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Resumo

A poluição do ar ou atmosférica é um dos principais problemas vividos pela socie-
dade moderna. Mudanças ambientais podem contribuir para o aumento da exposição
à poluentes de risco e, portanto, fatores externos podem provocar o desencadeamento
de diversos problemas de saúde. Baseado nos resultados da literatura selecionou-se o
grupo de mulheres grávidas, em virtude de serem mais suscet́ıveis a fatores externos.
O objetivo principal foi avaliar os efeitos da exposição à poluentes atmosféricos sobre o
nascimento de bebês prematuros de mães residentes no munićıpio de Porto Velho (RO).
Foram utilizados os dados fornecidos pelo Sistema de Informações de Nascidos Vivos
(SINASC) e pela estação de monitoramento de poluentes atmosféricos implantada pelo
projeto FAPESP/AERO CLIMA, no peŕıodo de Jul./2010 a Dez./2011. Na análise dos
dados foram estimados Modelos de Regressão Loǵıstica para cada trimestre gestacio-
nal, onde a variável resposta (ou de desfecho) foi a prematuridade (nascimentos com até
37 semanas de gestação) e as variáveis explicativas foram peso do bebe, sexo, número
de consultas pré-natal, método do parto (normal ou cesáreo), raça/cor, escolaridade da
mãe, estado civil e exposição à poluição (material particulado fino PM2.5). Os ńıveis
de PM2.5 foram categorizados: (i) Poluição 1:≤ 25µg/m3 e > 25µg/m3; (ii) Poluição 2:
≤ 25µg/m3, > 25µg/m3 a < 75µg/m3, e ≥ 75µg/m3. Foram observados efeitos significa-
tivos da exposição sobre a prematuridade no primeiro e no terceiro trimestre gestacional.
No primeiro trimestre gestacional, as exposições com razão de chances (OR) significati-
vas para a ocorrência de prematuridade foram: (i) Poluição 1: ≤ 25µg/m3 (OR=1.20;
intervalo de confiança de 95% (IC95%=1.04–1.37); Poluição 2: ≥ 75µg/m3 (OR=7.49;
IC95%=4.48–12.42). Quanto ao terceiro trimestre as exposições significativas foram:
(i) Poluição 1: ≤ 25µg/m3 (OR=1.56; IC95%=1.09–2.20); Poluição 2: > 25µg/m3 a
< 75µg/m3 (OR=1.53; IC95%= 1.02-2.25). O melhor modelo foi escolhido com base
na análise dos reśıduos. O estudo sugeriu que à exposição ao PM2.5 contribuiu para o
nascimento de bebês prematuros no munićıpio de Porto Velho.

Palavras-chaves: Modelo de Regressão Loǵıstica; Prematuridade; Poluição Atmosférica;
Material Particulado.
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Agradeço primeiramente a Deus por está sempre presente e guiando meus caminhos.

Agradeço e dedico este trabalho ao meu esposo Taffarel Pereira Freitas, por sempre

apoiar-me emocionalmente, me ensinando a encontrar o lado bom da vida, por está pre-
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semanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 44

9 Distribuição de frequência da variável Poluição 1 . . . . . . . . . . . . . p. 44

10 Distribuição de frequência da variável Poluição 2 . . . . . . . . . . . . . p. 44

11 Modelo selecionado para gestação com até 37 semanas e a inclusão da
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1 Introdução

1.1 Contextualização

A prematuridade é um dos fatores mais importantes para a mortalidade infantil. No

Brasil, cerca 6, 7% dos recém-nascido (RN) foram prematuros em 2008, variando entre

4, 8% e 7, 7% nas regiões Norte e Sudeste, respectivamente. Quanto aos nascimentos pós-

termo, ou seja, acima de 42 semanas, o percentual para o Brasil foi de 0, 7%. Vem sendo

registrado aumento da incidência da prematuridade e do baixo peso ao nascer em capitais

e cidades de maior porte no Páıs, como o Rio de Janeiro (12%) e Pelotas (16%), o que

tem sido fonte de grande preocupação (Ministério da Saúde, 2016)[1].

A OMS define como pré-termo ou prematuro toda criança nascida antes de 37 sema-

nas. Sendo assim, inclui todo RN vivo com menos de 37 semanas completas de gestação

(< 259 dias), contadas a partir do primeiro dia do último peŕıodo menstrual (OMS,

2016)[2].

O monitoramento da incidência de casos de RN prematuro é importante também para

o planejamento de ações de infraestrutura nos serviços de saúde, bem como a capacitação

de profissionais para atender a esses casos, uma vez que em muitos dos casos os RN pre-

maturos necessitam de cuidados especiais e acesso a Unidade de Tratamento Intensivo

(UTI) neonatal, implicando também em custos adicionais.

Estudos sugerem que a exposição à poluição atmosférica é fator de risco para diversos

desfechos de saúde (Pope, 2006)[3].

A poluição do ar ou atmosférica é um dos principais problemas vividos pela sociedade

moderna. Um estudo divulgado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no ano de

2012 estimou que cerca de 6, 5 milhões de mortes (11, 6% das mortes em ńıvel global)

estavam associadas à poluição do ar. No Brasil, cerca de 10 mortes por ano estão ligadas

à poluição do ar para cada 100 mil habitantes (OMS, 2016)[4].

Já em 2016, a OMS revelou que mais de 80% das pessoas viviam em áreas urbanas

expostas a ńıveis de qualidade do ar que excedem os limites de poluentes. De acordo
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com o estudo 98% das cidades em páıses de baixa e média renda com mais de 100 mil

habitantes não atendem as diretrizes de qualidade do ar (OMS, 2016)[5].

A OMS orienta a população global sobre os limites para os principais poluentes at-

mosféricos que apresentam riscos à saúde. Os destaque são para as part́ıculas finas (PM2.5)

de 10µg/m3 (microgramas por metro cúbico) média anual, e de 25µg/m3 média de 24 ho-

ras, este poluente contêm sulfatos (SO4), nitratos (NO3) e carbono negro 1, colocando a

saúde humana em grandes riscos. Já para pequenas part́ıculas (PM10) são de 20µg/m3

(microgramas por metro cúbico) média anual, e de 50µg/m3 média de 24 horas, o reco-

mendado para uma boa qualidade do ar (OMS, 2016)[6].

Os poluentes atmosféricos podem ser particularmente nocivos para os grupos de

crianças, idosos, grávidas e indiv́ıduos que sofram de problemas respiratórios e card́ıacos

crônicos. A exposição durante a gestação pode comprometer o desenvolvimento fetal e

ser causa de retardo de crescimento intrauterino, prematuridade, baixo peso ao nascer,

anomalias congênitas e, nos casos mais graves, óbito intrauterino ou perinatal (Kannan,

2007)[7].

Mediante aos problemas descritos selecionou-se o grupo de mulheres grávidas, em

virtude de serem mais suscet́ıveis a fatores externos, e realizou-se um estudo sobre os

efeitos da exposição a poluentes atmosféricos sobre a prematuridade. O estudo utilizará

o Modelo Loǵıstico para determinar se há ou não relação na prematuridade dos RN do

Munićıpio de Porto Velho.

1Queima de diesel e incêndios florestais
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1.2 Efeitos da Exposição a Poluentes Atmosféricos

sobre a Prematuridade

Uma vez identificada a necessidade de uma investigação dos efeitos da exposição a

poluentes atmosféricos sobre a prematuridade, foram feitas buscas utilizando as seguintes

palavras chaves: prematuridade, poluição atmosférica e material particulado. Dentre os

inúmeros resultados, selecionaram-se pesquisas cujo objetivo principal estava relacionado

a prematuridade e a poluição atmosférica, assim como as metodologias aplicadas nas pes-

quisas.

No estudo de Bobak (2000)[8], foi investigado se havia relação da poluição atmosférica

com baixo peso ao nascer e a prematuridade na República Checa. O estudo utilizou dados

de 108.173 nascimentos dos anos de 1900 a 1991. Esses dados foram coletados do registro

nacional de nascimentos Checo em 1991, em 67 distritos onde pelo menos um poluente

foi monitorado do total de 85 Distritos. Foram coletadas as seguintes informações: data

de nascimento, peso ao nascer, idade gestacional (estimada pela última menstruação),

paridade, ordem de nascimento, idade materna, escolaridade, estado civil e a Naciona-

lidade da mãe e do pai. Os dados referentes à poluição do ar foram coletados a partir

do sistema de monitoração da poluição do ar da República Checa, que é supervisionada

pelo Instituto Hidrometeorológico em Praga. Todas as estações usaram uma tecnologia

de monitoramento uniforme: gravimétrica para Total de Part́ıculas em Suspensão (TPS),

e colorimetria para dióxido de enxofre (SO2) e óxidos nitrosos (NO). As exposições ma-

ternas em cada trimestre para TPS e NO foram estimadas a partir da média aritmética

de todas as medidas de 24 horas por todos os monitores do distrito de nascimento. Mo-

delos de Regressão Loǵıstica foram estimados tendo como variáveis resposta as seguintes

medidas para os nascimentos: baixo peso ao nascer (BPN:< 2, 500 g), prematuridade

(< 37 semanas de gestação) e retardo do crescimento intra-uterino (CIUR < percentil 10

de peso ao nascer para idade gestacional e sexo). O estudo concluiu que o baixo peso

ao nascer e prematuridade foram associados à poluição atmosférica. A associação entre

poluição e peso ao nascer foi explicada pela baixa idade gestacional.

Já Medeiros et al.(2005)[9] escreveram um artigo que teve como objetivo verificar os

efeitos da poluição do ar sobre o peso ao nascer nos Munićıpios de São Paulo. No estudo

foram analisados todos os partos de mães residentes nos Munićıpios nos anos de 1998

a 2000. O estudo abrangia apenas os distritos mais centrais de São Paulo, totalizando

uma amostra de 311.735 nascimentos. Para avaliação do efeito da poluição do ar foram

exclúıdos os prematuros e gemelares, e analisados somente os nascimentos das áreas mais
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centrais da cidade. Os poluentes analisados foram ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2),

dióxido de nitrogênio (NO2), Material Particulado inalável (PM10) e monóxido de car-

bono (CO). O efeito da exposição materna à poluição do ar no peso ao nascer foi avaliado

por meio de Modelos Regressão Linear e Loǵıstica. Os resultados obtidos mostram que

cerca de 4, 6% dos recém-nascidos apresentaram menos de 2.500 g ao nascer. A exposição

materna aos poluentes CO, PM10 e NO2 durante o primeiro trimestre de gestação mos-

trou associação estatisticamente significante com a diminuição no peso do recém-nascido.

O estudo concluiu que a exposição materna à poluição do ar no primeiro trimestre de

gestação pode contribuir para o menor ganho de peso do feto.

