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RESUMO 
 
Brandão MEL. Desfechos perinatais na cidade de Santos: associação com 
poluição atmosférica e abordagem espacial [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 
Esse estudo tem o objetivo de identificar a associação entre a poluição 

atmosférica e desfechos perinatais – baixo peso ao nascer, prematuridade e 

natimortalidade – na cidade de Santos, assim como identificar áreas de risco que 

propiciem os desfechos verificados no período de janeiro de 2012 a dezembro de 

2015. O delineamento do estudo é misto, com recorte de coorte retrospectiva 

(dados secundários), e recortes de estudo ecológico (dados espaciais). Foram 

realizadas análises de regressão logística com 10.319 nascidos vivos. Os dados 

dos nascidos vivos foram obtidos através do Sistema de informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC). Os registros diários de poluentes do ar (PM10, PM2.5, 

NO2 e O3), temperatura e umidade relativa do ar foram obtidos através da 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Foi realizada análise 

de varredura espacial para identificar áreas de risco para BPN e comparadas com 

setores censitários de acordo com o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

(IPVS). Também foram realizadas análises para o cálculo do Índice de Moran na 

identificação de correlação espacial de casos entre os bairros. As variáveis 

consultas pré-natais, idade da mãe e número de filhos mortos apresentaram 

associação positiva significante com o desfecho BPN e prematuridade. Para o 

desfecho BPN: Quando considerada de forma contínua, o PM2,5, PM10 e o NO2 

apresentaram efeito protetor no 3º trimestre de gestação, mas sem associação 

no primeiro e no segundo, já o O3 não apresentou associação em nenhum dos 

trimestres. Para o PM2,5 não foi encontrada associação significativa para primeiro 

e terceiro trimestre. Apenas o segundo quartil do segundo trimestre apresentou 

associação positiva com significância estatística (OR = 1,41, IC95%: 1,12 – 1,76). 

Somente o último quartil do terceiro trimestre apresentou associação positiva com 

significância (OR = 1,27 IC95% 1,23 – 1,57) para o NO2. Considerando a 

exposição ao PM10, foi encontrada associação significante para o segundo e 

terceiro quartis no segundo e terceiro trimestres. Para prematuridade, não houve 

associação entre NO2 e PM2,5. O3 apresentou associação significante no primeiro 

trimestre, no último quartil (OR = 1,47 CI 95% 1,05; 2,07). Já a exposição ao PM10 

foi associada significativamente com a prematuridade no último quartil do 

primeiro trimestre gestacional (OR = 1,28 CI 95% 1,00; 1,64) assim como no 

segundo trimestre gestacional no segundo quartil (OR = 1,37 CI 95% 1,07; 1,77). 

Áreas de risco para prematuridade e BPN possuíam mais setores com média e 

alta vulnerabilidade. Áreas com baixo risco para BPN e prematuridade possuíam 

setores com baixíssima vulnerabilidade. Os resultados evidenciam que a 

exposição materna aos poluentes (SO2, NO2, O3, PM2,5 e PM2,5) pode contribuir 

para a prematuridade e BPN assim como sugerem que residir em região de alta 

vulnerabilidade também pode contribuir para esses desfechos. 

 



Descritores: Poluentes atmosféricos; Prematuridade; Baixo peso ao nascer; 

Análise espacial; Índice de vulnerabilidade. 

 

 

ABSTRACT 

BRANDÃO. M. E. L. Perinatal outcomes in the municipality of Santos: Association 
with air pollution and spatial approach. 2020 155f. Tese (Doutorado) – Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 
 
This study aims to identify the association between air pollution and perinatal 
outcomes in the municipality of Santos, as well as to identify risk areas in the city 
for such an outcome from January 2012 to December 2015. The design is mixed, 
with parts of a retrospective cohort, as it works with secondary data, and 
ecological study, as it works with spatial data. Logistic regression analysis was 
performed with 10,319 live births. Live birth data were obtained through the 
Information System on Live Births (SINASC). Daily records of air pollutants (PM10, 
PM2.5, NO2 and O3), temperature and relative humidity were obtained through the 
São Paulo State Environmental Agency (CETESB). Spatial scan analysis was 
performed to identify areas of risk for prematurity and then, compared with census 
sectors according to the Paulista Index of Social Vulnerability (IPVS). Analysis 
were also performed to calculate the Moran Index to identify spatial correlation of 
cases between neighborhoods. The variables prenatal visits, mother's age and 
number of children born deceased showed a significant positive association with 
the outcome of LBW and prematurity. For Low birth weight: when pollutants were 
considered continuously, PM2.5 and PM10 and NO2 showed a protective effect in 
the third trimester, but with no association in the first and second, while O3 
showed no association in any of the trimesters. For PM2.5, no significant 
association was found for the first and third trimester. Only the second quartile of 
the second trimester (OR = 1.41, 95% CI: 1.12 - 1.76) showed a positive 
association with statistical significance. Only the last quartile of the third trimester 
(OR = 1.27 95% CI 1.23 - 1.57) showed a positive association with significance. 
A significant association was found for the second and third quartiles in the 
second and third trimesters for PM10. For prematurity: no association was found 
between NO2 and PM2.5 and prematurity. O3 showed a significant association in 
the first trimester, in the last quartile (OR = 1.47 CI 95% 1.05; 2.07). PM10 showed 
a significant association in the first trimester, in the last quartile (OR = 1.28 CI 
95% 1.00; 1.64) and in the second trimester, in the second quartile (OR = 1.37 
CI 95% 1.07; 1, 77). Risk areas for prematurity and LBW had more census 
sectors with medium and high vulnerability. Areas with low risk for LBW and 
prematurity had census sectors with very low vulnerability. Results show 
evidence that maternal exposure to pollutants can contribute to prematurity and 
LBW, as well as suggest that having homes in a region of high vulnerability can 
also contribute to these outcomes. 

 

Descriptors: Air Pollutants; Perinatal outcomes; Prematurity; Low weight at birth; 

Spatial analysis; Vulnerability index. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo das últimas décadas, consequências do aumento da 

concentração dos poluentes do ar e os efeitos na saúde tem sido registradas 

(SCHNEIDER; BREITNER; CYRYS, 2011). Um exemplo que pode ser citado, 

logo no início do século XX na Bélgica. Em dezembro de 1930, grande nuvem 

de poluição afetou Meuse Valley. Muitas pessoas enfrentaram dificuldades 

respiratórias e 60 mortes foram registradas em três dias. Esse evento foi 

marcante, pois levou à primeira prova científica do potencial da poluição 

atmosférica em causar mortes, evidenciando as principais causas, de acordo 

com NEMERY; HOET; NEMMAR (2001).  

Outro clássico exemplo é o da cidade de Londres em dezembro de 1952. 

Um nevoeiro de fumaça de poluentes provenientes das indústrias na região – 

citando o SO2, pois além da fumaça, era o único poluente monitorado na época 

– permaneceu “preso” na cidade por 4 dias. A falta de vento aliada às baixas 

temperaturas do inverno, impediu as trocas do ar pelos fenômenos de 

convecção, causando a chamada “inversão”. Nos dias e semanas seguintes, 

atribuídas ao aumento da poluição na cidade, foram registradas 12 mil mortes 

causadas por problemas respiratórios e circulatórios, especialmente em crianças 

e idosos. O impacto dessas mortes foi maior do que aquelas registradas em um 

fenômeno semelhante de poluição ocorrido em 1873 e tão grande quanto os 

óbitos registrados na pior semana da última epidemia de cólera que se teve 

conhecimento na época (SCOTT, 1953; DAVIS; BELL; FLETCHER, 2002). 

Os fenômenos observados em Londres e em Meuse Valley mostraram 

que a poluição pode causar não somente efeitos imediatos como também 

produzir efeitos mais duradouros em dias subsequentes. Atualmente, a World 

Health Organization (WHO) – Organização Mundial da Saúde (OMS) – possui 

informações sobre o impacto da poluição do ar. Noventa e um por cento da 

população mundial vive em regiões com níveis de poluentes que excedem os 

limites dos padrões da OMS, e, 8 milhões de pessoas morrem todos os anos 

pela exposição aos poluentes, 3.8 milhões dessas mortes são causadas pela 

exposição à fumaça produzida dentro das casas por fogões à lenha e queima de 
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combustíveis fósseis. De todas as mortes do ano de 2016, 7.6% foram 

relacionadas à poluição do ar (WHO, 2018). 

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (MS), através do estudo 

Saúde Brasil que analisou dados do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) 

e teve seus dados divulgados em 2019, mortes em decorrência da poluição 

atmosférica tiveram um aumento de 14% em dez anos (BRASIL, 2019). 

 

1.1 Monitoramento dos poluentes 

 

Considerando o impacto negativo que a poluição do ar tem causado na 

saúde da população, órgãos governamentais têm criado regulamentações e um 

complexo de estruturas para realizar o monitoramento dos poluentes do ar. A 

realização desse monitoramento é de extrema importância, já que permite 

realizar um amplo diagnóstico para identificação de vulnerabilidades e áreas 

prioritárias de atuação, facilita a identificação da contribuição das fontes de 

emissão, contribuindo para o desenvolvimento de políticas públicas. Esses 

dados também podem ser usados para a validação de ferramentas de modelos 

de informação, a realização de pesquisas e análise dos parâmetros de qualidade 

do ar (BRASIL, 2009; CETESB, 2019). 

 O estado de São Paulo possui uma ampla rede de monitoramento dos 

poluentes através de estações localizadas em pontos estratégicos do estado. 

Essa rede é administrada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB). 

 

1.1.1 Principais Poluentes da Atmosfera 

 

 A qualidade do ar e os níveis de poluição atmosférica são medidas pela 

quantidade de poluentes presentes. O CONAMA – Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – em resolução nº491 de 19/11/2018, define poluente por: 

 

 

...qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, 

tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o 
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ar impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar 

público, danoso aos materiais, à fauna e flora ou prejudicial à 

segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades 

normais da comunidade” (CONAMA, 2018). 

 

 Já a CETESB (2019) – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – 

classifica os poluentes atmosféricos, de acordo com a sua origem, em primários 

e secundários. 

 

o Primários são aqueles que vieram diretamente da fonte de emissão:  

queima de combustíveis por motores, indústrias ou queimadas. 

o Secundários são aqueles formados por reações químicas que 

acontecem entre a interação, entre os poluentes, ou entre os 

poluentes e a atmosfera. 

 

É importante pontuar que a qualidade do ar não depende apenas da 

presença ou quantidade de poluentes, mas também das condições climáticas. 

Em dias mais secos os poluentes têm dificuldade para se dispersar, por isso a 

qualidade do ar pode piorar, o que não acontece em dias nos quais a umidade 

do ar é mais elevada (CETESB, 2019). 

De acordo com o Relatório da Qualidade do Ar no Estado de São Paulo 

do ano de 2018, temos na Tabela 1 como principais poluentes e suas 

características: 

 

Tabela 1 – Fontes e Características dos principais poluentes na Atmosfera 

Poluente Características Principais 

fontes 

Efeitos no Meio 

Ambiente 

Partículas 

Inaláveis Finas 

(MP2,5) 

Partículas de 

material sólido ou 

líquida suspensas no 

ar, na forma de 

poeira, fumaça, etc. 

Tamanho ≤ 2,5 

micras. 

Processos de 

combustão, 

aerossol 

secundário como 

sulfato, nitrato, 

entre outros. 

Danos à vegetação, 

deterioração da 

visibilidade, 

contaminação do 

solo e água. 
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Poluente Características Principais 

fontes 

Efeitos no Meio 

Ambiente 

Partículas 

Inaláveis Finas 

(MP10) 

Partículas de 

material sólido ou 

líquida suspensas no 

ar, na forma de 

poeira, fumaça, etc. 

Tamanho ≤ 10 

micras. 

Processos de 

combustão 

(indústria e 

veículos 

automotores), 

poeira 

ressuspensa, 

aerossol 

secundário. 

Danos á vegetação, 

deterioração da 

visibilidade, 

contaminação do 

solo e água. 

 

 

 

                

Dióxido de 

enxofre (SO2) 

Gás incolor, com 

forte odor. Pode ser 

transformado a SO3, 

que na presença de 

vapor de água, 

passa rapidamente a 

H2SO4. É um 

importante precursor 

de sulfatos. 

Processos que 

utilizam queima de 

óleo combustível, 

refinarias de 

petróleo, veículos a 

diesel, fertilizantes. 

Pode levar à 

formação de chuva 

ácida, causar 

corrosão aos 

materiais e danos à 

vegetação: folhas e 

colheitas. 

Dióxido de 

Nitrogênio (NO2) 

Gás marrom 

avermelhado, os 

quais contribuem 

com odor forte e 

muito irritante. Leva 

à formação de ácido 

nítrico, nitratos e 

compostos orgânicos 

tóxicos. 

Processos de 

combustão 

(indústria e 

veículos 

automotores), 

processos 

industriais, usinas 

térmicas, 

incinerações. 

Pode levar à 

formação de chuva 

ácida, danos à 

vegetação e à 

colheita. 

Ozônio (O3) Gás incolor, inodoro 

nas concentrações 

ambientais e o 

principal componente 

da névoa 

fotoquímica. 

É formado 

fotoquimicamente 

pela radiação solar 

sobre os óxidos de 

nitrogênio e 

compostos 

orgânicos voláteis. 

Danos às colheitas, a 

vegetação natural, 

plantações agrícolas, 

plantas ornamentais. 

          Continua 

 



24 

 

Poluente Características Principais 

fontes 

Efeitos no Meio 

Ambiente 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

Gás incolor, inodoro 

nas concentrações 

ambientais e o 

principal componente 

da névoa fotoquímica 

Não é emitido 

diretamente para a 

atmosfera. É 

produzido 

fotoquimicamente 

pela radiação solar 

sobre os óxidos de 

nitrogênio e 

compostos orgânicos 

voláteis. 

Contribui juntamente 

com outros gases 

para o efeito estufa. 

 

 

 

 

 

Fonte: CETESB, 2019. 

 

1.1.2 Padrões de qualidade do ar 

 

Atualmente, os parâmetros de qualidade do ar estabelecidos pela OMS 

servem de referência para a criação de políticas de controle nos países do 

mundo. No ano de 2005, a OMS realizou a segunda atualização dos parâmetros 

de qualidade do ar estabelecidos em 1987, considerando as concentrações dos 

poluentes em suas médias diárias e anuais. Os poluentes citados pela 

atualização foram o material particulado (PM2,5 e PM10), O3, SO2 e NO2. 

Considerando essa atualização, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), através da resolução nº 491, também realizou em 2018 a 

atualização dos padrões de qualidade do ar, revogando a resolução nº 491/1990. 

Já o estado de São Paulo considera os padrões estabelecidos pelo Decreto 

Estadual nº 59113 de 23/04/2013. Na tabela 2, é possível observar os padrões 

de concentrações considerados pela OMS, CETESB e CONAMA. 
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Tabela 2 – Padrões de concentração dos poluentes. 

Poluentes OMS CETESB CONAMA 

PM2,5    

Média diária 25 µg/m3 60 µg/m3 60 µg/m3 

Média anual 10 µg/m3 20 µg/m3 20 µg/m3 

PM10    

Média diária 50 µg/m3 120 µg/m3 120 µg/m3 

Média anual 20 µg/m3 40 µg/m3 40 µg/m3 

O3    

Média de 8 horas 100 µg/m3 140 µg/m3 140 µg/m3 

NO2    

Média horária 200 µg/m3 260 µg/m3 260 µg/m3 

Média anual 40 µg/m3 60 µg/m3 60 µg/m3 

SO2    

Média diária 20 µg/m3 60 µg/m3 125 µg/m3 

Média Anual - 40 µg/m3 40 µg/m3 

Fonte: tabela construída pela autora com dados da WHO (2005), CETESB (2019) e CONAMA 

(2018). 

*A OMS não possuí padrões para concentrações anuais de SO2. 

 

1.1.3 Estações de monitoramento da CETESB 

 

O estado de São Paulo conta com rede de monitoramento com estações 

automáticas e manuais. Ao todo são 61 estações automáticas fixas e móveis, 

em 35 municípios do estado, sendo que na Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), são 29 fixas e 1 móvel. A rede manual está distribuída em 19 

municípios. Na cidade de Santos há duas estações da rede automática 

(CETESB, 2019). 

 

1.2 Fatores associados aos desfechos perinatais 

 

Nos últimos anos, muitos estudos tem apontado a relação entre a 

poluição atmosférica e o desenvolvimento de alguns desfechos perinatais como 

baixo peso ao nascer (BPN) , prematuridade e natimortalidade (STIEB et al., 

2012; GRIPPO et al., 2018; KLEPAC et al., 2018; LIU et al., 2019). Esses estudos 
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têm sido feitos na tentativa de elaborar intervenções que possam reduzir sua 

incidência e prevalência (FLEISHER, 2014; HAN et al., 2018a; LI et al., 2018). 

Estudar esses desfechos é importante para a Saúde Pública não apenas 

pelos riscos de mortalidade e morbidade, mas também pela frequência com que 

eles ocorrem. Indicadores perinatais (baixo peso ao nascer, prematuridade e 

natimortalidade) têm sido usados desde a década de 40 pelos países 

desenvolvidos e mais recentemente pelos países em desenvolvimento, como 

fatores importantes para avaliar as condições de saúde da população 

(CAMARGO, 2008; DEMONT-HEINRICH et al., 2014; HA et al., 2014; HUANG 

et al., 2015) 

Os mecanismos biológicos envolvidos na resposta à poluição ainda não 

foram muito bem esclarecidos. A explicação mais aceita é a de que gases como 

O3, óxidos de nitrogênio e material particulado, ao entrar em contato com o 

epitélio respiratório formariam radicais livres, levando ao stress oxidativo, 

causando lesão no tecido, inflamação pulmonar e sistêmica (FERRARI; 

CARUGNO; BOLLATI, 2019). Além de mecanismos inflamatórios, há evidências 

de que processos epigenéticos na metilação do DNA, expressão de microRNAs 

e modificação de histonas possam estar envolvidos (LIN; BACCARELLI;. 

BURRIS et al., 2016). Em experimentos realizados em ratos expostos a 

concentrações de PM2,5 foi observada a presença de lesões no DNA causadas 

pelo estresse oxidativo nos pulmões, fígado e rins (DE OLIVEIRA et al., 2018), 

a diminuição no número de alvéolos e marcadores biológicos indicando danos 

ao DNA e na proliferação celular (LOPES et al., 2018). 

Tanto gases poluentes como CO, SO2, NOx e O3, quanto material 

particulado PM2,5 e PM10, têm sido citados como sendo fatores envolvidos em 

desfechos perinatais como baixo peso ao nascer, prematuridade e óbito fetal 

(SAVITZ et al., 2014; DEFRANCO et al., 2015; GREEN et al., 2015). Uma revisão 

sistemática realizada por YUAN et al. (2019) observou a relação de 

concentrações de PM2,5 com prematuridade e baixo peso ao nascer em muitos 

estudos. 

Um estudo realizado com gestantes na cidade de Nova Iorque, indicou 

que a exposição ao PM2,5 e NO2 no primeiro, segundo e terceiro trimestres 

gestacionais reduziram em até 40g para cada incremento de 10 µg/m3 de PM2,5 
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no peso de recém-nascidos e para cada aumento de 10 ppb no aumento da 

exposição, houve diminuição no peso de 14,2, 15,9, 18 e 18 para exposição no 

primeiro, segundo, terceiro e toda a gestação, respectivamente, o que indica uma 

associação da exposição à poluição urbana com baixo peso ao nascer (Savitz, 

2014). Na Califórnia, um estudo de coorte encontrou associação entre PM2,5, 

NO2 e O3 e natimortos o que reforça as evidências da associação desses 

poluentes com os desfechos perinatais (GREEN et al., 2015). Também na 

Califórnia, foi observado que para cada 10 µg/m3 de acréscimo na exposição ao 

PM2,5 houve um aumento de 11% no risco para o BPN (SHERIDAN et al., 2019). 

Outros resultados encontrados em Londres (SMITH et al., 2020), China (LI et al., 

2018; JI et al., 2019) e Coréia do Sul (KIM et al., 2019) apontaram aumento do 

risco para prematuridade, natimortalidade e baixo peso ao nascer associadas à 

poluição atmosférica, especialmente os chineses que observaram associação 

para os três trimestres gestacionais. 

Romão (2013), avaliando a exposição ao MP e baixo peso ao nascer na 

cidade de Santo André, observou um risco de 26% para BPN mesmo com as 

concentrações de partículas dentro dos padrões de qualidade do ar. Reis (2009) 

sugere em seu estudo realizado em Volta Redonda, que mesmo em 

concentrações ambientais abaixo do padrão de qualidade do ar, as exposições 

a O3, SO2 e PM10, contribuem para a ocorrência de prematuridade e baixo peso 

ao nascer. 

Além de fatores ambientais, características maternas e socioeconômicas 

também têm sido consideradas para determinar seus possíveis efeitos nos 

indicadores perinatais. 

Mãe jovens, com idade menor que 19 anos e aquelas com idade maior 

que 34 anos têm sido descritas como possuindo mais chance de terem bebês 

com prematuridade, baixo peso ao nascer e até mesmo natimortos (BARBAS et 

al., 2009; MAIA; SOUZA, 2010; SILVA, 2012; CARLA, 2016; SOARES, 2017; 

ALMEIDA, 2018). O mesmo pode ser observado em relação à assistência pré-

natal inadequada, com número baixo de consultas (menor que 7), também a 

baixa escolaridade materna e situação conjugal foram registradas como fatores 

de risco para os desfechos baixo peso ao nascer, prematuridade e 
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natimortalidade (LOPES; MENDES, 2014; BACCARAT DE GODOY MARTINS 

et al., 2016; SOARES, 2017). 

A alta vulnerabilidade social, como acesso a emprego com remuneração 

adequada, renda e moradia, também é considerada para avaliar os desfechos 

perinatais, principalmente, porque a baixa renda per capta tem relação com pior 

estado nutricional, acesso a melhor estrutura de atenção à saúde e 

conhecimento sobre sinais importantes sobre a gestação  (PAULUCCI; 

NASCIMENTO; SCHULZE, 2011; DE MIRANDA et al., 2014; DOUMID et al., 

2016a). 

