisa. A carboxi-hemoglobina (COHb) foi utilizada como marcador fetal 

de exposição aguda já que há estudo demonstrando que seus níveis são 

mais altos em recém-nascidos de mães fumantes do que de mães não-

fumantes (VISNJEVAC; MIKOV, 1986). Dessa forma, decidiu-se realizar a 

medida dos níveis de COHb do sangue coletado a partir do cordão umbilical 

das mães não fumantes no período entre maio e julho de 1995. Encontrou-

se uma relação significante dose-dependente entre CO ambiental e COHb. 

Os autores referem que apesar de haver limitações intrínsecas em estudos 

ecológicos, a associação encontrada foi forte o suficiente para ser 

considerada biologicamente significante, pois durante a análise realizou-se o 

controle das características climáticas do local. 

Nishioka et al (2000) investigaram a associação de mortes neonatais 

e mortes fetais tardias em relação à poluição do ar na cidade de São Paulo 

no ano de 1998. A poluição atmosférica foi medida pelas estações de 

monitoramento da qualidade do ar da CETESB, a qual forneceu o valor 

diário da concentração dos poluentes atmosféricos. Calculou-se o aumento 
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percentual de mortalidade associado a aumentos da poluição. O aumento da 

poluição considerado correspondeu à distância interquartil da distribuição do 

poluente (percentil 75 menos o percentil 25), cujo valor foi aplicado a uma 

fórmula matemática. Uma associação estatisticamente significante entre 

mortes fetais tardias e os níveis de O3 e NO2 foi identificada, encontrando-se 

um aumento estimado da mortalidade associado a esses poluentes de 3,5% 

(para um aumento de 43 µg/m3 de O3) e 4,0% (para um aumento de 53 

µg/m3 de NO2), respectivamente. Para a mortalidade neonatal, encontrou-se 

uma associação significativa com um aumento de 43 µg/m3, 53 µg/m3, 9 µg/ 

m3, 22 µg/ m3, respectivamente, para O3, NO2, SO2 e PM10, e o aumento 

estimado na mortalidade foi em torno de 10%. Esses resultados indicam e 

reforçam quanto os fetos e recém-nascidos sofrem com esse problema 

ambiental. 

 A análise do impacto das mudanças diárias nas concentrações dos 

poluentes atmosféricos sobre o número total diário de óbitos neonatais em 

São Paulo no período entre 1998 e 2000 foi realizada por Lin et al (2004). 

Utilizando o modelo de regressão de Poisson numa análise de série-

temporal, esses autores identificaram que o curto período de tempo entre o 

aumento da concentração dos poluentes e o aumento das mortes neonatais 

sugere que o efeito dos poluentes foi consistente e influenciou essas mortes. 

O aumento interquartil da concentração do PM10 (23,3 µ/m3) e SO2 (9,2 µ/m3) 

esteve associado a aumentos de 4% (IC 95% 2-6) e 6% (IC 95% 4-8) do 

desfecho, respectivamente.  

Um estudo sobre a poluição do ar e o total de óbitos infantis entre 

1990 e 2000 nas 10 maiores cidades da Inglaterra foi realizado por Hajat et 

al (2007). Eles verificaram pouca associação entre os óbitos infantis e a 

maioria dos poluentes, com exceção do SO2. A elevação de cada 10µg/m3 

de SO2 esteve associada com um RR=1,02 (IC 95% 1,01-1,04), ou seja, um 

aumento de 2% de todas as mortes infantis. O efeito esteve presente tanto 

para as mortes neonatais quanto para as pós-neonatais. 

Utilizando um estudo epidemiológico do tipo transversal, Lipfert et al 

(2000) examinaram a associação entre a poluição do ar e todas as mortes 
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infantis de acordo com o período de ocorrência (neonatal e pós-neonatal), 

peso ao nascer (>=2.500g ou <2.500g) e causas específicas das mortes. 

Entre os resultados encontrados está um efeito positivo entre a 

concentração do SO4
-2 (média anual) e o baixo peso ao nascer no grupo dos 

neonatais, e este é especialmente visto quando os problemas respiratórios 

nos recém-nascidos são incluídos. As mortes neonatais, em crianças com 

peso ao nascer maior ou igual a 2.500g, estiveram menos correlacionadas 

com a concentração de SO4
-2.  

Também utilizando um desenho transversal, Dolk et al (2000) 

investigaram se a população que reside próxima às indústrias de aço tem 

um maior risco de ocorrência de óbito perinatal e infantil, bem como, de 

outros desfechos da gravidez. Apesar dessa pesquisa não ter avaliado a 

poluição atmosférica a partir do tráfego veicular, leva-se em conta a 

exposição diferenciada da concentração dos poluentes que se encontra 

próxima às indústrias, as quais são importantes fontes emissoras de fumaça 

e dióxido de enxofre (SO2). Áreas de 7,5 Km de raio ao redor de 22 

indústrias na Grã–Bretanha foram estudadas, dentro das quais os autores 

assumiram que a exposição declinou a partir de 2 Km da indústria. Um 

banco de dados referente aos nascimentos e aos óbitos no período entre 

1981 e 1992 foi analisado. Para todas as indústrias combinadas, a razão de 

mortalidade padronizada dentro de 2 Km das indústrias comparada com 

aquelas entre 2,0 e 7,5 Km foi 1,00 (IC 95% 0,95-1,06) para crianças com 

BPN; 0,94 (IC 95% 0,78-1,12) para os natimortos; 0,95 (IC 95% 0,83-1,09) 

para mortalidade infantil; 0,86 (IC 95% 0,72-1,03) para mortalidade neonatal; 

1,10 (IC 95% 0,90-1,33) para mortalidade pós-neonatal; 0,79 (IC 95% 0,30-

1,46) para mortalidade pós-neonatal respiratória e 1,07 (IC 95% 0,77-1,43) 

para síndrome de morte súbita pós-neonatal. Concluiu-se que não houve 

evidência de um aumento no risco para esses desfechos em áreas próximas 

às indústrias de aço, contudo os autores destacam o limitado poder 

estatístico do estudo para detectar pequenos riscos. 

A caracterização da exposição à poluição do ar a partir do tráfego 

veicular sobre o início da vida das crianças foi analisada em algumas 
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pesquisas, porém o desfecho não contemplou especificamente o óbito 

perinatal, mas, sim, o baixo peso ao nascer e a prematuridade. 

Um estudo foi realizado por Slama et al (2007) para caracterizar a 

influência da exposição materna aos poluentes do ar devido ao tráfego de 

veículos e atividades urbanas sobre o peso ao nascer de crianças a termo. A 

população estudada constituiu-se de mulheres selecionadas a partir de uma 

coorte de nascimentos, a LISA (Influences  of Lifestyle Related Factors on 

the Human Immune System and Development of Allergies in Children) em 

Munique. Os autores estimaram as concentrações de PM 2,5 e NO2, usando 

um modelo de regressão, levando em conta o tipo e comprimento da rua; a 

densidade populacional; uso do solo e variações da concentração dos 

poluentes durante a gestação. Estimou-se a razão de prevalência (RP) de 

peso ao nascer abaixo de 3.000 g ajustado para idade gestacional, sexo, 

tabagismo materno, altura, peso e educação. Do total de 1.016 nascimentos 

e considerando o menor quartil de exposição durante a gestação como 

referência, a RP para peso ao nascer abaixo de 3.000 g para o maior quartil 

foi 1,7 (IC 95% 1,2-2,7) para o PM 2,5; e 1,2  (IC 95% 0,7-1,7) para o NO2. 

Concluiu-se que a poluição do ar relacionada ao tráfego veicular pode ter 

efeitos adversos sobre o peso ao nascer. 

Wilhelm; Ritz (2003) não estudaram os óbitos perinatais, porém, a 

pesquisa que realizaram merece ser discutida com mais destaque, 

principalmente por três razões, primeiro, porque se trata também de um 

estudo caso-controle; segundo, porque o desfecho é baixo peso ao nascer 

(BPN) e nascimento pré-termo (PT), ambos importantes determinantes dos 

óbitos perinatais; e terceiro, porque a presente pesquisa utilizou semelhante 

metodologia no que diz respeito ao cálculo da Densidade do Tráfego 

Ponderada pela Distância (DTPD). As autoras analisaram previamente a 

associação entre a concentração dos poluentes com o aumento do risco de 

BPN e PT (RITZ; YU, 1999). Contudo, as medidas de exposição obtidas de 

estações de monitoramento da qualidade do ar não levam em conta a 

exposição diferenciada das mães que residem mais próximas às rodovias 

com grande fluxo veicular. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi investigar 
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se a proximidade residencial às rodovias influenciou a ocorrência de baixo 

peso ao nascer e de nascimento pré-termo. A geocodificação do local de 

residência ao nascimento e a exposição estimada à poluição do ar utilizando 

como indicador a Densidade do Tráfego Ponderada pela Distância (DTPD) 

foram empregadas na metodologia da pesquisa. O padrão exposição-

resposta mais consistente foi observado para o nascimento PT, com uma 

Razão de Risco (RR) de 1,08 (IC 95% 1,01-1,15) para as crianças no mais 

elevado quintil da DTPD. Embora um maior risco tenha sido observado para 

crianças com BPN, as relações exposição-resposta foram menos 

consistentes. A análise das estações do ano, também estudada pelas 

autoras, pôde identificar elevado risco para BPN; PT e BPN; e todos PT 

quando o terceiro trimestre de gestação foi durante os meses de outono e 

inverno, OR BPN= 1,39 (IC 95% 1,16-1,67); OR PT e BPN = 1,24 (IC 95% 1,03-

1,48); RR todos PT =1,15 (IC 95% 1,05-1,26). O presente estudo não utilizou a 

distribuição da DTPD em quintis, mas, sim, em quartis, pelo fato de o 

número da população estudada não ser tão grande quanto da pesquisa de 

Wilhelm; Ritz (2003). Uma menor categorização da variável permitiu uma 

análise com valores menos reduzidos. 

Algumas questões metodológicas e resultados merecem ser 

discutidos, comparando-se o estudo de Wilhelm e Ritz (2003) com a 

presente pesquisa. As autoras estudaram todos os nascimentos ocorridos 

entre 1994 e 1996 de 112 áreas (códigos postais) dos 269 códigos postais 

de Los Angeles, cujas mães residiam em áreas contendo rodovias, vias 

arteriais e coletoras. Os casos foram todos os recém-nascidos de BPN e PT, 

enquanto os controles foram selecionados a partir de uma randomização do 

total de nascimentos, obtendo-se um número semelhante ao de casos, 

totalizando 65.379 eventos. Com a exclusão das crianças com muito baixo 

peso (<500g), muito pesadas (>5.000g) e falta de fidedignidade do 

preenchimento de algumas variáveis, o total da população passou para 

50.933 (77,9%).  

Dos seis estudos epidemiológicos sobre a poluição do ar e 

mortalidade perinatal aqui discutidos, pôde-se verificar que mais da metade 
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deles realizou um estudo ecológico do tipo série-temporal. A realização de 

novos estudos ecológicos tem pouca possibilidade de acrescentar 

evidências de causalidade entre a poluição do ar e desfechos adversos no 

feto e no recém-nascido. Um estudo de série-temporal pode ser justificado 

se o objetivo é examinar o potencial efeito de mudanças a curto prazo na 

concentração dos poluentes do ar sobre eventos agudos (como, por 

exemplo: nascimento pré-termo e óbito fetal), mas não seria útil para estudar 

peso ao nascer como variável dependente. Desenhos com uma metodologia 

mais refinada são necessários, como, por exemplo, um estudo de coorte ou 

caso-controle de base populacional para os quais são utilizados dados 

individuais sobre o desfecho e as demais variáveis. Do mesmo modo, 

qualquer que seja o tipo de estudo é importante a obtenção dos dados de 

exposição da mais alta qualidade possível.   