Reis (2009)[10] realizou um estudo investigando a associação existente entre prema-

turidade e baixo peso ao nascer e a exposição materna aos contaminantes atmosféricos

(part́ıculas inaláveis, dióxido de enxofre e ozônio), no Munićıpio de Volta Redonda, no

Estado do Rio de Janeiro. A base populacional foi composta por todos os nascidos vi-

vos, de mães residentes em Volta Redonda, no peŕıodo dos anos de 2003 a 2006. Foram

contabilizados cerca de 13.660 nascimentos vivos no peŕıodo do estudo, esses dados foram

obtidos através do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), do Ministério

da Saúde. Os dados referentes à exposição foram fornecidos pelas estações automáticas de

monitoramento da qualidade do ar, instaladas no munićıpio e controladas pela Fundação

Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA). O estudo utilizou Modelos de Re-

gressão Loǵıstica e Linear, ajustados para potenciais fatores de confusão para avaliar a

contribuição da poluição do ar sobre o peso ao nascer e a idade gestacional. O peso médio

(desvio padrão) dos recém-nascidos no peŕıodo foi de 3162, 2 g (561, 8). O estudo revelou

que o baixo peso ao nascer representou cerca 9, 1% dos nascimentos no peŕıodo e os casos

de prematuros foi equivalente a 7, 4%. Após análises de Regressão Loǵıstica, seguindo

modelos propostos e ajustes para os fatores de confusão identificados, foi observado o

aumento do risco de peso baixo ao nascer relacionado à exposição materna às part́ıculas

inaláveis durante o segundo e terceiro trimestre de gestação. O estudo verificou o aumento

do risco de baixo peso ao nascer associado à exposição materna ao ozônio nos segundo e

terceiro trimestres de gestação. Com relação à prematuridade foi encontrado aumento no

risco associado à exposição materna ao dióxido de enxofre durante os três trimestres de

gestação. O estudo sugeriu que exposições a O3, SO2 e PM10, mesmo em concentrações

ambientais abaixo dos padrões de qualidade do ar, contribuem para a ocorrência de pre-

maturidade e baixo peso ao nascer no Munićıpio de Volta Redonda. A pesquisa reforçou

a necessidade de revisão dos padrões de qualidade do ar em vigência no Brasil, para a

garantia da qualidade da saúde da população.



1.3 Munićıpio de Porto Velho no Estado de Rondônia 14

E por ultimo Dı́az et al.(2016)[11], realizaram um estudo sobre a exposição a polu-

entes durante a gravidez utilizando séries temporais ecológicas, para avaliar o impacto

das concentrações de PM2.5, NO2, O3, ńıveis de rúıdo e temperaturas no BPN (LBW

Low birth weight), entre partos não prematuros em Madrid durante o peŕıodo 2001 a

2009. Consideraram-se bebês com pesos entre 1.500 a 2.500 g (com peso ao nascer muito

baixo); e peso abaixo de 1, 500 g (como peso ao nascer extremamente baixo). Ao longo do

peŕıodo de estudo, 298.705 nascimentos foram registados em Madrid, dos quais 3290 ti-

nham BPN, deste último um total de 1492 não eram prematuros. As variáveis ambientais

foram coletadas até 37 semanas com relação à data de nascimento. Os resultados foram

quantificados utilizando modelo de Poisson autorregressivo. O estudo concluiu que havia

relação entre o PM2.5 no BPN, sugerindo a adoção de medidas destinadas à redução no

número de véıculos, diminuiria a exposição das mulheres grávidas. Para o caso de rúıdo,

o estudo concluiu que deve ser limitada a exposição a ńıveis elevados durante as últimas

semanas de gravidez.

1.3 Munićıpio de Porto Velho no Estado de Rondônia

Em torno do século XIX, Rondônia começou a ser ocupada, impulsionada pela ex-

tração de látex da seringueira e comercialização da borracha. Porto Velho foi fundada por

desbravadores por volta do ano de 1907, durante a construção da Estrada de Ferro Madeira

- Mamoré, que tinha como objetivo principal facilitar o escoamento da borracha boliviana

e brasileira, além de outras mercadorias, até um ponto onde pudesse ser embarcada para

exportação (Prefeitura de Porto Velho, 2017)[12]. O estado de Rondônia está situado na

região Norte do Brasil, possuindo cerca 237.765, 293 km2 de área territorial, ocupados

por uma população estimada de 1.787.279 habitantes. O Estado está subdividido em 52

munićıpios, tendo como maior cidade, a capital Porto Velho possui cerca 34.090, 962 km2,

com cerca de 511.219 habitantes (IBGE, 2016)[13]. As principais atividades econômicas

de Porto Velho são a pecuária, a indústria aliment́ıcia, o extrativismo vegetal e mineral, o

cultivo de grãos tais como soja, mandioca e milho. Também são desenvolvidas atividades

pesqueiras nos rios e comerciais na cidade (Rondonoticias, 2014)[14].

No ano de 2008, teve ińıcio a construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio em

Porto Velho (RO), cujo projeto era o maior de geração de energia elétrica do Plano de

Aceleração do Crescimento (PAC), recebendo o financiamento de R$ 6, 1 bilhões para a

construção, concedido pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, (G1,

2008)[15]. Inaugurada no ano de 2012, a usina faz parte do complexo de geração do Rio



1.3 Munićıpio de Porto Velho no Estado de Rondônia 15

Madeira, junto à Usina Hidrelétrica Jirau. A hidrelétrica é a terceira maior do Páıs, com

capacidade para gerar cerca de 3.750 megawatts de energia elétrica, capaz de atender a

cerca de 40 milhões de pessoas (G1, 2016)[16]. Consequentemente, Porto Velho sofreu

mudanças na sua infraestrutura, paisagem e na área social. Os investimentos privados

impulsionaram a economia que teve sua receita quadruplicada desde a chegada do empre-

endimento. O desenvolvimento rápido da região trouxe problemas das grandes cidades,

com o aumento da violência, a especulação imobiliária e o crescimento desordenado do

trânsito (Gazeta do Povo, 2011)[17].

Entre os anos de 2000 a 2010, a população de Porto Velho cresceu a uma taxa média

anual de 2, 50%, enquanto no Brasil foi de 1, 17%, no mesmo peŕıodo. Nesta década, a

taxa de urbanização do munićıpio passou de 81, 79% para 91, 18% (Atlas Brasil demogra-

fia, 2013)[18]. Um dos componentes responsáveis pela transformação do espaço geográfico

na sociedade atual, sem dúvidas, é o processo de industrialização e urbanização. Esses

fatores provocam movimentos populacionais e o crescimento das cidades, interferindo em

caracteŕısticas locais, nos tipos de produção no meio urbano, e também no meio rural.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso

a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação

e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indi-

cador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas

a dimensão econômica do desenvolvimento. O IDH é um número que varia entre 0 e

1; quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano (PNUD, 2017)[19]. No

ano de 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Porto Velho

era 0, 736, considerado alto segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano. A dimensão

que mais contribuiu para o IDHM do munićıpio foi a longevidade, com ı́ndice de 0, 819,

seguida de renda, com ı́ndice de 0, 764, e de educação, com ı́ndice de 0, 638 (Atlas Brasil

IDH, 2013)[20].

Para medir o grau de concentração de renda, e determinar o ńıvel de desigualdade

social, contamos com o ı́ndice de Gini. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1 (alguns apresentam de zero

a cem). O valor 0 (zero) representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma

renda. O valor 1 (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a

riqueza (IPEA, 2004)[21]. A desigualdade da renda nas últimas duas décadas, medida

pelo ı́ndice de Gini em Porto Velho, passou de 0, 58, em 1991, para 0, 61, em 2000, e para

0, 56, em 2010. A renda per capita média de Porto Velho cresceu 91, 02%, passando de

R$ 486, 43, em 1991, para R$ 613, 61, em 2000, e para R$ 929, 19, em 2010. Isso equivale
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a uma taxa média anual de crescimento nesse peŕıodo de 3, 47%. A taxa média anual de

crescimento foi de 2, 61%, entre os anos de 1991 e 2000, e 4, 24%, entre os anos de 2000 e

2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a

R$ 140, 00 (a preços de agosto de 2010), passou de 26, 09%, em 1991, para 23, 05%, em

2000, e para 7, 95%, em 2010 (Atlas Brasil renda Porto Velho, 2013)[22].

Quando se trata da longevidade - que é o número de anos que as pessoas vivem a

partir do nascimento – o Munićıpio possúıa expectativa de 67, 22 (anos) em 2000, e foi

para 74, 14 (anos) em 2010. Para o Estado de Rondônia a expectativa de vida era de

72, 97 (anos), e para o Brasil era de 73, 94 (anos), ambos para ano de 2010 (Atlas Bra-

sil longevidade Porto Velho, 2013)[23]. Este indicador denota melhoria nas condições de

saúde e salubridade do local, uma vez que quanto mais mortes houver nas faixas etárias

mais precoces, menor será a expectativa de vida (Datasus Interpretação, 2013)[24].

Já mortalidade infantil do Munićıpio, que é o número de crianças que não deverão

sobreviver ao primeiro ano de vida a cada 1000 crianças nascidas vivas, passou de 43, 9

em 1991, para 27, 5 em 2000, e para 15, 5 em 2010 (Atlas Brasil desagregação Porto Ve-

lho, 2013)[25]. De acordo com Datasus, a mortalidade infantil é compreendida pela soma

dos óbitos ocorridos nos peŕıodos neonatal precoce (0 − 6 dias de vida), neonatal tardio

(7− 27 dias) e pós-neonatal (28 dias e mais). Altas taxas de mortalidade infantil (50 ou

mais óbitos) refletem de maneira geral baixos ńıveis de saúde, de desenvolvimento socio-

econômico e de condições de vida. No entanto, houve uma melhoria nos ńıveis ao longo

das duas décadas no Munićıpio. Contudo taxas reduzidas ou baixas (menos de 20 óbitos)

também podem encobrir más condições de vida em segmentos sociais espećıficos (Datasus

Interpretação, 2013)[24].

Apesar do desenvolvimento do Estado de Rondônia e do Munićıpio de Porto Ve-

lho, fatores externos podem contribuir para o desencadeamento de diversos problemas

de saúde. Mudanças ambientais podem aumentar a exposição a poluentes de risco. É

fundamental melhorar a qualidade de vida da população, portanto sugere-se um estudo

mais aprofundado, a fim de analisar os riscos da poluição urbana nesta população.
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2 Objetivos

2.1 Geral

Avaliar os efeitos da exposição ao material particulado fino sobre nascimento de bebês

prematuros no Munićıpio de Porto Velho.

2.2 Objetivos Espećıficos

• Ajustar modelos de regressão loǵıstica, considerando como variável resposta prema-

turidade. A prematuridade foi definida como idade gestacional menor do que 37

semanas completas de gestação;

• Explorar o melhor ajuste das variáveis explicativas, com base em algumas variáveis

fornecidas pelo Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC);

• Ajustar, juntamente com as variáveis fornecidas pelo SINASC, o efeito da exposição

à poluição nos diferentes trimestres gestacionais separadamente;

• Avaliar a qualidade do ajuste dos modelos.
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3 Materiais e Métodos

3.1 Materiais

Neste caṕıtulo serão abordados os meios pelos quais foram obtidos os dados e como

foram selecionados para análise. Os dados referentes às mães residentes no munićıpio

de Porto Velho (RO) foram obtidos por meio do Sistema de Informação de Nascidos

Vivos (SINASC), e os dados referentes à poluição atmosférica foram obtidos através da

estação de monitoramento de poluentes atmosféricos, que encontra-se no Parque Natural

Municipal de Porto Velho. Em seguida, será apresentado o Modelo de Regressão Loǵıstica,

método estat́ıstico para analisar a associação da variável resposta, nesse estudo sendo a

prematuridade, com o conjunto de variáveis explicativas e suas ferramentas de análise

para o ajuste do modelo e de seus reśıduos.

3.1.1 SINASC - Sistema de Informação de Nascidos Vivos

Após a regulamentação do registro civil do páıs (1973), o Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estat́ıstica (IBGE) passou a ser responsável pelas estat́ısticas do registro civil.