Apesar das evidências existentes que sugerem a relação entre a poluição 

do ar e desfechos perinatais, muitos resultados se mostraram inconsistentes ou 

inconclusivos, mostrando a necessidade da realização de novos trabalhos para 

melhor elucidação dessa questão (STIEB et al., 2012; MERKLINGER-

GRUCHALA; JASIENSKA; KAPISZEWSKA, 2015; HA et al., 2017a). 

 

1.3 Cidade de Santos 

 

Santos é uma cidade localizada no litoral do estado de São Paulo, na 

região conhecida como baixada santista. É a maior cidade do litoral de São 

Paulo, tendo como principal atividade a portuária, possui o porto com maior 

atividade da América Latina (SANTOS, 2020).  
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A figura 1 mostra a localização da cidade de Santos no território nacional. 

 

Figura 1 – Localização Geográfica da cidade de Santos.  

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

1.3.1 Aspectos demográficos e socioeconômicos 

 

De acordo com informações da prefeitura do município, Santos conta 

com uma área total de 281,033 km2. Geograficamente, pode ser dividida em 

duas regiões: a porção continental, com 231,6 km2 e a porção insular, com 39,4 

km2. A grande maioria da população vive na região urbanizada localizada na 

porção insular da cidade. Atualmente, mais da metade da sua área (na porção 

continental) é constituída de área preservada na serra do mar (SANTOS, 2020). 

A figura 2 destaca as duas regiões geográficas da cidade. 

O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano de 2010, mostra que a cidade conta com população 

de cerca de 419.400 habitantes, com uma população estimada para o ano de 

2020 de 433.656 habitantes e densidade demográfica de 1.494,26 hab/km2 
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(IBGE, 2020). O município de Santos possui Índice de desenvolvimento humano 

municipal (IDHM) de 0,84, maior que o brasileiro que é de 0,765. 

 

Figura 2 – Regiões da cidade de Santos. 

 

Fonte: Mapa elaborado pela autora com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(SEDURB) e IBGE. 

 

 O estado de São Paulo, através da Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados (SEADE), utilizando os dados disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), criou um indicador conhecido como 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS). Esse índice, utilizando variáveis 

como renda, escolaridade e ciclo de vida famíliar, indica a quantidade da 

população do estado em estado de vulnerabilidade (SÃO PAULO, 2013). 

O IPVS foi criado com a intenção de direcionar as políticas públicas a 

áreas vulneráveis e em populações alvo dos programas de transferência de 

renda, assim como a realização mais objetiva de programas de intervenção em 

áreas como a da saúde. O conceito de vulnerabilidade não está apenas 

relacionado à renda, mas à maior ou menor capacidade de o indivíduo controlar 

as forças que afetam seu bem-estar. Portanto, não só fatores econômicos devem 
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ser considerados, mas a composição familiar, condições e acesso a serviços de 

saúde, qualidade de serviço educacional, inserção no mercado de trabalho com 

remuneração adequada, entre outros (SÃO PAULO, 2013). 

As variáveis que compõem esse índice são relacionadas a fatores 

demográficos e socioeconômicos e foram extraídas das informações 

disponibilizadas pelo IBGE através do censo de 2010. O IPVS possui 7 grupos: 

Grupo 1 – baixíssima vulnerabilidade; Grupo 2 – vulnerabilidade muito baixa; 

Grupo 3 – vulnerabilidade baixa; Grupo 4 – vulnerabilidade média; Grupo 5 – 

vulnerabilidade alta; Grupo 6 – vulnerabilidade muito alta, que agrupa apenas 

setores censitários classificados pelo censo como aglomerados ou clusters 

subnormais com maioria de população jovem de baixa renda; grupo 7 – refere-

se apenas a regiões rurais de alta ou muita vulnerabilidade (SEADE, 2013). 

Com base nessas informações, foi elaborado um mapa dos grupos do 

IPVS com os setores censitários do município de Santos. Na região de Santos, 

estão presentes apenas setores censitários dos grupos 1 a 6, como é possível 

observar na figura 3. 
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Figura 3 – Mapa de vulnerabilidade para a cidade de Santos. A – Visão da porção 
continental e insular; B – Destaque para parte insular da cidade. 

 

 

 

Fonte: mapa elaborado pela autora com dados do IPVS.

A  

B  
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1.4 Monitoramento da Qualidade do ar no município de Santos 

 

Por estar próxima à cidade de São Paulo e Cubatão e possuir 

infraestrutura de transportes rodoviário, ferroviário e portuário, houve no 

município de Santos a partir da década de 50, implantação de indústrias como 

siderúrgicas, petroquímicas e de fertilizantes. Essa atividade industrial que vem 

se intensificando desde então, possui grande capacidade de emissão de toda 

sorte de resíduos tóxicos e poluentes. A atividade industrial, portuária e 

doméstica tem sido fontes de emissões de gases poluentes refletindo tanto na 

área social quando na área de saúde pública (CETESB, 2001). Além disso, de 

acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

município possui ainda, uma frota de 295.300 veículos, entre leves, pesados, 

motonetas e motocicletas (IBGE, 2020). 

Atualmente a CETESB mantém no município de Santos estações de 

monitoramento de fumaça realizando amostragens diárias, medindo também 

SO2 por períodos de 30 dias. Sâo duas estações automáticas localizadas em 

dois bairros distintos. A estação situada no baixo do Boqueirão monitora a área 

insular do município e visa a avaliar a concentração dos poluentes aos quais a 

população desta região está exposta, como PM10, NO2, SO2, NO e O3. Já a 

estação situada na região da Ponta da Praia, tem a função de avaliar os 

poluentes liberados provenientes da atividade do porto, como PM10, PM2,5, NO2, 

SO2, NO e O3 (CETESB, 2019). 

A localização das estações de monitoramento de poluentes no município 

de Santos pode ser observada na figura 4. 
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Figura 4 – Localização das estações de monitoramento da CETESB (2019). 

 
Fonte: Mapa elaborado pela autora com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SEDURB) e IBGE e CETESB. 

 

 

1.5 Informações de Nascidos Vivos e Natimortalidade 

 

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

é o departamento do Ministério da Saúde que tem como objetivo coletar, 

processar e disseminar informações relacionadas à saúde da população. Com o 

objetivo de reunir informações epidemiológicas relacionadas aos nascimentos 

em todo o território Nacional, o DATASUS desenvolveu o Sistema de 

informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Esse sistema foi concebido na 

década de 90, a partir do preenchimento de um documento básico e padronizado 

em todo o país. Ele é alimentado com dados de todos os nascidos vivos (NV), 

traçando o perfil de todos os nascimentos em solo nacional (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

Esses dados podem ser acessados pela população através da internet 

num prazo inicial de no máximo dois anos após a ocorrência do nascimento. Eles 
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são disponibilizados através de ferramentas (Tabwin e Tabnet) que estão 

distribuídas gratuitamente para download e consulta permitindo selecionar e 

organizar os dados de acordo com o interesse de busca. Além do número de 

nascimentos, o SINASC também permite consultar informações 

epidemiológicas, características da mãe, da gestação, do parto e do recém-

nascido. Há também a possibilidade de associar esses dados a mapas para 

melhor visualização e avaliação espacial da informação o que pode servir de 

grande valia na elaboração de estratégias para políticas e ações de saúde. Ele 

possui abrangência municipal, regional, estadual e federal (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013; DA SILVA et al., 2014). 

O Sistema de informações sobre Mortalidade (SIM) foi criado na década 

de 70 e, após a criação do DATASUS na década de 90 tornou-se um subsistema, 

sendo integrado a outros bancos de dados. O documento responsável por 

alimentar esse sistema é a Declaração de Óbito (DO) (BRASIL, 2009). 

 

Com relação a perdas fetais e recém-nascidos: 

 

• A DO pode ser emitida se a criança nascer viva e morrer após o 

nascimento, independente da duração da gestação e do tempo em que 

permaneceu vivo; se a duração da gestação for igual ou superior a 20 

semanas; o peso do feto for igual ou superior a 500 gramas, ou estatura 

igual ou superior a 25 cm.  

• A DO não deve ser emitida se a gestação for menor do que 20 semanas, 

o peso inferior a 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros 

(Ministério da Saúde, 2009). 

 

1.6 Análise Espacial e Georreferenciamento 

 

 Uma das estratégias metodológicas que vem sendo muito usada nos 

últimos anos aliada aos estudos epidemiológicos é o uso dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG) para realizar a distribuição espacial dos eventos 

numa tentativa de melhor compreender suas características e causas (CÂMARA 

et al., 2004).  
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Um grande problema em relação à utilização dos SIG era a 

disponibilidade de dados de informação geográfica, tanto dados 

socioeconômicos quanto demográficos e até mesmo do serviço de saúde que 

eram escassos. No entanto, esse problema vem sendo superado pelo aumento 

da disponibilidade das informações geográficas por instituições governamentais 

ou não, o que normalmente vem acompanhado de baixo custo e com interfaces 

amigáveis (CÂMARA et al., 2004). O IBGE pode ser citado como uma das fontes 

de informações, disponibilizado de forma totalmente gratuita a toda a população 

através de sua página na web (www.ibge.gov.br) (CHIARAVALLOTI-NETO, 

2017). 

É interessante pontuar que o elemento espacial não é fruto do 

desenvolvimento tecnológico recente. John Snow, médico anestesista dos 

partos da Rainha da Inglaterra no século XIX, utilizou pioneiramente a 

distribuição geográfica dos casos para entender melhor o surto de cólera na 

Londres de 1854. Usando essa estratégia em suas investigações, foi possível 

chegar à bomba contaminada responsável pela disseminação da doença 

naquela região. Apesar de sofrer resistência de seus pares na época, teve seu 

trabalho reconhecido e hoje é considerado o pai da epidemiologia (BRASIL, 

2006; CÂMARA et al., 2004). A figura 5 mostra o mapeamento feito por John 

Snow em 1854. 

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) constitui-se numa 

estrutura de processamento de dados, permitindo a captura, armazenamento, 

manipulação, análise e demonstração de dados referenciados geograficamente. 

Essas ferramentas do sistema são importantes para analisar as relações entre o 

ambiente e a saúde da população, além de mostrar a distribuição espacial das 

doenças e as relações com o ambiente. O SIG permite a associação dos dados 

dispostos em diversas formas, como gráficos, tabelas e mapas temáticos, 

possibilitando o mapeamento e análise espacial dos dados (Muller, 2010). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibge.gov.br/
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Figura 5 – Mapa de Londres com óbitos por cólera identificados por pontos. 

 

Fonte: https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/snow_map.htm. Acesso em 24.01.2021. 1 

 

 

As técnicas utilizando os SIG são usadas para o geoprocessamento dos 

dados. O geoprocessamento pode ser entendido como o uso de técnicas de 

coleta, tratamento e manipulação dos dados espaciais e pode envolver diversas 

disciplinas como Cartografia, Computação, Geografia e Estatística. Dentre as 

técnicas mais usadas em geoprocessamento se encontram: o sensoriamento 

remoto, a cartografia digital, a estatística espacial e os SIG (Ministério da Saúde, 

2006). 

 

1 Como o autor, John Snow, morreu em 1858, essa imagem é considerada de domínio público. 

https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/snow_map.htm
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 Um dos campos do geoprocessamento é aquele referente às análises 

espaciais. Um dos softwares que podem ser usados é o SaTScan™. As técnicas 

usadas por esse programa levam em conta a distribuição espacial, realizando 

análises que medem ou levam em conta a dependência espacial dos casos 

considerados. Isso é importante, principalmente quando lembramos da primeira 

lei da geografia que diz que os fenômenos mais próximos são mais semelhantes 

entre si do que os mais distantes. As informações dos resultados dessas análises 

são importantes, pois permitem a identificação das áreas de maior risco, fazendo 

com que seja possível ajudar os serviços de saúde a traçar estratégias de 

vigilância e controle (CHIARAVALLOTI-NETO, 2017). 

 

1.7 Justificativa 

 

A cidade de Santos ocupa uma posição estratégica, tanto em aspectos 

geográficos como econômicos no estado de São Paulo, mais especificamente 

na região da baixada santista. A presença do maior porto da América Latina e a 

proximidade da capital do estado atrai grande tráfego de veículos automotores, 

principalmente aqueles de maior porte. A proximidade da cidade do município de 

Cubatão também precisa ser considerada, pois Cubatão tem presença de 

indústrias e refinarias (ANDRADE, 2016). Esses fatores são pertinentes quando 

o assunto é a presença e concentração de poluentes atmosféricos decorrentes 

de tais atividades, desde a emissão de gases até material particulado pela 

queima de combustíveis fósseis ou poeira gerada pelas mercadorias 

transportadas e movimentadas no porto da cidade. 

Considerando as informações apresentadas a respeito de possíveis 

associações entre poluição atmosférica e desfechos perinatais, faz-se 

necessário a realização de estudos utilizando dados da cidade de Santos para 

verificar a presença da associação entre os desfechos perinatais e poluição 

atmosférica, considerando também a abordagem espacial, já que trabalhos 

considerando esses aspectos ainda não foram realizados na cidade. 
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2 OBJETIVOS 

 

a) Analisar a exposição materna aos poluentes atmosféricos e a relação com 

o baixo peso ao nascer, prematuridade e natimortalidade através do 

estabelecimento de janelas de exposição trimestrais; 

b) Identificar espacialmente a distribuição dos casos de nascidos vivos com 

os desfechos perinatais: baixo peso ao nascer, prematuridade assim 

como os casos de natimortalidade. 

c) Verificar a ocorrência de agrupamentos espaciais dos riscos relativos para 

o baixo peso ao nascer, prematuridade e natimortalidade no município de 

Santos. 

d) Identificar autocorrelação espacial para os desfechos: prematuridade, 

baixo peso ao nascer e natimortalidade. 
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção será descrita a metodologia utilizada para verificar a 

existência da associação entre os poluentes atmosféricos – material particulado 

(PM10 e PM2,5), dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e ozônio – e os 

desfechos perinatais: prematuridade, baixo peso ao nascer e natimortalidade na 

cidade de Santos. Serão também descritas as técnicas de análise espacial 

aplicadas. 

 

3.1 Tipo do estudo 

 

O presente estudo tem delineamentos mistos, com recortes de coorte 

retrospectiva, em que os dados sobre a exposição e o efeito foram coletados 

antes do início desta pesquisa. Também contém alguns recortes de estudo 

ecológico, no sentido de que são levados em conta medidas de prevalência e 

incidência calculadas em áreas em função de variáveis socioeconômicas, 

demográficas, e a nível de população (GLINIANAIA et al., 2004; 

CHIARAVALLOTI-NETO, 2017). 

Inicialmente, foi estabelecido que o período do estudo seria de 2010 a 

2015. No entanto, os dados de poluição só apresentavam completitude 

adequada a partir do ano de 2012. Portanto, as análises abrangeram o período 

de 2012 a 2015, utilizando base de dados secundários (SINASC, SIM e 

CETESB). 

Foram aplicadas duas abordagens principais. Por meio da abordagem 

temporal, estabeleceu-se janelas de exposição trimestrais; na abordagem 

espacial, verificou-se a dependência e autocorrelação espacial dos casos de 

prematuridade, BPN e natimortalidade. 
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3.2 Local do estudo - município de Santos 

 

A população do local do estudo é aquela pertencente à área insular do 

município de Santos. A divisão dos bairros que compõem o município pode ser 

observada na figura 6. 

 

3.3 Seleção da população de estudo 

 

Para a realização das análises estatísticas, descritivas e espaciais não 

foi considerada a porção continental, já que ela possui 82% da sua área inserida 

em unidades de conservação, abrigando 0,07% da população, de acordo com 

dados do IBGE do censo de 2010 (SANTOS, 2015) 

Para a constituição da população de estudo, foram selecionadas apenas 

os nascidos vivos (NV) e óbitos fetais daquelas mães residentes na cidade de 

Santos. Os nascimentos e óbitos fetais de outras cidades foram excluídos do 

banco de dados. 

 

3.3.1 População nas análises espaciais 

 

Para a realização das análises espaciais, foram selecionados todos os 

nascidos vivos e nascidos mortos da cidade de Santos, no período de 2012 a 

2015, de acordo com os bairros de residência. É possível observar os bairros da 

cidade, conforme mostra a figura 6. 

 

3.3.2 População nas análises de regressão logística 

 

Para a realização das análises de regressão logística, foi selecionada a 

população que residia em um raio de 2 quilômetros da localização das estações 

de medição (FATIGATI et al., 2004). Para tanto, foram selecionados os seguintes 

bairros: Aparecida, Boqueirão, Campo Grande, Centro, Embaré, Encruzilhada, 

Estuário, Jabaquara, José Menino, Macuco, Marapé, Paqueta, Ponta da Praia, 

Vila Belmiro, vila Mathias e Vila Nova. A figura 7 mostra os raios estabelecidos 
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para determinar a população a ser analisada, assim como a localização das 

estações de medição da CETESB. 

 

Figura 6 – Bairros da Cidade de Santos. 

 

1. José Menino 21. Porto Saboó 41. Monte Serrat 
2. Pompéia 22. Porto Valongo 42. Morro Penha 
3. Gonzaga 23. Porto Paquetá 43. Morro Pacheco 
4. Boqueirão 24. Outeirinhos 44. Castelo 
5. Embaré 25. Porto Macuco 45. Areia Branca 
6. Aparecida 26. Porto Ponta da Praia 46. São Jorge 
7. Ponta da Praia 27. Morro José Menino 47. Rádio Clube 
8. Marapé 28. Morro Santa Terezinha 48. Santa Maria 
9. Campo Grande 29. Morro Embaré 49. Caneleira 
10. Encruzilhada 30. Morro Marapé 50. Bom Retiro 
11. Macuco 31. Morro Cachoeira 51. São Manoel 
12. Estuário 32. Morro Nova Cintra 52. Chico de Paula 
13. Vila Belmiro 33. Morro Jabaquara 53. Saboó 
14. Jabaquara 34. Morro Caneleira 54. Piratininga 
15. Vila Mathias 35. Morro Santa Maria 55. Alemoa 
16. Vila Nova 36. Vila Progresso 56. Vila Haddad 
17. Valongo 37. Morro Chico de Paula 57. Chinês 
18. Centro 38. Morro Saboó 58. Ilhéu Alto 
19. Paquetá 39. Morro São Bento 59. Vila Hayden 
20. Porto Alemoa 40. Morro Fontana  

 



43 

 

Figura 7 – Região dos raios de 2 km das estações de monitoramento da CETESB. 
 

 

Fonte: mapa elaborado pela autora com informações da SEDURB. 

 

3.4  Banco de dados 

 

Os itens a seguir descreverão as fontes dos bancos de dados utilizados 

para a realização dessa pesquisa.  

 

3.4.1 Fonte de dados dos nascidos vivos e óbitos 

 

Os dados são relativos aos nascidos vivos e óbitos fetais no período de 

2012 a 2015 de mães residentes na cidade de Santos. Os dados usados são 

secundários, disponibilizados pelo Sistema de Informação de Nascidos Vivos 

(SINASC) e pelo Sistema de informações sobre Mortalidade (SIM), através do 

Departamento de Informações e Informática do Sistema Único de Saúde, o 

DATASUS. 
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3.4.2 Dados do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

O SINASC coleta dados de todos os nascimentos informados em 

território nacional e os fornece a todas as instâncias do sistema de saúde. Ele 

tem por objetivos: coletar e produzir informações relacionadas a ocorrência dos 

nascimentos, dados da mãe, gestação, do parto e do recém-nascido (RN). Esses 

dados são importantes para produzir estatísticas e traçar o perfil dos nascidos 

vivos, fornecendo características como peso ao nascer, vitalidade, informações 

de endereço, entre outras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

O documento de entrada do SINASC é o formulário da Declaração de 

Nascido Vivo (DN), padronizada em todo o país (BRASIL, 2002) e que vem 

sendo aperfeiçoado ao longo dos anos. Pessoas aptas para o preenchimento da 

ficha podem ser enfermeiros, membros da equipe de enfermagem, médicos ou 

profissionais da área administrativa, mas é importante que eles tenham sido 

treinados previamente e que apenas uma única pessoa faça esse preenchimento 

para que não haja distorções ou incoerências nas informações (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). O Formulário de DN está no Anexo A. 

De acordo com o Manual de Preenchimento da DN  (BRASIL, 2009), 

produzido pelo Estado de São Paulo, o formulário possui 8 grupos ou campos 

de informações:  

 

• Bloco I: diz respeito ao registro das características do RN que serão 

usadas para o registro civil em cartório. 

• Bloco II: local em que ocorreu o parto como hospitais ou parto 

domiciliar, por exemplo. 

• Bloco III: refere-se aos dados da mãe e da sua história reprodutiva. 

Essas informações devem ser referentes ao nome, escolaridade, data 

de nascimento, idade, origem, entre outras. 

• Bloco IV: refere-se aos dados do pai, como nome e idade. 

• Bloco V: devem ser preenchidas características sobre a gestação e 

parto, como histórico gestacional, gestação atual e outros. 

• Bloco VI: este é um campo de natureza descritiva e somente será 

preenchido se o RN possuir algum tipo de anomalia congênita. As 
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Anomalias devem ser descritas de acordo com o capítulo XVII do 

Código Internacional de Doenças (CID – 10). 

• Bloco VII: deve ser preenchido com as informações do responsável 

pelo preenchimento do formulário da DN. 

• Bloco VIII: este bloco diz respeito às informações do Cartório de 

Registro Civil e devem ser preenchidas apenas por esse 

estabelecimento. 

 

Estudos tem mostrado a evolução no preenchimento das informações e 

o aumento na completitude dos dados fornecidos pelo SINASC (LICHTENFELS 

et al., 2007; PEDRAZA, 2012; SALDIVA et al., 2018). O estudo de SALDIVA et 

al. (2018) com maternidades da rede pública, apresenta a elevada cobertura, 

completitude e confiabilidade dos dados fornecidos por este sistema. 

 

3.4.2.1 Obtenção dos Dados do SINASC 

 

Para a obtenção desses dados foi necessário realizar uma solicitação à 

Secretaria de Saúde de Santos por meio da abertura de um processo no 

Poupatempo do município. O processo foi avaliado então, pela Comissão de 

Pesquisa e Intervenção do Município que pertence à Coordenadoria de 

Formação e Gerenciamento de Recursos Humanos (COFORM-SMS). Após a 

aprovação do processo, foi dado prosseguimento à coleta das informações e 

construção do banco de dados para análise. A autorização está no anexo B. 