São poucos os estudos sobre a poluição atmosférica e mortalidade 

perinatal, e daqueles aqui abordados, nenhum analisou o tráfego de veículos 

como medida indireta da poluição do ar e sua relação com a ocorrência 

desses óbitos. Apesar de tal situação restringir uma discussão mais 

completa com as diversas pesquisas, em termos de se ter uma mesma 

medida de exposição e um mesmo desfecho, favorece um contato com as 

diferentes metodologias empregadas para se obter um indicador de 

exposição ao tráfego veicular, bem como, uma exploração dos possíveis 

desfechos que estão relacionados com os óbitos que ocorrem ainda durante 

a gestação e nos primeiros dias de vida do recém-nascido e que podem ser 

explicados e confirmados por mecanismos biológicos. 

 

 

 7.3. Plausibilidade biológica  
 

 A gestação pode constituir um período do desenvolvimento humano 

particularmente susceptível às toxinas presentes na poluição atmosférica 

devido à alta proliferação celular, desenvolvimento de órgãos e mudança na 

capacidade do metabolismo fetal (SELEVAN et al, 2000).  



 136

 Existem evidências implicando a poluição do ar em vários efeitos 

adversos sobre a gestação e o recém-nascido. Entre os desfechos da 

gestação estudados estão o baixo peso ao nascer, o nascimento pré-termo e 

as malformações congênitas, enquanto que entre os desfechos do recém-

nascido estão a mortalidade fetal e neonatal (precoce e/ou tardia).  De 

maneira geral, a magnitude do efeito difere entre esses desfechos, e ainda, 

ao se analisar a associação entre os desfechos da gestação e a poluição do 

ar, verifica-se que o trimestre mais vulnerável a essa exposição também 

varia.  

 As evidências são suficientes para inferir uma relação causal da 

poluição atmosférica com mortes respiratórias no período pós-neonatal, bem 

como, com peso ao nascer. Quanto aos nascimentos pré-termos, com 

retardo de crescimento intra-uterino (RCIU) e malformação congênita, as 

evidências ainda são insuficientes para inferir causalidade, porém, os 

resultados encontrados, justificam novos estudos (SRAM et al, 2005).  

 O baixo peso ao nascer, o pequeno para a idade gestacional e o 

recém-nascido pré-termo podem ser causados por fatores maternos, fetais, 

placentários, ou a combinação destes. A poluição do ar pode afetar o 

sistema respiratório materno ou sua saúde de maneira geral e, 

conseqüentementem, prejudicar o fluxo sanguíneo útero-placentário e 

umbilical, o transporte de glicose transplacentária e de oxigênio, o total de 

insulina e seu efeito sobre o feto, todos conhecidos determinantes do 

crescimento fetal (VORHERR, 1982).  

Um efeito da poluição do ar sobre a placenta, o embrião, o sistema 

imunológico materno ou eixo ovariano-hipotalâmico pode induzir o RCIU e o 

feto ser mais vulnerável ao óbito perinatal. Há alguma evidência de que os 

poluentes do ar alcancem algum órgão-alvo ou interfiram com os sistemas 

fisiológicos mencionados.  

Entre os mecanismos biológicos envolvidos no comprometimento do 

crescimento fetal estão as alterações que podem ocorrer em nível 

placentário, como: diferenças anatomopatológicas e morfométricas, infarto 

placentário e vilosite crônica. 
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A placenta humana é o centro funcional da unidade mãe-feto, 

desempenhando funções respiratória, nutritiva, excretora, endócrina e 

imunológica. Agressões que incidam sobre a unidade útero-placentária 

poderão desviar o feto do seu potencial genético de crescimento, 

determinando retardo de crescimento intra-uterino. 

As placentas dos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional 

apresentam diferenças anatomopatológicas e morfométricas, 

estatisticamente significativas, em relação aos recém-nascidos adequados 

para a idade gestacional (OLIVEIRA et al, 2002). Por exemplo, podem ser 

encontradas placentas de menor peso e menores diâmetros em recém-

nascidos PIG. Embora ambos, placenta e recém-nascido PIG, apresentem 

comprometimento do peso, este é relativamente maior sobre o peso fetal do 

que sobre peso da placenta. 

A associação entre infarto placentário e retardo do crescimento intra-

uterino é descrita na literatura (BECROFT et al, 2002), bem como a 

associação encontrada entre vilosite crônica e retardo do crescimento intra-

uterino (NORDENVALL; SANDSTEDT, 1990). A vilosite crônica é um 

processo inflamatório no território viloso, que reduz as trocas materno-

ovulares, podendo levar a um processo de desnutrição intra-uterina. A 

presença de lesões isquêmicas correspondentes a distúrbios circulatórios 

placentários foi destacada em 43% dos casos de vilosite. 

A ocorrência simultânea de infarto placentário e retardo do 

crescimento intra-uterino aponta para a hipóxia intra-útero. Trata-se de 

necrose de coagulação do tecido viloso, secundária à oclusão de vasos do 

leito placentário em casos de má adaptação vascular durante o processo de 

placentação (NORDENVALL; SANDSTEDT, 1990). Estudos realizados com 

dopplerfluxometria, em casos de retardo do crescimento intra-uterino, vêm 

demonstrando uma diminuição do fluxo sangüíneo útero-placentário 

associado a um aumento na resistência vascular como causa de hipóxia 

crônica e crescimento intra-uterino retardado (PARDI et al, 2002). Esse 

aumento de resistência nos vasos útero-placentários tem sido atribuído à 

ausência de modificações fisiológicas nas artérias espiraladas miometriais, 
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devido à falha da segunda onda de migração trofoblástica sobre esses 

vasos. A presença de infartos, apesar de não ser primariamente a causa do 

retardo do crescimento fetal, contribui para o seu agravamento ao restringir a 

superfície vilositária de trocas. 

Os mecanismos biológicos envolvidos com a poluição atmosférica e o 

óbito perinatal ainda não estão bem esclarecidos. No entanto, pode-se supor 

que a poluição do ar esteja interferindo nas diferenças anatomopatológicas e 

morfométricas da placenta, bem como no infarto placentário e na ocorrência 

de vilosite, já que os poluentes podem afetar o transporte de oxigênio e 

também aumentar a viscosidade sanguínea devido a uma resposta 

inflamatória (ALEIXO NETO, 1990; KNOTTNERUS et al, 1990). Acredita-se 

também num efeito tóxico direto sobre o feto, pela diminuição do suprimento 

fetal de oxigênio, devido à redução da capacidade do transporte de oxigênio 

ou pela alteração da viscosidade sanguínea.  

De todos os poluentes do ar que afetam a saúde, apenas o 

mecanismo do efeito tóxico do monóxido de carbono (CO) sobre o feto é 

bem conhecido (WHO, 2000). O CO facilmente atravessa a barreira 

placentária entrando em contato com o feto, levando a um rápido acúmulo 

de carboxihemoglobina, com conseqüente redução do transporte de oxigênio 

pelo sangue (ALEIXO NETO,1990). O feto é particularmente vulnerável à 

toxicidade do CO devido a um acúmulo de 10-15% maior no sangue fetal do 

que na circulação materna, pois a hemoglobina do feto tem mais afinidade 

de se ligar ao CO do que a hemoglobina do adulto (HA et al, 2001). Outra 

possibilidade de mecanismo tóxico do CO é a sua capacidade de interferir 

sobre os leucócitos, plaquetas e endotélio (causando uma resposta 

inflamatória e contribuindo para o aumento da viscosidade do sangue) e 

facilitar a toxicidade por outros poluentes atmosféricos (PETERS et al, 1997; 

BOUTHILLIER et al, 1998; HARDY; THOMAS, 1994). Estudos 

epidemiológicos têm evidenciado a toxicidade do CO ao se examinar a 

relação do tabagismo e níveis de CO durante a gestação. São encontradas 

associações entre tabagismo materno e alguns desfechos da gravidez como 

retardo de crescimento intra-uterino, morte neonatal e parto prematuro 
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(ALEIXO NETO, 1990; SECKER-WALKER, et al, 1997), possivelmente em 

decorrência da alteração do fluxo sanguíneo arterial uterino e umbilical 

(ALBUQUERQUE et al, 2004) e alterações da estrutura e função 

placentárias (ZDRAVKOVIC et al, 2005).  

Com relação aos demais poluentes, verifica-se que as partículas têm 

sido a mais importante em relação aos óbitos infantis. O efeito sobre o 

retardo de crescimento intra-uterino parece estar associado aos 

hidrocarbonos aromáticos policíclicos (HAP)23, porém, a evidência não 

permite precisar a identificação dos diferentes poluentes ou o tempo de 

exposição que pode resultar em efeitos adversos na gestação e no recém-

nascido. Estudos epidemiológicos moleculares (utilizam-se de 

biomarcadores de exposição, principalmente o DNA adducts) sugerem a 

possibilidade de mecanismos biológicos da poluição do ar sobre o peso ao 

nascer, nascimento pré-termo e retardo de crescimento intra-uterino, 

caracterizando-se essa relação como verdadeira (SRAM et al, 2005). Os 

marcadores biológicos de exposição, como o DNA adducts, encontram-se 

com maiores valores no sangue materno e na placenta em áreas com maior 

concentração de poluentes atmosféricos (WHYATT et al, 1998), bem como, 

são positivamente relacionados ao risco de retardo de crescimento intra-

uterino (DEJMEK et al, 2000) e peso ao nascer. A exposição ao 

hidrocarbono aromático policíclico durante a gestação tem demonstrado que 

altera os níveis de progesterona e estrogênios séricos, diminui a 

sobrevivência fetal em ratos (ARCHIBONG et al, 2002), bem como, está 

relacionada ao distúrbio endócrino em roedores (TAKEDA et al, 2004).  

 

 
 

                                                 
23 Este poluente pertence a um grande grupo de compostos orgânicos com dois ou mais anéis aromáticos fundidos. Eles resultam 
da combustão incompleta de materiais orgânicos durante atividades industriais e outras atividades humanas. As cinco maiores 
fontes de sua emissão são: doméstica (queima de combustíveis sólidos: madeira e carvão), industrial (produção de alumínio), 
agrícola (queima de produtos agrícolas), natural (vulcões) e móveis (avião, navio, trens, veículos automotores). Em relação às 
fontes móveis, os veículos a diesel emitem maiores valores dessa partícula que os à gasolina. Há muitas centenas de HAP, sendo 
o benzopireno o mais conhecido.* 
* Ambient air pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Position paper. Luxembourg: office for official publications of the 
European Communities, 2001. Disponível em: http://europa.eu.int. Acesso em: 22 fev 2008. 
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As partículas ultra-finas (PM2,5) podem estar associadas a alterações 

da viscosidade do plasma (PETERS et al, 1997), marcadores do processo 

inflamatório como a proteína C reativa (DUBOWSKY et al, 2006) e elevação 

da pressão sanguínea entre as populações susceptíveis (BROOK, 2005).  

Em síntese, qualquer efeito da poluição do ar pode ser mediado por 

mecanismos múltiplos (por exemplo: um poluente do ar pode exercer seus 

efeitos diretamente sobre o crescimento fetal, atravessando a barreira 

placentária ou, indiretamente, pelo acometimento da saúde materna). Três 

potenciais mecanismos têm sido apontados para explicar os efeitos da 

poluição do ar sobre a morbi-mortalidade em adultos: resposta inflamatória 

que altera a coagulação sanguínea, uma resposta imune alérgica e uma 

alteração da função cardíaca. Todos esses mecanismos podem ser 

relevantes para o feto. A diminuição do suprimento de oxigênio devido à 

alteração da viscosidade do sangue, pelo aumento da coagulabilidade, pode 

causar hipóxia crônica com conseqüentes efeitos adversos ao feto. Essa 

teoria sustenta a evidência de que o aumento da viscosidade do sangue 

prejudica o fluxo sanguíneo materno (KNOTTNERUS et al, 1990). Esse 

comprometimento da perfusão placentária devido à alteração da viscosidade 

sanguínea pode causar desfechos da gravidez desfavoráveis, incluindo 

baixo peso ao nascer e a prematuridade (KNOTTNERUS et al, 1990). 