A coleta de dados era baseada nas informações verbais fornecidas, em geral, pelo pai

da criança, no momento do registro. A normatização, tanto da fonte de dados como na

definição de variáveis, do instrumento de coleta e do fluxo resultou em maiores homoge-

neidade e regularidade das estat́ısticas vitais. Porém, o Ministério da Saúde não tinha

um sistema que permitisse a análise estat́ıstica para execuções de ações básicas de saúde.

Em 1989, o Ministério da Saúde criou um grupo assessor com o objetivo de ampliar,

reformular e aprimorar o processo de produção e disseminação das Estat́ısticas Vitais

(GEVIMS). Por fim, com base no diagnóstico do GEVIMS e das experiências existentes,

decidiu-se pela necessidade de implantar um Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos

(SINASC)(Ministério da Saúde, 2009)[26].

A implantação descentralizada do SINASC teria ajudado os munićıpios a começar a

gerir suas próprias informações de saúde, já que as informações dos nascidos vivos são
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essenciais para o controle de saúde pública em qualquer sociedade. Sua utilidade é dada

através do planejamento de assistência ao parto e à criança, bem como a construção de

indicadores de saúde e demográficos, como exemplo: taxa de mortalidade infantil, neona-

tal e perinatal e as taxas de fecundidade e natalidade (Ministério da Saúde, 2009)[26].

A criação do SINASC em 1990 teve como foco o desenvolvimento de um sistema que

fosse capaz de coletar e processar informações demográficas e epidemiológicas, permitindo

superar o problema de sub-registro de nascimentos ocasionado com o uso do registro civil

nos cartórios, bem como gerar dados sobre a saúde da mãe e do recém-nascido, além de

dados sobre a atenção perinatal (Ministério da Saúde, 2009)[27].

O SINASC tem por objetivo reunir informações relativas aos nascimentos ocorridos

em todo o território nacional. A fonte dos dados é a Declaração de Nascido Vivo (DN),

padronizada pelo Ministério da Saúde, com 52 campos, entre os quais podem ser desta-

cados: duração da gestação, peso do recém-nascido, idade da mãe, local de ocorrência e

tipo do parto. A partir da base de dados do SINASC é posśıvel (Prefeitura de São Paulo,

2017)[28]:

• conhecer o perfil de nascidos vivos, identificando seus diversos aspectos: peso ao

nascer, condições de vitalidade, idade da mãe, prematuridade, distribuição espacial

e temporal, entre outros;

• oferecer subśıdios para o desenvolvimento de ações para melhorar o atendimento às

gestantes e aos recém-nascidos, identificando situações de risco;

• calcular indicadores tais como percentual de partos cesarianas, nascidos vivos com

baixo peso e por faixa etária da mãe. O número de nascidos vivos também é utilizado

como denominador para cálculo da cobertura vacina, coeficiente de mortalidade

infantil e materna.

3.1.2 Medidas de Poluição Atmosférica

A estação de monitoramento de poluentes atmosféricos foi implementada pelo pro-

jeto FAPESP/AEROCLIMA, em outubro de 2009 no Parque Natural Municipal de Porto

Velho. Um amostrador AFG foi implantado para a coleta dos aerossóis para análises ele-

mentares de PIXE e black carbon, sendo o único em funcionamento na região da Amazônia.

Esse instrumento permite o estudo do monitoramento da qualidade do ar no que diz res-

peito à determinação das propriedades f́ısicas e qúımicas dos gases traço e as qúımicas de

part́ıculas. Nesta estação de monitoramento foram coletados dados de umidade, tempe-
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ratura, O3 , PM10 e PM2.5, sendo que apenas este último, o particulado fino (PM2.5), e

o poluente objeto do nosso estudo (SEMA, 2010/2011)[29].

O método utilizado para a coleta de part́ıculas finas e grossas é feito através de filtros

que é muito utilizado para esse tipo de amostragem, além de ser acesśıvel. Na primeira

etapa da coleta, as part́ıculas grossas ficam presas nos filtros de Nuclepore com poros

de 8µm de diâmetro, enquanto que as part́ıculas finas ficam retidas nesse mesmo filtro

sendo que com poros de 4µm. Essa coleta serve para determinar a massa dos aerossóis

pela análise gravimétrica, concentração de black carbon e quantificar a concentração das

part́ıculas coletadas nos filtros. O black carbon, também denominado como carbono ele-

mentar, é originado através da queima de combust́ıveis fósseis e da biomassa vegetal

(SEMA, 2010/2011)[29].

O PM2.5 é constitúıdo por part́ıculas menores que 2, 5 micrometros. Estas part́ıculas

somadas ao particulado grosso, dão origem ao particulado PM10, sendo seu tamanho me-

nor que 10 micrometros, também conhecido como particulado inalável.

A região da Amazônia é caracterizada por peŕıodos de seca e chuva. No peŕıodo de

estiagem há um aumento das part́ıculas finas, impacto na qualidade do ar em decorrência

das queimadas. Enquanto que no peŕıodo das chuvas ocorre aumento nas concentrações

das part́ıculas grossas (SEMA, 2010/2011)[29].

3.1.3 Banco de Dados

A partir dos dados dispońıveis no SINASC, foram selecionadas as seguintes variáveis

explicativas para compor o banco de dados: escolaridade da mãe, idade da mãe, consultas

pré-natais, método do parto, sexo do bebê, peso do bebê, estado civil, raça/cor, quanti-

dade de filhos vivos e quantidade de filhos mortos, além da variável resposta (dependente):

prematuridade, baseada na variável original (idade gestacional).

O banco de dados possui um total 13.582 nascimentos no peŕıodo de Jul./2010 a

Dez./2011 no Munićıpio de Porto Velho. Este peŕıodo foi escolhido de acordo com os

dados de poluição dispońıveis.

Foram exclúıdos os recém-nascidos com peso menor que 500 gramas e maior do que

5.500 gramas, bem como as gestações múltiplas por serem consideradas posśıveis gravi-

dezes de risco e por contribúırem para a superestimação dos efeitos da poluição do ar

(Junger, 2002)[30], (Padula, 2012)[31].

A Tabela 1 apresenta as variáveis de pesquisa, suas classificações e categorizações para

este estudo. Todas as análises utilizadas nesse estudo foram feitas no software estat́ıstico

R versão 3.3.3.
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Tabela 1: Tabela de classificação e categorização das variáveis
Variáveis Valores

Variável dependente Prematuridade 1 0, se > 37 semanas
1, se ≤ 37 semanas

Variáveis explicativas
Peso do bebê 1, se ≤ 1.500 g

2, se > 1.500 e < 2.500 g
3, se ≥ 2.500 g

1, Analfabeta , se possui 0 anos de estudos
Escolaridade da mãe 2, Ensino Fundamental, 1 a 7 anos de estudos

3, Ensino Médio, 8 a 11 anos de estudos
4, Superior, maior que 12 anos de estudos

1, ≤ 19 anos
Idade da mãe 2, 20 a 29 anos

3, 30 a 34 anos
4, ≥ 35 anos

1, não realizou consulta
Consulta pré-natal 2, realizou 1 a 3

3, realizou 4 a 6
4, realizou 7 ou mais

Método do parto 0, parto normal
1, parto cesário

Sexo do bebê 0, Menino
1, Menina

Estado civil 1, casada ou consensual (companheira)
0 outros (solteira, viúva ou separada)

Raça/cor 1 branca
0 outras (preta, amarela, parda ou ind́ıgena)

Primeiro filho 0, não
1, sim

Exposição nos
trimestres gestacionais Poluição 1 0, se PM2.5 ≤ 25µg/m3

1, se PM2.5 > 25µg/m3

1, se PM2.5 ≤ 25µg/m3

Poluição 2 2, se 25 < PM2.5 < 75µg/m3

3, se PM2.5 ≥ 75µg/m3
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3.2 Métodos

Neste estudo serão estimados Modelos de Regressão Loǵıstica. O modelo de Regressão

Loǵıstica é um membro da classe dos Modelos Lineares Generalizados (MLG). Nos MLG a

relação entre a variável resposta e as variáveis explicativas não precisa ser da forma linear.

Desta forma, os MLG foram desenvolvidos para permitir estimar modelos de regressão

para dados da variável resposta que seguem uma distribuição muito geral, chamada de

Famı́lia Exponencial. As seções abaixo descrevem a teoria dos Modelos de Regressão

Loǵıstica.

3.2.1 Modelo de Regressão Loǵıstica

Neste estudo, a variável resposta (prematuridade) é do tipo binária ou dicotômica,

isto é, quando só pode assumir os valores 0 ou 1 (fracasso ou sucesso, respectivamente).

Escolheu-se o modelo de regressão loǵıstica para avaliar os efeitos da poluição atmosférica

sobre a prematuridade, devido às caracteŕısticas da variável resposta. Define-se a variável

de pesquisa da seguinte forma (Dobson, 2002)[32]:

Y =

{
1, se o recém-nascido é prematuro (≤ 37 semanas)

0, se o recém-nascido não é prematuro (> 37 semanas),

Desta forma, foram ajustados Modelos de Regressão Loǵıstica simples e multipla, tendo

como variáveis indepedentes ou explicativas aquelas apresentadas na Tabela 1.

O modelo de Regressão Loǵıstica é um dos MLG, atendendo aos três componentes

(Yan, Su, 2009)[33] (Dobson, 2002)[32]:

1. A variável resposta Yi pertence à famı́lia exponencial na forma canônica;

2. Um conjunto de parâmetros β = (β0, β1, ..., βp−1)
′ e variáveis explicativas

X = (X1, ..., Xn)′, no qual o seu produto resulta no preditor linear ηi = xi
Tβ;

3. Uma função de ligação g, tal que o g(µi) = xi
Tβ, ∀i = 1, 2, ..., n, onde:

µi = E[yi] = β0 + β1xi,1 + β2xi,2 + ..+ βp−1xi,p−1 (3.1)

A função de ligação mais adequada é a função:

logit(πi) = ln

(
πi

1− πi

)
(3.2)
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Então, temos que:

ln

(
πi

1− πi

)
= β0 + β1xi,1 + β2xi,2 + .....+ βp−1xi,p−1 (3.3)

Dada a Equação 3.3 podemos escrever:

πi =
eβ0+β1xi,1+β2xi,2+.....+βp−1xi,p−1

1 + eβ0+β1xi,1+β2xi,2+.....+βp−1xi,p−1
(3.4)

3.2.1.1 Estimação dos parâmetros do modelo

Para ajustar o modelo loǵıstico, estimam-se os p parâmetros do modelo β0, β1, β2, ..., βp−1,

pelo método de máxima verossimilhança (MV) da amostra (Montgomery, 2013)[34].

Definição 3.2.1 A função de verossimilhança é definida por (Casella, 2002)[35]:

L(π1, ..., πn | y1, ..., yn) =
n∏
i=1

f(yi | πi),

e está em função de π. O estimador de máxima verossimilhança π é o valor dado por

π̂MV que maximiza a função de verossimilhança de L(π1, ..., πn | y1, ..., yn).