 

3.4.3 Dados de natimortalidade – Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM)  

 

Foram considerados para esta pesquisa apenas os óbitos fetais, para o 

período de 2012 a 2015. De acordo com definição do DATASUS, óbito fetal é “a 

morte de um produto da concepção, antes da expulsão ou da extração completa 

do corpo da mãe, independentemente da duração da gestação: indica o óbito o 

fato de o feto, depois da separação, não respirar nem apresentar nenhum outro 

sinal de vida, como batimentos do coração, pulsações do cordão umbilical ou 
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movimentos efetivos dos músculos de contração voluntária” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2013). 

 

3.4.4 Dados de Poluição do Ar 

 

 Os dados relacionados aos níveis dos poluentes diários foram obtidos 

através do site da CETESB, que realiza medições de partículas inaláveis (MP10), 

partículas inaláveis finas (MP2,5), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio 

(NO2) e ozônio (O3) em duas estações automáticas (uma fixa e uma móvel) no 

município de Santos. A localização das estações de medição pode ser 

observada na figura 4, presente na seção 1.4. 

Os poluentes são medidos e analisados considerando períodos de curto 

prazo em 1, 8 e 24 horas, conforme o poluente, e a longo prazo estabelecendo 

médias anuais das médias diárias. Portanto, para os níveis de MP10, MP2,5, e 

SO2 são consideradas médias de 24 horas; para os níveis de NO2, a máxima de 

1 hora do dia. O O3 é representado pelo maior valor horário do dia, de acordo 

com os padrões nacionais, e pela máxima média de 8 horas do dia, considerando 

padrões estaduais (CETESB, 2015). 

A concentração média do município foi obtida, para cada poluente, 

através da média aritmética dos valores diários gerados de cada estação, sendo 

assim também para os parâmetros de temperatura e umidade relativa do ar, 

obtidos nas das estações de monitoramento. Também foi realizada a análise de 

correlação de Pearson, para verificar se poluentes medidos por ambas as 

estações de monitoramento apresentavam correlação positiva e significativa 

para as sias respectivas médias diárias. 

A exposição materna aos poluentes, à temperatura e à umidade relativa 

do ar foi estimada para cada trimestre de gestação. Para o cálculo da exposição 

materna, foi feita uma média dos valores medidos da concentração dos 

poluentes e dos fatores meteorológicos para cada trimestre gestacional. As 

médias de cada trimestre foram obtidas considerando a data de nascimento 

como referência, retroagindo para um período de 39 semanas – 3 trimestres com 

13 semanas cada (REIS, 2009). Por exemplo: uma criança que nasce a termo 

(37 a 41 semanas) no dia 30 de novembro, considerou-se como tendo 39 
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semanas nesse dia. A partir daí, calculou-se a média dos poluentes no período 

de 9 meses que antecederam os nascimentos, ou seja, no período entre março 

e novembro. Dessa forma, obteve-se os dados aproximados da concentração 

dos poluentes para o 1º, 2º e 3º trimestres (SANTOS et al., 2016). 

A utilização de janelas de exposição trimestrais para a estimativa de exposição 

da mãe é usada pelo fato de que muitos estudos que analisam desfechos de 

gravidez utilizam esse período como unidade de mensuração (JUNGER; 

PONCE DE LEON, 2007). Além disso, existe a necessidade de manter as janelas 

trimestrais da exposição materna aos poluentes entre os resultados dos estudos, 

já que ainda não foi identificado um período específico de suscetibilidade aos 

poluentes durante a gravidez (WOODRUFF et al., 2009). 

Os padrões utilizados como referência para os níveis diários de poluição 

foram aqueles estabelecidos pela OMS (2005), revendo os padrões 

estabelecidos em 2000. Foram também usados, como padrões de referências 

nacionais, aqueles estabelecidos pela CONAMA (2018) em resolução divulgada 

em 2018, considerando os novos padrões atualizados pela OMS. 

 

3.4.5 Fontes de dados Geográficos  

 

As informações dos endereços foram obtidas por meio de daquelas 

disponibilizadas mediante o preenchimento das fichas do SINASC e da 

Declaração de óbito (DO). Para realização das análises, foi necessário realizar 

adequação das informações na forma dos dados espaciais, assim como 

obtenção dos dados espaciais disponibilizados através do site do IBGE (2016) e 

da Secretaria de Planejamento Urbano de Santos (SEDURB), por meio de 

solicitação realizada por e-mail. 

 

3.4.5.1 Obtenção do banco de dados 

 

A base de dados espaciais utilizada nesta pesquisa tanto para a 

apresentação dos mapas quanto para a realização das análises, foi composta 

de: 
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➢ Bases cartográficas, mapas no formato shape (.shp) com os limites 

nacionais e estaduais. (IBGE, 2018). 

➢ Shapes dos logradouros e bairros da cidade de Santos que foram 

disponibilizados mediante pedido enviado por e-mail a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano da cidade de Santos (SEDURB). A 

projeção cartográfica utilizada foi SIRGAS 2000/UTM 23S. 

➢ Arquivo do SINASC com a informação dos casos. 

 

3.4.5.2 Preparação, padronização e geocodificação dos dados 

 

Para realização da análise espacial foi necessário georreferenciar os 

endereços das mães dos NV e dos natimortos, o que consistiu na atribuição de 

coordenadas geográficas a cada endereço da base de dados. 

Para realizar a geocodificação, foi necessário selecionar os endereços 

que entrariam na análise. Isso porque o banco de dados disponibilizado pela 

Secretaria de Saúde do município de Santos continha informações não somente 

sobre os nascidos vivos de mães residentes em Santos, como também dados 

de mães não residentes na cidade, mas cujos partos foram ali registrados. 

Aqueles endereços de mães que moravam fora da cidade foram excluídos do 

banco de dados, assim como aqueles que não possuíam informação completa 

do endereço de residência, como ausência de nome de rua e CEP. 

Para a padronização dos endereços e correção de prováveis erros, o 

banco de dados foi organizado de forma que as informações ficassem 

organizadas por “tipo”, “título”, “número”, “bairro” e “CEP”, para facilitar a 

localização dos endereços.  Os casos incompletos ou com grafia errada, foram 

manualmente tratados com o auxílio da ferramenta de pesquisa do Google 

Maps®. A localização correta e completa dependeu da qualidade da informação 

existente, de forma que do total de 18.852 endereços da base de dados, 17.776 

endereços (94,3%) foram georreferenciados. Para os natimortos, dos 192 casos 

disponíveis, apenas 1 não foi geocodificado. O software Excel® foi utilizado para 

fazer as adequações em formato de arquivos .csv. 

Dessa forma, foram atribuídas as coordenadas da localização geográfica 

para cada endereço utilizando ferramentas para a localização e atribuição das 
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coordenadas por pontos. Ferramentas essas disponibilizadas pelo Google Earth 

Pro e site BatchGeo©2 – uma ferramenta online do Google que gera mapas, 

coordenadas e pontos, a partir da busca do endereço. A ferramenta do site 

BatcheGeo© está disponível gratuitamente até o limite de 2500 endereços. 

Como o número de endereços do banco de dados superou esse limite, foi 

necessário fazer uma assinatura durante o tempo usado para realizar a 

geocodificação. 

Após a geocodificação, as malhas digitais com os pontos e coordenadas 

foram sobrepostos à malha digital do Município de Santos. Os pontos localizados 

fora do município ou presentes na malha continental foram novamente 

conferidos e retirados da base de dados. 

 

3.5 Análise Descritiva 

 

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis do estudo. Para 

as variáveis qualitativas, foram considerados seus valores absolutos e relativos. 

Para as variáveis quantitativas foram considerados seus valores em termos de 

tendência central e dispersão, além de seus valores em percentis. 

 

3.6 Análise estatística 

 

Foram utilizados os modelos de regressão logística em abordagens 

bivariada e múltipla, para cada um dos desfechos de interesse. O modelo 

bivariado avaliou a associação entre os desfechos perinatais e a exposição 

materna aos poluentes atmosféricos para estimar o efeito dessa exposição no 

NV sem ajustes, assim como verificar a relação do desfecho com cada variável 

independente. 

As variáveis que apresentaram significância estatística foram colocadas 

nos modelos múltiplos para serem empregados o controle dos fatores de 

confusão na estimativa da medida de associação entre os fatores de risco e 

 

2 BATCHGEO LLC. Batchgeo. Página inicial. Disponível em: < https://pt.batchgeo.com/>. Acesso 

em: 20 de fev. de 2019. 

https://pt.batchgeo.com/
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desfechos de interesse (DE MEDEIROS; GOUVEIA, 2005; SANTOS et al., 

2016). Após a construção do modelo completo, foram incluídos os poluentes e 

as variáveis temperatura e umidade do ar para testar suas respectivas 

associações com as variáveis dependentes. 

A análise estatística foi realizada no programa Statistical Package for the 

Social Sciences – SPSS® Statistics v.23. Os bancos de dados foram montados 

usando o programa Microsoft Excel® 365 e SPSS®. 

 

3.6.1 Variáveis do Estudo – SINASC 

 

As variáveis do estudo foram compostas pelas características da mãe e 

dos recém-nascidos, e as variáveis ambientais formadas pelas informações das 

medições dos poluentes feitas pelas estações da CETESB. 

 

3.6.1.1 Variáveis Dependentes 

 

A variável dependente é a variável do desfecho de interesse. Neste 

estudo, temos como variáveis dependentes o peso ao nascer, a natimortalidade 

e a prematuridade. 

A informação do peso ao nascer disponível no formulário do SINASC 

encontrava-se disponível na forma de variável contínua, em gramas. Para a 

realização das análises nos modelos de regressão, foi necessário transformá-la 

em uma variável dicotômica. Essa transformação foi feita de acordo com a 

definição do DATASUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) dispondo que o feto ou 

recém-nascido com baixo peso é aquele que possui, ao nascer, peso < 2.500g. 

Portanto, temos o NV com: 

 

o Peso Normal: [0] = peso ≥ 2500 gramas. 

o Baixo Peso: [1] = peso ≤ 2499 gramas. 

A variável idade gestacional, que diz respeito à prematuridade, também 

disponível no formulário do SINASC, capta a idade gestacional em semanas, 

assim como o peso ao nascer, na forma de variável contínua. Para as análises 
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de regressão ela foi transformada em variável dicotômica. Para prematuridade, 

de acordo o Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013), temos: 

 

o A Termo: [0] = nascidos vivos com tempo ≥ 37 semanas. 

o Prematuridade: [1] = nascidos vivos com tempo < 37 semanas de 

gestação. 

 

Segundo o Ministério da Saúde, Natimorto ou óbito fetal é a morte do 

produto da gestação antes de sua expulsão ou extração completa do corpo 

materno independente da duração da gravidez. Indica o óbito no feto a ausência 

de respiração, batimento cardíaco, pulsação do cordão umbilical ou 

movimentação efetiva do músculo de contração voluntária (BRASIL, 2002). Para 

essa variável temos:  

 

o Natimorto: Sim [1] Não [0]. 

 

3.6.1.2 Variáveis Independentes e de Controle 

 

Foram considerados como variáveis independentes os níveis médios 

diários de cada poluente atmosférico. Foi usada a regressão logística para o 

cálculo de risco de baixo peso e prematuridade com os valores dos poluentes de 

forma contínua; e categórica, estratificada em quartis, representando os valores 

das concentrações dos poluentes em ordem crescente: 25, 50 e 75 percentis, 

sendo o primeiro quartil usado como referência. A categorização dos poluentes 

foi feita para verificar o efeito em concentrações crescentes dos poluentes. 

As variáveis independentes encontradas no SINASC foram utilizadas da 

forma como são apresentadas no formulário ou agrupadas em categorias, 

conforme descritas a seguir: 
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o Tipo de parto: [0] = vaginal; [1] = cesáreo. Foi usada em sua forma 

original. 

o Idade Materna: [0] = idade materna entre 19 e 35 anos; [1] = idade 

materna ≤19 ou ≥ 35. Esta variável que no SINASC se apresenta de 

forma contínua, foi dicotomizada. 

o Escolaridade materna: [1] ≤ 3 anos; [2] 4 – 7 anos; [3] ≥ 8 anos. Esta 

categoria que está em anos de estudo concluídos e organizada em 

seis categorias, foi reorganizada em 3 categorias. 

o Estado civil: [1] = solteira, separada ou viúva; [2] = casada ou união 

estável. Esta variável está organizada em cinco categorias no 

formulário do SINASC, e foi dicotomizada. 

o Número de consultas pré-natais: [0] ≥ 7 consultas; [1] ≤ 6 consultas. 

Apresentada em 5 categorias, foi recodificada em dicotômica. 

o Sexo do RN: [0] sexo feminino; [1] sexo masculino. 

o Filhos mortos: números de perdas fetais/abortos [0] = não; [1] sim. A 

variável contínua foi dicotomizada. 

o Filhos vivos: número de nascidos vivos. [0] = sim; [1] = não. A variável 

também contínua foi transformada em dicotômica. 

 

3.7 Modelos de Regressão Logística 

 

Foram usados dois modelos de regressão logística e adotados critérios 

de exclusão para a composição do banco de dados e inclusão nos modelos de 

análises. 

Foram usadas apenas as informações das variáveis de poluentes 

atmosféricos que estavam com mínimo de 70% da sua completitude de dados. 

Períodos com dados “missing”, ou seja, dados faltantes, foram excluídos do 

banco de dados, sendo foram considerados apenas os dados válidos. 

Com relação ao banco de dados do SINASC, foram excluídos todos os 

casos de mães que não eram residentes da cidade de Santos, mas tinham suas 

informações no banco de dados por seus partos terem sido realizados nos 

hospitais da cidade. 
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a) Desfecho – Baixo peso ao nascer: 

• Foram incluídas nas análises do modelo múltiplo, as variáveis que 

apresentaram significância estatística com baixo peso ao nascer na 

análise bivariada. 

 

b) Desfecho – Prematuridade 

• Foram incluídas nas análises do modelo múltiplo, as variáveis que 

apresentaram significância estatística com a variável dependente, 

prematuridade, na análise bivariada. 

 

Para as análises univariadas (binárias), foi usado nível de significância 

de 20%. Aquelas variáveis que apresentaram p-valor<0,2 entraram para o 

modelo múltiplo. As análises univariadas avaliaram primeiramente, a relação do 

BPN e prematuridade com as variáveis da ficha do SINASC, sem ajustes. Esse 

modelo teve o objetivo de verificar a relação das variáveis dependentes com as 

independentes extraídas da ficha de DN do SINASC, para identificar a presença 

de possíveis fatores de confusão (SANTOS et al., 2016). 

A partir dos resultados das análises univariadas, foram selecionadas a 

variáveis que entrariam para o modelo múltiplo a fim controlar os fatores de 

confusão. Após obtenção do modelo completo, os poluentes foram incluídos 

individualmente para testar sua associação ao BPN e Prematuridade (SANTOS 

et al., 2016). Para os modelos múltiplos, foram usados intervalos de confiança 

de 95% (IC95%). O odds ratio (OR) foi usado para medir a associação e o p-

valor <0,05 foi usado para definir a significância estatística para as associações.  

 

3.8 Análise descritiva – SIM 

 

Foi realizada a analise descritiva do banco de dados dos óbitos fetais da 

cidade de Santos no período de 2012 a 2015. Foram consideradas apenas as 

gravidezes únicas, excluindo aquelas duplas ou mais. Gravidezes gemelares 

foram excluídas, pois elas apresentam dinâmica diferente de crescimento e 

ganho de peso em relação àquelas únicas após 32 semanas de gestação devido 

à capacidade restrita de espaço e nutrição pela presença de mais de um 
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indivíduo. Isso pode ocasionar baixo peso e diminuição da duração da gestação 

em relação as gravidezes únicas (BIJNENS et al., 2016). 

As variáveis analisadas foram: escolaridade da mãe, quantidade de 

filhos nascidos vivos, quantidade de filhos nascidos mortos, tipo de parto e idade 

da mãe. Para as variáveis qualitativas, foram considerados seus valores 

absolutos e relativos. Para as variáveis quantitativas, foram considerados seus 

valores em termos de tendência central e dispersão, além de seus valores em 

percentis. 

 

 

3.8.1 Modelo de Regressão de Poisson  

 

A associação entre óbitos fetais e a concentração dos poluentes e 

variáveis como temperatura média e umidade relativa do ar foram verificadas 

pelo modelo de regressão de Poisson, conforme metodologia de PEREIRA et al. 

(1998), em que a variável dependente considerada foi o número diário de óbitos 

fetais.  

 

3.9 Análise Espacial 

 

Foram realizadas as abordagens temporal, espacial e espaço-temporal 

para o BPN, prematuridade e natimortalidade, tendo como base o local de 

moradia da mãe, assim como o cálculo da taxa bayesiana empírica local por 

bairros a partir da taxa bruta do coeficiente de natimortalidade. 

 

3.9.1 Taxa bayesiana empírica local 

 

A taxa bayesiana empírica local foi utilizada para a construção dos 

mapas das proporções tanto de BPN quanto de prematuridade e para os óbitos 

fetais por bairros. A unidade de bairros foi utilizada, pois era a forma com que as 

informações foram disponibilizadas pelo SINASC, com nome de rua, 

complemento, bairro e CEP. 
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Esse método foi utilizado para minimizar a flutuação aleatória das taxas 

comparada com as taxas brutas que podem ser pouco representativas em uma 

população com flutuações, fato verificado na cidade de Santos devido á 

diversidade de bairros com populações pequenas e grandes. Algumas vezes, 

em eventos com frequência muito baixa, há a possibilidade de as taxas brutas 

serem iguais a zero mesmo que a probabilidade de a taxa real ser zero, seja 

muito baixa (CARVALHO et al., 2011). 

A análise bayesiana leva em consideração, além do número de casos e 

da população, a inclusão de efeitos espaciais dos vizinhos próximos 

representados pela matriz de vizinhança obtida com o critério de contiguidade 

queen. Dessa forma, é possível obter a estimativa suavizada mais próxima à 

realidade (DE CARVALHO et al., 2012). 

As taxas brutas utilizadas para a suavização pelo método bayesiano 

usaram critérios estabelecidos pelo MS para proporção de BPN (DATASUS, 

2000), prematuridade (ANS, 2006a) e coeficiente de natimortalidade (ANS, 

2006b). 

Para a obtenção da taxa citada anteriormente, foi utilizado o software 

GeoDa™ 1.14.0.  

Os mapas das taxas foram construídos com base na técnica coroplética. 

Nessa técnica, os valores que estão determinados para cada área são 

agrupados em categorias. Para cada categoria é adotada uma cor e aplicada na 

área delimitada (MENEZES, 2016). O software usado para representação dos 

mapas foi o Qgis® 3. 

 

3.9.2 Índice de Moran 

 

O software GeoDa™ 1.14.0 foi usado para o cálculo do índice de Moran 

(I de Moran) nas suas formas Global e local, conforme critérios de ANSELIN, 

SYABRI & KHO, (2010). Esse índice mede a autocorrelação espacial a partir dos 

produtos de desvios da média. Ele é comumente utilizado para testar a hipótese 

nula (H0) de que existe independência espacial, ou seja, que os casos estão 

espalhados aleatoriamente no espaço. Caso a hipótese H0 não seja confirmada, 

estabelece-se a hipótese alternativa de que esses dados estão 
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autocorrelacionados (FRICHE et al., 2006a; DE CARVALHO et al., 2012; ROZA, 

2015). 

Para o cálculo desse índice, leva-se em conta a proximidade com os 

vizinhos por meio da matriz de vizinhança da mesma forma à que foi utilizada 

para o cálculo das taxas bayesianas empíricas locais. Como as variáveis usadas 

para o cálculo do I de Moran serão na forma de taxas, foi usada a função I de 

Moran Local com taxas bayesianas. Essa função deve ser usada quando a 

população base tem flutuações ou variações grandes ao longo das observações 

(ANSELIN; SYABRI; KHO, 2010). 

O I de Moran pode variar de -1 a +1. Os valores negativos próximos ao 

zero, indicam autocorrelação negativa, ou seja, a distribuição dos casos é 

aleatória, não são dependentes. Valores positivos entre 0 e 1 indicam 

autocorrelação positiva, ou seja, evidencia a ocorrência de dependência espacial 

em que os valores de áreas vizinhas têm semelhanças entre si. 

Além do I de Moran global, que calcula um índice para toda a área, no 

caso, um único valor para o município de Santos, foi utilizado o método LISA 

(Local Indicator of Spacial Association), um indicador I de Moran Local. Esse 

indicador é uma decomposição da medida global, que identifica a correlação 

espacial, indicando um único valor específico para cada área. Esse método 

verifica quanto cada unidade espacial contribui para a formação do valor global, 

permitindo a obtenção de um valor de significância para o cluster formado por 

médias similares de cada unidade espacial e seus vizinhos. Com este resultado, 

o programa GeoDa™ agrupa os clusters pela concentração de seus valores 

extremos em um tipo de variável conhecida como zonas quentes e frias (hot 

spots/cold spots), que ficam dispostos em mapas (CHASCO, 2006; CELEMÍN, 

2009). 

Além de resultados gerados com os valores extremos do I de Moran, 

também é produzido, para visualizar a autocorrelação espacial, um gráfico de 

dispersão, ou também chamado de diagrama de espalhamento que possui 

quatro quadrantes. O diagrama é construído com base nos valores 

normalizados, ou seja, “a diferença entre a média global e o valor de cada 

município, dividido pelo desvio padrão de afastamento da média” (BRASIL, 

2007).  A figura 9 ilustra o diagrama de espalhamento de Moran e suas divisões 
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em quadrantes. Quando a autocorrelação é positiva, o quadrante alto-alto (High-

High), ou quadrante 1 (Q1), indica que regiões apresentaram valores acima da 

média para si e para os vizinhos, ou seja, regiões com taxas altas tendem a ficar 

mais próximas. O mesmo ocorre com o quadrante baixo-baixo (Low-Low), ou 

quadrante 2 (Q2), em que regiões com valores abaixo da média estão próximas 

daquelas também com taxas menores, também indicando autocorreção positiva. 