A exposição materna aos poluentes atmosféricos durante a gestação 

pode resultar na diminuição da função trans-placentária com conseqüente 

comprometimento do crescimento e desenvolvimento do feto, porém, ainda 

não está completamente elucidado se componentes tóxicos do PM, SO2, 

CO, NOX, O3 ou compostos não mensuráveis que são correlacionados ao 

PM (como, por exemplo: os hidrocarbonos aromáticos policíclicos) interferem 

nesses mecanismos. Pesquisas prévias têm demonstrado a presença de 

substâncias tóxicas ambientais no cordão umbilical (SATIN et al, 1991); a 

possibilidade dos óxidos de nitrogênio aumentarem os níveis de  
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meta-hemoglobina24, o que interfere na capacidade da hemoglobina de 

transportar o oxigênio (PETR; SCHMIDT, 196625 apud PEREIRA et al, 1998); 

e, ainda, que as crianças são particularmente susceptíveis a esses eventos 

(KROSS et al, 1992).  

O baixo peso ao nascer (BPN), o retardo de crescimento intra-uterino 

e o nascimento pré-termo são todos estatisticamente associados à 

mortalidade infantil e seus componentes, entre eles, o perinatal. Os 

desfechos perinatais são influenciados por diversos fatores, entre eles a 

poluição do ar a qual a gestante e o recém-nascido estão expostos. Embora 

os estudos tenham se aprimorado na metodologia empregada para estimar 

essa exposição, o papel biológico de sua relação com esses desfechos foi 

menos investigado (KANNAN et al, 2007). Entre os estudos que 

investigaram os mecanismos biológicos, pode-se verificar que eles 

analisaram a relação entre a poluição do ar e diversos desfechos na 

gravidez o que, conseqüentemente, pode se estender para a compreensão 

da ocorrência dos óbitos perinatais (WHO, 2006b).  

 

 

7.4. Medidas adotadas para o controle da poluição do ar no 
Município de São Paulo 

 

 As fontes móveis têm impacto significativo na emissão de poluentes 

no município de São Paulo, e os veículos movidos a óleo diesel são os 

maiores contribuintes para emissão de partículas inaláveis (PM10), fumaça e 

óxidos de nitrogênio, seguido pelos veículos leves que são os maiores 

contribuintes para a emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos. 

                                                 
24 A metahemoglobina  e a carboxihemoglobina são derivados da hemoglobina. A metahemoglobina se apresenta 
quando a hemoglobina não realiza adequadamente o transporte de oxigênio, e pode ser gerada pela introdução de 
certos compostos na corrente sanguínea como as sulfamidas, os nitratos e nitritos. Já, a carboxihemoglobina é 
quando a hemoglobina se adere ao monóxido de carbono no lugar do oxigênio, impedindo o seu transporte. 
Derivados de la hemoglobina. Disponível em: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003371.htm. 
Acesso em: 30 jan 2008.  
 
25  PETR, B.; SCHMIDT, P. Effect of air polluted with sulfur dioxide and nitrogen oxides. Hyg. Sanit, v. 31, p. 111-
121, 1966. 
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Atualmente, em comparação com a década de 70, os poluentes 

atmosféricos primários caíram significativamente, entretanto, a Região 

Metropolitana de São Paulo ainda apresenta ultrapassagens do padrão de 

qualidade do ar principalmente para material particulado (PM10) e ozônio.  

Constatada a gravidade da poluição gerada pelos veículos, a 

CETESB, durante a década de 80, desenvolveu as bases técnicas que 

culminaram com a Resolução nº 18/86 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), que estabeleceu o Programa de Controle da Poluição 

do ar por Veículos Automotores (PROCONVE), que complementado por 

outras Resoluções, define os limites de emissão para os veículos. Assim, 

todos os novos modelos de veículos e motores nacionais e importados, são 

submetidos à homologação quanto à emissão dos poluentes. Os fabricantes 

de veículos vêm cumprindo as exigências legais, favorecendo a redução 

média de mais de 94% na emissão de poluentes dos veículos leves novos 

de 2005, em relação ao início do programa. Os veículos leves foram 

considerados prioritários pelo PROCONVE, devido a sua grande quantidade 

e intensa utilização, caracterizando-os como o maior problema a ser 

enfrentado. Todos os novos modelos de veículos e motores nacionais e 

importados são analisados segundo parâmetros de engenharia do motor e 

do veículo relevantes à emissão de poluentes. A concepção tecnológica do 

motor e a qualidade do combustível são os principais fatores da emissão dos 

poluentes. Como exemplo da qualidade do combustível, verifica-se que a 

adição de 22% de álcool à gasolina contribuiu na produção de um 

combustível de elevada qualidade sob o ponto de vista ambiental. Visando a 

um controle mais eficaz, um cronograma, de implantação com limites mais 

restritivos para as próximas fases do PROCONVE, está previsto até 2009. 

Além da frota de automóveis, ônibus e caminhões, verifica-se que o número 

de motocicletas e veículos similares tem crescido de forma notável nos 

últimos anos. O estabelecimento de um programa específico para essa 

categoria de fonte móvel se fez necessário, criando-se o Programa de 

Controle de Poluição do ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT) 

que deu origem à resolução CONAMA no 297/02 (CETESB, 2006).  
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Entre as ações governamentais para a redução da poluição causada 

pelo sistema de transporte estão a articulação do planejamento de uso e 

ocupação do solo e melhoria do sistema viário, melhoria do sistema de 

transportes, redução das emissões de veículos automotores, melhoria da 

qualidade dos combustíveis e alternativas energéticas de baixo potencial 

poluidor. A organização do tráfego urbano e a política de transportes são 

determinantes da qualidade do ar nas grandes cidades como São Paulo, e o 

investimento no transporte coletivo torna-se imperativo. A emissão de 

poluentes advindos desses transportes é muito menor do que a de 

automóveis, quando se calcula pessoa/quilômetro transportada. Além disso, 

os automóveis favorecem os congestionamentos ou a redução da velocidade 

média o que gera o aumento da emissão de cada veículo (CETESB, 2006). 

Há importância de integração dos órgãos de planejamento da cidade, do 

trânsito, do meio ambiente, de saúde, entre outros, para reduzir a poluição 

atmosférica e melhorar a qualidade de vida da população. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 144

8.  CONCLUSÃO 
 
 

Os resultados sugerem que o componente neonatal precoce dos 

óbitos perinatais pode estar associado à maior exposição materna à poluição 

do ar, relacionado ao tráfego veicular próximo às suas residências, que foi 

representado pela densidade do tráfego ponderada pela distância (DTPD). 

Quanto ao componente fetal dos óbitos perinatais, há ainda menos 

evidências dessa associação. 

Há evidências que apontam mecanismos biológicos envolvidos nesse 

processo, como a participação dos hidrocarbonos aromáticos policíclicos, o 

DNA adducts, a carboxi-hemoglobina, o aumento da viscosidade sanguínea, 

entre outros, que podem levar ao comprometimento do crescimento e 

desenvolvimento do feto e até mesmo levar o recém-nascido ao óbito. 

Verifica-se que os poluentes atmosféricos são importantes determinantes da 

saúde, em especial da saúde materno-infantil, e que o feto é muito 

susceptível aos seus efeitos.  

O crescimento e a urbanização nas grandes cidades como São Paulo 

trouxeram, como uma de suas conseqüências, a poluição atmosférica. Entre 

os efeitos adversos dessa poluição à saúde da criança está o óbito perinatal, 

ou seja, o que mais contribui para que a mortalidade infantil se encontre com 

valores superiores àqueles encontrados nos países desenvolvidos.  

A poluição do ar, advinda principalmente de fontes móveis, está entre 

os diversos fatores que determinam esses óbitos. Medidas de intervenção 

voltadas para o controle dos poluentes atmosféricos se fazem necessárias, 

além disso, estudos subseqüentes são importantes, no sentido de se refinar 

esse indicador (DTPD), incorporando fatores meteorológicos e 

possivelmente estimando a quantidade de veículos a diesel e à gasolina que 

percorrem as principais vias. 
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9.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

À medida que a urbanização e o desenvolvimento econômico 

aumentam nos países em desenvolvimento, observa-se um rápido aumento 

do número de veículos. Esses veículos encontram-se muitas vezes em mau 

estado de conservação, com uso de um combustível de má qualidade e, 

ainda, somando-se a isto, com motores e mecanismos de filtragem dos 

gases precários, que trazem como conseqüência o aumento dos níveis de 

concentração da poluição atmosférica. 

Apesar de medidas de controle da poluição atmosférica terem sido 

implementadas em muitos países, diversos estudos continuam a apontar 

para a ocorrência de efeitos adversos à saúde da população, principalmente 

nas mais vulneráveis, entre elas as crianças.  

Estudos sobre desfechos da gravidez são cada vez mais importantes 

no âmbito da epidemiologia ambiental, pois eles são indicadores da saúde 

dos neonatos e das crianças. Por exemplo, o baixo peso ao nascer e o 

retardo do crescimento intra-uterino são reconhecidos fatores de risco para a 

morbi-mortalidade infantil e para hipertensão arterial, doença cardíaca 

coronariana e diabetes não insulino-dependente em adultos. 

Há a necessidade de se prevenir efetivamente esses fatores de risco, 

pois a partir da redução da prevalência desses problemas, é que se poderá 

obter uma diminuição significativa da morbi-mortalidade perinatal. Ressalta-

se a necessidade de se manter e de se intensificar as medidas de controle 

da poluição do ar. 
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10. ANEXOS 
 
10.1 ANEXO 1 
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10.2 ANEXO 2 
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10.3 ANEXO 3 
Tabela - Mortalidade Infantil e Neonatal       
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2006           
            

Nascidos Menores de um ano Menores de 28 dias 
Unidades Territoriais 

Vivos Óbitos Taxa(1) Óbitos 
Neonatais Taxa(1) 

MSP 173.920 2.235 12,85 1.437 8,26 
Aricanduva/Formosa/Carrão 3.329 31 9,31 23 6,91 
Aricanduva   

1.265 
  

12 9,49 9 7,11 

Carrão 
  

941 
  

10 10,63 6 6,38 

Vila Formosa 
  

1.123 
  

9 8,01 8 7,12 
Butantã 7.319 71 9,70 52 7,10 

Butantã 
  

652 
  

11 16,87 8 12,27 

Morumbi 
  

843 
  

6 7,12 3 3,56 

Raposo Tavares 
  

1.991 
  

14 7,03 11 5,52 

Rio Pequeno   
2.145 

  
27 12,59 22 10,26 

Vila Sônia   
1.688 

  
13 7,70 8 4,74 

Campo Limpo 10.044 133 13,24 84 8,36 

Campo Limpo   
3.463 

  
43 12,42 27 7,80 

Capão Redondo 
  

4.781 
  

67 14,01 43 8,99 

Vila Andrade 
  

1.800 
  

23 12,78 14 7,78 
Capela do Socorro 10.773 168 15,59 104 9,65 

Cidade Dutra 
  

3.287 
  

55 16,73 29 8,82 

Grajaú   
6.979 

  
109 15,62 71 10,17 

Socorro 
  

507 
  

4 7,89 4 7,89 
Casa Verde/Cachoeirinha 5.419 80 14,76 55 10,15 

Cachoeirinha 
  

2.789 
  

37 13,27 26 9,32 

Casa Verde   
1.322 

  
22 16,64 17 12,86 

Limão   
1.308 

  
21 16,06 12 9,17 

Cidade Ademar 6.908 87 12,59 47 6,80 

Cidade Ademar 
  

4.726 
  

63 13,33 32 6,77 

Pedreira 
  

2.182 
  

24 11,00 15 6,87 

Cidade Tiradentes   
3.313 

  
53 16,00 31 9,36 

Cidade Tiradentes   
3.313 

  
53 16,00 31 9,36 

 
continua... 
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continuação anexo 3 
Ermelino Matarazzo 3.486 44 12,62 29 8,32 