Para o estudo considera-se o vetor y1, y2, ..., yn como uma posśıvel amostra observada

de Y1, Y2, .., Yn, sendo estas independentes e com distribuição Bernoulli(π). A função de

verossimilhança é dada por (Kutner, 2005)[36]:

L(β | y) =
n∏
i=1

πyii (1− πi)1−yi (3.5)

Assim, tem-se que:

ln [L(β | y)] = ln

[
n∏
i=1

πyii (1− πi)1−yi
]

=
n∑
i=1

[yi ln(πi) + (1− yi) ln(1− πi)]

=
n∑
i=1

[
yi ln

(
πi

1− πi

)
+ ln(1− πi)

]
(3.6)

Substituindo a expressão 3.3 na equação acima, temos que:

ln [L(β | y)] =
n∑
i=1

[
yi
(
xi

Tβ
)
− ln

(
1 + exi

Tβ
)]

(3.7)
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Derivando a função log-verossimilhança:

∂

∂βk
ln [L(β | y)] =

n∑
i=1

yixik −
n∑
i=1

xik
exi

Tβ

1 + exi
Tβ
, k = 0, 1, 2, ..., p− 1 (3.8)

Quando igualamos as derivadas a zero, encontra-se um sistema com p − 1 equações

não-lineares, que são solucionadas pelo método numérico iterativo (método de escore de

Fisher). A solução desse sistema corresponde às estimativas de máxima verossimilhança

de β̂k, k = 0, 1, 2, ..., p− 1. Logo, o modelo loǵıstico ajustado é apresentado da forma:

ln

(
π̂i

1− π̂i

)
= β̂0 + β̂1xi,1 + β̂2xi,2 + .....+ β̂p−1xi,p−1 (3.9)

Ou equivalente, por:

ln

(
π̂i

1− π̂i

)
= xi

T β̂ (3.10)

Assim sendo:

π̂i =
exi

T β̂

(1 + exi
T β̂)

;∀ i = 1, 2, ..., n (3.11)

3.2.1.2 Inferência no modelo de regressão loǵıstica

Após a estimação dos parâmetros deve-se proceder à investigação da significância

estat́ıstica dos mesmos. O teste de Wald é utilizado para avaliar se o parâmetro difere

ou não de zero. A estat́ıstica de teste utilizada é obtida através da razão do coeficiente

estimado, pelo seu respectivo erro padrão. Esta estat́ıstica teste tem distribuição Normal,

sendo seu valor comparado com valores tabulados de acordo com o ńıvel de significância

definido (Montgomery, 2013)[34].

Teste de Wald

A seguir os passos para construção do teste de Wald, para avaliar a significância

individual dos parâmetros βk, para k = 0, 1, ..., p− 1.

1. Hipóteses : {
H0 : βk = 0

H1 : βk 6= 0

2. Estat́ıstica do teste
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Sob H0:βk = 0, temos que:

Z =
β̂k√
ˆV AR(β̂k)

∼ N(0; 1)

Ou alternativamente:

W =
β̂k

2

ˆV AR(β̂k)
∼ χ2

1

3. Região cŕıtica

Define-se a região cŕıtica como:

RC = {W ∈ < | wobs ≥ χ2
α,1}

4. Tomada de Decisão

• Se wobs ∈ RC rejeita-se H0 (hipótese nula), ao ńıvel de significância α, ou seja,

o parâmetro β̂k estimado contribui para explicar o modelo, neste caso, pode-se

dizer que a variável contribui individualmente para explicar a prematuridade.

• Se wobs /∈ RC não rejeita-se H0 (hipótese nula), ao ńıvel de significância α,

ou seja, o parâmetro β̂k estimado não contribui para explicar o modelo, neste

caso, pode-se dizer que a variável não contribui individualmente para explicar

a prematuridade.

3.2.1.3 Interpretação dos parâmetros do modelo e da razão de chances

A interpretação dos parâmetros de um modelo de regressão loǵıstica é obtida com-

parando a probabilidade de sucesso (π) com a probabilidade de fracasso (1− π), usando

a função razão de chances (odds ratio). A chance de ocorrência é dada por (Kutner,

2005)[36]:

odds =
π

1− π
(3.12)

Neste estudo a probabilidade de um evento ocorrer é dada por π. Caso essa chance

de ocorrência seja 1, significa que o evento ser prematuro tem a mesma probabilidade de

ocorrência do que o evento não ser prematuro. Se a chance de ocorrência for maior do

que 1, quer dizer que a probabilidade de ocorrer o evento ser prematuro é maior do que

a probabilidade do evento não ser prematuro. E para o ultimo caso onde a chance de

ocorrência for menor que 1, quer dizer que a probabilidade de ocorrer o evento é menor
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do que a probabilidade de não ocorrer o evento.

Para calcular a razão de chance (OR) entre dois grupos, define-se como a razão entre

a chance de ocorrer o evento no grupo A e a chance ocorrer o evento no grupo B.

OR =
oddsA
oddsB

(3.13)

No modelo de regressão loǵıstica a estimação dos parâmetros é dada pela fórmula

3.11, então estima-se a OR também em função das estimativas dos parâmetros β, por

meio da expressão OR = exp(β̂) e o intervalo de confiança da razão de chance, pode ser

calculado por meio da exponencial do intervalo de confiança do parâmetro β.

3.2.2 Seleção e Medidas de qualidade dos Modelos

Uma maneira de avaliar a adequação de um modelo é compará-lo com um modelo

geral com o número máximo de parâmetros que podem ser estimados. A Deviance(D),

é uma estat́ıstica de qualidade do ajuste muito utilizada na literatura e baseia-se nas

funções de log-verossimilhança maximizada, sob o modelo completo (modelo saturado),

com o modelo reduzido (Cordeiro, 2006)[37].

Denota-se βmax como o vetor de parâmetros para o modelo saturado, β̂max como

estimador de máxima verossimilhança de βmax, e L(β̂ | y) a função de verossimilhança

para o modelo de interesse (Dobson, 2002)[32]. Logo define-se a razão de verossimilhança

como:

λ =
L(β̂max | y)

L(β̂ | y)
. (3.14)

Ao aplicar o logaritmo na razão de verossimilhança tem-se que:

log λ = l(β̂max | y)− l(β̂ | y) (3.15)

A partir da Equação 3.15, pode-se definir a Estat́ıstica Deviance(D) e sua distribuição

amostral (Dobson, 2002)[32]:
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D = 2 log (λ) = 2
[
l
(
β̂max | y

)
− l
(
β̂ | y

)]
(3.16)

= 2

l (β̂max | y)− l (βmax | y)︸ ︷︷ ︸
I


−2

l (β̂ | y)− l (β | y)︸ ︷︷ ︸
II

+ 2

l (βmax | y)− l (β | y)︸ ︷︷ ︸
III


Na Equação 3.16, os termos entre colchetes tem as seguintes distribuições: I ∼ χ2

n,

II ∼ χ2
p e o III u 0. Portanto, a partir deste resultado, a estat́ıstica Deviance é dada

por:

D = 2
[
l
(
β̂max | y

)
− l
(
β̂ | y

)]
∼ χ2

n−p . (3.17)

No modelo de regressão loǵıstica, o logaritmo da função verossimilhança é dado por:

l [L(β | y)] =
n∑
i=1

[
log

(
mi

yi

)
+ yi log(πi) + (mi − yi) log(1− πi)

]
(3.18)

No modelo maximal (ou modelo completo), a probabilidade é estimada como:

π̂i =
yi
mi

,

substituindo-se na Equação 3.18, tem-se o logaritmo da função do modelo maximal dado

por:

l
[
L(β̂max | y)

]
=

n∑
i=1

[
log

(
mi

yi

)
+ yi log

(
yi
mi

)
+ (mi − yi) log

(
mi − yi
mi

)]
. (3.19)

Já para o modelo reduzido a estimativa é definida como:

ŷi = miπ̂i,

substituindo-se na Equação 3.18, tem-se o logaritmo da função do modelo reduzido dado

por:

l
[
L(β̂ | y)

]
=

n∑
i=1

[
log

(
mi

yi

)
+ yi log

(
ŷi
mi

)
+ (mi − yi) log

(
mi − ŷi
mi

)]
. (3.20)
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Logo a Deviance do modelo loǵıstico será expressa como:

D = 2
n∑
i=1

[
yi log

(
yi
ŷi

)
+ (mi − yi) log

(
mi − yi
mi − ŷi

)]
. (3.21)

A partir da estat́ıstica Deviance realiza-se o teste de modelos encaixados. A seguir as

hipóteses que comparam o modelo reduzido contra o modelo completo (Dobson, 2002)[32].



H0 : β = β0 =



β0

β1

.

.

.

βq



H1 : β = β1 =



β0

β1

.

.

.

βp−1


em que q < p − 1. Para testar as hipóteses H0 contra H1, utiliza-se a estat́ıstica de

diferença entre Deviance (4D), do modelo reduzido e completo:

4D = D0 −D1 = 2
[
l
(
β̂1 | y

)
− l
(
β̂0 | y

)]
∼ χ2

p−q (3.22)

O resultado da Equação 3.22 foi obtido a partir da estat́ıstica de diferença da deviance

3.23 .

Demonstração:

4D = D0 −D1 (3.23)

= 2
[
l
(
β̂max | y

)
− l
(
β̂0 | y

)]
− 2

[
l
(
β̂max | y

)
− l
(
β̂1 | y

)]
= 2

[
l
(
β̂1 | y

)
− l
(
β̂0 | y

)]
.

Define-se a região cŕıtica como:

RC = {4D ∈ < | 4D ≥ χ2
α,p−q}
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Tomada de decisão:

• Se 4D pertence a RC, rejeita-se H0 ao ńıvel de significância α, ou seja, o modelo

reduzido não é tão adequado quanto o modelo completo.

• Se4D não pertence a RC, não há evidência para rejeitar H0 ao ńıvel de significância

α, ou seja, o modelo reduzido é tão adequado quanto o modelo completo.

Para verificar o ajuste do modelo existe também o teste de Hosmer e Lemeshow

(1980), com a finalidade de testar a qualidade do ajuste, em outras palavras, o teste

comprova se o modelo proposto pode explicar bem o que se observa. O teste baseia-se

nas probabilidades estimadas de sucesso de cada uma das n observações. As hipóteses a

serem testadas são dadas por (Dobson, 2002)[32]:

{
H0 : O modelo se ajusta aos dados

H1 : O modelo não se ajusta aos dados

A qualidade do teste é baseada na divisão da amostra segundo suas probabilidades

ajustadas com base nos valores dos parâmetros estimados pela regressão loǵıstica. Os

valores ajustados são dispostos do menor para o maior, e em seguida, separados em g gru-

pos de tamanhos aproximadamente iguais. Hosmer e Lemeshow propõem que se utilize

g = 10 (Dobson, 2002)[32].

Suponha que o agrupamento foi feito em 10 grupos. Desta forma, o primeiro grupo

será formado pelas observações com probabilidades ajustadas de até 10% . O segundo

grupo será formado pelas observações com probabilidades ajustadas de até 10% seguintes,

ou seja, probabilidades entre 10 e 20%. Assim a divisão é feita até que se obtenha os 10

grupos.

A estat́ıstica de teste é similar a de um teste Qui-quadrado para uma tabela de con-

tingência 2×g, onde g representa o número de grupos. Após, ordenam-se as probabilidades

estimadas de sucesso em ordem crescente e calcula-se os decis (Dobson, 2002)[32]. Por

fim, a estat́ıstica de teste é definida como:

χ2
HL =

g∑
i=1

(Oi − Ei)2

Ei
∼ χ2

g−2

Onde:

• Oi representa número de elementos em cada combinação formada pelos ńıveis de ser

ou não prematuro.
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• Ei é obtido a partir das médias das probabilidades estimadas dos ńıveis de ser ou

não prematuro, em cada combinação formada pelos ńıveis da variável resposta pelos

grupos.