A correlação negativa está presente nos quadrantes alto-baixo (High-Low), ou 

quadrante 3 (Q3), e baixo-alto (Low-High), ou quadrante 4 (Q4). Esse é um 

indicativo de correlação inversa, ou seja, regiões com taxas altas tendem a ficar 

perto daquelas com taxas baixas e taxas baixas próximas a regiões com taxas 

altas, respectivamente (CHASCO, 2006). 

 

Figura 9 – Exemplo do diagrama de espalhamento do I de Moran. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados das análises em forma de mapas e gráfico de 

espalhamento apresentados no capítulo seguinte, foram produzidos como saída 

dos resultados produzidos pelo software GeoDa™. 
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3.9.3 Método Scan 

 

Para realização das análises espaciais foi utilizado o método Scan 

executado no software livre SaTScan™, desenvolvido por Martin Kulldorff que 

permite realizar testes espaciais, temporais e espaço-temporais.  

O método Scan para análise espacial particiona a área de estudos em 

sub-regiões. A essas sub-regiões são associados centroides que contêm 

indivíduos com determinada variável e também o tamanho da população na sub-

região. De acordo com o método proposto por KULLDORFF et al. (2005), são 

posicionados círculos em cada centroide em que o raio pode aumentar e 

envolver centroides vizinhos. A figura 10 ilustra esse método. 

 

Figura 10 – Exemplo ilustrativo da varredura espacial do método Scan. 

 

Fonte: BALIEIRO (2008). 

 

À medida que os círculos vão aumentando é realizado um teste de 

significância para verificar se a região pode corresponder a um cluster. Os testes, 

baseado na razão de verossimilhança utilizam a simulação de Monte Carlo com 

nível de significância de 5% (KULLDORFF, 1997; LUCENA; DE MORAES, 

2012). A simulação de Monte Carlo consiste em simular 999 permutações, ao 

acaso, do número de casos em relação à área e ao tempo de avaliação. Para 

cada janela que está sendo escaneada, a razão de verossimilhança é calculada. 
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O valor de verossimilhança maior define o cluster mais provável (HAN et al., 

2016). Além disso, pode-se determinar um tamanho máximo da figura 

geométrica para que se possa evitar que ela fique do tamanho da população da 

região de estudo (LUCENA; DE MORAES, 2012). Para esta pesquisa, foi 

utilizado o número de gini para determinar a delimitação máxima da população 

que foi usada para a análise (HAN et al., 2016).. 

Para realizar a análise espaço-temporal, são utilizados milhões de 

cilindros virtuais sobrepostos para definir a janela que será varrida em que a base 

do cilindro representa o espaço e a altura o tempo. Cada cilindro é considerado 

um possível candidato ao cluster. É como se houvesse uma pilha de mapas em 

que cada camada dessa pilha representasse um tempo diferente. A figura 11, 

mostra de maneira esquemática, a representação de tais cilindros (MELO, 2017). 

 

Figura 11 – Representação do cilindro da varredura espaço-temporal.  

 

Fonte: BALIEIRO (2008). 

 

A análise temporal pode ser feita tanto de forma retrospectiva quanto 

prospectiva. A análise retrospectiva tem como objetivo detectar clusters ativos 

no final do estudo e também aqueles que deixaram de existir antes do final do 

período. Já a prospectiva busca detectar clusters que não deixaram de ocorrer 

até o final do estudo. Para esta pesquisa, foram realizadas as análises 

retrospectivas (LUCENA; DE MORAES, 2012). 

As análises permitem o ajuste aos modelos Poisson, Bernoulli, 

Exponencial, Multinomial e Ordinal. 
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3.9.3.1 Obtenção de clusters 

 

Para verificar a existência de clusters o método scan utilizado foi o 

modelo de Poisson. Nesse modelo, o número dos casos de cada área é 

distribuído de acordo com a população que está sob risco. Levando em conta a 

hipótese nula em que o número de casos em cada área é proporcional ao 

tamanho da população.  

Também é necessário o conhecimento das coordenadas geográficas 

para a localização de cada caso (BRASIL, 2007; CARLA, 2016). 

Portanto, para realização das análises no software SatScanTM, foi 

necessária a criação de três arquivos: 

 

➔ Arquivo de casos – para BPN, NV nascidos com peso < 2500g e 

para prematuridade, aqueles nascidos com menos de 37 semanas. 

➔ Arquivo de população – todos os nascidos vivos no período do 

estudo, de 2012 a 2015. 

➔   Arquivo de coordenadas – Utilizando o shapefile dos bairros da 

cidade, foram atribuídos códigos para cada bairro. Foi então, referenciado 

a cada indivíduo do banco de dados o código do seu respectivo bairro de 

acordo com o endereço que lhe foi anteriormente geocodificado. A esses 

pontos também foram atribuídas suas coordenadas de latitude e 

longitude. 

 

 Para cada região, neste caso os bairros, o modelo de Poisson precisa 

da contagem dos casos ou eventos para a população. No caso desta pesquisa, 

foram usados para o modelo de Poisson, o arquivo de casos e arquivo de 

populações (conforme descrito acima). Essas informações foram usadas para 

determinar se existe algum cluster espacial significativo para cada desfecho, 

obtido pelo Risco Relativo (RR). O risco relativo foi calculado pelo software 

SaTScan considerando os casos observados divididos pelos casos esperados 

dentro do cluster, divididos pelos casos observados, dividido pelos casos 

esperados fora da área do cluster (DE MIRANDA et al., 2014; DEGUEN et al., 

2018) (Equação 1): 
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𝑅𝑅 =  
 𝑐 𝐸[𝑐]  ⁄

(𝐶 − 𝑐)
(𝐸[𝐶] − 𝐸[𝑐]⁄

=  

𝑐
𝐸[𝑐]⁄

(𝐶 − 𝑐)
(𝐶 − 𝐸[𝑐])⁄

 

 
c = Número total de casos observados dentro do cluster.  
C = Número total de casos do conjunto de dados E[C] = C; sendo que a análise é 
condicionada a um número total de casos observados. 

 

Clusters significantes foram aqueles considerados com p-valor ≤ 0,05. 

Aqueles com RR >1 como tendo fator protetor em oposição aqueles que 

apresentam RR<1. Os riscos relativos foram calculados pelo software 

SaTScan™, utilizando os mesmos critérios de (DE MIRANDA et al., 2014).  

Os arquivos de saída das análises com os clusters e seus resultados 

foram gerados na forma de shapefile, .kml e .txt. O programa Qgis® 3 foi usado 

para preparar as imagens da representação gráfica das saídas do SaTScan™. 

Os riscos relativos e clusters espaciais foram cartograficamente 

representados pela técnica coroplética usando o QGIS® 3.10. 

Todos os mapas foram elaborados utilizando o Sistema de Referência 

Geodésico para as Américas – SIRGAS 2000, que foi definido pelo IBGE como 

oficial, após um período de transição em 2015 (IBGE, 2015). 

 

 

3.10 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi apresentado e aprovado pelo Comitê de Ética 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, segundo número do 

Parecer: 1.360.815, conforme pode ser visto no Anexo II. Também foi submetido 

a avaliação e aprovado pela Comissão de Pesquisa e Intervenção do Município 

de Santos que pertence à Coordenadoria de Formação e Gerenciamento de 

Recursos Humanos (COFORM-SMS). A cópia do documento está no Anexo C. 
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4 RESULTADOS 

 

Esse capítulo irá apresentar os resultados das análises estatísticas, 

descritivas e espaciais realizadas. 

  

4.1 População do Estudo 

 

O banco de dados inicial disponibilizado pela Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) do município de Santos, com dados do período do estudo, contava 

com um total de 19.943 NV de gravidezes únicas, sendo 4.972 em 2012, 4.973 

em 2013, 5.111 em 2014 e 4.887 em 2015 nascidos tanto em hospitais públicos 

quanto particulares. 

Desse total, foram selecionados apenas nascidos de mães residentes 

na cidade de Santos, um total de 18.852. Excluindo-se os 169 nascidos com 

malformação congênita (0,09%), 463 gravidezes gemelares (0,2) e os 907 

endereços que não foram geocodificados (5,7%), o total de nascidos vivos 

considerados foi de 16.673 nascidos vivos. 

Para as análises de regressão, 10.319 foram considerados, pois 

estavam dentro do raio de 2km de distância das estações de monitoramento. 

Para a análise espacial, foram considerados todos os nascidos vivos da cidade 

de Santos. 

A figura 8 mostra a distribuição dos nascidos vivos e a composição do 

banco de dados de acordo com a área considerada para as análises de 

regressão logística e espacial. 

Em relação aos natimortos, ocorreram 191 óbitos fetais em todo o 

município. Foram excluídos 18 desses pois eram de gravidezes duplas, apenas 

as únicas foram consideradas, tendo, portanto, 173 óbitos.  
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Figura 8 – Composição dos dados dos NV para as análises estatísticas. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2 Estatísticas Descritivas – Poluentes Atmosféricos 

 

Os gráficos relacionados às médias das concentrações de Ozônio (O3), 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) e Material Particulado (PM2,5 e PM10) são 

encontrados a seguir. As medições relativas ao Dióxido de Enxofre (SO2) não 

foram consideradas para as análises de regressão logística por possuírem 

poucas informações disponíveis. De um total de 1461 medições possíveis para 

o período do estudo, apenas 366 (25%) tinham informações válidas, disponíveis. 

Após realizar o teste de correlação de Pearson, foi encontrada forte 

correlação significativa para poluentes que são medidos por ambas as estações 
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– 0,76 para NO2, 0,85 para PM10 e 0,7 para o O3. O PM2,5 é medido apenas pela 

estação da Ponta da Praia. 

A figura 12 apresenta graficamente o comportamento do ozônio ao longo 

do período, destacando as referências de padrões diários estabelecidas pela 

OMS e o CONAMA. A concentração média no período foi de 58,16 𝜇/m3, com 

desvio padrão de 23.45 𝜇/m3 e valores de concentração mínima e máxima de 2.0 

𝜇/m3 e 210.18 𝜇/m3, respectivamente.  

 

Figura 12 – Concentração média diária de O3 em Santos, no período de janeiro de 2012 
a dezembro de 2015. 
 

 

Fonte: Elaboração pela autora com dados da CETESB. 

Nota: [1] corresponde ao limite padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde: 100 

𝜇/m3 média de 8h (OMS, 2005). 

[2] corresponde ao limite padrão estabelecido pela CONAMA em 2018: 140 𝜇/m3 média de 8h 

(CONAMA, 2018). 

 

A figura 13 abaixo, apresenta o comportamento do dióxido de nitrogênio 

no período, com as linhas 1 e 2 que correspondem aos limites estabelecidos pela 

OMS e o CONAMA, respectivamente. 
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Figura 13 – Concentração média diária de NO2 em Santos, no período de janeiro de 2012 a 
dezembro de 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da CETESB. 

Nota: [1] corresponde ao limite padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde: 200 

𝜇/m3 média de 1h (WHO, 2005). 

[2] corresponde ao limite padrão estabelecido pela CONAMA em 2018: 260 𝜇/m3 média de 1h 

(CONAMA, 2018). 

 

A concentração média de dióxido de nitrogênio no período foi de 57,23 

𝜇/m3, com desvio padrão de 18,07 𝜇/m3 e valores de concentração mínima e 

máxima de 10,50 𝜇/m3 e 150,80 𝜇/m3, respectivamente. 

Pode–se observar que todas as médias registradas de NO2 

encontraram-se abaixo dos limites estabelecidos pela OMS e o CONAMA. 

Conforme observado na figura 14 a seguir, os valores diários de PM2,5 

ficaram acima do limite estabelecido pela OMS mas abaixo dos padrões do 

CONAMA. No período de análise, obteve-se uma média de 17,49 𝜇/m3 de PM2.5, 

com desvio padrão de 8,81 𝜇/m3 e concentração mínima de 3,08 𝜇/m3 e máxima 

de 57 𝜇/m3.   
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Figura 14 – Concentração média diária de PM2,5 em Santos, no período de janeiro de 
2012 a dezembro de 2015.  

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados da CETESB. 

Nota: [1] corresponde ao limite padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde: 25 𝜇/m3 

para média diária (WHO, 2005). 

[2] corresponde ao limite padrão estabelecido pela CONAMA em 2018: 60 𝜇/m3 para média diária 

(CONAMA, 2018). 

 

A figura 15 mostra que as concentrações de PM10 excederam tanto os 

limites estabelecidos pela OMS como o da CETESB. Apresentou uma média de 

concentração para o período de 34,15 𝜇/m3, desvio padrão de 18,24 𝜇/m3 e 

concentração mínima e máxima de 4,21 𝜇/m3 e 142,63 𝜇/m3, respectivamente. 

Por meio da figura 15 pode-se observar o comportamento do PM10, tendo-se 

como referência os limites diários estabelecidos pela OMS e o CONAMA. 
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Figura 15 – Concentração média diária de PM10 em Santos, no período de janeiro de 
2012 a dezembro de 2015.  

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da CETESB. 

Nota: [1] corresponde ao limite padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde: 50 𝜇/m3 

para média diária (WHO, 2005). 

[2] corresponde ao limite padrão estabelecido pela CONAMA em 2018: 120 𝜇/m3 para média 

diária (CONAMA, 2018). 

 

 A figura 16 mostra o comportamento das médias de temperaturas diárias 

durante o período do estudo. A média foi de 20,6ºC, temperatura mínima de 

10,9ºC e máxima de 29,21ºC, com desvio padrão de 3,11ºC. 
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Figura 16 – Média diária de temperatura em Santos, no período de janeiro de 2012 a 
dezembro de 2015.  

 

Fonte: Elaborada pela autora de acordo com dados disponibilizados pela CETESB. 
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A figura 17 mostra os dados relativos à umidade do ar que apresentou 

média de 80,25%, com mínimo de 46,57%, máxima de 99,36% e desvio padrão 

de 8,54%. 

 

Figura 17 – Média diária de umidade relativa do ar em Santos, no período de janeiro de 
2012 a dezembro de 2015.  

 

Fonte: Elaborada pela autora de acordo com dados disponibilizados pela CETESB. 
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A tabela 3 apresenta as estatísticas descritivas das concentrações 

médias de poluentes PM2.5, PM10, O3, NO2, temperatura média e umidade 

relativa por trimestre de gestação para os nascidos vivos no período analisado. 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva das concentrações médias de ozônio (O3), partículas 
inaláveis (MP10), partículas inaláveis finas (MP2.5), nitrogênio (NO2), por trimestre de 
gestação, para os recém-nascidos na cidade de Santos, no período de 2012 a 2015. 

 

Parâmetros   Média Desvio     Mín.    Máx.      Percentis 

   
Padrão 

  
25 50 75 

PM2.5 (𝜇/m3) 1º Trim. 15,16 7,03 9,37 46,54 14,37 16,58 18,78 

 
2º Trim. 16,28 5,62 9,38 46,54 14.89 16.88 19,05 

  3º Trim. 17.47 3.77 9,38 46,54 15.47 17,02 19,56 

PM10 (𝜇/m3) 1º Trim. 35.85 7.27 21,72 54,26 30,57 33,69 40,48 

 
2º Trim. 34,83 6,38 21,75 53,99 30,38 33,50 38,04 

  3º Trim. 34,73 6,58 21,75 53,99 30,07 33,20 37,46 

O3 (𝜇/m3) 1º Trim. 47,99 24.44 23,50 90,36 47,87 54,74 66,01 

 
2º Trim. 47,78 23,97 23,50 90,36 47,84 54,32 65,13 

  3º Trim. 45.58 24.66 26,17 90,36 44,09 53,69 61,84 

NO2 (𝜇/m3) 1º Trim. 58,01 2,21 46,75      75,00 54,06 57,19 62,09 

 
2º Trim. 57,58 4,73 46,70 68,67 54,10 56,80 60,67 

  3º Trim. 57,98 4,82 46.69 68,67 54,23 57,24 61,74 

Temperatura 1º Trim. 20,70 1,41 15,55 24,41 20,38 20,77 21,48 

Média (ᴼC) 2º Trim. 20,79 1,25 16,75 24,41 20,48 20,79 21,48 

  3º Trim. 20,81 1,30 16,75 24,41 20.44 20,80 21,52 

Umidade 

relativa  1º Trim. 68,71 10,63 46,91 84,86 61,45 71,06 78,50 

do ar (%) 2º Trim. 67,98 9,96 46,91 84,81 62,50 70,15 74,98 

  3º Trim. 67,89 9,87 46,91 84,81 62,46 70,13 74,38 
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4.3 Estatísticas descritivas – Nascidos Vivos 

 

Considerando o período da análise, de 2012 a 2015 e as informações 

fornecidas pela Secretaria de Saúde, os nascidos vivos de mães residentes na 

cidade de Santos com endereços válidos foram 17.776. Após a exclusão das 

gravidezes gemelares e nascidos com malformação congênita e também 

estabelecida a área de análise como um raio de 2 quilômetros a partir das 

estações de monitoramento, o número total de NV considerados para análise foi 

de 10.319. 

A tabela 4 apresenta a distribuição do “peso ao nascer”, variável que 

deve ser preenchida na ficha de NV para o SINASC. A prevalência no período, 

na área considerada para o estudo, foi de 8,2% com um número total de 846 

nascidos vivos com baixo peso. A média da variável peso foi de 3.170,27 g, 

desvio padrão de 530,615 g, com valor mínimo de 360g e máximo 5335 g.  

 
Tabela 4 – Distribuição do peso ao nascer nos nascidos vivos em Santos, no período 
de 2012 a 2015 no raio de 2 km das estações de monitoramento da CETESB. 

 

Peso ao Nascer 
 

             Nascidos Vivos 

(g)                 N            % 

< 500 
 

2 
 

0,00 

500 - 999 
 

56 
 

0,5 

1000 - 1499 
 

73 
 

0,7 

1500 - 2499 
 

715 
 

6,9 

> 2500   9473   91,8 

 

A Tabela 5 traz informações a respeito da variável “idade gestacional”, 

usada para considerar a prematuridade. Ela mostra a distribuição dos 

prematuros durante o período de estudo. A prevalência foi de 9,6% para a área 

de estudo considerada, com número total de 993 casos de nascidos vivos pré-

termo. 
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Tabela 5 – Distribuição da duração da gestação nos nascidos vivos em Santos, no 
período de 2012 a 2015 no raio de 2 km das estações de monitoramento da CETESB. 
 

Idade Gestacional            Nascidos Vivos 

(semanas)                N 
 

          % 

< 22 
 

1 
 

0,00 

22 - 27 
 

44 
 

0,4 

28 - 31  86  0,8 

32 - 36 
 

862 
 

8,4 

37 - 41 
 

9171 
 

88,9 

42 e mais   92   0,9 

A tabela 6 apresenta as variáveis relacionadas à mãe, a gestação e o 

parto, que são preenchidas na ficha de nascido vivo e disponibilizadas pelo 

DATASUS. 

A maioria dos nascimentos ocorreu com idade gestacional superior a 37 

semanas, ou seja, a termo (90,4%), e peso acima de 2500g (91,8%). Do total de 

nascimentos com baixo peso, 38,2% (324) eram nascidos vivos termo. 
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Tabela 6 – Características dos nascimentos ocorridos e de mães residentes na cidade 
de Santos no raio de 2 km. 
 

Características Todas as mães BPN Prem 

  N = 10.319 % N = 846 % N = 993 % 

Estado Civil da 

mãe 
      

Solteira 5062 50,6 408 48,2 488 49,1 

Casada ou 
      

união estável 4217 49,1 433 51,1 502 50,5 

Escolaridade 
      

(em anos de 

estudos) 
      

≤ 3 anos. 82 0,8 12 1,1 9 0,9 

4 – 7 anos 600 5,8 58 6,8 58 5,8 

≥ 8 anos 9614 93,2 776 91,7 836 84,1 

Filhos Vivos 
      

0 5523 53,5 520 61,4 555 55,8 

1 ou mais 4796 46,5 326 38,3 438 44,2 

Filhos Mortos 
      

0 8576 83.1 684 80,8 798 80,3 

1 ou mais 1742 16,8 162 19 195 19,6 

Tipo de parto 
      

Vaginal 2857 27,7 251 29,6 291 29,3 

Cesáreo 7449 72,2 594 70,2 701 70,5 

Consultas Pré-

natais 
      

≤ 6 consultas 1642 16 307 36,2 357 35,9 

≥ 7 consultas 8665 84 537 63,4 634 

 

63,8 

Idade da Mãe 
      

19 2391 23,1 75 8,8 82 8,2 

20-34 5535 53,6 539 63,7 630 63,4 

≥ 35 2393 23,1 230 27,4 281 28,2 

Sexo 
      

Feminino 5111 49,5 457 54 463 46,6 

Masculino 5208 50,5 389 46 530 53,4 

(1) Excluídos os casos não declarados ou ignorados. 
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Apesar de haver porcentagem maior de BPN e prematuridade entre 

mães com mais de 8 anos de escolaridade, naquelas que apresentam 3 anos ou 

menos, percebe-se, proporcionalmente, maior prevalência para o BPN e 

prematuridade com 14% e 11% respectivamente. A menor prevalência encontra-

se naquelas que tem mais que 8 anos de estudo com 8% para BP e 8,6% para 

prematuridade. 

Na variável “filhos vivos” (filhos tidos como nascidos vivos), 

proporcionalmente, a maior prevalência para BPN e prematuridade é observada 

naquelas mães com 0 filhos vivos, com 9,4% e 10% respectivamente. No caso 

de “filhos mortos” (filhos tidos como nascidos mortos), a prevalência maior para 

BP (9,2%) e prematuridade (11,2%) apareceu naqueles nascidos de mães com 

1 ou mais filhos mortos.  

Mesmo com porcentagem maior de partos cesáreos, a prevalência maior 

tanto para BPN quanto para prematuridade foi encontrada nos partos vaginais, 

com 8,7% para BP e 10,1% para prematuros, proporcionalmente. 

Os dados relacionados às consultas pré-natais mostram que a maioria 

das mães tiveram número de consultas adequado, com 7 ou mais consultas. A 

prevalência maior de baixo peso e prematuridade, proporcionalmente, foi 

encontrada naquelas que tiveram acesso a um número menor de 7 consultas 

com 18,6% para BPN e 21,7% para prematuridade. Esse número é 3 vezes 

maior tanto para BPN quanto para prematuridade em relação a àquelas que 

tiveram acesso a um número maior de consultas. 