Ermelino Matarazzo   
2.108 

  
25 11,86 15 7,12 

Ponte Rasa 
  

1.378 
  

19 13,79 14 10,16 
Freguesia/Brasilândia 7.254 107 14,75 68 9,37 

Brasilândia 
  

5.229 
  

84 16,06 50 9,56 

Freguesia do Ó 
  

2.025 
  

23 11,36 18 8,89 
Guaianases 5.003 79 15,79 54 10,79 

Guaianases 
  

1.982 
  

29 14,63 19 9,59 

Lajeado   
3.021 

  
50 16,55 35 11,59 

Ipiranga 6.498 67 10,31 40 6,16 

Cursino 
  

1.405 
  

19 13,52 14 9,96 

Ipiranga   
1.422 

  
10 7,03 7 4,92 

Sacomã 
  

3.671 
  

38 10,35 19 5,18 
Itaim Paulista 6.447 91 14,12 59 9,15 

Itaim Paulista 
  

4.041 
  

59 14,60 40 9,90 

Vila Curuçá 
  

2.406 
  

32 13,30 19 7,90 
Itaquera 8.184 127 15,52 76 9,29 

Cidade Líder 
  

1.966 
  

31 15,77 21 10,68 

Itaquera   
3.526 

  
60 17,02 34 9,64 

José Bonifácio 
  

1.585 
  

16 10,09 8 5,05 

Parque do Carmo 
  

1.107 
  

20 18,07 13 11,74 

Jabaquara   
3.315 

  
28 8,45 19 5,73 

Jabaquara 
  

3.315 
  

28 8,45 19 5,73 
Jaçanã/Tremembé 4.659 50 10,73 35 7,51 

Jaçanã 
  

1.397 
  

16 11,45 11 7,87 

Tremembé 
  

3.262 
  

34 10,42 24 7,36 
Lapa 3.517 29 8,25 18 5,12 

Barra Funda   
193 

  
4 20,73 2 10,36 

Jaguara 
  

318 
  

1 3,14 1 3,14 

Jaguaré   
723 

  
12 16,60 6 8,30 

Lapa 
  

718 
  

3 4,18 3 4,18 

Perdizes 
  

1.036 
  

7 6,76 4 3,86 

Vila Leopoldina 
  

529 
  

2 3,78 2 3,78 
continua... 
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...continuação anexo 3 
M’Boi Mirim 10.064 131 13,02 89 8,84 

Jardim Ângela 
  

5.485 
  

74 13,49 51 9,30 

Jardim São Luís 
  

4.579 
  

57 12,45 38 8,30 
Moóca 4.752 53 11,15 32 6,73 

Água Rasa 
  

1.116 
  

16 14,34 9 8,06 

Belém 
  

937 
  

12 12,81 7 7,47 

Brás   
639 

  
10 15,65 7 10,95 

Moóca   
827 

  
4 4,84 1 1,21 

Pari 
  

329 
  

2 6,08 1 3,04 

Tatuapé 
  

904 
  

9 9,96 7 7,74 
Parelheiros 2.701 46 17,03 27 10,00 

Marsilac 
  

109 
  

1 9,17 1 9,17 

Parelheiros   
2.592 

  
45 17,36 26 10,03 

Penha 6.626 72 10,87 52 7,85 
Artur Alvim   

1.469 
  

16 10,89 12 8,17 

Cangaíba 
  

2.104 
  

22 10,46 17 8,08 

Penha 
  

1.662 
  

18 10,83 13 7,82 

Vila Matilde 
  

1.391 
  

16 11,50 10 7,19 
Perus 2.462 29 11,78 21 8,53 
Anhanguera   

929 
  

10 10,76 9 9,69 

Perus   
1.533 

  
19 12,39 12 7,83 

Pinheiros 2.743 19 6,93 12 4,37 

Alto de Pinheiros 
  

360 
  

2 5,56 1 2,78 

Itaim Bibi 
  

963 
  

8 8,31 4 4,15 

Jardim Paulista 
  

760 
  

3 3,95 1 1,32 

Pinheiros 
  

660 
  

6 9,09 6 9,09 
Pirituba 7.055 108 15,31 78 11,06 

Jaraguá 
  

3.269 
  

63 19,27 47 14,38 

Pirituba 
  

2.544 
  

29 11,40 20 7,86 

São Domingos 
  

1.242 
  

16 12,88 11 8,86 
Santana/Tucuruvi 3.837 47 12,25 35 9,12 

Mandaqui 
  

1.426 
  

23 16,13 15 10,52 

Santana   
1.361 

  
10 7,35 8 5,88 

Tucuruvi   
1.050 

  
14 13,33 12 11,43 

continua... 
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...continuação anexo 3 
Santo Amaro 2.827 44 15,56 28 9,90 

Campo Belo 
  

778 
  

12 15,42 7 9,00 

Campo Grande 
  

1.259 
  

20 15,89 14 11,12 

Santo Amaro 
  

790 
  

12 15,19 7 8,86 
São Mateus 7.349 91 12,38 51 6,94 

Iguatemi 
  

2.319 
  

28 12,07 15 6,47 

São Mateus 
  

2.708 
  

29 10,71 17 6,28 

São Rafael 
  

2.322 
  

34 14,64 19 8,18 
São Miguel 6.424 102 15,88 62 9,65 

Jardim Helena   
2.509 

  
43 17,14 27 10,76 

São Miguel  
  

1.956 
  

36 18,40 22 11,25 

Vila Jacuí 
  

1.959 
  

23 11,74 13 6,64 
Sé 5.434 70 12,88 44 8,10 

Bela Vista 
  

800 
  

8 10,00 7 8,75 

Bom Retiro 
  

615 
  

11 17,89 5 8,13 

Cambuci 
  

550 
  

4 7,27 3 5,45 

Consolação 
  

421 
  

3 7,13 3 7,13 

Liberdade 
  

860 
  

7 8,14 5 5,81 

República 
  

762 
  

14 18,37 6 7,87 

Santa Cecília 
  

928 
  

18 19,40 11 11,85 

Sé 
  

498 
  

5 10,04 4 8,03 
Vila Maria/Vila Guilherme 4.765 49 10,28 30 6,30 
Vila Guilherme   

893 
  

6 6,72 3 3,36 

Vila Maria 
  

1.884 
  

16 8,49 10 5,31 

Vila Medeiros 
  

1.988 
  

27 13,58 17 8,55 
Vila Mariana 3.483 29 8,33 19 5,46 

Moema 
  

817 
  

4 4,90 1 1,22 

Saúde   
1.437 

  
10 6,96 8 5,57 

Vila Mariana   
1.229 

  
15 12,21 10 8,14 

 
continua... 
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continuação anexo3 
Vila Prudente/Sapopemba         

7.714  
              
97  12,57 60 7,78 

São Lucas   
1.776 

  
15 8,45 10 5,63 

Sapopemba 
  

4.696 
  

67 14,27 40 8,52 

Vila Prudente 
  

1.242 
  

15 12,08 10 8,05 
            

Não localizado 
  

216 
  

3 -   - 
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados/ SEADE.       
                Elaboração:Sempla/Dipro           
              (1) Por mil nascidos vivos           
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10.3 ANEXO 4 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROJETO MORTALIDADE PERINATAL ZONA SUL 

ADMINISTRAÇÃO DO PROTOCOLO HOSPITALAR I 

Nº de ordem |____|____|____|____|____|
 

 

Visita Data Pesquisador Observações 
Resultado da 

visita 
(vide quadro) 

1 /  
 

  

2 /  
 

  

3 /  
 

  

PROTOCOLO  PREENCHIDO ........................................1 

RECUSA DO HOSPITAL .............................................2 

Prontuários não localizados
..............................................................3 
Prontuários 
ilegíveis.....................................4 

Observações:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________________ 
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Prontuário da mãe 
 

No. Prontuário:______________________ 
 

Prontuário do RN 
 

No. Prontuário ______________________ 
  

 
 
 

 CRÍTICA CODIFICAÇÃO DIGITAÇÃO 

NOME    

DATA _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

 
2002 

 

 
 
 

NÚMERO DO PRONTUÁRIO MÃE: _______________ 
NÚMERO DO PRONTUÁRIO CRIANÇA: ______________ 

 
 

INFORMAÇÕES HOSPITALARES -  PRONTUÁRIO MÃE 
                 (Existência e anotação no prontuário) 
 

 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA MÃE 

1 Data de Nascimento da mãe: 
_______/_______/_______ 

    dia          mês        ano 
 
 
 

Há registro sobre: Sim ( 1 ) Não ( 2 ) 

2.1 Escolaridade  da mãe: 
  

2.2 Profissão da mãe: 
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2.3 
 

Nome do pai: 
 

  

2.4 Profissão do pai: 
  

2.5 Tipo de união: 
  

3.1. Pré-natal Sim
Não

3.2 Pré – natal: 1º consulta: 

______________ trimestre de gestação. 

Não consta ...........................9 

3.3 Número de consultas: ______________ 
Não consta ............................9 

3.4 Data da última menstruação: 
_______/_______/______ 
     dia        mês        ano 
Não consta ............................9 

3.5 
Data prevista ou provável do 

parto: 

_______/_______/______      
    dia         mês        ano 
Não consta ............................9 

Tipo Número Não se aplica(88) 
 

4.1 Gestações anteriores (  Se  primigesta 
pular para 5.1 ) 

 

4.2 Abortos   

4.3. Partos anteriores   

4.4 Filhos nascidos vivos   

4.5. Filhos nascidos mortos   

4.6. Cesáreas anteriores   

4.7 Feto com má formação anterior   
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4.8 Data do parto anterior ____/____/____ 88 /  88 / 88 

 

 

GESTAÇÃO ATUAL – COMPLICAÇÕES/INTERCORRÊNCIAS DA GESTAÇÃO: 

Tipo Sim(1) Não(2) 

5.1 Pressão alta   

5.2 Pré-eclâmpsia / DHEG   

5.3 Sangramento   

5.4 Infecções uro-genitais   

5.5 Sífilis   

5.6 HIV   

5.7 Infecção Intra-útero   

5.8 Diabetes   

5.9 Doença renal   

5.10 Cardiopatias   

5.11 Ruptura prematura de membranas   

5.12 Trabalho de parto prematuro / 
Amniorexis prematura 

  

5.13 Incompatibilidade Rh   

5.14 Recebeu cortico-esteróides na 
gravidez 

  

5.15 

Outras, especificar: 

➥ __________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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6 
Tipo de gravidez: 

 

Única    1 

Dupla    2 

Múltipla   3 

Não consta   9  

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PARTO 

 

 

 

 
7.1 

 
 

Diagnóstic
o de 

entrada: 
 
 

Trabalho de parto .....................................................................1 

Trabalho de parto prematuro ...................................................2 

Óbito fetal intra uterino / Ausência de movimentos fetais ......3 
Abortamento ............................................................................4 

Outros, especificar: 

➥ ________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

_ 

Não consta ........................9999 

 

 
 
 
 



 

 

158

 

 
 

 
7.2 

Complicações/Intercorrências no trabalho de 
parto:____________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Não/Não consta ........................9999 

 
 
 

7.3 
Profissional que realizou o 

parto: 
( Observar o carimbo ) 

Médico obstetra   1 
Médico não obstetra     2 
Médico não especificado  3 
Enfermeira/ Obstetriz   4 
Outros, especificar   5 
➥ ______________________________ 

Não consta                9 

 
 
 

7.4 Tipo de parto: 

Normal  1 
Cesárea  2 (pular para 7.7 ) 
Fórceps  3 
Não consta  9 

 
 
 

7.5 
Em caso de parto normal, 

especificar se foi: 

Espontâneo    1 
Induzido    2 
Não consta    9 

 
 

7.6 
Em caso de parto normal, 

especificar 
se recebeu anestesia: 

Sim     1 
Não/Não consta   9 

( Pular para 7.8 ) 
 
 
 



 

 

159

 

7.7 
 

Em caso de 
parto 

operatório, 
especificar 
a indicação 

para sua 
realização: 
                   

Sofrimento fetal                                                                    1 
Descolamento prematuro de placenta – DPP / 
Placenta prévia                                                            2 
Eclâmpsia                                         3 
Outros, especificar: 

➥ ________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_ 

Não consta ........................9999 

 
 

7.8 Ocorreu parto prematuro:  
Sim   1 
Não   2 (pular para 8.1 ) 
Não consta  9 (pular para 8.1 ) 

 
 