Define-se a região cŕıtica como:

RC = {χ2 ∈ < | χ2
HL ≥ χ2

α,g−2}

A tomada de decisão, caso χ2
HL pertença à RC, rejeita-se a hipótese nula ao ńıvel de

significância α, ou seja, o modelo não se ajusta aos dados observados. Contudo, se χ2
HL

não pertencer à RC, não rejeita-se à hipótese nula ao ńıvel de significância α, ou seja, há

evidências de que o modelo se ajusta aos dados observados, portanto escolhe-se modelo

estimado.

O Critério da Informação de Akaike (AIC) ou o Critério da Informação Bayesiana

(BIC), também é utilizado para avaliar o ajuste do modelo. A comparação entre todos

os posśıveis modelos para a Regressão Loǵıstica pode ser feita a partir do critério AIC

ou do BIC, que passam a depender da função de verossimilhança , obtidas da seguinte

forma (Kutner, 2005)[36]:

AIC = −2 ln
[
L
(
β̂
)]

+ 2p (3.24)

BIC = −2 ln
[
L
(
β̂
)]

+ p ln(n) (3.25)

Onde p é o número de parâmetros e n o número de observações. Os critérios AIC

e BIC medem o grau de informação que se perde ao escolher um determinado modelo.

EnquantoAIC é uma medida que considera o número de parâmetros (p), oBIC considera,

além do número de parâmetros (p), a dimensão da amostra (n). Esses critérios são

calculados para cada modelo ajustado. O melhor ajuste do modelo é aquele que apresenta

os menores valores de AIC e BIC (Kutner, 2005)[36].

3.2.3 Análise dos Reśıduos

Na modelagem estat́ıstica, a análise dos reśıduos constitui-se em uma das etapas mais

importantes do processo de escolha do modelo estat́ıstico. Nos MLG, os reśıduos são usa-

dos para explorar a adequação da distribuição proposta com respeito a função de variância

apropriada (grau de assimetria nos dados é ou não compat́ıvel com a distribuição pro-

posta), analisar a adequação da parte sistemática do modelo (preditor linear) quanto às
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covariáveis inclúıdas, e da função de ligação. Além disso, os reśıduos são também úteis

para indicar se há presença de pontos discrepantes, que podem ser influentes ou não (Cor-

deiro e Neto, 2006)[37].

Reśıduo de Pearson

A estat́ıstica qui-quadrado de Pearson permite verificar a qualidade do modelo. Para

realização do teste é necessário identificar, dentre as observações, aquelas com os mesmos

valores entre si para todos as covariáveis (combinações de ńıveis diferentes das covariáveis

também é chamado de Covariate Patterns). Na regressão loǵıstica os valores ajustados

são calculados para cada covariável e depende das estimativas de probabilidade de cada

covariável. Denota-se os valores ajustados para a covariável como (Dobson, 2002)[32]:

ŷi , onde: ŷi = miπ̂i

onde mi é o número de observações na covariável i e π̂i é a probabilidade ajustada do

i−ésimo indiv́ıduo.

Define-se o reśıduo estudentizado de Pearson:

rPk =
yi − ŷi√

MSE × (1− hi,i)
, (3.26)

onde MSE =
∑n

i=1(yi−ŷi)2
n−1 é o erro quadrático médio do modelo de regressão, e hi,i é o

i-ésimo elemento da diagonal da matriz de projeção dada por:

H = X(XTX)−1XT . (3.27)

onde:

• H é uma matriz quadrada n× n.

• H é uma matriz simétrica.

• H é uma matriz idempotente, isto é, HH = H.

• tr(H) = p.

Para avaliar se o modelo ajustado apresenta algum ponto de influência (outliers), é

feito o gráfico dessa medida contra as probabilidades ajustadas do modelo. Avalia-se a

existência de alguma observação fora do intervalo [-2,2]. Caso exista, recomenda-se refa-

zer o ajuste do modelo com a retirada da observação, para verificar se a observação está
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influenciando na estimação do modelo (Cordeiro e Neto, 2006)[37].

Reśıduo Deviance

O reśıduo Deviance também permite analisar a qualidade do modelo. Define-se o

reśıduo Deviance como (Dobson, 2002)[32]:

di = sinal(yi −miπ̂i)

{
2

[
yi log

(
yi
miπ̂i

)
+ (mi − yi) log

(
mi − yi
mi −miπ̂i

)]}1/2

, (3.28)

se di é grande, significa que a observação i contribui em excesso para a Função Deviance,

e também indica que alguma das hipóteses sobre o modelo está sendo violada.

A partir da Equação 3.28 obtém-se os reśıduos Deviance estudentizados:

rDi =
di√

1− hi,i
. (3.29)

Distância de Cook

A distância de Cook é uma medida global de diagnóstico da influência de uma ob-

servação i, sobre as estimativas dos parâmetros, que combina os reśıduos estudentizados

de Pearson e as medidas de alavancagem hi,i. A ideia geral é identificar esses pontos

influentes e após uma análise nos dados, decidir se podem ou não ser exclúıdos da amos-

tra. Isso porque busca-se um modelo que se ajuste bem na maioria da amostra, e se um

único ponto está prejudicando esse ajuste, a sua eliminação (se viável) pode melhorar a

qualidade do ajuste nos demais pontos. A distância de Cook tem a seguinte expressão

(Kutner, 2005)[36]:

COOK =

∑n
i=1(ŷi − ŷi(l))2

p×MSE
=

e2i
p×MSE

[
hi,i

(1− hi,i)2

]
(3.30)

onde:

• ŷi é o valor previsto do modelo de regressão completo para a observação i;

• ŷi,l é o valor ajustado para a i-ésima observação de um modelo de regressão em que

a observação l foi omitida;

• hi,i é o i-ésimo elemento da diagonal da matriz de projeção;

• ei são os reśıduos brutos(valor observado menos o valor ajustado);

• MSE =
∑n

i=1(yi−ŷi)2
n−1 é o erro quadrático médio do modelo de da regressão;
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• p é o número de parâmetros ajustados no modelo.

Esta medida indica os pontos distantes do centroide definido pelas variáveis preditivas,

ou seja, indica observações que estejam afastadas das demais observações, através da

análise gráfica entre a medida contra as probabilidades ajustadas do modelo (Kutner,

2005)[36].

Em geral, se o maior valor de Di for muito pequeno, não será necessária a eliminação

de qualquer observação, não alterando as estimativas dos parâmetros. Entretanto se o

afastamento for grande ou moderado, será considerada excessivamente influente havendo

a necessidade da retirada da observação, e a realização de uma aplicação do método em

busca de novos afastamentos.

Avaliação da Capacidade Preditiva do Modelo

Para avaliar a capacidade preditiva do modelo de regressão loǵıstica utiliza-se a sen-

sibilidade e especificidade, que consiste em comparar as categorias observadas e preditas

através do modelo selecionado (Kutner, 2005)[36]. Na Tabela 2, são feitas as comparações

e as classificações das categorias.

Tabela 2: Tabela de Classificação
Categorias Estimadas

Categorias Observadas Fracasso (Ŷi = 0) Sucesso (Ŷi = 1)
Fracasso (Yi = 0) A00 B01

Sucesso (Yi = 1) C10 D11

Em que A00 é o número de observações na amostra que yi = 0 e ŷi = 0, ou seja,

verdadeiro negativo. B01 é o número de observações na amostra que yi = 0 e ŷi = 1, ou

seja, falso positivo. C10 é o número de observações na amostra que yi = 1 e ŷi = 0, ou

seja, falso negativo. D11 é o número de observações na amostra que yi = 1 e ŷi = 1, ou

seja, verdadeiro positivo.

A sensibilidade (S) mede a capacidade do teste em identificar corretamente ŷi = 1

entre as observações com yi = 1, ou seja, a capacidade do teste identificar corretamente

quais bebês são prematuros, quando de fato os bebês forem prematuros. Será a proporção

de verdadeiros positivos entre todos os bebês observados que são prematuros. Define-se a

sensibilidade como:

S = P (ŷi = 1 | yi = 1) =
P (ŷi = 1 ∩ yi = 1)

P (yi = 1)
=

D11

C10 +D11

(3.31)

Já a especificidade (E) mede a capacidade do teste classificar corretamente quais

bebês não são prematuros, quando de fato não nasceram prematuros, ou seja, é a pro-
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porção de verdadeiros negativos entre todos os bebês que não são prematuros. Define-se

a especificidade como:

E = P (ŷi = 0 | yi = 0) =
P (ŷi = 0 ∩ yi = 0)

P (yi = 0)
=

A00

A00 +B01

(3.32)

Tanto a sensibilidade quanto especificidade medem o quão a classificação será feita de

maneira correta. Note que quanto maior a sensibilidade ou a especificidade, melhor será

o modelo ajustado. Contudo o aumento de uma das medidas gera a diminuição da outra.

Utilizando o critério baseado na Curva ROC (Receiver Operating Characteristic Curve),

escolhe-se o modelo que forneça o maior valor preditivo, com a maior sensibilidade, ou

seja, a probabilidade de classificar um bebê prematuro, quando de fato for prematuro,

e o menor complementar da especificidade, que é a probabilidade de classificar um bebê

prematuro, quando na verdade ele não for prematuro. Esta probabilidade nos fornece o

falso positivo, ou seja, é a probabilidade de classificar erroneamente bebês nascidos pre-

maturos, quando na verdade eles não são prematuros. Dado por:

1− (E) = 1− P (ŷi = 0 | yi = 0) = P (ŷi | yi = 0) (3.33)
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4 Resultados e Discussões

As variáveis selecionadas neste estudo são apresentadas no Caṕıtulo 3 Materiais e

Métodos, bem como o tratamento dado as variáveis.

A variável estado civil foi categorizada em duas categorias: casada ou consensual

(companheira) e outros (solteira, viúva ou separada) como, também, a variável raça/cor:

branca e outras (preta, amarela, parda ou ind́ıgena). Criou-se a variável primeiro filho a

partir das variáveis quantidade de filhos vivos e quantidade de filhos mortos.

Selecionou-se os recém-nascidos com menos 37 semanas de gestação, a partir deste

grupo calculou-se uma média de exposição do poluente PM2.5 para cada mãe a partir da

data de nascimento de seu bebê, com o intuito de avaliar a exposição em cada trimestre

gestacional referente a cada grupo gestacional. No banco de dados havia a medição diária

dos ńıveis de PM2.5; foi necessária a elaboração de um programa para estimar as médias

trimestrais de cada nascimento no peŕıodo. Elaborou-se um algoritmo que calculava as

médias a partir da data de nascimento retornando até a data da sua suposta concepção.

A contagem das semanas gestacionais foi calculada da seguinte forma: se o bebê nascesse

com até 37 semanas, consideraŕıamos uma gravidez de 37 semanas, ou seja, para cada

trimestre gestacional com 12 semanas (86 dias), e caso contrário, acima de 37 semanas

considerou-se uma gestação com 39 semanas, ou seja 13 semanas para cada trimestre

gestacional (91 dias) (Datasus, 2018)[38]. Dessa forma, calculou-se o ńıvel de exposição

de cada gestante. Inicialmente foi identificado a data do parto, e à partir deste dado, foram

regredidos os trimestres gestacionais. Na Figura 1 apresenta-se como essas variáveis foram

constrúıdas:
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Figura 1: Fluxograma do programa para construção das variáveis da exposição da poluição
de cada trimestre gestacional

Dos 13.582 nascimentos observados no peŕıodo entre Jul./2010 a Dez./2011, nota-se

que cerca de 1.576 (11.60%) eram observações faltantes dentro da população selecionada,

nascimentos de bebês no peŕıodo de Jul./2010 a Dez./2011. Observou-se na Tabela 3,

que 13% dos nascimento eram de bebês prematuros (nascimentos com até 37 semanas),

sendo 47.19% com peso até 2.500 g. Quando se trata do ńıvel de escolaridade da mãe,

observa-se que quanto menor o tempo de estudo maiores são as chances de ocorrência

de nascimentos de bebês prematuros. Também é posśıvel observar que 15.59% dos bebês

prematuros são de mães de até 19 anos de idade, e quando comparado com a faixa etária

20 a 29 anos, que possui o maior número de partos no peŕıodo.