Considerando a idade da mãe, proporcionalmente, a prevalência maior 

de casos foi encontrada nas faixas de idade de mulheres entre 20 e 34 anos e 

naquelas com idade maior ou igual a 35 anos, tanto para BPN (9,7% e 9,5%), 

quanto para prematuridade (11,38% e 11,74%) respectivamente. 

Com relação ao sexo do NV, mesmo havendo um número maior de 

nascidos do sexo masculino, de forma proporcional a prevalência para 

prematuridade foi maior entre o sexo feminino (10,2%). Já com relação ao baixo 

peso, o número maior de casos foi entre os nascidos do sexo masculino com 

8,9%.  
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4.4 Natimortalidade - Estatísticas descritivas  

 

Dos 173 óbitos fetais de gravidezes únicas, 49,7% eram do sexo 

masculino (93 óbitos) e 48,7% eram do sexo feminino (93 óbitos), com 1,6% 

óbitos ignorados. Apresentou, no período, taxa de natimortalidade de 0,94%. 

A média do peso dos óbitos fetais foi de 1588,57 kg, com desvio padrão 

de 972,66 gramas. O valor mínimo foi de 455 g e o máximo de 4175 kg. 

A tabela 7 apresenta as variáveis das mães presentes na declaração de 

óbito. As variáveis são preenchidas e alimentam o Sistema de Informação de 

Mortalidade (SIM). 

 

Tabela 7 – Características das mães de filhos natimortos residentes na cidade de Santos. 

Características Todas as mães 

  N = 173 % 

Escolaridade (1) 
  

(em anos de estudos) 
  

Nenhuma 2 1,1 

1 a 3 anos. 13 6,8 

4 – 7 anos 44 22,9 

8 a 11 anos 67 34,9 

12 e mais 47 24,5 

Filhos Vivos(1) 
  

0 62 35,8 

1 ou mais 100 57,8 

 

Filhos Mortos(1) 
  

0 123 71,0 

1 ou mais 35 20,2 

Tipo de parto(1) 
  

Vaginal 78 45,0 

Cesáreo 89 51,4 

Idade da Mãe(1) 
  

≤ 19 31 17,9 

20-34 99 57,2 

≥ 35 58 33,5 

   

(1) Excluídos os casos não declarados ou ignorados.  
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4.5 Análise de Regressão Logística para BPN e prematuridade. 

 

Para as análises dos prematuros, foram considerados todos os casos de 

nascidos vivos dentro da área delimitada dentro dos 2km no raio das estações. 

Na análise bivariada para o baixo peso ao nascer, foram considerados todos os 

recém-nascidos a termo no período que tinham suas residências dentro do raio 

de 2 km das estações de medição, selecionando-se os casos dos prematuros 

para que não entrassem nesse modelo. As variáveis que apresentaram 

significância estatística nessa parte da análise foram então consideradas para o 

modelo múltiplo final, junto das variáveis de temperatura média, umidade e 

médias dos poluentes. 

A tabela 8 apresenta os resultados das análises univariadas tanto para 

BPN quanto para prematuridade. Das variáveis presentes na tabela, podemos 

destacar o número de consultas pré-natais, apontando que mães que não 

tiveram o número de consultas adequadas, podem apresentar maior risco para 

a prematuridade e BPN. Mães com menos anos de estudo também apresentam 

alto risco para prematuridade, assim como BPN. 

 As variáveis que apresentaram significância estatística para entrarem 

no modelo múltiplo para prematuridade foram: sexo, consultas pré-natais, idade 

materna e número de filhos nascidos mortos. As variáveis que entraram no 

modelo múltiplo para BPN foram: sexo, tipo de parto, escolaridade da mãe, 

consultas pré-natais, idade materna, número de filhos nascidos vivos e número 

de filhos nascidos tidos como mortos. 

 

Tabela 8 – Análise univariadas dos fatores de risco para o baixo peso ao nascer e    
prematuridade, no município de Santos, no período de 2012 a 2015. 
 

Características Análise Bivariada BPN Análise Bivariada Prem 

  OR IC95% p OR IC95% p 

Estado Civil da 

mãe 
      

Solteira,  

1,01 0.87 - 1.16 0.89 1.07 0.938 - 1.222 0.312 viúva, separada,  

Casada  

1 - 
 

1 
  

e união estável - - 
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Características  

 

Análise Bivariada BPN  

Continua 

Análise Bivariada Prem 

 OR IC95% P OR IC95% p 

Escolaridade 
      

(em anos de 

estudos) 
      

≤ 3 anos 1.95 1,05 – 3.61 0.03 2.354 0.312 - 17.787 0.407 

4 - 7 anos 1,21 0,92 – 1,61 0,16 2.342 0.315 - 17.395 0.405 

≥ 8 anos 1 - - 1 - - 

       
Filhos Vivos 

      
Sim 1 - 

 
1 - 

 
Não 0.88 0.79 – 0,97 0.12 0.998 0.991 - 1.092 0.958 

       

Filhos Mortos 
      

Sim 1.028 0.98 – 1,41 0.06 1.228 1.040 - 1.449 0.015 

Não 1 - 
 

1 - 
 

       

Tipo de parto 
      

Vaginal 1 - 
 

1 - 
 

Cesáreo 0.900 0.77 - 1.05 0.17 0.916 0.793-1.058 0.233 

       
Consultas Pré-

natais 
      

≤ 6 consultas 3,47 2,98 – 4,04 < 0.001 3.513 3.046 - 4.050 < 0.001 

≥ 7 consultas 1 - 
 

1 - 
 

       

Idade da Mãe 
      

19-35 1 - 
 

1 - 
 

≤19 ou ≥ 35 1.31 1.03 - 1.51 <0.001 1.34 1.175 - 1.544 < 0.001 

       
Sexo 

      
Feminino 1.21 1.05 - 1.40 0.006 0.879 0.771 - 1.00 0.054 

Masculino 1 - 
 

1 - 
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A tabela 6 mostra as variáveis independentes acima mencionadas que 

foram adicionadas ao modelo múltiplo final para análise de regressão logística, 

para que fosse possível fazer a estimativa do efeito de cada poluente sobre o 

peso ao nascer e prematuridade. Foram adicionados também, no modelo final, 

as variáveis das médias de temperatura, umidade e média dos gases poluentes 

para cada trimestre.  

Observando a tabela 9 é possível verificar que o PM2,5 e o PM10 e o NO2 

apresentaram efeito protetor no 3º trimestre, mas sem associação no primeiro e 

no segundo, já o O3 não apresentou associação em nenhum dos trimestres. A 

variável sexo apresentou efeito protetor; a variável tipo de parto não apresentou 

associação, assim como a escolaridade materna e o número de filhos nascidos 

vivos; as variáveis consultas pré-natais, idade da mãe e número de filhos mortos 

apresentaram associação positiva significante com o desfecho BPN. 

Nas tabelas 10 são encontrados os resultados para o modelo múltiplo 

relacionados à prematuridade, tanto para os poluentes quanto para as variáveis 

independentes, respectivamente. 



79 

 

Tabela 9 – Modelo Múltiplo para o BPN das variáveis independentes os três trimestres no período de 2012 a 2015. 

Variável 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre 

 
OR IC p-valor  OR IC p-valor  OR IC p-valor 

PM10 1,00 0,99 – 1,01 0,19  0,99 0,98 – 1,00 0,134  0,98 0,97 – 0,99 0,04 

Sexo 0,87 0,76 – 1,00 0,05  0,87 0,76 - 1,00 0,05  0,94 0,80 – 1,09 0,45 

Tipo de Parto 1,01 0,86 - 1,17 0,90  0,85 0,67 - 1,08 0,188  0,94 0,79 - 1,12 0,188 

Escolaridade materna            

≤ 3 anos 0,82 0,40 – 1,69 0,60  0,82 0,40 – 1,69 0,602  0,94 0,36 – 2,47 0,91 

4 - 7 anos 0,80 0,59 – 1,07 0,13  0,811 0,60 – 1,08 0,15  0,74 0,51 – 1,08 0,12 

Cons. pré-natais 3,61 3,12 – 4,18 p<0,001  3,64 3,15 – 4,21 p<0,000  3,56 3,01 – 4,20 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,18 – 1,57 p<0,001  1,36 1,18 – 1,57 p<0,000  1,36 1,16 - 1,59 p<0,001 

Num. Filhos vivos 0,95 0,87 – 1,04 0,35  0,95 0,87 – 1,04 0,34  0,90 0,81 – 1,00 0,06 

Num. Filhos mortos 1,21 1,02 – 1,44 0,02  1,20 1,02 – 1,43 0,02  1,19 0,98 – 1,44 0,07 

Variável 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre 

 
OR IC p-valor  OR IC p-valor  OR IC p-valor 

PM2,5 0,99 0,98 - 1.02 0,11  0,99 0,97 – 1,00  0,08  0,967 0,94 – 1,04 0,01 

Sexo 0,87 0,76 – 0,99 0,04  0,87 0,76 – 1,00 0,05  0,87 0,76 – 0,99 0,04 

Tipo de Parto 0,85 0,66 - 1,08 0,19  1,01 0,87 – 1,17 0,851  1,01 0,87 - 1,17 0,869 

Escolaridade materna            

≤ 3 anos 0,83 0,40 – 1,70 0,12  0,83 0,40 – 1,70 0,62  0,84 0,41 – 1,72 0,31 

4 - 7 anos 0,79 0,59 – 1,06  0,04  0,82 0,59 – 1,07 0,13  0,79 0,59 – 1,06 0,12 

Cons. Pré-natais  3.61 3,12 – 4,17 p<0,001  3,62 3,31 – 4,19 p<0,001  3,62 3,13 – 4,18 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,19 - 1,57 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001 

Num. Filhos vivos 0,95 0,87 – 1,04 0,36  0,95 0,87 - 1,04 0,34  0,95 0,87 – 1,04 0,35 

Num. Filhos mortos 1,21 1,02 – 1,44 0,02  1,21 1,02 – 1,44 0,02  1,21 1,02 – 1,44 0,02 

Continua

.  
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Variável 1° Trimestre  2° Trimestre  3° Trimestre 

 
OR IC p-valor  OR IC p-valor  OR IC p-valor 

NO2 1,00 0,98 – 1,02 0,76  0,98 0,96 – 1,01 0,30  0,98 0,97 – 0,99 0,04 

Sexo 0,87 0,76 – 0,99 0,04  0,87 0,76 – 1,00 0,05  0,87 0,76 – 0,99 0,05 

Tipo de Parto 1,00 0,86 – 1,17 0,92  1,01 0,87 – 1,18 0,82  1,01 0,87 – 1,17 0,87 

Esc. materna            

≤ 3 anos 0,82 0,40 – 1,69 0,603  0,82 0,40 – 1,69 0,82  0,82 0,40 – 1,69 0,26 

4 - 7 anos 0,80 0,59 – 1,07 0,13  0,80 0,60 – 1,08 0,15  0,80 0,60 – 1,07 0,14 

Cons. Pré-natais 3,61 3,12 – 4,18 p<0,001  3,64 3,15 – 4,21 p<0,001  3,63 3,14 – 4,19 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,18 – 1,57 p<0,001  1,36 1,18 – 1,56 p<0,001  1,36 1,18 – 1,57 p<0,001 

Núm. Filhos vivos 0,95 0,87 – 1,04 0,35  0,95 0,87 – 1,04 0,35  0,85 0,73 - 0,99 0,03 

Núm. Filhos mortos 1,21 1,02 – 1,44 0,02  1,20 1,02 – 1,43 0,02  1,21 1,02 – 1,44 0,02 

Variável  1° Trimestre 2° Trimestre  3° Trimestre 

 
OR IC p-valor  OR IC p-valor  OR IC p-valor 

O3 1,00 0,99 – 1,00 0,22  1,00 0,99 – 1,00 0,42  1,00 0,99 – 1,00 0,16 

Sexo 0,87 0,76 – 0,99 0,05  0,87 0,76 – 1,00 0,05  0,87 0,76 – 1,00 0,06 

Tipo de Parto 1,01 0,86 – 1,17 0,89  1,01 0,87 – 1,18 0,82  1,01 0,87 – 1,17 0,85 

Esc. materna            

≤ 3 anos 0,83 0,40 – 1,70 0,61  0,83 0,40 – 1,70 0,61  0,83 0,40 – 1,70 0,61 

4 - 7 anos 0,80 0,60 – 1,07 0,13  0,80 0,60 -1,08 0,15  0,80 0,60 – 1,08 0,15 

Cons. Pré-natais 3,62 3,13 – 4,18 p<0,001  3,64 3,15 -4,21 p<0,001  3,64 3,15 -4,21 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,19 - 1,57 p<0,001  1,36 1,18 – 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,57 p<0,001 

Núm. Filhos vivos 0,95 0,87 – 1,04 0,03  0,95 0,87 – 1,04 0,35  0,95 0,87 – 1,04 0,34 

Núm. Filhos mortos 1,21 1,02 – 1,44 0,02  1,21 1,02 – 1,43 0,02  1,00 1,02 - 1,43  0,02 
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Tabela 10 - Análise Múltipla para prematuridade das variáveis independentes no modelo múltiplo para os três trimestres no 
período de 2012 a 2015. 
 

Variável 1° Trimestre 
 

2° Trimestre 
 

3° Trimestre 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

PM2,5 0,99 0,98 – 1,00 0,11  0,98 0,97 – 1,00 0,07  0,96 0,94 – 0,98 0,01 

Sexo 0,87 0,76 - 0,99 0,04 
 

0,87 0,76 - 1,00 0,05 
 

0,86 0,76 - 0,99 0,03 

Cons. Pré natais 3,52 3,05 - 4,06 p<0,001 
 

3,53 3,06 - 4,07 p<0,001 
 

3,53 3,06 - 4,07 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 0,94 -1,03 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001 

Número de filhos            

nascidos mortos 1,2 1,02 - 1,43 0,02 
 

1,2 1,01 - 1,42 0,03 
 

1,2 1,01 - 1,42 0,03 

Variável 1° Trimestre 
 

2° Trimestre 
 

3° Trimestre 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

PM10 1,00 0,99 – 1,01 0,17 
 

0,99  0,98 – 1,00 0,14 
 

0,98 0,97 – 0,99 0,04 

Sexo 0,87 0,76 - 0,99 0,04 
 

0,87 0,76 - 1,00 0,05 
 

0,87 0,76 - 0,99 0,04 

Cons. Pré-natais 3,52 3,05 - 4,07 p<0,001 
 

3,55 3,08 - 4,1 p<0,001 
 

3,54 3,07 - 4,08 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,18 - 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001 

Número de filhos            

nascidos mortos 1,2 1,02 - 1,43 0,02 
 

1,2 1,01 1,42 0,03 
 

1,2 1,01 - 1,42 0,03 

Continua 
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Variável 1° Trimestre 
 

2° Trimestre 
 

3° Trimestre 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

O3 1,00 0,99 – 1,00 0,20 
 

1,00 0,99 – 1,00 0,37 
 

1,00 0,99 – 1,00 0,14 

Sexo 0,87 0,76 - 0,99 0,04 
 

0,87 0,76 - 1,00 0,05 
 

0,87 0,76 - 0,99 0,04 

Cons. Pré natais 3,23 3,06 - 4,07 p<0,001 
 

3,55 3,08 - 4,1 p<0,001 
 

3,55 3,08 - 4,10 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,18 - 1,57 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001 

Número de filhos            

nascidos mortos 1,2 1,02 - 1,43 0,02 
 

1,2 1,01 1,42 0,03 
 

1,2 1,01 - 1,42 0,03 

Variável 1° Trimestre 
 

2° Trimestre 
 

3° Trimestre 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

 
OR IC p-valor 

NO2 1,00 0,98 – 1,02 0,75  0,98 0,96 – 1,01 0,28  0,99 0,97 – 1,01 0,46 

Sexo 0,87 0,76 - 0,99 0,04 
 

0,87 0,76 - 1,00 0,05 
 

0,87 0,76 - 0,99 0,04 

Consultas pré natais 3,52 3,05 - 4,06 p<0,001 
 

3,55 3,07 - 4,1 p<0,001 
 

3,54 3,07 - 4,08 p<0,001 

Idade da Mãe 1,36 1,18 - 1,57 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001  1,36 1,18 - 1,56 p<0,001 

Número de filhos            

nascidos mortos 1,2 1,02 - 1,43 0,02 
 

1,2 1,01 1,42 0,03 
 

1,2 1,01 - 1,42 0,03 
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Observando os resultados na tabela 10 para a análise múltipla para os 

poluentes considerando a prematuridade, foi possível observar que não houve, para 

o PM2,5, associação significante no primeiro trimestre, mas sim fator protetor no 

segundo e terceiro trimestre; o PM10 apresentou fator protetor no terceiro trimestre; 

já o NO2 e o O3 não apresentaram associação na análise múltipla. Já com relação 

às variáveis do SINASC, consultas pré-natais, idade da mãe e número de filhos 

mortos, apresentaram efeitos em todos os trimestres e para todos os poluentes. A 

variável sexo apresentou efeito protetor significante em todos os trimestres. 

Os resultados correspondentes à análise de aumento da concentração 

média dos poluentes em cada trimestre de gestação por meio dos intervalos 

interquartis (IQT) e a respectiva variação na chance de ocorrência de casos de BPN 

e prematuridade são mostrados nas figuras abaixo (figuras, 18 a 25). 

As barras verticais representam os Intervalos de confiança dos quartis de 

cada trimestre. Cada barra destaca os limites superior e inferior dos intervalos de 

confiança – representados pelos traços dos extremos de cada barra – e o valor do 

OR, representado pelo traço que pode ou não estar no meio das barras. O pequeno 

círculo na região do primeiro quartil mostra o valor de referência. 

 A figura 18 mostra os resultados das concentrações do ozônio para BPN em 

seus respectivos quartis para os trimestres gestacionais. Não foi verificada 

associação significativa em nenhum dos IQT em nenhum dos trimestres. 
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Figura 18 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para baixo peso ao nascer 

por quartis de exposição ao O3 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 

 

 

  

 

 

Na figura 19, as estatísticas referentes ao PM10 para o BPN, mostraram 

efeito protetor no primeiro trimestre de gestação. No segundo trimestre, apenas o 

segundo (OR = 1,38, IC95%: 1,077 – 1,78) e quarto quartil (OR = 1,31, IC95%: 1,03 
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– 1,66) indicaram associação significativa. Para o terceiro trimestre, o segundo (OR 

= 1,32, IC95%: 1,04 – 1,66) e terceiro quartis (OR = 1,24, IC95%: 0,99 – 1,57) 

apresentaram associação positiva e significante.  

 

Figura 19 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para baixo peso ao nascer 

por quartis de exposição ao PM10 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 
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A figura 20 mostra os resultados para as concentrações de PM2,5. Não foi 

encontrada associação significativa para primeiro e terceiro trimestre. Apenas o 

segundo quartil do segundo trimestre (OR = 1,41, IC95%: 1,12 – 1,76) apresentou 

associação positiva com significância estatística. 

 

Figura 20 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para baixo peso 
ao nascer por quartis de exposição ao PM2,5 em cada trimestre de gestação pelo modelo 
múltiplo. 
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A figura 21 retrata as estimativas de efeito do NO2. Apenas o último quartil 

do terceiro trimestre (OR = 1,27 IC95% 1,23 – 1,57) apresentou associação positiva 

com significância.  

 

Figura 21 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para baixo peso ao nascer 

por quartis de exposição ao NO2 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 
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A figura 22 mostra os resultados da exposição ao O3 e a prematuridade em 

seus respectivos quartis para os três trimestres de gestação. Houve associação 

positiva com significância para o segundo (OR = 1,35 IC95% 1,05 – 1,75) e quarto 

quartis (OR = 1,47 IC95% 1,05 – 2,07), no primeiro trimestre. Já para o terceiro 

trimestre, apenas o segundo quartil apresentou significância (OR = 1,26 IC95% 0,99 

– 1,59). 

 

Figura 22 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para prematuridade por 

quartis de exposição ao O3 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 
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 Considerando os efeitos do PM10 para prematuridade, representados na 

figura 23, foi observada associação no primeiro trimestre no quarto IQT (OR = 1,28 

IC95% 1,00 – 1,64). Já no segundo trimestre apesar de todos os quartis mostrarem 

associação, apenas o segundo (OR = 1,37 IC95% 1,07 – 1,77) e o quarto quartil 

(OR = 1,30 IC95% 1,03 – 1,65) mostraram significância. No terceiro trimestre, o 

terceiro (OR = 0,71 IC95% 0,57 – 0,89) e quarto quartil (OR = 0,75 IC95% 0,59 – 

0,95) tiveram valores significantes, mas apresentaram fator protetor. 

 

Figura 23 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para prematuridade por 

quartis de exposição ao PM10 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 

 

 

  



90 

 

Observando a figura 24, o primeiro e segundo trimestres não apresentaram 

valores significativos para o PM2,5 e a prematuridade. No terceiro trimestre, houve 

associação negativa significante para o terceiro (OR = 0,69 IC95% 0,54 – 0,89) e 

quarto quartis (OR = 0,71 IC95% 0,56 – 0,88). 

 

Figura 24 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para prematuridade por 

quartis de exposição ao PM2,5 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 
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A exposição materna ao NO2 não apresentou associação significativa nos 

três trimestres de gestação, apesar de mostrar pequena associação no quarto 

quartil (OR = 1,02 IC95% 0,73 – 1,43) do primeiro trimestre, e terceiro quartil (OR = 

1,05 IC95% 0,81 – 1,37) do terceiro trimestre, porém sem significância estatística, 

como mostrado na figura 25. 

 

Figura 25 – Odds ratio (OR) ajustados e intervalos de confiança de 95% para prematuridade por 

quartis de exposição ao NO2 em cada trimestre de gestação pelo modelo múltiplo. 
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4.6 Análise Espacial 

 

Para a realização das análises espaciais, foi feita a distribuição espacial dos 

NV e óbitos fetais no município de Santos. 