Em caso de parto prematuro, indicar 

Qual o fator desencadeante: 
Sim ( 1 ) Não ( 2 ) 

7.9 Ruptura prematura de membranas   

7.10 Início prematuro do trabalho de parto   

7.11 Pré-eclâmpsia   

7.12 

Outros, especificar: 

➥ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_ 
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Complicações/intercorrências 

do parto – Mãe 
Sim (1) Não (2) 

8.1 Hipertensão   

8.2 Eclâmpsia   

8.3 Hemorragia   

8.4 Trabalho prolongado  
(mais de 12 horas)   

8.5 Infecção   

8.6 

Outros, especificar 

➥ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_ 

Complicações/intercorrências 

do parto – RN 
Sim (1) Não (2) 

9.1 Sofrimento Fetal   

9.2 Circular de cordão   

9.3 Placenta prévia   

9.4 

Outras, especificar: 
➥ ___________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10.1 Condições de saída da mãe: 

Alta  .........................................1 
Óbito   ......................................2 
Transferência/Remoção ............3 

Não consta ...............................9 

10.2 Data de saída ou data do óbito:
_____/_____/_____ 

Não consta ..............99/99/99 
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INFORMAÇÕES DO RN  (PRONTUÁRIO RN) 
 

CARACTERÍSTICAS  RN 

11.1 Idade Gestacional 
_________ semanas 
Não consta...........................................99 

 
 

Método utilizado para obter a  
Idade Gestacional: 

 
Sim ( 1 ) Não (2 ) 

11.2 
Data da última 
menstruação 

  
Ante 

Natais 11.3 Ultrassonografia   

11.4 Capurro   

11.5 Ballard   Pós 
Natais 

11.6 Dubowitz   

11.7 

Outros, especificar 
➥ ___________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_ 

 
 

12.1 Peso ao nascer 
|____|____|____|____|  gramas    

Não consta .....................9999 

12.2 Comprimento 
|____|____| cm 

Não consta .....................99 

12.3 Perímetro cefálico 
|____|____| cm 

Não consta .....................99 
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COMPLICAÇÕES DO RN NO PARTO 

Tipo Sim( 1 ) Não ( 2 ) 

13.1. 
Gestação dupla não 

Detectada 

  

13.2 Distócia fetal   

13.3 Trauma   

13.4 Sofrimento fetal   

13.5 Contaminação intra-parto   

13.6 Cor do líquido aminiótico : 
Claro    1 
Mecônio   2 
Hemorrágico   3 

13.7 Líquido amniótico fétido: 
Sim    1 

Não/Não consta  9 
 

 
 
 ESTADO DO RN AO NASCER 

14.1 Estado geral ao nascer: 

Bom    1 

Ruim    2 

Regular   3 

Não consta    9 

14.2 1º choro 
Imediato....................................1 
Tardio .......................................2 
Não / Não consta.......................9 

14.3 1° respiração 
Imediata....................................1 
Tardia .......................................2 
Não / Não consta.......................9 

14.4 Apgar 1º minuto 
|_____|_____| 

Não consta................................9 

14.5 Apgar 5° minuto 
|_____|_____| 

Não consta.................................9 
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15 O RN apresentava anomalias  congênitas: 

Sim             1 

Não/ Não consta 9 (pular 
para a questão 16.1 ) 

15.1 

Caso o RN apresentava anomalias congênitas, especificar quais: 
➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________________ 

 

MANEJO E  REANIMAÇÃO NA SALA DE PARTO: 

Tipo Sim (1) Não (2) 

16.1 Aspiração das vias aéreas   

16.2 Passagem de sonda nasogástrica   

16.3 Oxigênio terapia - Máscara aberta   

16.4 Ventilação a pressão positiva   

16.5 Entubação   

16.6 Cateterização venosa   

16.7 Cateterização arterial   

16.8 Medicamentos   
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BERÇÁRIO UTILIZADO PELO RN: 

Tipo de berçário encaminhado logo após a reanimação: Sim (1) Não (2) 

17.1 Berçário de Observação   

17.2 Normal   

17.3 “Canguru”   

17.4 Alojamento conjunto   

17.5 Berçário semi intensivo   

17.6 UTI neonatal   

17.7 Transferência   

17.8 
Bebê morreu na sala de parto 

Se a resposta for SIM , pular para a 
questão 35 

  

 
 

EVOLUÇÃO DO RN: 
 
PRESENÇA DE ALTERAÇÕES PULMONARES : 

Tipo Sim (1) Não(2) 

18.1 Síndrome desconforto respiratório 
(SDR)/membrana hialina 

  

18.2 Síndrome de aspiração do mecônio / 
Broncopneumonia Aspirativa 

  

18.3 Pneumonia / Broncopneumonia     

18.4 Taquipnéia transitória   

18.5 Hipertensão pulmonar   

18.6 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 

 

165

 

 

 PRESENÇA DE DOENÇAS INFECCIOSAS : 

Tipo Sim (1) Não(2) 

19.1 Toxoplasmose   

19.2 Aids   

19.3 Rubéola   

19.4 Sífilis   

19.5 
Citomegalovírus   

19.6 Septicemia   

19.7 Enterite necrotizante   

19.8 Meningite   

19.9 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 
 
 PRESENÇA DE ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS: 

Tipo Sim (1) Não (2) 

20.1 Hiperbilirrubinemia   

20.2 Anemia   

20.2 Doença Hemorrágica do RN   

20.3 Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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PRESENÇA DE ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: 
 

Tipo Sim (1) Não(2) 

21.1 Hemorragia intracraniana   

21.2 Hidrocefalia   

21.3 Síndrome convulsiva   

21.4 Síndrome Hipóxico Isquêmica   

21.5 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 
 
PRESENÇA DE ALTERAÇÕES CARDÍACAS : 

Tipo Sim (1) Não(2) 

22.1 Cardiopatia  congênita   

22.2 Persistência canal arterial   

22.3 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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PRESENÇA DE DISTÚRBIOS METABÓLICOS: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

23.1 Hipoglicemia   

23.2 Acidose metabólica   

23.3 Hiperglicemia   

23.4 Hipocalcemia   

23.5 Hipomagnesemia   

23.6 Choque (de qualquer natureza )   

23.7 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
 

24 Tocotraumatismo 
Sim  ..............................................1 

Não / Não consta...........................2 

 

 PRESENÇA DE ALTERAÇÕES/SINTOMAS DIGESTIVOS 

Tipo Sim (1) Não  (2) 

25.1 Refluxo gastro esofágico   

25.2 Diarréias   

25.3 Desidratação   

25.4 Outros diagnósticos/hipóteses diagnósticas, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS: 
 
 EXAMES LABORATORIAIS: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

26.1 Hemograma/hematócrito   

26.2 Cultura de sangue   

26.3 Cultura de urina   

26.4 Sódio/potássio   

26.5 Gases arteriais   

26.6 Glicemia   

26.7 Uréia   

26.8 Creatinina   

26.9 Cálcio    

26.10 Fósforo   

26.11 LCR  - Líquido céfalo raquidiano/ 
Líquor 

  

26.12 Exames para diagnóstico de sífilis e 
HIV/Aids 

  

26.13 Tipagem sanguínea   

26.14 Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 
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EXAMES DE IMAGEM 

Tipo Sim (1) Não(2) 

27.1 Raio X de tórax   

27.2 Outros RX   

27.3 Ultrassom   

27.4 Tomografia   

27.5 Ressonância Nuclear Magnética   

27.6 

Outros, especificar: 
➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

OUTROS PROCEDIMENTOS: 

Tipo Sim(1) Não(2) 

28.1 Fundo de olho   

28.2 PHmetria    

28.3 

Especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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 PROCEDIMENTOS DE APOIO  E NUTRIÇÃO 

 

PROCEDIMENTOS DE NUTRIÇÃO: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

29.1 Aleitamento materno   

29.2 Aleitamento artificial   

29.3 Hidratação intravenosa   

29.4 Nutrição parenteral  (NPP)   

 

 

29.5 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

ASSISTÊNCIA VENTILATORIA 

Tipo Sim (1) Não(2) 

30.1 Oxigênio em isolete   

30.2 Capacete   

30.3 C.P.A.P.   

30.4 Ventilação mecânica   

 

 

30.5 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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TERAPIA MEDICAMENTOSA 

Tipo Sim (1) Não(2) 

31.1 Antibióticos   

31.2 Surfactante   

31.3 Indometacina / Indocid   

31.4 Teofilina / Aminofilina   

31.5 Diuréticos (Ex. Lasix )   

31.6 Digitálico / Digitalina   

31.7 Fenitoína   

31.8 Fenobarbital / Gardenal   

31.9 Corticóide / Dexametasona   

31.10 Dopamina/Dobutamina   

31.11 Sais de ferro   

31.12 Vitaminas  A e D   

31.13 Ácido Fólico   

 

 

 

 

31.14 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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OUTROS PROCEDIMENTOS 

Tipo Sim (1) Não(2) 

32.1 Fototerapia   

32.2 Transfusão de sangue / plasma / papa   

32.3 Exsangüíneo transfusão   

32.4 Cateterização Vascular / Intracat   

32.5 Cateterização Umbilical   

32.6 Cateterização Epicutânea   

CIRURGIA 

33 

Especificar a cirurgia: 
➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

OUTROS PROCEDIMENTOS: 

34 

Especificar: 
➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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CONDIÇÕES DE SAÍDA DO RN: 
 

35.1 Condição de saída: 

Alta  .........................................1 
Óbito   ......................................2 
Transferência/Remoção ............3 
Não Consta ...............................8 

35.2 Data de saída ou data do óbito: 

______/______ 
    dia      mês 

Não consta ..............99/99 

35.3 Horário de saída ou horário do óbito: 

_______/_______ 
   horas     minutos 

Não consta...............99:99 

35.4 Tempo de permanência no hospital: 

______horas     

______dias       

Não consta .....................99 
 

 

 Somente para Óbitos Neonatais 

36 Idade ao morrer: 

_________dias 

_________horas 

_________minutos 

Não consta ..............................99 

 
 
 

37.1 

Em caso de transferência/remoção, identificar o estabelecimento para onde o 

RN foi removido: 

Nome do estabelecimento: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Não consta ...............................999 

Não se aplica .............................888 
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37.2 

Motivo da transferência/remoção especificar: 
➥ ____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 

Não consta ...............................999 

Não se aplica .............................888 
 

 
 

38 Em caso de óbito neonatal, realizou 
necrópsia : 

Sim  .................................1 
Não  .................................2 
Não consta .......................9 

 
 
 
 

39 

Exame macroscópico: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

                                           Não consta .................99 

Não se aplica...............88 
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40 

Exame microscópico: 

➥ ____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 

Não consta .................99 

Não se aplica................88 
 
 

43 

Causa de morte: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

Não consta .................999 

Não se aplica................888 
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10.5 ANEXO 5 

 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

PROJETO MORTALIDADE PERINATAL ZONA SUL 

ADMINISTRAÇÃO DO PROTOCOLO HOSPITALAR II 

Nº de ordem |____|____|____|____|____|
 

 

Visita Data Pesquisador Observações 
Resultado da 

visita 
(vide quadro) 

1 /  
 

  

2 /  
 

  

3 /  
 

  

Protocolo  preenchido ......................................1 

Recusa do hospital .............................................2

Prontuários não localizados............3
Prontuários ilegíveis..................................4 

Observações:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 

Prontuário da mãe 
 

No. Prontuário:______________________ 
 

Prontuário do RN 
 

No. Prontuário ______________________ 
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 CRÍTICA CODIFICAÇÃO DIGITAÇÃO 

NOME    

DATA _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

 
2002 

 

 
ADMISSÃO: 

1 No. Do Prontuário: __________________________ 

 
 

2 
Data de admissão  _____/______/______ 

                                  Dia    Mês      Ano  

 
 

 

CONDIÇÕES GERAIS DA CRIANÇA NA ADMISSÃO: 

3.1 
O RN foi atendido no: 

 