É posśıvel identificar que a maioria das mães possúıa ńıvel médio de escolaridade, com

estado civil de solteira, viúva ou separada, e que 72.15% eram compostas da população
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classificada como preta, amarela, parda ou ind́ıgena. Já entre as caracteŕısticas gestaci-

onais, observou-se que 44.16% haviam feito 7 ou mais consultas pré-natal contra apenas

10.03% de gestantes que não fizeram nenhum tipo de consulta, e que 50.69% dos bebês

eram do sexo masculino. Notou-se que 52.32% dos nascidos eram o primeiro filho, e que

a prevalência de partos cesáreos foi de 53.90%.

Na Tabela 4 são apresentadas as estat́ısticas descritivas do poluente PM2.5 no peŕıodo

de Jul./2010 a Dez./2011 do munićıpio de Porto Velho. Calculou-se a média e o desvio-

padrão, valores máximo e mı́nimo, 1o, 2o e 3o quartis. Observou-se que a média foi de

10.39µg/m3, e que o ńıvel mı́nimo de exposição foi de 0.10µg/m3, e o ńıvel máximo de

exposição foi de 243.60µg/m3. Para o grupo de bebês com gestação até 37 semanas, a

exposição mais acentuada foi no 2o trimestre, com média de 18.52µg/m3, e que o ńıvel

mı́nimo de exposição nos três trimestres gestacionais foi de 1.64µg/m3.

A Figura 4 apresenta graficamente o comportamento do material particulado PM2.5

ao longo do peŕıodo analisado. É posśıvel observar que houve pico no ńıvel de poluentes

no peŕıodo de medição.



4 Resultados e Discussões 38

Tabela 3: Distribuição das frequências das variáveis de pesquisa no Munićıpio de Porto
Velho no peŕıodo de Jul./2010 a Dez./2011

Variáveis n (%) ND (%)* Prematuridade (%)
Nascimento de bebês 13.582 1.576 (11.60)

Prematuridade (semanas)
até 37 1.767 13.00
≥ 37 10.239 75.38

Peso do bebê 0
até 2.500 g 1.366 10.05 47.19
≥ 2.500 g 12.216 89.94 52.80

Escolaridade da mãe 1.130 (8.31)
Analfabeta 66 0.48 15.15
Ensino Fundamental 4.561 33.57 14.40
Ensino Médio 6.196 45.61 13.46
Superior 1.630 12.00 10.67

Idade da mãe (anos) 0
até 19 3.181 23.42 15.59
20 a 29 7.293 53.69 12.35
30 a 34 2.080 15.31 11.20
35 ou mais 1.028 7.56 1.75

Estado civil 888 (6.53)
casada ou consensual 5.652 41.61 14.95
outros ** 7.042 51.84 12.18

Raça/Cor 1.262 (9.29)
branca 2.520 18.55 11.23
outras *** 9.800 72.15 14.00

Consulta pré-natal 68 (0.50)
nenhuma 1.363 10.03 10.85
1 a 3 1.542 11.35 21.01
4 a 6 4.611 33.94 16.59
7 ou mais 5.998 44.16 8.66

Sexo do bebê 3 (0.02)
Menino 6.885 50.69 13.18
Menina 6.694 49.28 12.81

Método do parto 22 (0.16)
normal 6.239 45.93 11.33
cesáreo 7.321 53.90 14.42

Primeiro filho 1.472 (10.83)
Não 5.003 36.83 14.11
Sim 7.107 52.32 12.76

*ND: não definido, Observações faltantes
**Solteira, viúva ou separada

***Preta, amarela, parda ou ind́ıgena

Tabela 4: Estat́ısticas descritivas do poluente PM2.5 no munićıpio de Porto Velho no
peŕıodo de Jul./2010 a Dez./2011

Até 37 semanas
Trimestres Gestacionais Média DP Min Q1 Q2 Q3 Máx
Primeiro 14.61 16.16 1.64 4.14 8.66 21.73 86.14
Segundo 18.52 22.93 1.64 3.16 9.59 27.08 98.02
Terceiro 17.95 24.98 1,64 2.85 8.03 11.68 98.02
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Figura 2: Boxplot do poluente PM2.5 em cada trimestre gestacional dos nascidos até 37
semanas do munićıpio de Porto Velho no peŕıodo de Jul./2010 a Dez./2011

Figura 3: Histograma do poluente PM2.5 em cada trimestre gestacional dos nascidos até
37 semanas do munićıpio de Porto Velho no peŕıodo de Jul./2010 a Dez./2011

Figura 4: Gráfico das medidas da poluição do material particulado PM2.5 no peŕıodo de
2009 a 2012
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Após a análise das variáveis descritivas, iniciou-se a seleção do Modelo Loǵıstico Sim-

ples que melhor explicasse a prematuridade (gestações com até 37 semanas). Neste pri-

meiro momento não foram inclúıdos os efeitos da poluição atmosférica, pois este estudo

irá avaliar os efeitos em cada trimestre separadamente.

Iniciou-se o processo de escolha do modelo por meio de inclusão de variáveis. Utilizou-

se o teste de significância de Wald, e estimou-se o modelo para cada uma das variáveis, e

selecionou-se as mais significativas dentre elas.

Na Tabela 5, apresentam-se os resultados obtidos para as gestações de até 37 semanas.

Observa-se que a variável peso do bebê apresentou a razão de chance OR de 24.18, ou

seja, a chance do bebê nascer prematuro é 24 vezes maior quando o bebê nasce com peso

abaixo 2.500g. Para a variável método do parto apresentou a razão de chance OR de 1.14,

ou seja, a prematuridade é 14% maior quando o parto for cesáreo. Já a variável raça/cor

apresentou a OR de 1.24, revelando que a prematuridade é 24% maior nas mães declara-

das como preta, amarela, parda ou ind́ıgena quando comparado às mães de cor branca.

Os resultados para faixa etária sugerem efeito protetor para as idades mais avançadas.

Para faixa etária de 20 a 29 anos a OR foi de 0.76; para faixa de 30 a 34 anos a OR foi de

0.68 e para faixa etária de 35 anos ou mais a OR foi de 0.83. Da mesma forma, o ńıvel de

escolaridade mais alto também é efeito protetor, quando comparado às mães analfabetas.

Para a população que possúıam ensino fundamental a OR foi de 0.77; seguido do ensino

médio com 0.69 e superior com 0.85

Com relação às consultas pré-natal, às mães que não realizaram nenhuma consulta

possuem indicativos maiores de ocorrência de nascimento prematuro quando comparado

às mães que fizeram 7 ou mais consultas. Quanto para as gestantes que realizaram de 1 a

3 consultas a OR foi de 1.25, e para 4 a 6 consultas a OR foi de 0.90 e 7 ou mais consultas

0.42.

No ajuste da Regressão Simples, a variável peso do bebê mostrou ser mais significativa

entre todas as outras. Dando continuidade ao ajuste do modelo, por meio da Regressão

Múltipla incluindo as variáveis mais significativas, segundo o teste individual de Wald e

pelo teste de modelos encaixados, onde verificou-se o modelo reduzido era tão adequado

quanto ao modelo completo. A segunda variável inclúıda foi consultas pré-natal, seguida

do método do parto, raça/cor, escolaridade, sexo. A partir das variáveis selecionadas na

Regressão Múltipla, consideraram-se outros posśıveis modelos, conforme apresentamos na

Tabela 6; o primeiro foi o ajuste com todas as variáveis significativas, o segundo incluindo

a variável estado civil, o terceiro incluindo a variável sexo, e o quarto incluindo estas duas

variáveis. No teste de comparabilidade, todas essas variáveis mostraram que contribúıam
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Tabela 5: Razão de chances (OR), intervalo de confiança e p-valores do teste de signi-
ficância de Wald da Regressão Loǵıstica Simples para gestação até 37 semanas

Variável OR (IC 95%) P-valor
Peso do bebê

até 2.500 g 24.18 (20.96-27.58) <0.001
≥ 2.500 g 1.00

Escolaridade da mãe (anos)
Analfabeta 1.00
Ensino Fundamental 0.77 (0.43-1.72) 0.864
Ensino Médio 0.69 (0.40-1.57) 0.689
Superior 0.85 (0.32-1.26) 0.255

Idade da mãe (anos)
até 19 1.00
20 a 29 0.76 (0.67-0.85) <0.001
30 a 34 0.68 (0.58-0.80) <0.001
35 ou mais 0.83 (0.68-1.01) 0.07

Estado civil
Casada ou consensual 1.22 (1.09-1.33) <0.001
Outros * 1.00

Raça/Cor
Branca 1.00
Outras ** 1.24 (1.11-1.47) <0.001

Consulta pré-natal
nenhuma 1.00
1 a 3 1.25 (1.00-1.54) <0.001
4 a 6 0.90 (0.75-1.07) <0.001
7 ou mais 0.42 (0.35-0.51) 0.01

Sexo do bebê
Menino 1.00
Menina 0.98 (0.89-1.09) 0.52

Método do parto
Normal 1.00
Cesáreo 1.14 (1.27-1.54) <0.001

Primeiro filho
Não 0.86 (0.78-0.95) 0.03
Sim 1.00

*Solteira, viúva ou separada
**Preta, amarela, parda ou ind́ıgena
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para explicar o modelo.

Tabela 6: Modelos para gestação até 37 semanas
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Peso do bebê Peso do bebê Peso do bebê Peso do bebê
Consultas pré-natal Consultas pré-natal Consultas pré-natal Consultas pré-natal
Método do parto Método do parto Método do parto Método do parto
Raça/cor Raça/cor Raça/cor Raça/cor
Escolaridade Escolaridade Escolaridade Escolaridade

Estado civil Sexo Estado civil
Sexo

Após selecionados os modelos, analisaram-se os reśıduos, buscando o melhor modelo

que explique a variável resposta prematuridade. Nesta análise é posśıvel detectar algum

desvio sistemático entre os dados e verificar se existem pontos discrepantes em relação

aos demais.

A Figura 5 apresenta os modelos selecionados e observa-se a existência de outliers,

que podem causar prejúızos para o ajuste do modelo. No entanto, outliers podem conter

informações significativas, de forma que a simples exclusão desse ponto poderia causar

substancial perda para o ajuste do modelo, dados que na análise da distância de Cook

não detectou-se observações influentes.
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(a) Modelo 1 (b) Modelo 2

(c) Modelo 3 (d) Modelo 4

Figura 5: Análise gráfica referente aos quatros modelos ajustados sobre a prematuridade

Na Tabela 7, apresentam-se os critérios para seleção do melhor modelo. Utilizando os

critérios de seleção AIC e BIC, onde seleciona-se os modelos que apresentam os menores

valores, e o teste Hosmer e Lemeshow, todos os modelos apresentaram um bom ajuste

aos dados segundo o teste Hosmer e Lemeshow, e os menores valores nos critérios AIC e

BIC foi o Modelo 4.