 

4.6.1 Distribuição dos Nascidos Vivos na Cidade de Santos 

 

 A figura 26 mostra a distribuição dos nascidos vivos da cidade de Santos no 

período do estudo, de 2012 a 2015. Em destaque, a região insular, a qual abriga a 

maior parte da população e que foi considerada para compor a população de 

estudo. 

 

Figura 26 – Distribuição dos NV na cidade de Santos no período de 2012-2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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4.6.2 Distribuição dos natimortos na cidade de Santos 

 

Dos 191 óbitos fetais, foi possível realizar a geocodificação de 190 deles. A 

figura 27 mostra a distribuição dos óbitos fetais na cidade de Santos no período de 

2012 a 2015. 

 

Figura 27 – Distribuição dos natimortos na cidade de Santos no período de 2012 a 2015. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

 

4.6.3 Taxa bayesiana empírica local 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados dos cálculos das taxas 

bayesianas por bairros. A taxa bayesiana é usada para suavizar as taxas brutas, 
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especialmente com populações menores que podem estar sujeitas a flutuações das 

taxas médias, conforme consta no capítulo anterior.  

 

4.6.3.1 Taxa bayesiana empírica local para baixo peso ao nascer 

 

A figura 28 apresenta o resultado da taxa de baixo peso ao nascer 

suavizada por bairros. É possível observar que a região noroeste da cidade abriga 

bairros com as maiores taxas de prematuridade. Por outro lado, a região leste 

apresenta menores taxas, quase como se a cidade estivesse virtualmente dividida 

ao meio em razão das taxas. A maioria dos bairros de Santos se manteve acima da 

taxa nacional de BPN nacional, que é de 7,84% (DATASUS, 2020). 

 

Figura 28 – Taxa bayesiana empírica espacial de BPN no município de Santos no período de 2012 

a 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 
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4.6.3.2 Taxa bayesiana para a prematuridade 

 

A figura 29 apresenta o resultado da taxa de prematuridade também 

suavizada por bairros pelo método bayesiano. Diferentemente do BPN, as taxas 

mais altas atingem a maioria dos bairros da cidade, alcançando valores de até 

12,61%, acima da média nacional de 10,2% de nascidos pré-termo (DATASUS, 

2020). 

 

Figura 29 – Taxa bayesiana empírica espacial de prematuridade no município de Santos no período 

de 2012 a 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

 

4.6.3.3 Taxa bayesiana empírica local para natimortalidade 

 

Foi realizado o cálculo do coeficiente de natimortalidade por bairros, usando 

a taxa bayesiana empírica local para suavizar os resultados com o uso da matriz de 

vizinhança. 
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A figura 30 mostra o resultado da taxa suavizada por bairros. Os bairros 

próximos ao porto e na região mais central próximo aos morros, apresentaram 

coeficientes maiores que a taxa nacional, que é de 1,08% (DATASUS, 2020), no 

entanto, o município apresenta, no geral, coeficiente levemente menor que o 

nacional, de 0,94% (DATASUS, 2020). 

 

Figura 30 – Taxa bayesiana empírica local para natimortalidade 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

 

4.6.4 Índice de Moran 

 

Foram realizadas as análises das taxas brutas do BPN, prematuridade e 

Natimortalidade, utilizando o cálculo do I de Moran univariado global e local (LISA) 

para verificar a autocorrelação dos casos para cada desfecho. 
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4.6.4.1 I de Moran univariado global e (LISA) para BPN, prematuridade e 

natimortalidade 

 

A figura 31 a seguir mostra imagens dos diagramas de espalhamento do I 

de Moran Global para os desfechos analisados. Apesar do desfecho prematuridade 

apresentar autocorrelação pelo seu valor positivo, esse valor não foi significante (p-

valor = 0,16). Também, para os desfechos BPN e óbitos fetais, não foi observado 

valor significante (p-valor = 0,41 e p-valor = 0,40, respectivamente), apresentando 

autocorrelação inversa. 

 

Figura 31 – Diagramas de espalhamento do I de Moran Global para os três desfechos. 

BPN     Prematuridade 

 

Natimortalidade 
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A figura 32 e 33 mostram mapas com os resultados do I de Moran local ou 

LISA. Os mapas A são espelhos dos mapas B, no entanto, evidenciam informações 

diferentes. Os mapas A mostram os níveis de significância para o índice e os mapas 

B qual o tipo de autocorrelação encontrada. Mesmo que não tenham sido 

encontrados valores significantes para natimortalidade no I de Moran global, quando 

realizada pelo LISA, três bairros apresentaram significância. Os bairros São Manoel 

e Piratininga, indicados com a cor vermelha, mostraram autocorrelação positiva 

(High-High), ou seja, bairros com altas taxas de natimortalidade tem vizinhos que 

também apresentam altas taxas. O bairro que não apresenta autocorrelação (Low-

High), é um bairro com taxa menor, cercado com vizinhos que possuem taxas 

maiores. Informações sobre natimortalidade podem ser observadas na figura 27. 

 

Figura 32 – Índice LISA para Natimortalidade. A – Mapa de Significância; B – Mapa do diagrama de 

espalhamento. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com o resultado das análises.  

Nota: bairros caracterizados como indefinidos não estavam presentes nas informações do SIM, não 

tendo, portanto, informação de óbitos. 

 

 

 

A B 
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A figura 33 apresenta os bairros que apresentaram significância estatística 

em relação ao BPN. Dois bairros, Morro Santa Maria e Morro São Bento, 

apresentam autocorreção positiva, ou seja, bairros com médias altas com vizinhos 

também com taxas maiores. 

 

Figura 33 – Índice LISA para BPN. A – Mapa de Significância; B – Mapa do diagrama de 

espalhamento. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com o resultado das análises.  

Nota: bairros caracterizados como indefinidos não estavam presentes nas informações do SINASC, 

não tendo, portanto, informação de NV. 

 

Não foram encontrados índices de autocorrelação para o desfecho 

prematuridade. Nenhum bairro apresentou significância estatística para o índice 

LISA, indicando que pode haver distribuição aleatória desses indicadores no 

município. 

 

4.6.5 Detecção de clusters pelo método Scan 

 

Foram realizadas as análises espaciais, espaço-temporais e temporais 

tanto para o desfecho prematuridade, BPN e natimortalidade. 

 

 

A B 
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4.6.5.1 Baixo peso ao nascer 

 

O número de gini foi usado para delimitar o tamanho da população de 

estudo para determinar quais seriam os clusters mais prováveis. De acordo com os 

resultados, o tamanho determinado foi de 50%, conforme mostra a figura 34. 

 

Figura 34 – Resultado do índice de gini para análise de clusters para BPN. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

  

Para o BPN, foram encontrados clusters significantes para as análises 

espaciais conforme mostra a figura 35. 
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Figura 35 – Clusters espaciais para o BPN no Município de Santos, 2012-2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

 

O cluster representado como tendo RR > 1, é aquele em que o número de 

casos esperados é menor do que o número de casos encontrados. Foi encontrado 

para este cluster 723 casos observados para um total de 646 esperados. Para essa 

análise, foi encontrado um risco de 1,22 com p-valor de 0,03. A região indicada por 

esse cluster apresenta risco elevado para o BPN em relação às outras. Os bairros 

presentes nessa região foram: Bom Retiro, Morro Marapé, Monte Serrat, Morro 

Penha, Morro Caneleira, Morro Cachoeira, Morro Embaré, Morro Nova Cintra, Morro 

Santa Maria, Morro Fontana, Morro Pacheco, Porto Valongo, Areia Branca, Morro 

Jabaquara, Santa Maria, Caneleira, Porto Paquetá, Morro José Menino, Morro 

Chico de Paula, Morro Saboó, Vila Progresso, Castelo, Outeirinhos, Porto Saboó, 

São Manoel, Morro São Bento, São Jorge, Rádio Clube e Jabaquara. 

O cluster indicado pela cor azul apresenta fator protetor em relação ao BPN 

em relação às outras áreas fora do cluster. Ele indica que o número de casos de 
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BPN para essa região é menor do que o número de casos esperados. Foram 707 

casos observados para 483 casos esperados. Foi encontrado um risco de 0,82, com 

p-valor de 0,031. Bairros presentes na região desse cluster foram: José Menino, 

Pompéia, Gonzaga, Boqueirão, Embaré, Aparecida, Ponta da Praia, Marapé, 

Campo Grande, Encruzilhada, Vila Nova, Estuário e Macuco. 

Não foram encontrados clusters significantes nas análises espaço-temporal 

e temporal. 

 

4.6.5.2 Prematuridade 

 

Da mesma forma, o índice de gini foi usado para delimitar o tamanho da 

população do método scan. Foi encontrado o índice de 50%, como mostra a figura 

36 abaixo. 

 

Figura 36 – Resultado do índice de gini para análise de clusters para prematuridade. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

 

Os clusters significantes estão representados na figura 37 abaixo. Aquele 

representado pela cor vermelha possui risco de 1.11 e p-valor de 0,005, com 929 

casos quando o esperado era 837. Bairros que estão presentes na região do cluster 

foram: Morro Santa Maria, Morro Caneleira, Morro Pacheco, Vila Progresso, Morro 
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Marapé, Porto Valongo, Castelo, Areia Branca, Morro penha, Morro Embaré, Bom 

Retiro, Porto Saboó, São Jorge, Santa Maria, Morro Cachoeira, Monte Serrat, Porto 

Paquetá, Rádio Clube, Jabaquara, Porto Alemoa, Paquetá, Caneleira, Morro Nova 

Cintra, Outeirinhos, São Manoel, Morro José Menino, Morro Jabaquara, Vila 

Belmiro, Morro Fontana e Vila Mathias. 

O cluster que apresentou RR< 1, representado pela cor azul, possui risco 

de 0,75 com p-valor de 0,018, com 203 casos observados para um total de 261 

casos esperados. Os bairros presentes nesse cluster foram: Boqueirão, Gonzaga e 

Embaré. 

 

Figura 37 – Clusters espaciais para prematuridade no Município de Santos, 2012-2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 

 

A figura 38 mostra o cluster significante encontrado na análise espaço-

temporal. 



104 

 

O cluster representado possui fator protetor com risco de 0,51 com p-valor 

de 0,015, com 34 casos observados, enquanto o esperado era de 66. Os mesmos 

bairros que apresentaram RR protetor em relação a prematuridade, apresentaram 

o mesmo resultado para a análise espaço-temporal, que foram os seguintes: 

Boqueirão, Gonzaga e Embaré.  

Os bairros: Morro Santa Maria, Morro Caneleira, Morro Pacheco, Vila 

Progresso, Morro Marapé, Porto Valongo, Castelo, Areia Branca, Morro penha, 

Morro Embaré, Bom Retiro, Porto Saboó, São Jorge, Santa Maria, Morro Cachoeira, 

Monte Serrat, Porto Paquetá, Rádio Clube, Jabaquara, Porto Alemoa, Paquetá, 

Caneleira, Morro Nova Cintra, Outeirinhos, São Manoel, Morro José Menino, Morro 

Jabaquara, Vila Belmiro, Morro Fontana e Vila Mathias estão presentes nos clusters 

com RR >1 tanto para o BPN quanto para a prematuridade. Os bairros incluídos no 

cluster de RR protetor para a prematuridade também estavam presentes no cluster 

de mesmo risco para BPN. 

 

Figura 38 – Cluster espaço-temporal dos prematuros. Município de Santos, 2012-2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora com o resultado das análises. 
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Não foram encontrados clusters significantes na análise temporal. 

 

4.6.5.3 Natimortalidade 

 

Não foram encontrados clusters significantes nas análises espacial e 

espaço-temporal para o desfecho natimortalidade. 
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5 DISCUSSÃO 

 

Na primeira parte da pesquisa foi considerada a exposição materna aos 

poluentes e os desfechos perinatais, especialmente aqueles que foram alvo desta 

investigação: baixo peso ao nascer, prematuridade e natimortalidade. 

Foi verificada a associação entre o baixo peso ao nascer e a prematuridade, 

tanto com variáveis presentes na ficha do SINASC, quanto com a presença e a 

concentração de poluentes atmosféricos. Também foram investigadas através da 

análise espacial e espaço temporal a distribuição destes casos, o comportamento 

geoespacial e as prováveis correlações e dependência no espaço. 

Foram realizadas análises de regressão logística com os nascidos vivos 

com residência dentro do raio de 2 km das estações de monitoramento para verificar 

o impacto das variáveis independentes naquelas dependentes. Isso foi necessário 

porque Santos conta com apenas 2 estações de monitoramento, ambas 

localizando-se muito próximo umas das outras e longe de áreas de maior 

vulnerabilidade como a região noroeste da cidade. Portanto, foi necessário 

estabelecer uma proximidade em relação às estações de monitoramento é 

importante, pois a incerteza sobre a exposição aos poluentes, especialmente o 

material particulado, aumenta conforme a distância (KUMAR, 2016). Para as 

análises espaciais, foi considerada toda a população residente na cidade de Santos, 

utilizados os modelos de probabilidade de Poisson e a taxa empírica bayesiana local 

para determinar o comportamento dos casos no espaço. 

 

5.1 Concentrações dos poluentes, temperatura e umidade 

 

Em 2015 a CONAMA divulgou portaria revendo os padrões de poluição com 

base nas diretrizes publicadas pela OMS atualizadas em 2005. Portanto, esses 

limites foram usados como referências para analisar a concentração dos poluentes 

por meio de suas médias diárias assim como seus valores de referências também 

diários. 
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As concentrações de ozônio ao longo do período excederam tanto os 

padrões da CONAMA quanto os da OMS. De acordo com o relatório da qualidade 

do ar divulgado pela CETESB (2015), o ozônio é o único poluente que tem 

registrado aumento nas concentrações diárias nos últimos anos. Em Santos, o pico 

de suas concentrações foi registrado principalmente nos meses de início e final do 

ano, em que há o aumento da temperatura e altas taxas de insolação. No entanto, 

de acordo com o mesmo relatório, devido às complexas reações envolvendo o gás 

ozônio e seus precursores na atmosfera e condições meteorológicas, não é possível 

encontrar tendência de sua concentração ao longo dos anos (CETESB, 2015). 

É importante observar também que não há informações de ozônio para o 

ano de 2012, assim como dados da umidade relativa do ar para parte do ano de 

2013, mas os dados estavam completos para restante do período. Essa falha pode 

ter ocorrido por motivos de manutenção ou mudanças na estação. 

Todas as informações estavam completas para o NO2 e ele se manteve 

abaixo dos parâmetros da CONAMA e OMS. As concentrações desse gás em 

Santos seguiram a tendência das concentrações do gás em todo o estado 

(CETESB, 2015). 

O material particulado fino (PM2,5), registrou concentrações acima do limite 

da OMS, mas abaixo dos padrões da CONAMA. Não houve informações válidas 

para 343 dias, cerca de 20% do total de 1665 medições disponíveis. Os meses com 

maiores concentrações de PM2,5 foram aqueles do inverno, antes e depois de julho, 

o que pode estar associado às condições desfavoráveis de dispersão, que nessa 

época do ano, tendem a registrar a umidade relativa do ar menor (CETESB, 2015). 

As informações de medição sobre PM10 estavam com completitude de 

aproximadamente 99%. Na média, apresentou concentrações maiores que os 

parâmetros da CONAMA e especialmente da OMS. Da mesma forma que o PM2,5, 

apresentou maiores concentrações nos meses de inverno, especialmente nos anos 

de 2012 e 2013, com picos menores e redução em 2015. De acordo com a CETESB 

(2015), no ano de 2015 houve redução das concentrações médias devido a 

condições bastantes favoráveis à dispersão desse poluente. 
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A dispersão dos poluentes do ar pode estar condicionada a alguns fatores. 

Condições mais quentes, com maior incidência de luz solar, podem favorecer 

concentrações maiores de ozônio por exemplo, porque a luz é necessária nas suas 

reações de formação. Já poluentes como os diferentes tipos de material 

particulados, podem estar em maior concentração durantes os meses de inverno, 

pois o clima seco dificulta sua dispersão (CETESB, 2015). 

É sabido que tanto temperatura, inversão térmica, velocidade do vento, 

umidade e precipitação, quanto eventos que podem ocorrer a centenas de 

quilômetros da fonte de emissão ou aqueles que ficam a poucos metros de uma 

chaminé, podem alterar ou influenciar a dispersão dos poluentes do ar (CETESB, 

2015; ANDRADE, 2016). 

As movimentações das massas de ar também são importantes fatores de 

dispersão, podendo ser influenciadas por fatores de temperatura e pressão. 

Cidades litorâneas como Santos, podem estar sujeitas a condições diferentes de 

dispersão, principalmente pela sua geografia e a ação de dois tipos de brisas: as 

marítimas, que ocorrem pela capacidade diferente de retenção de calor entre as 

superfícies do solo e do mar; e as terrestres, que se formam à noite, também pela 

diferença do calor específico entre as duas superfícies. Também por estar junto à 

serra do mar, pode sofrer a influência dos ventos de vale e montanha que também 

funcionam numa dinâmica parecida. Durante o dia a camada de ar próxima ao solo 

esquenta e por ser menos densa, movimenta-se em direção à montanha; à noite, 

ocorre o processo inverso, fazendo com que o vento “desça” a montanha 

(ANDRADE, 2016). 

Todos os fatores citados anteriormente podem contribuir para a dinâmica 

da dispersão dos poluentes em Santos, fazendo com que a concentração deles na 

atmosfera tenha um comportamento diferente do que outras cidades em 

configurações geográficas distintas.  

Muitas pesquisas que têm como objetivo estudar os efeitos adversos da 

poluição, adotam sazonalidade nas suas análises. Isso porque aspectos como 

temperatura e outros padrões ligados ao clima, como umidade relativa do ar, 
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susceptibilidade maior para alergias, disponibilidade de alimentos e fatores 

ambientais podem contribuir para o desenvolvimento dos desfechos perinatais em 

um determinado intervalo de tempo (WOODRUFF et al., 2009; KLOOG, 2019). 

Considerar esses fatores é importante, pois eles podem influenciar a variação da 

concentração dos poluentes, sendo, portanto, necessário ter que adicioná-los às 

análises como fatores de confusão (SLAMA et al., 2008). A exemplo disso, alguns 

trabalhos observaram influência da temperatura nos desfechos perinatais 

(BRUCKNER; MODIN; VÅGERÖ, 2014; POURSAFA, PARINAZ; KEIKHA, 

MOJTABA; KELISHADI, 2015; KUEHN; MCCORMICK, 2017; SON et al., 2018).  

 

5.2 Considerações sobre BPN, prematuridade e óbitos fetais 

 

Analisando comparativamente os dados do SINASC e do SIM 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a prevalência brasileira de BPN no 

período de 2012 – 2015 foi de 7,84%; assim como a de prematuridade, 10,2%; e 

óbitos fetais, 1,08%. De acordo com o mesmo banco de dados, a cidade de Santos 

apresentou taxas próximas às nacionais: que foram 8,88% para BPN, 10,31% para 

prematuridade, com exceção dos óbitos fetais, levemente menores, com 0,94% 

para óbitos fetais (DATASUS, 2020). 

Considerar esses dados tem enorme relevância para traçar estratégias de 

políticas públicas. Por isso, muitas pesquisas tem sido realizadas para entender os 

fatores envolvidos nesses desfechos e os mecanismos envolvidos nos desfechos 

perinatais relacionados à poluição do ar. Muitas perguntas têm sido feitas: Como 

quantificar o efeito da poluição? É possível estabelecer uma associação positiva? 

Existem janelas de exposição em que o feto ou a mãe estariam mais suscetíveis a 

altas ou baixas concentrações dos poluentes? Fatores sociais e econômicos podem 

ter relação com esses desfechos? Quais são os fatores fisiopatológicos envolvidos? 

Os casos podem estar correlacionados espacialmente ou podem ser considerados 

de forma independente?  
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Esses e outros questionamentos têm permeado as pesquisas relacionadas 

a esse assunto nos últimos anos e apesar de haver resultados consistentes, muitos 

tem sido divergentes e não conclusivos (QIAN et al., 2016b; YUAN et al., 2019).  No 

entanto, há um contínuo interesse da comunidade científica na tentativa de 

responder a essas perguntas, principalmente pelo impacto na saúde e na economia 

da população. 

É sabido que crianças nascidas prematuramente e/ou com baixo peso estão 

entre as maiores causas de mortalidade e morbidade infantil. Cerca de 1 milhão de 

crianças morrem a cada ano por complicações de nascimentos prematuros. Isso faz 

com que essa seja a principal causa de morte entre crianças de até 5 anos de idade. 

Aqueles que sobrevivem podem ter consequências por toda a vida, com maior 

chance de desenvolvimento de doenças respiratórias, atraso de crescimento e 

desenvolvimento motor, podendo também contribuir para o desenvolvimento de 

doenças crônicas nos adultos (SCHNEIDER; BREITNER; CYRYS, 2011; 

NEGRATO; GOMES, 2013; BACCARAT DE GODOY MARTINS et al., 2016; LIN; 

BACCARELLI; BURRIS et al., 2016; SANTOS et al., 2016). A prematuridade 

também pode causar alterações cardiovasculares como diminuição do tamanho da 

aorta e mudanças na estrutura e função do miocárdio (CHEHADE et al., 2018). 

Funções neurológicas, como as do sentido, audição, visão e paladar, podem ter seu 

desenvolvimento afetados. Desenvolvimento cognitivo, transtornos de déficit de 

atenção e hiperatividade, linguagem entre outros, também podem estar 

relacionados a consequências de nascimentos pré-termo (REAM; LEHWALD, 

2017). As funções respiratórias também podem ser prejudicadas. Crianças 

prematuras, no período neonatal, podem desenvolver doenças pulmonares que 

podem acompanhá-las nos primeiros anos de vida. O parto prematuro pode 

interromper o desenvolvimento pulmonar normal e de seu epitélio. A displasia 

bronco pulmonar, uma doença crônica neonatal, pode ser citada como um exemplo 

de uma importante doença crônica entre os recém nascidos prematuros, sendo 

consequência desse tipo de desfecho (BEHRMAN; BUTLER, 2007; PIKE; LUCAS, 

2015; LOOI et al., 2019). 
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O BPN pode ter diversas causas, como: precoce indução ao parto, 

gravidezes múltiplas, infecções e doenças crônicas como diabetes e pressão alta. 