Pronto-Atendimento........................1 
Internado berçário patológico..........2 
Internado na UTI neonatal...............3 

3.2 
Peso __________________ 
Não consta.........................99 

3.3 
Temperatura  ___________º C 
Não consta.............................99 

3.4 
P.A. ________________mmHg 
Não consta....................... 99/99 

 

4 

Anamnese 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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5 

Exame clínico 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 
 

6 

Diagnóstico/Hipóteses diagnósticas 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 
 



 

 

182

 

 
  EVOLUÇÃO DO RN: 

 
 

PRESENÇA DE ALTERAÇÕES PULMONARES : 

Tipo Sim (1) Não(2) 

7.1 Síndrome desconforto respiratório 
(SDR)/membrana hialina 

  

7.2 Síndrome de aspiração do mecônio / 
Broncopneumonia Aspirativa 

  

7.3 Pneumonia / Broncopneumonia     

7.4 Taquipnéia transitória   

7.5 Hipertensão pulmonar   

7.6 

Outros, especificar: 

➥ ______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

 PRESENÇA DE DOENÇAS INFECCIOSAS : 

Tipo Sim (1) Não(2) 

8.1 Toxoplasmose   

8.2 Aids   

8.3 Rubéola   

8.4 Sífilis   

8.5 
Citomegalovírus   

8.6 Septicemia   

8.7 Enterite necrotizante   

8.8 Meningite   
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8.9 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 
 PRESENÇA DE ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS: 

Tipo Sim (1) Não (2) 

9.1 Hiperbilirrubinemia   

9.2 Anemia   

9.2 Doença Hemorrágica do RN   

9.3 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 
 
PRESENÇA DE ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

10.1 Hemorragia intracraniana   

10.2 Hidrocefalia   

10.3 Síndrome convulsiva   

10.4 Síndrome Hipóxico Isquêmica   

10.5 Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

PRESENÇA DE ALTERAÇÕES CARDÍACAS : 

Tipo Sim (1) Não(2) 

11.1 Cardiopatia  congênita   

11.2 Persistência canal arterial   

11.3 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

PRESENÇA DE DISTÚRBIOS METABÓLICOS: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

12.1 Hipoglicemia   

12.2 Acidose metabólica   

12.3 Hiperglicemia   

12.4 Hipocalcemia   

12.5 Hipomagnesemia   

12.6 Choque (de qualquer natureza )   

12.7 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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13 Tocotraumatismo 
Sim  ..............................................1

Não / Não consta..........................2 
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PRESENÇA DE ALTERAÇÕES/SINTOMAS DIGESTIVOS 

Tipo Sim (1) Não  (2) 

14.1 Refluxo gastro esofágico   

14.2 Diarréias   

14.3 Desidratação   

14.4 

Outros diagnósticos/hipóteses diagnósticas, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS: 
 
 EXAMES  LABORATORIAIS: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

15.1 Hemograma/hematócrito   

15.2 Cultura de sangue   

15.3 Cultura de urina   

15.4 Sódio/potássio   

15.5 Gases arteriais   

15.6 Glicemia   

15.7 Uréia   

15.8 Creatinina   

15.9 Cálcio    

15.10 Fósforo   
continua... 
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continuação anexo 5 

15.11 LCR  - Líquido céfalo raquidiano/ 
Líquor 

  

15.12 Exames para diagnóstico de sífilis e 
HIV/Aids 

  

15.13 Tipagem sanguínea   

15.14 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 

 

EXAMES DE IMAGEM 

Tipo Sim (1) Não(2) 

16.1 Raio X de tórax   

16.2 Outros RX   

16.3 Ultrassom   

16.4 Tomografia   

16.5 Ressonância Nuclear Magnética   

16.6 

Outros, especificar: 
➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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OUTROS PROCEDIMENTOS: 

Tipo Sim(1) Não(2) 

17.1 Fundo de olho   

17.2 PHmetria    

17.3 

Especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

 PROCEDIMENTOS DE APOIO  E NUTRIÇÃO 

 

PROCEDIMENTOS DE NUTRIÇÃO: 

Tipo Sim (1) Não(2) 

18.1 Aleitamento materno   

18.2 Aleitamento artificial   

18.3 Hidratação intravenosa   

18.4 Nutrição parenteral  (NPP)   

 

 

18.5 

Outras, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 
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ASSISTÊNCIA VENTILATORIA 

Tipo Sim (1) Não(2) 

19.1 Oxigênio em isolete   

19.2 Capacete   

19.3 C.P.A.P.   

19.4 Ventilação mecânica   

 

 

19.5 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

TERAPIA MEDICAMENTOSA 

Tipo Sim (1) Não(2) 

20.1 Antibióticos   

20.2 Surfactante   

20.3 Indometacina / Indocid   

20.4 Teofilina / Aminofilina   

20.5 Diuréticos (Ex. Lasix )   

20.6 Digitálico / Digitalina   

20.7 Fenitoína   

20.8 Fenobarbital / Gardenal   

20.9 Corticóide / Dexametasona   

20.10 Dopamina/Dobutamina   

20.11 Sais de ferro   

20.12 Vitaminas  A e D   

20.13 Ácido Fólico   

 
continua... 
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continuação anexo 5 

 

 

 

 

20.14 

Outros, especificar: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

 

OUTROS PROCEDIMENTOS 

Tipo Sim (1) Não(2) 

21.1 Fototerapia   

21.2 Transfusão de sangue / plasma / papa   

21.3 Exsangüíneo transfusão   

21.4 Cateterização Vascular / Intracat   

21.5 Cateterização Umbilical   

21.6 Cateterização Epicutânea   

CIRURGIA 

22 

Especificar a cirurgia: 
➥ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________ 
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OUTROS PROCEDIMENTOS: 

23 

Especificar: 
➥ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_ 

 
 

CONDIÇÕES DE SAÍDA DO RN: 
 

24.1 Condição de saída: 

Alta  .........................................1 

Óbito   ......................................2 

Transferência/Remoção ............3 
Não Consta ...............................8 

24.2 Data de saída ou data do óbito: 
______/______ 

    dia      mês 
Não consta ..............99/99 

24.3 Horário de saída ou horário do óbito: 
_______/_______ 

   horas     minutos 
Não consta...............99:99 

24.4 Tempo de permanência no hospital: 

______horas     

______dias       

Não consta .....................99 
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 Somente para Óbitos Neonatais 

25 Idade ao morrer: 

_________dias 

_________horas 

_________minutos 

Não consta ..............................99 

 

26.1 

Em caso de transferência/remoção, identificar o estabelecimento para onde o 

RN foi removido: 

Nome do estabelecimento: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Não consta ...............................999 

Não se aplica .............................888 
 

26.2 

Motivo da transferência/remoção especificar: 
➥ ____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 

Não consta ...............................999 

Não se aplica .............................888 
 

 

27 Em caso de óbito neonatal, realizou 
necrópsia : 

Sim  .................................1 
Não  .................................2 
Não consta .......................9 
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28 

Exame macroscópico: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

Não consta .................99 

Não se aplica...............88 
 
 
 

29 

Exame microscópico: 

➥ ____________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_ 

Não consta .................99 

Não se aplica...............88 
 
 

30 Causa de morte: 

➥ ____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_ 

Não consta .................999 

Não se aplica................888 
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OBSERVAÇÕES:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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10.6 ANEXO 6 
 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO NA REGIÃO SUL – CIDADE DE SÃO PAULO 

ADMINISTRAÇÃO DA ENTREVISTA DOMICILIAR 

Nº de ordem |____|____|____|____|____|
 
 
 

Visita Data Horas Entrevistador 
Resultado 
da visita 

(vide Quadro) 
Observações 

1 /   
 

  

2 /     

3 /   
 

  

Visita 
Final /   

 
  

Recusa.................................................................................1 

Moradia desocupada ou endereço não corresponde a uma 

moradia......................................................................................2 

Moradia destruída.....................................................................3 

Moradia não encontrada, não acessível.......................4 

Todos os membros da casa ausentes por um longo 
período de tempo....................................................5 

Nenhum membro da residência estava em casa no 
momento da visita...................................................6 

Respondente solicita adiar.....................................7 

A mulher selecionada está incapacitada................8 

 
 

Formulário 
 

Completo  (     ) 

Incompleto  (     )  

Motivo:________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 
 

Horário da entrevista: Início_________________  Término: _________________ 
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 CRÍTICA CODIFICAÇÃO DIGITAÇÃO 

NOME    

DATA _____/_____ _____/_____ _____/_____ 

 

2001 
 

 

 

II. SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DA FAMÍLIA   
 

1 Nome da entrevistada: 
 

_______________________________________
 

 
 

2 
Relação do entrevistado com 

o bebê: 

Mãe       1 
Pai       2 
Outros, especificar     3 
➥ _________________________________________ 

 
 

3 

(Responder somente em 
situações, que seja 
impossível realizar a 
entrevista com a Mãe) 

 

Anote no espaço ao 
lado, o motivo da 
impossibilidade da mãe 
ser entrevistada. Como 
por exemplo, devido a 
óbito, ou não 
convivência dela com o 
RN/PESQUISA. 

➥ ______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_ 
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4 

Estado civil da mãe no 
momento do nascimento: 

 

Solteira      1 
Casada      2 
Viúva        3 
Desquitada       4 
Divorciada       5 

Ignorada       9 

 
 

5 Tipo de união conjugal no 
momento do nascimento: 

Legal    1 

Livre    2 

Sem união conjugal   3 (pular para a 
questão 6) 

Ignorado .................................9 

 
 
 

6 
Tempo de união ate o 

nascimento: 

_____/______ 

Anos Meses 

 
 

7 Data de Nascimento da 
mãe: 

_____/______/_____ 
 Dia      Mês      Ano 

 
 

8 Nome do chefe da família 
na época do nascimento: 

___________________________________________

___________________________________________ 

 
 

9 
Nome do principal 
responsável pelo 

“sustento” da família na 
época do nascimento: 

___________________________________________

___________________________________________ 
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10 Tipo de habitação na época 
do nascimento: 

Alvenaria      1 
Favela: casa de alvenaria ou mista   2 
Favela: barraco     3 

Casa de cômodos (cortiço, habitação coletiva)  4 

Outro, especificar     5 
➥ _________________________________________ 

 
 

11 
Número de cômodos, 
exceto o banheiro, no 

momento do nascimento: 

__________________________________________ 
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12– Composição e caracterização da família no momento do nascimento: 
 

Número Nome Relação 
c\ Resp. 

Idade 
(anos/meses) Sexo Ocupação Renda 

(reais) 
1  (*) Resp.     

2 MÃE       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       

(*) No caso da mãe ser a responsável pelo sustento da família ou por si mesma anotar somente a partir da linha 2 (MÃE) e registrar 
essa condição na coluna “relação c/ resp.”, com o termo RESP. 
 
OBSERVAÇÕES:___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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Na coluna relação com o responsável, utilizar os seguintes códigos: 
 
Resp. ...............Pessoa responsável pela 

família. 

6......................Irmãos. 

2.......................Cônjuge ou Companheiro. 7......................Outros Parentes. 
3.......................Filhos ou enteados. 8......................Empregados. 
4......................Pais ou Sogros. 9......................Parentes dos empregados. 
5......................Netos.  
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13. – Grau de escolaridade dos membros da família. Mencionar apenas o nível das pessoas de 
10 anos e mais no momento do nascimento. Colocar na coluna nível de instrução apenas o 
prenome das pessoas: 
 
Nível 
instr. Analf. 

Sabe 
ler e 
escr. 

1º 
grau 
inc. 

Nº 
séries 
curs. 

1º 
grau 

comp.

2º 
grau 
inc. 

Nº 
séries 
curs. 

2º 
grau 

comp.

Sup. 
Incomp 

Nº 
séries 
curs. 