Tabela 7: Análise e seleção dos modelos para gestação com até 37 semanas
AIC BIC D Hosmer e Lemeshow (p-valor)

Modelo 1 6753.06 6825.49 6733.06 <0.001
Modelo 2 6650.93 6730.41 6628.93 <0.001
Modelo 3 6746.54 6826.21 6724.54 <0.001
Modelo 4 6644.48 6731.18 6620.48 <0.001

Na Tabela 8, apresentam-se as avaliações das capacidades preditivas dos modelos,

através das análises da sensibilidade, especificidade e o critério baseado na curva ROC.

Selecionou-se o Modelo 4, uma vez que esse modelo forneceu maior valor preditivo, ou

seja, com maior sensibilidade 41.36%( a probabilidade de classificar um bebê prematuro,

quando de fato for prematuro), e o menor complementar da especificidade 0.034 (a proba-
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bilidade de classificação de prematuridade, quando na verdade o bebê não for prematuro).

Portanto foi utilizado o Modelo 4 para estimar os efeitos da poluição para cada trimestre

gestacional.

Tabela 8: Análise da capacidade preditiva dos modelos para gestação com até 37 semanas

Sensibilidade Especificidade Capacidade Preditiva Área sob a curva
Modelo 1 40.97 96.66 0.03360 0.7700
Modelo 2 41.53 96.56 0.03436 0.77262
Modelo 3 40.97 96.62 0.03377 0.7726

Modelo 4 41.36 96.54 0.03453 0.7735

Na Tabela 9, apresentam-se a distribuição de frequências da variável Poluição 1 para a

gestação com até 37 semanas. Observa-se que 407 nascimentos prematuros ocorreram de

mães com exposição ao PM2.5 com ńıveis acima de 25µg/m3. Para o 2o trimestre foram

383 nascimentos, e para o 3o trimestre 252 prematuros com exposição acima de 25µg/m3.

Na Tabela 10 apresenta a distribuição de frequência da variável Poluição 2, observa-se

que 360 nascimentos prematuros ocorreram de mães com exposição ao PM2.5 compreen-

dida entre 25µg/m3 a 75µg/m3, e foram observados 42 nascimentos prematuros ocorreram

de mães com exposição acima de 75µg/m3. No 2o trimestre gestacional observa-se 285

nascimentos prematuros ocorreram de mães com exposição ao PM2.5 com ńıveis com-

preendido entre 25µg/m3 a 75µg/m3, e foram observados 98 nascimentos prematuros

ocorreram de mães com exposição acima de 75µg/m3. Para o 3o trimestre observou-se

que 183 nascimentos prematuros de mães com exposição ao PM2.5 compreendido entre

25µg/m3 a 75µg/m3, e foram observados 69 nascimentos prematuros ocorreram de mães

com exposição acima de 75µg/m3.

Tabela 9: Distribuição de frequência da variável Poluição 1
Exposição ao PM2.5

Prematuridade 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
Até 37 semanas ≤ 25µg/m3 > 25µg/m3 ≤ 25µg/m3 > 25µg/m3 ≤ 25µg/m3 > 25µg/m3

Não 8.007 2.232 6.410 2.528 5.770 1.527
Sim 1.360 407 1.124 383 975 252

Tabela 10: Distribuição de frequência da variável Poluição 2
Prematuridade 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre
Até 37 semanas ≤ 25µg/m3 25 a 75µg/m3 ≥ 75µg/m3 ≤ 25µg/m3 25 a 75µg/m3 ≥ 75µg/m3 ≤ 25µg/m3 25 a 75µg/m3 ≥ 75µg/m3

Não 8.007 2.182 50 6.410 2.010 518 5.770 989 538
Sim 1.360 360 42 1.124 285 98 975 183 69

Na Tabela 11 apresentam-se os resultados do modelo selecionado e a inclusão da

variável poluição 1 e poluição 2 separadamente para cada trimestre gestacional para

gestação com até 37 semanas. Considerou-se o ńıvel de significância de 5% para as
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análises. Ao incluir a variável poluição 1 no modelo para prematuridade definida até

37 semanas, as variáveis peso do bebê, realizações de 7 ou mais consultas pré-natal, o

método do parto e o sexo mostraram associação significativa no 1o, 2o e 3o trimestre

gestacional. Para a variável raça observou efeito significativo apenas no 1o trimestre, e

para a variável estado civil observou-se efeito significativo no 2o e 3o. Já para a variável

poluição 1, observou efeitos significativos no 1o e 3o trimestre gestacional. Por outro lado,

o ńıvel de escolaridade não mostrou efeito significativo nos três trimestres gestacionais.

Observa-se que no 1o trimestre a variável peso do bebê apresentou a razão de chance

OR e de 22.02, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 22% vezes maior quando

tem peso ao nascer abaixo de 2.500g. Para variável consulta pré-natal a OR observada

para realização de 1 a 3 consultas foi de 1.19, para a realização de 4 a 6 consultas foi

de 0.89, e para 7 ou mais consultas a OR foi de 0.45, indicando que nenhuma consulta é

fator de risco para prematuridade, e que a chance do bebê nascer prematuro é 19% maior

para as mães que realizaram de 1 a 3 consultas pré-natal. Para o método do parto a

OR foi de 1.56, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 56% maior quando o parto

normal. Já a variável raça/cor apresentou a OR de 1.22, revelando que a prematuridade

é 22% maior nas mães declaradas como preta, amarela, parda ou ind́ıgena. Já o estado

civil a OR foi de 0.88, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 12% menor quando a

mãe é casada ou consensual. Para a variável poluição 1 a razão de chance OR é de 1.20,

ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 20% maior quando observada exposição ao

PM2.5 no 1o trimestre gestacional. Já para o 3o trimestre a OR foi de 1.56, ou seja, a

prematuridade é 56% maior quando observado exposição ao PM2.5.

Já para a inclusão da variável Poluição 2, é posśıvel observar que as variáveis peso

do bebê, realizações de 7 ou mais consultas pré-natal, o método do parto e o estado civil

mostraram associação significativa nos três trimestres gestacionais. Para a variável raça

observou efeito significativo apenas no 1o trimestre. Já para a variável poluição 2, ob-

servou efeitos significativos no 1o e 3o trimestre gestacional. Por outro lado, o ńıvel de

escolaridade não mostrou efeito significativo nos três trimestres gestacionais.

Observa-se que no 1o trimestre gestacional a variável peso de o bebê apresentou a

razão de chance OR e de 22.26, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 22% vezes

maior quando tem peso ao nascer abaixo de 2.500g. Para variável consulta pré-natal a

OR observada para realização de 1 a 3 consultas foi de 1.17, para a realização de 4 a 6

consultas foi de 0.88, e para 7 ou mais consultas a OR foi de 0.45, indicando que nenhuma

consulta é fator de risco para prematuridade, e que a chance do bebê nascer prematuro é

17% maior para às mães que realizaram de 1 a 3 consultas pré-natal. Para o método do
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parto a OR foi de 1.57, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 57% maior quando

o parto normal. Já a variável raça/cor apresentou a OR de 1.20, revelando que a prema-

turidade é 20% maior nas mães declaradas como preta, amarela, parda ou ind́ıgena. Já o

estado civil a OR foi de 0.89, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 11% menor

quando a mãe é casada ou consensual. Para a variável poluição 2 a razão de chance OR

foi de 1.08, ou seja, a prematuridade é 8% maior quando observada exposição ao PM2.5

com ńıveis de poluição compreendidos entre 25 a 75µg/m3, e para exposição ao PM2.5

acima de 75µg/m3 a OR foi de 7.49, ou seja, a chance do bebê nascer prematuro é 7 vezes

maior quando à exposição ao PM2.5 com ńıvel acima de 75µg/m3 no primeiro trimestre.
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Tabela 11: Modelo selecionado para gestação com até 37 semanas e a inclusão da variável
poluição trimestral

Modelo 4 para gestação com até 37 semanas e a inclusão da variável poluição 1
1o trimestre 2o trimestre 3 o trimestre

Variáveis OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor
Peso do bebê
Até 2.500 g 22.02 (19.15-25.20) < 0.001 22.02 (18.97-25.96) < 0.001 22.37 (18.97-25.96) < 0.001
Maior que 2.500 g 1.00 1.00 1.00
Consulta pré-natal
nenhuma 1.00 1.00 1.00
1 a 3 1.19 (0.88-1.59) 0.24 1.12 (0.81-1.52) 0.47 1.12 (0.81-1.52) 0.46
4 a 6 0.89 (0.69-1.15) 0.40 0.86 (0.65-1.13) 0.30 0.86 (0.66-1.14) 0.31
7 ou mais 0.45 (0.35-0.59) < 0.001 0.45 (0.33-0.60) < 0.001 0.45 (0.33-0.60) < 0.001
Método do parto
normal 1.00 1.00 1.00
cesáreo 1.56 (1.39-1.76) < 0.001 1.66 (1.43-1.89) < 0.001 1.66 (1.45-1.91) < 0.001
Raça/cor
branca 1.00 1.00 1.00
outras * 1.22 (1.02-1.45) 0.02 1.20 (1.00-1.42) 0.06 1.19 (1.00-1.42) 0.07
Escolaridade
Analfabeta 1.00 1.00 1.00
Ensino Fundamental 1.08 (0.45-2.56) 0.85 1.22 (0.46-3.15) 0.68 1.20 (0.44-3.18) 0.71
Ensino Médio 1.05 (0.44-2.49) 0.89 1.12 (0.43-2.94) 0.80 1.14 (0.41-2.94) 0.82
Superior 0.84 (0.35-2.05) 0.71 0.83 (0.75-1.02) 0.72 0.82 (0.30-2.24) 0.69
Sexo
Menino 1.00 1.00 1.00
Menina 0.87 (0.78-0.98) 0.04 0.84 (0.73-0.96) 0.02 0.55 (0.39-0.77) <0.001
Estado civil
casada ou consensual 0.88 (0.78-0.99) 0.06 0.84 (0.74-0.97) 0.02 0.86 (0.75-0.99) 0.04
outros ** 1.00 1.00 1.00
Poluição 1
≤ 25µg/m3 1.00 1.00 1.00
> 25µg/m3 1.20 (1.04-1.37) 0.01 0.87 (1.04-1.37) 0.11 1.56 (1.09-2.20) 0.03

Modelo 4 para gestação com até 37 semanas e a inclusão da variável poluição 2
1o trimestre 2o trimestre 3 o trimestre