Fatores econômicos também podem desempenhar seu papel, como baixo nível 

educacional materno, idade da mãe, estado civil, número de consultas pré-natais e 

outros. O BPN pode ser precursor de comorbidades importantes como paralisia 

cerebral, sepse, displasia bronco pulmonar, síndrome respiratória aguda, icterícia, 

meningite e pneumonia; assim como estar ligado a efeitos adversos nas funções e 

tamanho dos rins. Em muitos casos o BPN pode estar associado aos nascimentos 

pré-termos (WEISE, 2012; MENDES et al., 2015; FERDOUS et al., 2018). 

A revista Lancet em 2011, em uma série de estudos publicados sobre 

natimortalidade, agrupou os fatores de risco em duas categorias – variáveis 

maternas: são aquelas de caráter demográficas e ligadas a fertilidade, infecções, 

nutrição, estilo de vida, doenças crônicas não transmissíveis, e características 

ambientais como poluição do ar, por exemplo. Há também aquelas relacionadas ao 

feto, como sexo, gravidez pós-termo, malformações congênitas (LAWN et al., 2016). 

Embora as causas para o BPN e prematuridade possam ser diversas, 

grande número de investigações tem sido feito na tentativa de estabelecer as 

relações de fatores ambientais, variáveis socioeconômicas e a presença de fatores 

biológicos.  

Muitas evidências têm sido avaliadas na tentativa de definir qual poderia ser 

o papel de cada um desses fatores, especialmente os ambientais e como eles 

influenciam a gestação provocando tais desfechos.  

 

5.2.1 Plausibilidade biológica para os desfechos perinatais 

 

Grande desafio que tem sido levantado nos últimos anos é a possibilidade 

de estabelecer em quais períodos os fetos poderiam estar mais suscetíveis ou 

vulneráveis aos efeitos da poluição. Por isso, alguns estudos têm adotado janelas 

trimestrais – como adotado neste estudo –, semanais, mês gestacional e até mesmo 

todo o período da gestação para avaliar o efeito dos poluentes (WANG et al., 2018; 
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SHERIDAN et al., 2019). Duas possibilidades para tal janela de susceptibilidade 

poderiam ser o início da gestação, quando há a implantação e desenvolvimento da 

placenta ou ao final, entre a 28ª e 37ª semana, por exemplo, quando a velocidade 

de crescimento do feto é maior (WOODRUFF et al., 2009). WANG et al., (2018), 

sugere que a janela de exposição seria do meio ao final da gestação, especialmente 

para nascimentos pré-termo. No entanto, tem havido dificuldade no sentido de 

identificar tais janelas e não há um consenso a respeito de qual seria o período de 

maior vulnerabilidade.   

Um dos aspectos estudados na relação poluição-desfechos perinatais é 

aquele em que se procura compreender quais são os mecanismos fisiopatológicos 

envolvidos, ou como também é chamado, plausibilidade biológica. 

Com relação aos fatores ambientais, especialmente aos poluentes 

atmosféricos, uma das possíveis explicações para o BPN e prematuridade é o fato 

de os poluentes estarem ligados a uma série de processos inflamatórios que seriam 

chave para os desfechos citados (SCHNEIDER; BREITNER; CYRYS, 2011).  

A exposição materna aos poluentes, especialmente àqueles particulados, 

pode alterar os complexos processos de coagulação sanguínea, função endotelial, 

resposta imunológica e a diminuição da eficiência da função transplacentária, 

afetando o crescimento e desenvolvimento do feto, além de aumentar a viscosidade 

do sangue, causando a diminuição do oxigênio disponível para o feto e prejudicar o 

desenvolvimento pulmonar (GLINIANAIA et al., 2004; LEE et al., 2004; 

SCHNEIDER; BREITNER; CYRYS, 2011; GEBCZYŃSKI; KOŁODZIEJ; KHAN, 

2012; VERAS et al., 2017). 

Citando especificamente os diferentes tipos de material particulado,  

KANNAN et al. (2006), aponta que o estresse oxidativo causado pela presença 

desses poluentes pode afetar o desenvolvimento do embrião nos primeiros estágios 

de desenvolvimento, além de causar danos ao DNA, interrompendo seu processo 

de transcrição. 

Partículas ultrafinas como o PM2,5, parecem ser aquelas que mais 

contribuem para o estresse oxidativo e o processo inflamatório. O estresse oxidativo 
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pode ser desencadeado, pelo contato de espécies de oxigênio ativo formados com 

os radicais livres do sangue, pois PM2,5 pode transportar metais de transição 

solúveis ou até mesmo, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que possuem alta 

capacidade oxidativa podendo entrar na membrana celular e afetar o metabolismo 

mitocondrial (LI et al., 2003; DÍAZ et al., 2016). Mecanismos como esses podem 

estar envolvidos possivelmente na contribuição da ocorrência de pré-eclâmpsia, o 

que pode levar a nascimentos pré-termo (REDMAN, 1999). Estudos realizados com 

ratos, considerando concentrações de PM2,5, constataram marcadores de lesões no 

DNA causadas pelo estresse oxidativo nos pulmões, fígado e rins (DE OLIVEIRA et 

al., 2018), a diminuição no número de alvéolos e marcadores transcriptômicos que 

indicam danos na regulação do DNA, inflamação e regulação da proliferação celular 

(LOPES et al., 2018). 

Inflamação placentária e intrauterina também têm sido citados como 

consequências da exposição ao material particulado, através da identificação da 

presença de biomarcadores de inflamação (KANNAN et al., 2006; LIN; 

BACCARELLI; BURRIS et al., 2016; NACHMAN et al., 2016; LIN et al., 2020). 

Fatores epigenéticos também tem sido discutidos em relação a esses 

processos (BURRIS et al., 2016; NACHMAN et al., 2016). Há três fatores pelos 

quais mudanças epigenéticas podem atuar: a diminuição da metilação do DNA, 

modificações das histonas e microRNAs não codificáveis. Estudo realizado por TAN 

et al. (2018) com gêmeos sugere que regulações epigenéticas em importantes 

genes ou rotas de expressão podem estar associados a padrões diferentes de 

metilação e estar relacionadas à susceptibilidade a doenças em adultos. O aumento 

da expressão dos chamados “microRNAs” também podem estar associados com a 

diminuição do tempo de gestação (BURRIS et al., 2016; CHEHADE et al., 2018; 

FERRARI; CARUGNO; BOLLATI, 2019).  

Embora os estudos citados anteriormente enfatizem os mecanismos dos 

poluentes que possam interferir na fisiologia materna e consequentemente nos 

desfechos perinatais, há um grande corpo de evidências também que indica fatores 
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sociais, econômicos e espaciais como sendo grandes contribuintes para o BPN, 

prematuridade e natimortalidade. 

 

5.2.2 Considerações sobre BPN e poluição atmosférica 

 

A associação entre os poluentes atmosféricos e os desfechos perinatais 

como o BPN não tem sido muito bem esclarecida na literatura, havendo resultados 

significantes com associação positiva, assim como resultados negativos mesmo 

depois de ajustados por variáveis como idade da mãe, escolaridade ou consultas 

pré-natais.  

Ao realizar as análises de forma categórica com os IQTs foi possível 

analisar o aumento da concentração média dos poluentes para cada trimestre de 

gestação e a variação da chance para os casos de BPN. Foi possível observar 

efeitos em quartis de maior exposição. Resultados similares podem ser encontrados 

na literatura (JUNGER; PONCE DE LEON, 2007; ROMÃO et al., 2013; REIS et al., 

2017). 

Não foram encontradas associações positivas e significantes quando 

analisados os efeitos para os poluentes citados acima de forma contínua nos 

trimestres. Foi identificado efeito protetor especialmente no 3º trimestre para o 

Pm2,5, PM10 e NO2. Dados na literatura demonstram que resultados similares foram 

encontrados em diversos lugares. 

YUAN et al. (2019), realizou revisão sistemática afim de resumir os 

resultados a respeito da exposição materna ao PM2,5 e os desfechos perinatais. De 

43 estudos relacionados ao BPN, 23 avaliaram especificamente a relação do PM2,5 

e o BPN. Em 12 estudos dos 23 selecionados não foi possível encontrar associação 

em relação ao desfecho.  

Estudo caso-controle realizado em Teerã, no Irã, não encontrou associação 

entre os poluentes do ar como PM10, SO2 e NO2, O3 e PM2,5, mesmo em 

concentrações muito altas (NAKHJIRGAN et al., 2019). 
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Em pesquisa tendo como base de dados os certificados de nascimentos no 

estado da Carolina do Norte (EUA) junto aos dados de estações de monitoramento 

no período de 2003 a 2005, VINIKOOR-IMLER et al. (2014) não verificou 

associação entre o PM2,5 e BPN. Os mesmos resultados foram encontrados por 

HAO et al. (2016) realizando estudo nacional nos Estados Unidos, mesmo depois 

de ajustar para fatores de risco maternos conhecidos como idade da mãe, 

escolaridade, sexo do feto e estado civil materno. Para KUMAR (2016) o peso ao 

nascer não esteve associado a exposição ao PM10, no entanto, esteve inversamente 

associado ao PM2,5. 

Considerando São José dos Campos (SANTOS et al., 2014), São Paulo 

(DE MEDEIROS; GOUVEIA, 2005; HABERMANN; GOUVEIA, 2014) e Rio de 

Janeiro (JUNGER; PONCE DE LEON, 2007), utilizando metodologia semelhante a 

esta pesquisa também não foi possível estabelecer associação entre o BPN e os 

poluentes PM10, O3 e NO2.  

Estudo realizado na Noruega por PANASEVICH et al. (2016) nas cidades 

de Oslo e Bergen, também não encontrou associação estatisticamente significante 

entre NO2 e BPN, assim como o de HUANG et al. (2015), dados que concordam 

com os resultados encontrados neste estudo. 

Por outro lado, alguns resultados reportados indicam a associação positiva 

dos poluentes com o desfecho BPN. REIS et al. (2017), realizando estudos com 

BPN e a exposição ao O3 e PM10 e utilizando dados do SINASC, encontrou 

associação mesmo em níveis abaixo daqueles estabelecidos pelos padrões de 

nacionais de qualidade do ar. Ainda com dados brasileiros, ROMÃO et al. (2013) 

encontrou resultados similares analisando o PM10. Resultados semelhantes com 

concentrações baixas de PM2,5, SO2, NO2 e O3 foram encontrados em Brisbane, na 

Austrália (CHEN et al., 2018) e nos Estados Unidos (BELL; EBISU; BELANGER, 

2007).  

FLEISCHER et al. (2014) realizando estudo com dados da Organização 

Mundial da Saúde de 22 países, examinou a associação entre PM2,5 e desfechos 
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perinatais, encontrando associação com o BPN, especialmente na China, país com 

os mais altos níveis de todos os 22 analisados. 

Como será descrito a seguir, quando realizada abordagem utilizando os 

intervalos IQTs, de forma categórica, assim como os resultados encontrados aqui, 

os efeitos dos poluentes podem apresentar associação em trimestres diferentes e 

em variadas concentrações. 

Na análise IQT para o PM10, foram encontradas associações no segundo 

(OR2ºT/2ºIQT 1,38 IC95%: 1,07 – 1,78; OR2ºT/4ºIQT 1,31 IC95%: 1,03 – 1,66) e terceiro 

trimestre (OR3ºT/2ºIQT 1,32 IC95%: 1,04 – 1,66; OR3ºT/3ºIQT 1,24 IC95%: 0,99 – 1,57). 

Resultado semelhante foi observado por (SANTOS et al., 2016). XU et al. (2011) 

que encontrou associação do PM10 durante o primeiro e segundo trimestre nos 

intervalos IQTs. BELL; EBISU; BELANGER (2007) observou resultado semelhante 

ao que foi citado anteriormente para o terceiro trimestre. 

Considerando o PM2,5, foram observadas associações positivas no segundo 

trimestre (OR2ºT/2ºIQT 1,41 IC95%: 1,12 – 1,76) assim como encontrado por HA et al. 

(2014) e HAN et al. (2018). BELL; EBISU; BELANGER (2007) além de observar o 

mesmo resultado para o segundo trimestre, detectou associação positiva para o 

terceiro trimestre também. 

O NO2 apresentou associação no último quartil do terceiro trimestre 

(OR3ºT/4ºIQT 1,27 IC95%: 1,02 – 1,57). HUANG et al. (2015) encontrou resultado 

semelhante quando observou que o NO2 aumentou a chance de redução do peso 

entre NV, com e sem a variável de controle. 

Assim como observado por DUGANDZIC et al. (2006) também não foi 

encontrada associação entre o O3 e o BPN. 

Nenhum deles apresentou efeito dose resposta, ou seja, os resultados não 

mostraram o aumento do OR acompanhando o aumento da concentração dos IQTs. 

Também não foi possível identificar o trimestre de maior vulnerabilidade na 

gestação, o que concorda com estudos anteriores (PARKER; WOODRUFF, 2008; 

ENDERS et al., 2019) 
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5.2.3 Considerações sobre prematuridade e poluição atmosférica 

 

Considerando o desfecho prematuridade, as variáveis do SINASC que 

apresentaram efeito na análise univariada foram sexo do feto, número de filhos 

nascidos mortos, consultas pré-natais e idade da mãe. Ao entrarem no modelo 

múltiplo, a variável sexo do feto apresentou efeito protetor. As variáveis consultas 

pré-natais, número de filhos nascidos mortos e idade da mãe apresentaram 

associação positiva e significante para o desfecho prematuridade. 

Da mesma forma que para o BPN, resultados a respeito da associação dos 

poluentes atmosféricos e a prematuridade têm sido variados, tanto em relação ao 

efeito, quanto a períodos e fontes de exposição (STIEB et al., 2012). 

Na análise múltipla considerando os poluentes de forma contínua e os 

nascimentos pré-termo, o PM2,5 e PM10 apresentaram efeito protetor no terceiro 

trimestre, mas nos outros trimestres não apresentaram associação. Os outros 

poluentes analisados não mostraram associação significante em nenhum dos 

trimestres considerados. 

 PEREIRA et al. (2014a), realizando estudo em Perth (Austrália), também 

não encontrou associação entre material particulado e prematuridade, encontrando 

chances semelhantes a este estudo para o 1º, 2º e 3º trimestre respectivamente OR 

1.00 (IC95% 0,96 – 1,04), 1.00 (95% IC 0,96 – 1,04) e 0.99 (95% IC 0,95 – 1,02). 

De forma semelhante, em estudo realizado com PM2,5 e dados de uma pesquisa 

global realizada pela OMS, não foi possível estabelecer efeito positivo com a 

prematuridade (FLEISCHER et al., 2014). Outros resultados semelhantes foram 

citados por (HANNAM et al., 2014; PEREIRA et al., 2014b; JOHNSON et al., 2016).  

Da mesma forma, não foi possível estabelecer associação significante entre o O3 e 

NO2, assim como os resultados apresentados por (QIAN et al., 2016a; LIU et al., 

2018; STIEB et al., 2019). 

Estudos com associações positivas também tem sido reportados na 

literatura em alguns lugares no mundo, especialmente na China. Na província de 

Guangdong (China), onde os níveis dos poluentes estavam abaixo dos padrões 
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nacionais, foi encontrado aumento do risco de nascidos pré-termo associado a O3, 

PM2,5, PM10, NO2 no primeiro e último mês de gestação (LIU et al., 2019). Outro 

estudo, na cidade de Lanzhou, agora com maiores concentrações, também 

encontrou associações durante os últimos dois meses de gestação, últimas quatro 

semanas e seis semanas antes do parto (ZHAO et al., 2014). Na cidade de Wuhan, 

também foi registrado aumento do risco para o BPN, considerando os materiais 

particulados PM2,5 e PM10 (QIAN et al., 2016a). Em Ningbo, foram encontradas 

maiores chances para nascimentos pré-termo, quando considerados PM2,5, PM10, 

NO2 e SO2. Na cidade de Espoo (Finlândia), considerando PM2,5 e O3, foram 

encontrados efeitos de forma independente para cada poluente, e efeito aumentado 

quando considerados esses poluentes de forma associada (SIDDIKA et al., 2019). 

Estudo realizado em Londres, usando variáveis maternas e ambientais, encontrou 

associação entre altos níveis de O3 e nascimentos pré-termo (SMITH et al., 2020). 

SHERIDAN et al. (2019), realizando investigação com dados do estado da 

Califórnia, observou associação para a prematuridade, quando considerado o PM2,5, 

especialmente entre 17ª e 24ª e 36º semanas de gestação. Estudo realizado na 

Coreia do Sul indica que mãe expostas a concentração maiores que 70µg/m3 

têm chances maiores de apresentar NV com o desfecho prematuridade do 

que aquelas expostas a concentrações menores de PM10 (KIM et al., 2019). 

Quando os poluentes foram organizados de forma categórica nos intervalos 

IQTs, alguns resultados positivos e significantes apareceram, exceto para o PM2,5 e 

NO2. 

Em relação ao O3, foi encontrada associação positiva nos IQTs no 1º 

trimestre (OR1ºt/2ºIQT = 1,35 IC95% 1,05 – 1,75), (OR1ºt/4ºIQT = 1,47 IC95% 1,05 – 2,07) 

e terceiro trimestres (OR3ºT/2ºIQT = 1,26 IC95% 0,99 – 1,59). Resultado similar mostra 

que níveis maiores de O3 do primeiro trimestre podem aumentar as chances para a 

prematuridade (OLSSON; EKSTRÖM; FORSBERG, 2012; LEE et al., 2013). SUN 

et al. (2019) de acordo com resultados encontrados em estudo realizado na 

Província de Zhejiang, observou que o primeiro e o terceiro trimestres são janelas 

de exposição crucial para aumento das chances de nascimentos pré-termo.  
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Para o PM10 houve associação em todos os trimestres (OR1ºT/4ºIQT = 1,28 

IC95% 1,00 – 1,64), (OR2ºT/2ºIQT = 1,37 IC95% 1,07 – 1,77) e (OR2ºT/4ºIQT = 1,30 

IC95% 1,03 – 1,65), mas efeito protetor no 3º trimestre. LI et al. (2018), realizando 

estudo nacional na China encontrou resultados semelhantes com associação 

positiva no 1º e 2º trimestres, mas efeito protetor no terceiro trimestre para o PM10. 

Apesar de observar as associações positivas, não foi possível estabelecer 

relação de dose-resposta, janela de exposição específica ou susceptibilidade. 

 

5.2.4 Considerações sobre BPN, prematuridade e variáveis maternas 

associadas 

 

Além da avaliação da exposição materna aos poluentes, foram realizadas 

análises univariadas e múltiplas com as variáveis de controle presentes na ficha que 

alimenta o SINASC. Essas variáveis são referentes à mãe, ao RN, à gestação e ao 

parto e foram consideradas, pois os efeitos adversos da gestação podem sofrer a 

influência de outros fatores além daqueles ambientais (PARKER; WOODRUFF, 

2008). 

É importante mencionar que as informações obtidas através das variáveis 

presentes na ficha do SINASC têm se mostrado confiáveis com completitude 

elevada, ou seja, a porcentagem de dados faltantes tem sido mínima, assim como 

relatado no estudo de BONILHA et al. (2018). No caso deste estudo, 100% das 

variáveis das mães selecionadas na população usada nas análises, após os 

critérios de exclusão, estavam completas. 

As variáveis que apresentaram significância no modelo univariado para o 

BPN para entrarem no modelo final foram: escolaridade materna, número de filhos 

nascidos vivos, número de filhos nascidos mortos, Tipo de parto, consultas pré-

natais, idade da mãe e sexo do NV. 

Para a prematuridade, as que apresentaram efeito no modelo bivariado 

sendo adicionadas depois no modelo múltiplo foram: número de filhos mortos, 

consultas pré-natais, idade da mãe e sexo do NV.  
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Considerando a variável escolaridade materna, não foi observado 

associação significante para o BPN de modo semelhante a outros estudos 

(BARBAS et al., 2009; MAIA; SOUZA, 2010).  Da população usada para as análises, 

93,2% das mães possuíam 8 ou mais anos de estudo, 91,7% dos casos de BPN e 

84,1% de prematuridade foram encontradas em mães com o esse mesmo nível de 

escolaridade. Mesmo que não tenha sido possível verificar efeito dessa variável, 

algumas pesquisas têm considerado relevante analisar a escolaridade e os 

desfechos perinatais, encontrando associações positivas (DE MEDEIROS; 

GOUVEIA, 2005; ALBERTO; PEREIRA; PINHEIRO, 2013; SILVESTRIN et al., 

2013; GONZAGA et al., 2016; SANTOS et al., 2016; FERNANDO COSTA 

NASCIMENTO; BLANCO MACHIN; ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS, 2017). 

Entende-se que mulheres com nível de escolaridade maior (o que normalmente vem 

acompanhado de maior renda), geralmente, têm maior conhecimento de 

procedimentos e cuidados a serem realizados durante o pré-natais. Isso pode ser 

considerado um facilitador no acesso ao atendimento e à informação, fazendo com 

que o maior número de anos de escolaridade atue como fator protetor para o BPN 

e prematuridade (MENDES et al., 2015). 

O tipo de parto não apresentou associação com valor significativo em 

relação ao desfecho. A frequência dos partos cesáreos foi de 70% tanto para os 

casos de BPN quanto para os de prematuridade. Resultado semelhante a esse foi 

encontrado por SANTOS et al., (2014), quando analisou o papel dos poluentes 

sobre o peso ao nascer. SILVA, (2012), realizando revisão sistemática de literatura 

sobre a América Latina a respeito de riscos maternos não biológicos, não encontrou 

evidências suficientes para afirmar que, dentre outras variáveis, o tipo de parto pode 

apresentar efeito significativo com o BPN. No entanto, estudos têm relatado que 

frequência alta de partos cesáreos, como aquela encontrada neste estudo, pode ser 

considerada como fator de risco para o BPN (DE MEDEIROS; GOUVEIA, 2005; DE 

FARIA et al., 2008; GONZAGA et al., 2016). 