Sup. 
Comp

Ainda 
estuda

1.Resp.             
2.Mãe             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             

 
14. Na época do nascimento a senhora tinha: 

DADOS DE CLASSIFICAÇÃO 

ÍTEM 
QUANTIDADE NÃO 

TEM 
1 2 3 4 5 6 OU MAIS 

Televisão 
colorida 

0 2 3 4 5 5 5 

Vídeo Cassete 0 2 2 2 2 2 2 

Rádio 
0 1 2 3 4 4 4 

Banheiro 0 2 3 4 4 4 4 
Automóvel de 

passeio 
0 2 4 5 5 5 5 

Empregada 
mensalista 

0 2 4 4 4 4 4 

Aspirador de pó 0 1 1 1 1 1 1 
Máq. Lavar 

roupa 
0 1 1 1 1 1 1 

Geladeira 0 2 2 2 2 2 2 
Freezer 0 1 1 1 1 1 1 
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Instrução do chefe da família: Ginásio completo/colegial incompleto 2 

Analfabeto/primário incompleto  0 Colegial completo/superior incompleto 3 

Primário completo/ginásio incompleto 1 Superior completo    5 

 

Classificação: 

 
 

III. CARACTERÍSTICAS DA MÃE  
 
 

15 Qual é a sua cor? 

Branca   1 
Preta   2 
Amarela  3 
Parda   4 
Indígena  5 
Ignorado  9 

 

16 Qual é a sua altura? 
______/_______       
   m         cm  
ignorado = 99 

 

IV – HISTÓRIA REPRODUTIVA 

17 Idade da primeira menstruação: __________________Anos 
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18 – História das gestações anteriores, em ordem decrescente dos anos: 
(não incluir a gestação em estudo) 
 

Tipo de 

Gravidez: 

Única.. ....1 

Dupla.......2 

Múltipla....3 

Data do 

Término 

NV = 1 

NM = 2 

Aborto espontâneo= 3 

Aborto provocado = 4 

Outro = 5 

Peso ao 

nascer 

(gramas) 

Duração da 

Gravidez 

(meses e/ou 

semanas ) 

Tipo de 

parto: 

Normal=1 

Cesárea=2 

Fórceps=3 

Idade 

atual da 

criança 

Se morreu, 

com que 

idade 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

19 
Qual era o seu peso antes de engravidar? 

(Considerar somente a gestação em 
estudo) 

______/_______ 
     kg          g 
   ignorado = 99 

20 
Você diria que o seu estado de saúde 

logo antes de engravidar era: ( Considerar 
somente a gestação em estudo) 

Excelente  1 
Bom   2 
Regular  3 
Ruim   4 
Muito ruim  5 

Ignorado  9 
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V. CARACTERÍSTICAS  DA  GRAVIDEZ QUE GEROU O RN – PESQUISA 

 

Como falamos no início de nossa conversa, a pesquisa está interessada em conhecer as 

condições de saúde da mãe e  da criança, relativa a gravidez de _______________________. 

Todas as perguntas a seguir são relacionadas somente a esta gravidez. 

 

21 Esta gravidez foi planejada? 

Sim    1 
Não    0 
Ignorado   9 

22 Quando você descobriu que estava 
gravida, como você se sentiu? 

Feliz    1 
Indiferente   2 
Contrariada   3 
Não quer resp   4 
Não lembra/Ignorado  5 

 

23.1 Depois que soube que estava grávida, 
você pensou em aborto?  

Sim......................1 

Não.....................0 (pular para  a questão 
24) 

23.2 Você chegou a fazer alguma coisa para 
abortar? 

Sim.......................1 

Não......................0 (pular para  a questão 
24) 

23.3 O que você escolheu para tentar fazer o 
aborto? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

23.4 Você precisou de cuidados médicos 
depois deste fato? 

Sim......................1 

Não......................0 ( pular para a questão 
24) 
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23.5 Em caso positivo, você recebeu 
cuidados médicos? 

Sim......................................1 

Não......................................0 

 

24 Você fez tratamento para infertilidade? 
Sim......................................1 

Não......................................0 

25 Você lembra da data da última 
menstruação? 

________/_________/________. 
       Dia          Mês            Ano 

 

26 
Nos seis meses anteriores à gravidez, 

você utilizou algum método 
anticoncepcional? 

Não    0 
Pílula    1 
DIU    2 
Camisinha   3 
Coito interrompido  4 
Outro, especificar  5 
➥ _______________________________
_________________________________

 

27.1 
Quando você descobriu que estava 
grávida, qual foi a reação do pai da 

criança? 

Feliz      1 
Indiferente     2 
Contrariado     3 
Não quer resp/não lembra /ignorado 4 
NSA     8  

27.2 
Quando você descobriu que estava 
grávida, como sua família recebeu a 

notícia? 

Feliz      1 
Indiferente     2 
Contrariado     3 
Não quer resp/não lembra/ignorado 4 
NSA     8 

 

28 
Durante esta gravidez, alguém lhe bateu, 

esbofeteou, chutou ou machucou 
fisicamente? 

Sim.....................1 
Não....................0 (pular para a questão 
28.5)            
Não quer informar......9 (pular para a 
questão 28.5)            
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28.1 
Quem? 

Assinale uma ou mais opções. 
 

Marido     1 
Ex-marido    2 
Namorado    3 
Estranho    4 
Outro (especificar)    5 
➥ ______________________________ 

28.2 Número de vezes 
_________________ 
Não quer informar....... 99 

28.3 

TIPO DE AGRESSÃO SOFRIDA NA GRAVIDEZ: 

( identifique de acordo com a escala a seguir ) 
Ameaças de maus tratos/agressão, inclusive com uma arma   1 
Tapa, empurrão; sem machucar ou ferimento ou dor duradoura   2 
Soco, chute, machucado/ “mancha roxa”, cortes e/ou dor contínua   3 
Espancamento, contusões severas, queimaduras, ossos quebrados    4 
Danos na cabeça, internos e/ou permanentes     
 5 
Uso de armas, ferimento por arma       6 
(ESCOLHA A DESCRIÇÃO COM O MAIOR NÚMERO/GRAVIDADE) 

28.4 Você já levou socos ou pontapés na 
barriga durante a gravidez? 

Sim.................................................1 
Não.................................................0 

28.5 Nesta gravidez, alguém forçou você a 
realizar atividades sexuais? 

Sim   1 
Não   0  ( pular para a 
questão 29) 
Não quer informar 3  ( pular para a 
questão 29) 

28.6 Caso afirmativo (SIM), quem? Assinale uma 
ou mais opções. 

Marido     1 
Ex-marido    2 
Namorado    3 
Estranho    4 

Outros, especificar   5 
➥ _______________________________
_____ 

28.7 Número de vezes 
_______________ 

Não quer informar..... 99 
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29 Quantos quilos você ganhou durante a 
gravidez 

_______/_______ 
     kg           g 

 

30 Você fumou durante a gravidez? 

Sim   1 

Não   2 ( pular para a 
questão31) 

30.1 Quantos cigarros por dia você fumou 
durante a gravidez? 

______cigarros 
Não fuma.........00 
Ignorado..........99 

 

31 Qual era sua bebida alcoólica preferida?

Não bebia   0 ( pular 
para questão 32) 
Cerveja   1 
Cachaça   2 
Vinho    3 
Destilados   4 
Não tem preferência  9 
Outros, especificar  5 
➥ _______________________________

31.1 
Quantos drinques (copos de bebida 

alcoólica) você tomou durante a 
gravidez? 

Menos de um por semana .....................2 
Entre um por semana e um por dia........3 
Mais de um por dia ...............................4 
Não quer informar..................................9

 

32 Você usou alguma droga durante a 
gravidez? 

Sim    1 
Não    0 (pular p/ 
a questão 33) 
Não sabe  ou não quer dizer   9 
(pular p/ a questão 33) 

32.1 Qual droga usava? 

Maconha    1 
Cocaína/Crack   2 
Inalantes    3 
Xaropes     4 
Não quer informar   9 
Outras, especificar   5 
➥ _______________________________
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32.2 Com que freqüência você usava? 

Menos de uma vez por semana..............1 
Entre uma vez por semana e uma vez por 
dia..........................................................2 
Mais de uma vez por dia.......................3 
Não quer informar................................. 9

 
33 
 

33.1 

Você teve durante a gravidez: 
 
Inchaço das mãos e pés ..................................

Sim 
 
1 

Não 
 
0 

33.2 Inchaço da face ............................................... 1 0 

33.3 Visão embaçada ............................................. 1 0 

33.4 Tontura .......................................................... 1 0 

33.5 Dor de cabeça tão severa que você não pôde 
trabalhar .......................................................... 1 0 

33.6 Dor de estômago ............................................ 1 0 
 

34 
 

 

34.1 

Você teve sangramento antes do parto?  
( Se responder NÃO, pular para a questão 35)
 

Gotas de sangue...............................................

Sim 
1 
 
1 

Não 
0 
 
0 

34.2 Tanto sangue que ensopou a roupa................. 1 0 

34.3 Tanto sangue que você temeu pela sua 
vida.................................................................. 1 0 

34.4 Sangramento com dor abdominal 
contínua........................................................... 1 0 

34.5 Tanto sangramento que recebeu transfusão de 
sangue.............................................................. 1 0 

 
 

35 
 
 

35.1 

 
Você teve corrimento durante a gravidez? 
(Se responder NÃO, pular para a questão 36) 
 
Corrimento como clara de ovo........................

Sim 
1 

 
 
1 

Não 
0 
 
 
0 

35.2 Corrimento com cheiro ruim........................... 1 0 

35.3 Corrimento com coceira.................................. 1 0 

35.4 Corrimento com febre..................................... 1 0 
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36 
 

36.1 

Durante a gravidez você teve: 
 
Dor  ao urinar?............................................... 

Sim  
 
1 

Não  
 
0 

36.2 Aumento da freqüência ao urinar?................. 1 0 

36.3 Sangue na urina?............................................ 1 0 

36.4 O médico disse que você tinha infecção na 
urina/na bexiga/no rim?.................................. 1 0 

 

37 
 

37.1 

Durante a gravidez, você teve : 
 
 Ameaça de parto prematuro...........................

Sim 
 
1 

Não 
 
0 

Ign 
 
9 

37.2  Pressão alta .................................................... 1 0 9 

37.3  Diabetes....... .................................................. 1 0 9 

37.4  Infecção urinária ............................................ 1 0 9 

37.5  Doença renal................................................... 1 0 9 

37.6  Sífilis.......................................... 1 0 9 

37.7  Gonorréia ou clamídia.................................... 1 0 9 

37.8  Infecção com HIV..................... .................... 1 0 9 

37.9  Anemia........................................................... 1 0 9 
 

38 
 
 

38.1 

Durante a gravidez, você recebeu 
tratamento: 
 
 
Insulina para diabetes......................................

Sim  
 
 
1 

Não  
 
 
0  

Ign 
 
 

9 

38.2 Remédio para pressão..................................... 1 0 9 

38.3 Antibióticos .................................................... 1 0 9 

38.4 Tratamento antiretroviral (“coquetel”) para 
HIV.................................................................. 1 0 9 

38.5 Tratamento para anemia.................................. 1 0 9 

38.6 Corticoesteróides para parto prematuro......... 1 0 9  

38.7 Tranquilizantes................................................ 1 0 9 
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39 
Durante a gravidez, você teve algum outro 
problema sério de saúde? 

Sim

Não 0 (pular para a questão 40) 

39.1 

Em caso positivo, qual? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 

40 
Durante a gravidez, você foi hospitalizada? 

 

Sim    1 
Não    0 
( Caso a resposta seja negativa, pular 
para a questão 41) 

40.1 Caso tenha sido hospitalizada, a internação 
ocorreu em que mês da gravidez? 

 

_________________meses  

40.2 

Qual foi a causa da internação? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

40.3 A informação sobre sua internação foi levada 
ao serviço de saúde que fazia o pré-natal? 

Sim......................................1 
Não......................................0 
NSA (não fez pré-natal)......8 
Não sabe..............................9 
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VI.  PRÉ-NATAL E CONDIÇÕES DA GESTAÇÃO  

 

41 Fez pré-natal nesta gestação? 
Sim  1 (Pular para a questão 
43) 
Não  0 

42 Se NÃO fez pré-natal, explique o motivo:

Não teve nenhum 
problema................1 
Não tinha dinheiro..............................2 
Outro motivo, especificar: 
➥ _______________________________
_________________________________
Caso não tenha feito pré-natal, pular para 
a questão 52 

43 Número de consultas: 
Número de consultas:   ________ 
Ignora...................99 

44 
Com quantos meses de gravidez você fez a 

primeira consulta de pré-natal? 
Número de meses:   ___________ 
Não sabe ...................................99 

45 
Tipo de serviço de pré-natal: 

 

Centro de Saúde/Posto de Saúde 1 
Consultório médico pelo convênio 2 
Consultório médico particular 3 
Ambulatório de convênio  4 
Hospital    5 
Outro     6 
Ignorado    9 

46 

Nome do 

estabelecimento__________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Endereço  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Bairro__________________________________________________________ 
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47 
 
 

47.1 

Durante alguma consulta pré-natal: 
 
 
Mediram o tamanho da barriga?................. 