Variáveis OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor OR (IC 95%) p-valor
Peso do bebê
Até 2.500 g 22.26 (18.97-25.96) < 0.001 22.19 (18.97-25.96) < 0.001 23.53 (18.97-25.96) < 0.001
Maior que 2.500 g 1.00 1.00 1.00
Consulta pré-natal
nenhuma 1.00 1.00 1.00
1 a 3 1.17 (0.87-1.57) 0.28 1.12 (0.81-1.52) 0.47 1.09 (0.81-1.52) 0.60
4 a 6 0.88 (0.68-1.14) 0.36 0.86 (0.65-1.13) 0.30 0.91 (0.66-1.14) 0.60
7 ou mais 0.45 (0.35-0.58) < 0.001 0.45 (0.33-0.60) < 0.001 0.48 (0.33-0.60) < 0.001
Método do parto
normal 1.00 1.00 1.00
cesáreo 1.57 (1.39-1.76) < 0.001 1.66 (1.43-1.89) < 0.001 1.71 (1.45-1.91) < 0.001
Raça/cor
branca 1.00 1.00 1.00
outras * 1.20 (1.00-1.42) 0.04 1.20 (1.00-1.42) 0.06 1.09 (1.00-1.42) 0.39
Escolaridade
Analfabeta 1.00 1.00 1.00
Ensino Fundamental 1.06 (0.44-2.49) 0.89 1.22 (0.46-3.15) 0.68 1.19 (0.44-3.18) 0.74
Ensino Médio 1.03 (0.43-2.44) 0.93 1.12 (0.43-2.94) 0.80 1.04 (0.41-2.94) 0.93
Superior 0.82 (0.34-1.99) 0.66 0.83 (0.31-2.24) 0.72 0.68 (0.30-2.24) 0.49
Sexo
Menino 1.00 1.00 1.00
Menina 0.83 (0.74-0.93) 0.10 0.83 (0.72-0.95) 0.02 0.55 (0.40-0.78) <0.001
Estado civil
casada ou consensual 0.89 (0.80-1.01) 0.005 0.84 (0.74-0.97) 0.02 0.81 (0.69-0.95) 0.03
outros ** 1.00 1.00 1.00
Poluição 2
≤ 25µg/m3 1.00 1.00 1.00
25 a 75µg/m3 1.08 (0.94-1.24) 0.28 0.86 (0.72-1.03) 0.11 1.53 (1.02-2.25) 0.03
≥ 75µg/m3 7.49 (4.48-12.42) < 0.001 0.91 (0.68-1.22) 0.55 1.46 (0.92-2.27) 0.11
* preta, amarela, parda ou ind́ıgena

**solteira, viúva ou separada
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Na Tabela 12, apresenta-se a avaliação das capacidades preditivas do Modelo 4 para

os modelos que mostraram associação significativa para a inclusão da variável Poluição 1 e

Poluição 2 nos trimestres gestacionais, através das análises da sensibilidade, especificidade

e o critério baseado na curva ROC . Nota-se que a sensibilidade foi de 47.14%, ou seja, a

probabilidade de classificar um bebê prematuro, quando de fato for prematuro, e o menor

complementar da especificidade foi de 0.0354, ou seja, a probabilidade de classificação

de prematuridade, quando na verdade o bebê não for prematuro, trouxeram os mesmo

resultados para ambos os modelos. Já para o critério baseado na área sob a curva ROC,

para a inclusão da variável poluição 1 no primeiro trimestre foi de 0.7455, e para o terceiro

trimestre gestacional foi de 0.7513 para a inclusão da variável poluição 2, o critério baseado

na área sob a curva ROC foi de 0.7455.

Tabela 12: Análise da capacidade preditiva do Modelo 4 com a inclusão variável Poluição
1 e Poluição 2 em cada trimestre gestacional

Modelo 4 e a inclusão da variável poluição 1

Sensibilidade Especificidade Capacidade Preditiva Área sob a curva
1 Trimestre 47.14 96.45 0.0354 0.7455
3 Trimestre 47.14 96.45 0.0354 0.7513

Modelo 4 e a inclusão da variável poluição 2

Sensibilidade Especificidade Capacidade Preditiva Área sob a curva
1 Trimestre 47.14 96.45 0.0354 0.7455

Apresentando o modelo 4 para a gestação com até 37 semanas ajustado com as

variáveis explicativas:

• Modelo 4 inserindo variável Poluição 1 no primeiro trimestre gestacional :

ln
(

π̂i
1−π̂i

)
= β̂0 + β̂1Xi1 + β̂2Xi2.2 + β̂2Xi2.3 + β̂2Xi2.4 + β̂3Xi3 + β̂4Xi4 + β̂5Xi5.2 +

β̂5Xi5.3 + β̂5Xi5.4 + β̂6Xi6 + β̂7Xi7 + β̂t7Xi8, i, ..., n t = 1

ln
(

π̂i
1−π̂i

)
= −2.20+3.09Xi1 +0.17Xi2.2−0.11Xi2.3−0.77Xi2.4 +0.45Xi3 +0.20Xi4 +

0.08Xi5.2 + 0.05Xi5.3 − 0.16Xi5.4 − 0.12Xi6 − 0.13Xi7 + 0.18Xi8, i, ..., n

• Modelo 4 inserindo variável Poluição 1 no terceiro trimestre gestacional :

ln
(

π̂i
1−π̂i

)
= β̂0 + β̂1Xi1 + β̂2Xi2.2 + β̂2Xi2.3 + β̂2Xi2.4 + β̂3Xi3 + β̂4Xi4 + β̂5Xi5.2 +

β̂5Xi5.3 + β̂5Xi5.4 + β̂6Xi6 + β̂7Xi7 + β̂t7Xi8, i, ..., n t = 3

ln
(

π̂i
1−π̂i

)
= −1.66+3.15Xi1 +0.09Xi2.2−0.08Xi2.3−0.73Xi2.4 +0.54Xi3 +0.09Xi4 +

0.17Xi5.2 + 0.04Xi5.3 − 0.37Xi5.4 − 0.59Xi6 − 0.20Xi7 + 0.41Xi8, i, ..., n



4 Resultados e Discussões 49

• Modelo 4 inserindo variável Poluição 2 no primeiro trimestre gestacional :

ln
(

π̂i
1−π̂i

)
= β̂0 + β̂1Xi1 + β̂2Xi2.2 + β̂2Xi2.3 + β̂2Xi2.4 + β̂3Xi3 + β̂4Xi4 + β̂5Xi5.2 +

β̂5Xi5.3 + β̂5Xi5.4 + β̂6Xi6 + β̂7Xi7 + β̂t8Xi9.2 + β̂t8Xi9.3, i, ..., n t = 1

ln
(

π̂i
1−π̂i

)
= −2.09+3.10Xi1 +0.16Xi2.2−0.11Xi2.3−0.79Xi2.4 +0.45Xi3 +0.18Xi4 +

0.05Xi5.2 + 0.03Xi5.3−0.19Xi5.4−0.18Xi6−0.10Xi7 + 0.08Xi9.2 + 2.01Xi9.3, i, ..., n

As variáveis explicativas e as estimativas do modelo:

Xi1 : Peso do i-ésimo bebê;

Xi2 : Número de consultas pré-natais realizadas pela i-ésima mãe;

Xi3 : Método do parto da i-ésima mãe;

Xi4 : Raça/cor da i−ésima mãe;

Xi5 : Escolaridade da i−ésima mãe;

Xi6 : Estado civil da i−ésima mãe;

Xi7 : Sexo do i−ésima bebê;

Xi8 : Poluição 1 na i−ésima gestação;

Xi9 : Poluição 2 na i−ésima gestação;

β̂0 : Intercepto do modelo, para esse problema não há interpretação prática;

β̂1 : o peso estimado do i-ésimo bebê abaixo de 2.500g comparado ao peso acima de

2.500g;

β̂2.2 : efeito estimado da realização de 1 a 3 consultas pre-natal comparado nenhuma

consulta pré-natal;

β̂2.3 : efeito estimado da realização de 4 a 6 consultas pre-natal comparado nenhuma

consulta pré-natal;

β̂2.4 : efeito estimado da realização de 7 ou mais consultas pre-natal comparado nenhuma

consulta pré-natal;

β̂3 : efeito estimado da i-ésima mãe ter realizado parto cesariana comparado ao parto

normal;

β̂4 : efeito estimado da i-ésima mãe preta, amarela, parda ou ind́ıgena comparado a i-

ésima mãe declaradas brancas;

β̂5.2 : efeito estimado no ńıvel de escolaridade da i-ésima mãe de 1 a 7 anos de estudo

(Ensino Fundamental) comparado i-ésima mãe que não possui estudo;

β̂5.3 : efeito estimado no ńıvel de escolaridade da i-ésima mãe de 8 a 11 anos de estudo

(Ensino Médio) comparado i-ésima mãe que não possui estudo;

β̂5.4 : efeito estimado no ńıvel de escolaridade da i-ésima mãe que possui mais de 12 anos

de estudo (Ensino Superior) comparado i-ésima mãe que não possui estudo;
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β̂6 : efeito estimado da i-ésima mãe casada comparado com outro estado civil;

β̂7 : efeito estimado da i-ésima bebê menina comparado nascimento de bebê menino;

β̂t8 : efeito estimado dos ńıveis de poluentes acima de 25µg/m3 comparado com ńıveis de

poluentes abaixo de 25µg/m3 no t-ésimo trimestre gestacional;

β̂t9.2 : efeito estimado dos ńıveis de poluentes compreendidos entre 20µg/m3 a 75µg/m3

comparado com ńıveis de poluentes abaixo de 20µg/m3 no t-ésimo trimestre gestacional;

β̂t7.3 : efeito estimado dos ńıveis de poluentes acima 75µg/m3 comparado com ńıveis de

poluentes abaixo 20µg/m3 no primeiro t-ésimo trimestre gestacional.

4.1 Discussões

Os resultados obtidos assemelham-se ao estudo de Reis (2009)[10], que utilizou Modelo

de Regressão Loǵıstica e sugeriu que a exposição aos poluentes atmosféricos mesmo em

quantidades baixas, contribuem para a ocorrência de prematuridade e baixo peso ao nascer

no Munićıpio de Volta Redonda, RJ. Cabe citar o estudo de Bobak (2000)[8], que utilizou

Modelo de Regressão Loǵıstica, encontrou associações entre a poluição e a ocorrência de

baixo peso e a prematuridade na República Checa.

Entretanto no estudo de Junger e Leon(2007)[30], que utilizou o Modelo de Regressão

Loǵıstica no Munićıpio do Rio de Janeiro no ano de 2002, e Bell(2008)[39] não encontraram

relação sobre a exposição à poluição do ar sobre o baixo peso e a prematuridade nos

trimestres gestacionais.
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5 Conclusão

Neste estudo foram identificados efeitos significativos da poluição nos trimestres gesta-

cionais, ou seja, a exposição ao material particulado PM2.5 contribuiu para o nascimento

de bebês com até 37 semanas de gestação no munićıpio de Porto Velho.

Observou-se que a inclusão da variável Poluição 1 mostrou efeitos significativos no

1o e 3o trimestre gestacional, ou seja, a exposição ao PM2.5 contribuiu para o nascimen-

tos de bebês com até 37 semanas de gestação. Já para a inclusão da variável Poluição

2, observou-se efeitos significativos no 3o trimestre gestacional, ou seja, a exposição ao

PM2.5 com ńıveis compreendidos entre 25µg/m3 a 75µg/m3 contribuiu para nascimentos

de bebês com até 37 semanas. Para ńıveis de PM2.5 acima de 75µg/m3, verificou-se efeito

significativo no 1o trimestre gestacional, ou seja, à exposição ao PM2.5 acima de 75µg/m3

contribuiu para nascimentos de bebês com até 37 semanas.

Sugere-se a continuidade das investigações sobre a exposição à poluição atmosférica

e seus efetios no nascimentos de bebês prematuros, recomenda-se como análise de sensi-

bilidade a remoção da variável peso do bebê, afim de melhorar o ajuste do modelo. A

realização de novos estudos contendo dados de fontes primárias relacionadas ao recém-

nascido deve ser realizada, bem como medidas de exposição mais próximas ao local de

residência da mãe.

Os efeitos da poluição do ar, mesmo dentro dos ńıveis tolerados podem influenciar na

gravidez contribuindo para o aumento de casos de baixo peso ao nascer e a ocorrência

de bebês prematuros. É necessário conhecer o contexto de cada gestação, para a iden-

tificação prévia dos diferentes fatores que podem levar a prematuridade. Desta forma,

a identificação do peŕıodo cŕıtico durante a gestação, quando a exposição ao PM2.5 for

associada, pode contribuir para ações que evitem os efeitos adversos durante a gravidez.
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