No modelo múltiplo, a variável sexo apresentou efeito protetor de 13% para 

o sexo feminino em todos os trimestres, tanto para o BPN quanto para a 
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prematuridade. Alguns resultados tem mostrado que fetos do sexo masculino 

aparecem como sendo mais susceptíveis à exposição de poluentes, havendo risco 

reduzido para aqueles do sexo feminino (GHOSH et al., 2007; JEDRYCHOWSKI et 

al., 2009; PEELEN et al., 2016; TEOH et al., 2018).  Por outro lado, ao considerar o 

BPN, a literatura tem mostrado que o sexo feminino pode ser mais suscetível 

(GUIMARÃES; VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2002; GOUVEIA; BREMNER; NOVAES, 

2004; MAIA; SOUZA, 2010; MESQUITA COSTA et al., 2014; MENDES et al., 2015; 

NASCIMENTO; BLANCO MACHIN; DOS SANTOS, 2017). Evidências sugerem que 

a taxa de crescimento dos fetos do sexo masculino é maior do que a do sexo 

feminino, mesmo que os dados evidenciem que aqueles do sexo feminino tenham 

mais chances de sobreviver. A diferença desse crescimento pode ser 

frequentemente atribuída à maior presença de andrógenos no sexo masculino, no 

entanto, há evidências de que existem diferenças no crescimento do feto antes da 

diferenciação das gônadas, havendo também a possibilidade de existir interação 

entre a placenta e o sexo fetal. Além do fator biológico, ainda não há consenso 

sobre as razões da diferença do desenvolvimento entre o gênero dos fetos. (M.E.; 

R., 1995; O’NEILL et al., 2014; ALUR, 2019). Diante desses resultados, não foi 

possível estabelecer relação entre o gênero e os desfechos considerados. 

O número de filhos nascidos vivos não apresentou associação significante 

em relação ao BPN assim como para prematuridade, da mesma forma que estudo 

realizado por MESQUITA COSTA et al., (2014) e verificado por SILVA, (2012). No 

3º trimestre para o PM10, NO2 e no 1º trimestre para o O3 foi observado efeito 

protetor para o BPN em relação a essa variável. 

As variáveis idade da mãe, número de filhos mortos e especialmente o 

número de consultas pré-natais apresentaram forte associação em todos os 

trimestres para todos os poluentes tanto para o BPN quanto para a prematuridade. 

Esse dado pode ser considerado como um ponto forte deste estudo. 

A frequência das gestantes ao pré-natal é uma estratégia eficaz para evitar 

e detectar situações, complicações ou fatores de risco durante a gestação. De 

posse dessas informações é possível traçar intervenções oportunas para identificar 
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precocemente gestações de risco, prevenindo nascimentos de crianças com baixo 

peso, nascimentos pré-termo e até mesmo mortalidade fetal e neonatal. Além do 

fato de haver a possibilidade do acompanhamento do desenvolvimento do bebê e 

orientações de cuidado para com a criança (DE FARIA et al., 2008; BACCARAT DE 

GODOY MARTINS et al., 2016; COELHO et al., 2018). 

No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) através da portaria nº 500 de 2000 

estabelece, dentre outras regulamentações, número de 6 consultas pré-natais como 

sendo o mínimo a ser realizado durante a gestação (Brasil, 2000). Considerando a 

população deste estudo, 84% das mães fizeram sete ou mais consultas, mas 

apenas 63,4% dos casos de BPN tiveram o número de consultas adequadas. O 

restante não atendeu o mínimo do recomendado pelo MS. Ainda assim, os 

resultados verificados aqui mostraram que a variável consultas pré-natais 

apresentou forte efeito para o BPN. Esse dado é semelhante a de outros estudos 

que analisaram a influência das consultas durante a gestação, o BPN e a 

prematuridade (KILSZTAJN; ROSSBACH; SANTOS, 2003; DE FARIA et al., 2008; 

DA SILVA et al., 2014; LOPES; MENDES, 2014; MENDES et al., 2015; SANTOS et 

al., 2016) 

A variável idade materna apresentou associação positiva e significante para 

os desfechos, BPN e prematuridade. O fator de risco considerado foi o de mães 

com idade ≤ 19 anos e ≥ 35 anos. Isso significa que mães com idade entre esse 

intervalo, apresentaram maior chance de terem NV com BPN e NV com nascimento 

pré-termo. Considerando os poluentes atmosféricos, mães com idade maior podem 

ser mais susceptíveis aos efeitos da poluição, com maiores chances de terem bebês 

com tais desfechos (HAN et al., 2018b). ALMEIDA, et al. (2018) realizando estudo 

para analisar a influência da idade e gestações de alto risco, verificou que 

adolescentes (≤ 19 anos), apresentam mais chances de terem filhos com BPN, 

enquanto mães com idade maior (≥ 35 anos) apresentaram maior risco para terem 

filhos prematuros. Outros estudos apresentaram resultados semelhantes 

(KILSZTAJN et al., 2003; MAIA; SOUZA, 2010; SILVA, 2012; GRAVENA et al., 

2013; PEDERSEN et al., 2013; ROMÃO et al., 2013; MENDES et al., 2015; HA et 
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al., 2017b; SOARES, 2017). A gravidez na adolescência tem sido relatada como 

fator de risco para desfechos perinatais diversos. Fatores como imaturidade 

biológica, a demora na procura de atendimento pré-natais resulta no número de 

consultas menor do que o adequado, baixa escolaridade, consumo alimentar, 

dentre outros (DOUMID et al., 2016b). Mães, principalmente acima de 35 anos têm 

maior chance de apresentar comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, 

maior número de cesarianas, trabalho de parto prematuro, dentre outras (SILVA, 

2012; ALMEIDA, et al., 2018). Da população considerada para as análises, 46,2% 

das mães estavam nesse grupo de risco.  

Os resultados desta pesquisa mostraram que mesmo no modelo múltiplo, 

após os ajustes, mães que já tiveram filhos nascidos tido como mortos, 

apresentaram mais chances de terem NV com BPN e prematuridade. Em relação a 

esses dados, são escassas as pesquisas que associam tais desfechos perinatais 

com efeito para a variável citada, não sendo possível encontrar outros dados para 

explicar estes resultados. Uma possibilidade para essa ausência de informações 

pode vir do fato de que a completitude da variável pode ser precária (CAMARGO, 

2008; BARBAS et al., 2009; DE ALMEIDA et al., 2011). O mesmo vale para a 

variável número de filhos nascidos vivos que junto dos filhos tidos mortos, foram as 

duas variáveis que apresentaram maiores proporções de ausência de informação 

na DN, de acordo com o verificado por (BARBUSCIA; RODRIGUES-JÚNIOR, 2011; 

BONILHA et al., 2018). Para este estudo, a completitude foi de 100% para todas as 

variáveis. Algumas possibilidades podem servir para explicar essa associação 

positiva. Pode ser que por falta de experiência prévia, quanto à gestação, por não 

ter tido filhos vivos, a mãe desenvolva comportamentos de risco para a gestação, 

como não realizar acompanhamento pré-natal adequado. A falta de escolaridade 

também poderia contribuir, pois como dito anteriormente, a mãe não teria 

informações suficientes para detectar problemas, buscar assistência adequada e 

realizar procedimentos para evitar tal desfecho. O fator socioeconômico também 

pode desempenhar papel importante, pois fatores como renda, facilitam o acesso à 

informação e atendimentos em locais de assistência à saúde. A idade materna 
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também poderia estar associada, pois mães adolescentes, como já mencionado, 

têm a tendência de tardar a busca por assistência e intervenções no pré-natal. 

 

5.2.5 Considerações sobre natimortalidade 

 

Estudos em regiões de alta densidade demográfica são viáveis uma vez 

que possuem número diário de natimortos que permite a realização de modelos 

utilizando regressão de Poisson, assim como estudo realizado por PEREIRA et al. 

1998. No caso deste estudo, o número de casos “0” na variável dependente era 

muito grande, fazendo com que os resultados gerados por esse modelo não 

pudessem ser considerados como confiáveis, portanto, foram realizadas apenas as 

análises descritivas dos dados. 

 

5.3 Análise espacial 

 

Este estudo é o primeiro realizado no município de Santos considerando 

prematuridade, baixo peso ao nascer e natimortalidade com abordagem espacial. 

A seguir serão discutidos os resultados das análises espaciais tanto para 

os índices de Moran calculados no programa GeoDa™ que mediu a autocorrelação 

dos desfechos considerados, quanto para o método Scan com o programa 

Satscan™, que utilizou a estatística de varredura na identificação de clusters de 

baixo ou alto risco. 

Assim como discutido anteriormente na seção 5.2.4, fatores maternos como 

idade da mãe, consultas pré-natais e escolaridade podem influenciar desfechos 

como prematuridade, BPN e natimortalidade. Fatores demográficos e 

socioeconômicos também têm sido citados na literatura (FRANCESCHINI et al., 

2003; FRICHE et al., 2006b; PAULUCCI; NASCIMENTO; SCHULZE, 2011; DE 

MIRANDA et al., 2014). 

Em São Paulo, a Fundação SEADE, utilizando dados do censo, tem 

produzido, com dados fornecidos pelo censo do IBGE, o Índice Paulista de 
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Vulnerabilidade Social (IPVS). Esse índice agrega os setores censitários em grupos 

de vulnerabilidade de acordo com aspectos econômicos e sociais. São 7 grupos, 

sendo o grupo 1 de baixíssima vulnerabilidade até o 6 com vulnerabilidade muito 

alta. O grupo 7 refere-se apenas a áreas muito vulneráveis das zonas rurais. Todos 

os grupos estão presentes na cidade de Santos, exceto o 7. 

 

 

5.3.1 Considerações sobre os clusters espaciais para BPN e prematuridade 

e autocorrelação espacial. 

 

Para a cidade de Santos, considerando os resultados das análises 

espaciais, sugere-se um padrão espacial para os riscos relativos tanto para a 

prematuridade e BPN. Não foi possível estabelecer essa afirmação para a 

natimortalidade pois não houve formação de clusters significativos. 

Foram encontrados tanto para BPN quanto para prematuridade 2 clusters 

significantes nas mesmas regiões, com diferenças nos tamanhos. Os clusters com 

risco maior que 1 foram encontrados na região noroeste da cidade de Santos, 

indicando que naquela região, há um risco maior para o aparecimento dos 

desfechos BPN e prematuridade em relação ao restante do município. Os clusters 

que apresentaram fator protetor foram detectados na região leste da cidade, 

indicando que naquela região há maior chance de os NV nascerem com peso 

normal (> 2.500 gramas) e a termo (> 37 semanas). 

É importante notar algumas similaridades considerando os resultados das 

análises espaciais. Vinte e quatro bairros estavam presentes nos clusters 

significantes de RR > 1 tanto para prematuridade quanto para BPN. Número de 

bairros menor também pode ser encontrado quando comparados os clusters de RR 

protetor que possuem 3 bairros em comum. 

Quando consideradas as taxas brutas suavizadas pelo método bayesiano 

empírico, encontramos mais bairros com altas taxas para o BPN, natimortalidade e 

prematuridade – especialmente a prematuridade, observam-se altas taxas, de 9.61 
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a 12,61 presentes na maior parte dos bairros do município – nas mesmas regiões 

dos clusters de RR > 1 observados. 

Quando realizadas as análises do I de Moran, mesmo não havendo 

autocorrelação espacial significativa para o I global, quando considerado o LISA, 

bairros que apresentaram autocorrelação espacial para natimortalidade e BPN, 

também estavam presentes na região conhecida como noroeste, mesma região em 

que foram detectados os clusters de RR>1 no método Scan. 

Considerando o IPVS, ao colocar os clusters das análises de BPN e 

prematuridade, podemos observar que a área com RR maior agrega a região que 

possui a grande parte dos setores de vulnerabilidade muito alta a média. Já o cluster 

com RR menor ou efeito protetor abarca a região com índices de vulnerabilidade 

baixíssima e muito baixa. Essa informação é importante, pois pode sugerir que as 

variáveis do IPVS tenham relação espacial com o desfecho. A sobreposição dos 

clusters com os grupos do IPVS pode ser observada na figura 39. 

Os bairros que apresentaram autocorrelação positiva para natimortalidade, 

são bairros que, de acordo com o IPVS, possuem a maior parte de sua região no 

grupo de vulnerabilidade muito baixa. No entanto, possui vizinhos com 

vulnerabilidade média e muito alta. 

Fatores demográficos e socioeconômicos como renda domiciliar, idade 

média dos responsáveis, entre outros, têm sido relatados em pesquisas que levam 

em conta a dependência espacial, como possíveis indicadores de aumento de risco 

para os desfechos perinatais considerados para esta pesquisa. Mesmo não sendo 

muito recentes os estudos que levam em conta esses fatores e a autocorrelação 

espacial, há resultados diversos, não existindo um padrão ou consenso a respeito 

dessas correlações.  
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Figura 39 – IVPS e setores censitários de santos com clusters de análise espacial Scan 
para BPN (A) e prematuridade (B). 
 

 

 

Fonte: Imagem elaborada pela autora com informações do IPVS resultados das análises espaciais. 

A 

B 
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Estudo realizado por DE MIRANDA et al. (2014) diante dos padrões 

espaciais do RR de nascimentos pré-termo, observou que a privação sociomaterial, 

ou seja, desvantagem socioeconômica, esteve relacionada aos nascimentos pré-

termo, já considerando municípios com taxa de desemprego menor, observou 

correlação negativa com taxas de prematuridade. Considerando o perfil dos NV no 

município de Belo Horizonte, FRANCESCHINI (2008) encontrou fraca 

autocorrelação positiva para as proporções de BPN e prematuridade. Correlação 

espacial entre partos prematuros, idade materna e escolaridade da mãe foram 

encontrados por PAULUCCI; NASCIMENTO; SCHULZE (2011), no entanto, mesmo 

sendo significantes, esses valores não foram muitos expressivos. LIMA et al. (2013) 

identificou autocorrelação espacial com taxas maiores de BPN nos estados da 

região sul e sudeste, sugerindo que esses resultados podem estar relacionados às 

condições socioeconômicas dos estados. SILVA et al. (2010) cita o paradoxo 

brasileiro em que regiões mais desenvolvidas no Brasil tendem a ter taxas maiores 

de BPN e prematuridade em comparação com aquelas com menores taxas, 

principalmente por influência de características maternas como uso de tabaco e alta 

taxa de partos cesáreos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o processo de execução e análise da pesquisa, foram encontradas 

algumas limitações, assim como pontos fortes. 

Como a informação a respeito do uso do tabaco não está presente na 

declaração de nascido vivo, não foi possível o uso dessa variável no presente 

estudo. Apesar de haver evidências a respeito da influência do tabaco e desfechos 

perinatais (DESSÌ et al., 2018; SEABROOK et al., 2019; LU et al., 2020) não foi 

possível considerar essa variável para as análises. 

Embora a disponibilidade de informação a respeito da concentração de 

poluentes tenha sido razoável, não foi possível obter medições maternas de forma 

individual. A exposição aos poluentes pode variar de pessoa para pessoa, 

considerando a possibilidade de haver exposição materna em lugares diferentes 

dos da localização das suas residências, como vias de tráfego pesado, ambientes 

rurais, entre outros. 

Em toda a cidade de Santos, existem apenas 2 estações de medição de 

poluentes, sendo apenas uma delas, apta a medir concentrações de SO2, o que 

somente passou a ser feito no segundo semestre do ano de 2011. Daí a 

necessidade de estabelecer raios nas regiões próximas às estações, pois, de 

acordo com a primeira lei de Tobler da geografia, pontos mais próximos são mais 

parecidos entre si do que aqueles que estão distantes. Essas duas estações, são 

as únicas fontes de informação sobre a concentração de poluentes na cidade.  Não 

há informações sobre mapa de poluição para realização da análise espacial dos 

desfechos perinatais e a poluição. 

É preciso melhorar a fonte dos dados de poluição para a aplicação de outras 

metodologias que permitam a análise espacial. A cidade conta com apenas 2 

estações de medição, que ficam próximas ao porto e distantes de regiões como a 

noroeste em que há maior número de casos e onde foram encontrados resultados 

na estatística de varredura com riscos significantes para BPN e prematuridade. Por 

causa dessa distância, não foi possível considerar essa região para as análises de 
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regressão, o que acabou limitando a metodologia e os resultados encontrados. Essa 

limitação mostra a necessidade, de em outras pesquisas, haver a utilização de 

monitores individuais durante o período da gestação, assim como planejamento de 

instalação de uma estação para melhor monitorar o ar da região. Aprimorando as 

informações de poluição, é possível, no futuro, estruturar um mapa de poluição da 

cidade. É importante conhecer melhor a contribuição das vias de trânsito leve e 

pesado, já que há grande fluxo, especialmente de veículos pesados, que vão em 

direção ao porto além de o próprio porto poder ter influência no aumento de emissão 

de poluentes como o material particulado. 

Aspecto importante também é que variáveis como idade da mãe, número 

de filhos mortos e consultas pré-natais apresentaram forte associação em todos os 

trimestres para todos os poluentes tanto para o BPN quanto para a prematuridade, 

indicando que elas podem ser determinantes para o aparecimento dos referidos 

desfechos.  

Os dados de endereço materno obtidos foram apenas aqueles 

disponibilizados no momento do parto, por isso, foi considerado esse endereço 

como sendo o mesmo durante todo o momento da gestação. Não foi possível 

identificar prováveis deslocamentos na região, até mesmo entre municípios ou 

estados. Ao mesmo tempo que a variável dos endereços pode ser considerada uma 

limitação, também pode ser considerada um ponto forte. As informações 

disponibilizadas através dos dados do SINASC possuíram completitude de mais de 

90%. As variáveis dependentes e independentes estavam completas em 99% dos 

casos. A disponibilização dos endereços pela Secretaria de Saúde do município 

permitiu a realização das análises para verificar se houve ou não dependência e/ou 

autocorrelação espacial. 

 Não foi possível realizar a geocodificação de 100% das mães, pois havia 

erros nas informações de endereços, como erro de digitação e informações faltantes 

de nome de ruas e avenidas, becos, número do código de endereço postal (CEP) e 

nome do bairro. A presença desses erros foi mais intensamente observada 

naqueles nomes de ruas de periferia ou de áreas invadidas. No entanto, a obtenção 
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dos dados de residência das mães tornou possível a realização das análises 

espaciais.  

 Outra limitação, identificado ao longo da pesquisa, foi a não consideração 

da dependência espacial nas modelagens por regressão. Em pesquisas futurass, 

considerando estes desfechos, faz-se necessário o uso de modelos de análises 

temporais que também considerem a dependência espacial. 

 Um ponto que pode ser considerado como forte é a análise temporal e a 

espacial na estatística de varredura scan, que mostraram áreas com risco maior de 

ocorrência tanto para a prematuridade quando para baixo-peso nas mesmas 

regiões. Apesar de realizar também análises com índice de Moran, as análises de 

varredura apresentaram resultados mais interessantes. Ao realizar a sobreposição 

dos setores do IPVS e os clusters de varredura, observa-se que regiões que 

possuem vulnerabilidade maior estão dentro da área do cluster com alto risco (RR 

>1) para prematuridade e BPN. De forma semelhante, é possível realizar a 

observação de que o cluster que apresenta risco menor (RR<1), ou seja, fator 

protetor, abriga setores que possuem baixa ou baixíssima vulnerabilidade, tanto 

para a prematuridade quanto para BPN, apesar de não ser possível afirmar que há 

relação causal entre a vulnerabilidade e os desfechos perinatais baseada nos 

resultados dessa pesquisa. As análises de regressão indicam associação entre 

baixo peso ao nascer e prematuridade e variáveis maternas como idade da mãe. 

Indicadores sociais, como idade são usados para compor o IPVS que estabelece 

setores mais ou menos vulneráveis. Evidências indicam que regiões com alta 

vulnerabilidade econômica e social podem apresentar maiores riscos de 

desenvolvimento dos desfechos perinatais analisados nesta pesquisa (MINUCI; 

ALMEIDA, 2009; AMJAD et al., 2019). Portanto, o modelo espacial foi sensível ao 

detectar essa relação. No entanto, há necessidade da realização de novos estudos, 

com metodologias que utilizem os dados do censo considerados pelo IPVS para 

melhor identificar o tipo de relação existente entre essas variáveis e os desfechos 

perinatais. As análises de varredura espacial para o desfecho natimortalidade não 

mostraram a presença de clusters significantes. 
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7 CONCLUSÕES 

 

• O presente estudo mostrou que a exposição materna aos poluentes do ar 

durante a gestação, pode estar associada à perda de peso do recém-nascido. 

Ou até mesmo influenciar na duração do período gestacional, no caso dos 

nascidos pré-termo. Não foi encontrada associação entre os poluentes e 

natimortalidade. 

• Foram estabelecidas as janelas trimestrais de forma contínua e categóricas 

através dos IQTs. Quando analisado o efeito dos poluentes em diferentes 

concentrações, foi possível identificar risco significante em concentrações 

maiores para o BPN para o segundo e terceiro trimestre para o PM10, segundo 

trimestre para o PM2,5 e terceiro trimestre para o NO2; para prematuridade, de 

forma semelhante, foi identificado efeito para o O3 no primeiro e terceiro 

trimestre e primeiro e segundo trimestre para o PM10. Foi encontrado fator 

protetor para o desfecho prematuridade no terceiro trimestre para o PM10 e 

PM2,5. No entanto, não foi possível realizar análises estatísticas com os dados 

de natimortalidade, houve grande número de “0” na variável dependente, 

fazendo com que o modelo não se tornasse confiável. 

• Foi realizada a geocodificação dos casos de prematuridade, BPN e 

natimortalidade na cidade de Santos, sendo, portanto, possível identificar 

clusters significantes para BPN e prematuridade. 

• Clusters de alto risco foram observados na mesma região tanto para BPN 

quanto para prematuridade. Clusters de baixo risco, ou fator protetor, foram 

identificados também na mesma região, para os mesmos desfechos, BPN e 

prematuridade. Não foi possível encontrar clusters para o desfecho 

natimortalidade. 

• Quando realizada análise de autocorrelação espacial, não foi encontrada 

autocorrelação utilizando o I de Moran Global. No entanto, na análise do índice 

local, LISA, foram identificados alguns bairros que apresentaram autocorrelação 

significante. Três bairros para natimortalidade, localizados na região noroeste e 
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2 bairros para o desfecho BPN. Esses dados indicam que pode haver correlação 

entre casos de prematuridade e natimortalidade daquela região em relação às 

regiões. 
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ANEXO B – Parecer Consubstanciado do CEP 
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