Não 
 

 
0 

1 a 2 vezes 
 

 
1 

3 vezes ou 
mais 

 
2 

47.2 Ouviram o coração do bebê?...................... 0 1 2 

47.3 Você teve a pressão medida?..................... 0 1 2 

47.4 Fez exame de urina?................................... 0 1 2 

47.5 Fez exame de sangue?................................ 0 1 2 

47.6 Fez ultrassom?............................................ 0 1 2 

47.7 Fez vacinação anti-tetânica?........................ 0 1 2 

47.8 Foi receitado suplemento de Ferro?........... 0 1 2 

47.9 Foram receitadas vitaminas?...................... 0 1 2 

47.10 Contou sobre as gestações anteriores?....... 0 1 2 

 

48 
Realizou exames de laboratório a pedido do 

serviço de pré-natal ? 

Sim         1 
Não         2 
Fez exames, mas não sabe 
identificar....................................3 

48.1 HIV: 

Sim     1 

Não     2 

Não sabe    9 

48.2 Sífilis: 

Sim     1 

Não     2 

Não sabe    9 

48.3 Outros, especificar: 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 

49 O serviço de pré-natal dava garantia de 
internação em hospital para parto? 

Sim......................1 

Não.....................0 (pular para a questão 

52) 
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49.1 Qual foi o hospital indicado? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

 

50 Houve alguma razão especial para a 
indicação do hospital para dar à luz ? 

Sim................1 

Não...............0 (pular para a questão 51) 

Não sabe.......9 (pular para a questão 51) 

50.1 
Em caso positivo, apontar a razão para a 

indicação deste hospital: 

_________________________________
_________________________________
_________________________________

 

51 Deu à luz no hospital indicado pelo serviço 
de pré-natal ? 

Sim..............1 (pular  para a questão 52) 
Não..............0 

51.1 
Caso não tenha feito o parto no hospital 

indicado, qual foi a razão? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 
 
 

VII – ACESSO E FORMA DE PAGAMENTO DO PARTO     

52 Local do Parto: 

Domicílio    1 
(responder o formulário específico 
para parto domiciliar) 
Internada no Hospital   2 
Pronto-Socorro isolado  3 
Pronto-Socorro do Hospital  4 
Via Pública    5 
Outro, especificar   6 
➥ ______________________________ 
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53 
Sua família ou você tinham plano/seguro 

saúde no momento do parto? 

Sim..................1 
Não..................2 (pular para a questão 
55) 
Não sabe..........9 (pular para a questão 
55) 

54 Quem era o titular do plano/seguro 
saúde ? 

Você............................................1 
Seu marido..................................2 
Outra pessoa da família...............3 
Não sabe......................................9 

55 
As despesas do parto foram pagas por 

(pode existir mais de uma resposta; 
anotar todas as respostas) 

SUS..............................................1 
Convênio/Seguro Saúde...............2 
Particular......................................3 
Outro, especificar.........................4 
➥ _______________________________

Não sabe.......................................9999 

56 

(Somente para pessoas que possuíam 
plano de saúde) 

Caso o plano/seguro saúde não tenha 
sido utilizado no parto qual a razão 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

57 

( Somente para pessoas que possuíam 
plano de saúde) 

Que tipo de plano de saúde foi utilizado 
no parto? 

 
 

Seguro saúde/plano de saúde pago pela 
família    1 
Plano de saúde pago pela família e por 
empresa   2 
Plano pago pela empresa 3 
IAMSPE/IPREM/Funcionário Público..4
Não sabe   9 
Outro, especificar  5 
➥ _______________________________

58 Qual o transporte que utilizou para ir ao 
serviço de saúde no momento do parto? 

Carro próprio    1 
Carro de amigo/vizinho/parente 2 
Táxi     3 
Ambulância     4 
Carro da polícia   5 
Ônibus     6 
Outro, especificar   7 
➥ _______________________________
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59 
 

59.1 
 

59.2 
 

59.3 

Quanto tempo levou entre sair de casa e: (horas e minutos) 
 
Chegar ao hospital onde deu a luz________________________ 
 
Ser atendida_________________________________________ 
 
Ser internada________________________________________ 
 

 

Se o  parto foi realizado em estabelecimento de saúde: 

60 Você fez o parto no primeiro serviço 
que procurou? 

Sim  1 (pular para a questão 
64) 

Não  0 

61 
Caso você não tenha feito o parto no 
primeiro serviço de saúde, qual foi o 

motivo? 

1. Não havia vaga para fazer o parto e o 
próprio hospital encontrou outro 
serviço e fui levada de ambulância
     1 

2. Não havia vaga para fazer o parto e o 
hospital deu endereço de outro 
serviço e fui por meios próprios até 
este    2 

3. Não havia vaga para fazer o parto e 
precisei procurar outro hospital 3 

4. Não sabe    9 

62 

Caso você tenha ido ao primeiro 
serviço de saúde e não tinha vaga para 

fazer o parto, em quantos hospitais 
você esteve até fazer o parto? 
(excluindo o primeiro serviço 

procurado) 

Número de vezes: _________________

63 

Se você procurou um serviço de saúde 
e não estava na hora do parto, quantas 

vezes você voltou até fazer o parto? 
(excluindo o primeiro serviço 

procurado) 

Número de vezes: _________________ 
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64 Nome do serviço de saúde em que foi 
atendida e realizou o parto: 

________________________

________________________ 

Cód. Serviço 

64.1 Endereço: 
________________________

________________________ 

Cód. Distrito 

 

VIII. CONDIÇÕES DO PARTO 
 

65 
Por quê você achou que estava na hora do 

parto? 
 

A bolsa estourou   1 
Início do trabalho de parto (contrações) 
     2 
Sangramento    3 
O bebê parou de se mexer  4 
Outro motivo, especificar   5 
➥ _______________________________

66 Qual foi o profissional que fez o exame de 
admissão no hospital? 

Médico    1 
Enfermeiro/ Obstetriz   2 
Não sabe    9 

67 Quantas horas demorou entre o exame de 
admissão e o parto? 

Número de horas: _______________ 
Não sabe.      9 

68 Quantas vezes foi examinada entre a 
admissão e o parto? 

Uma vez    1 
Duas vezes    2 
Três vezes    3 
Quatro vezes ou mais   4 
Não sabe    9 

69 Recebeu anestesia para a realização do 
parto? 

Sim     1 
Não     0 
Não sabe    9 

70 O trabalho de parto foi induzido? 

Sim     1 
Não     0 
Não sabe    9 

71 Qual o tipo de parto? 
Normal    1 
Cesárea    2 
Fórceps    3 



213 

 

72 Quem escolheu o tipo de parto? 

Você     1 
Médico    2 
Marido     3 
Outro, especificar   4 
➥ _____________________________ 
Não sabe    9 

72.1 Indique a razão da escolha do tipo de parto:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

73 Teve problemas durante o parto? 
Sim...................1 
Não...................0 (pular para a questão 
74) 

73.1 Caso tenha tido problemas no parto indicar 
qual: 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 

74 Quanto tempo permaneceu internada no 
serviço de saúde? 

Menos de 12 hs..............1 
De 12 até 23 hs..............2 
2 dias..............................3 
3 dias..............................4 
4 a 5 dias........................5 
5 dias e mais..................6 

Não sabe........................9 

 

75 Após o parto qual era seu estado de saúde? 
Bom...................1 (pular para a questão 
76)  
Com problemas...2 

75.1 Caso tenha tido problemas após o parto, 
indique qual: 

_________________________________

_________________________________

75.2 Se teve problemas de saúde  após parto, 
este dificultou os cuidados com o bebê? 

Sim..............................1 
Não..............................0 
Não sabe......................9 
NSA ............................8 
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IX. CONDIÇÕES DO RECÉM-NASCIDO 
 
 

76 O bebê nasceu: 

Bem de saúde....................1 
Com problemas.................2 
Não sabe informar............9 
NSA (nascido morto)........8 

77 Qual o peso ao nascer do bebê (gramas)? 

_______________ gramas 
Ignorado...................9999  
( Caso o bebê tenha nascido morto, pular 
para a questão 84) 

78 Caso o bebê tenha nascido com problemas, 
o que aconteceu? 

O bebê foi para o berçário.............1 
O bebê foi para a UTI neonatal.....2 
O bebê foi transferido....................3 
O bebê morreu na sala de parto.....4 

79 Quanto tempo o bebê permaneceu internado 
após o parto? 

__________horas 
__________dias 

80 O bebê teve alta junto com você? 

 

Sim.....................1 (pular para a questão 
82) 
Não.....................2 
NSA (nascido morto/morreu na sala de 
parto)....................8 

 
 

81 Caso o bebê não tenha tido alta com a mãe:

Ele permaneceu internado no 
mesmo hospital..............1 (pular 
para a questão 82) 
Ele foi transferido para outro 
hospital...............2 
Ele morreu durante o período de 
internação da mãe........3 (pular 
para a questão 83) 

 

81.1 Caso o bebê tenha sido transferido de 
hospital, indicar o nome do hospital: 

____________________________

____________________________ 

Cód.
hosp 

81.2 Endereço do hospital: 
____________________________

____________________________ 

Cód.
distr 
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82 

Caso o bebê tenha tido alta, ele utilizou 
algum serviço de saúde (tipo consultório 

médico, pronto-socorro, centro de saúde) na 
primeira semana de vida? 

Sim...................................................1 

Não...................................................0 

 

82.1 Caso tenha procurado serviço de saúde, 
qual a razão? 

_______________________________

_______________________________ 

 

82.2 Qual o serviço utilizado? (nome do 
estabelecimento) 

_______________________________

_______________________________ 

 

82.3 Endereço do estabelecimento utilizado após 
alta (na primeira semana de vida) 

_______________________________

_______________________________ 

Cód.
distr 

 
 
Somente para óbitos neonatais 

83.1 Data do óbito 
_____/______/______      _______/______ 
  dia      mês       ano              hora     minuto 

 

83.2 Idade ao morrer 

  Dias 

  Horas 

.......................Minutos  

 

83.3 Local do óbito 

Hospital     1 
Outros estabelecimentos de saúde  2 
Domicílio     3 
Via pública     4 
Outros      5 
Ignorado     9 
NSA      7 

 

83.4 
Nome do 

estabelecimento de 
saúde do óbito 

_____________________________________________

_____________________________________________

Cód. 

83.5 
Endereço do 

estabelecimento de 
saúde do óbito 

_____________________________________________

_____________________________________________

Cód.
distr.

83.6 
O óbito ocorreu no 
mesmo hospital de 

nascimento? 

Sim    1 
Não    2 
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83.7 Qual foi a causa da morte na 
sua opinião? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

 
Somente para nascidos mortos 

84.1 Na sua opinião, quando o bebê morreu? 

Durante a gestação   1 
Durante o trabalho de parto  2 
Durante o parto   3 
Não sabe    9 

84.2 Quem lhe contou que o bebê havia 
morrido? 

Médico    1 
Enfermeira    2 
Marido     3 
Outro parente    4 
Outros, especificar   5 
➥ ____________________________ 

84.3 Quanto tempo depois que o bebê havia 
morrido você ficou sabendo? 

Logo depois    1 
Muitas horas depois   2 
Não sabe    9 
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Observações Gerais: 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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