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Resumo
O peso ao nascer é um fator determinante para a sobrevivência infantil, pois a probabilidade de morte ao nascer ou em seu primeiro ano de vida é maior em crianças com
baixo peso. O estudo do baixo peso ao nascer (BPN) como um indicador de saúde vem se
tornando alvo de muitos estudos e pesquisas, não só como um instrumento de comparação
como também para determinar as possı́veis causas e tomar medidas preventivas. A poluição atmosférica tem ocasionado diversas mortes por câncer de pulmão e eleva os riscos
de doenças respiratórias. O BPN na Amazônia brasileira foi pouco estudado, sobretudo
no que se refere aos efeitos da poluição atmosférica devido às queimadas. No entanto,
sabe-se que nesta população a exposição aos poluentes atmosféricos têm efeitos na mortalidade e na internação hospitalar, principalmente nos grupos mais vulneráveis como as
crianças. O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos da poluição atmosférica no BPN
de crianças nascidas de mães residentes no municı́pio de Porto Velho (RO) com base nos
dados fornecido pelo Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e pela estação
de monitoramento de poluentes atmosféricos implementada pelo projeto FA PESP/AERO
CLIMA. A variável resposta deste trabalho foi o BPN. As variáveis explicativas investigadas se referem às caracterı́sticas sócio demográficas, fisiológicas, caracterı́sticas do parto
e fatores ambientais. Para a análise foi proposto o Modelo de Regressão Logı́stica. Os
efeitos da poluição foram estimados separadamente para cada trimestre gestacional. No
ajuste dos dados foram propostos 4 modelos para explicar o BPN segundo as variáveis do
SINASC. O melhor modelo foi escolhido com base na análise de resı́duos. O ajuste foi feito
para a exposição do poluente P M2.5 cada trimestre gestacional, porém nenhum foi significativo assim como as categorias de 1 a 3 e 4 a 6 consultas pré-natais. Escolhemos analisar
o modelo ajustado para o segundo trimestre gestacional, pois as razões de chances (RC)
foram semelhantes para os três modelos. Estado civil (Casada ou consensual: RC=1,52;
IC95% =(1,20;1,94); Outros: Referência); Número de consultas pré-natal (Nenhuma:
RC=1,76; IC95% =(1,09;2,84); 1 a 3: RC=1,44; IC95% =(0,98;2,12); 4 a 6: RC=1,26;
IC95% =(0,96;1,64); 7 ou mais: Referência) ; Método do parto (Normal: Referência;
Cesáreo: RC=1,42; IC95% =(1,11;1,79)); Sexo do bebê (Masculino: Referência; Feminino: : RC=1,68; IC95% =(1,32;2,14)); Primeiro Filho (Sim: Referência; Não: RC=1,48;
IC95% =(1,17;1,89)); Nı́vel do poluente P M2.5 (RC=0,93; IC95% =(0,14;0,93)). A partir
desses resultados, podemos concluir que os determinantes do BPN são: estado civil, consultas pré-natais (nenhuma), método do parto, sexo do bebê, primeiro filho no municı́pio
de Porto Velho.
Palavras-chaves: Baixo peso ao nascer, Poluente P M2.5 , Modelo de Regressão Logı́stica,
Amazônia, Porto Velho.
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e sempre me incentivaram os meus estudos, tornando esta segunda formação universitária
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de significância de Wald da Regressão Logı́stica Simples . . . . . . . . .

p. 45

7
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1

Introdução

O peso ao nascer é um fator determinante para a sobrevivência infantil, pois a probabilidade de morte ao nascer ou em seu primeiro ano de vida é maior em crianças com
baixo peso [1]. A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina que bebês que nascem
com peso inferior a 2.500 gramas (inclusive) são considerados bebês com baixo peso [2].
O estudo do baixo peso ao nascer (BPN) como um indicador de saúde vem se tornando alvo de muitos estudos e pesquisas, não só como um instrumento de comparação
como também para determinar as possı́veis causas e tomar medidas preventivas [3]. Há
circunstâncias em que o BPN pode ser previnido, o que torna maior a responsabilidade
dos órgãos de saúde pública e seus profissionais em trabalhar uma forma mais direta na
precaução do BPN junto às gestantes [2].
A magnitude do BPN para a saúde pública é definido não somente pelo risco de
mortalidade, como também pela observação da frequência com que ocorre. Suas maiores
prevalências são observadas em paı́ses subdesenvolvidos e em desenvolvimento, por serem
lugares que possuem piores condições de saúde [1].
No âmbito mundial, as taxas do BPN variam nas diversas regiões com maior prevalência nos paı́ses menos desenvolvidos. De acordo com o estudo de Carniel (2008)
“paı́ses desenvolvidos da Europa, como Itália, França, Portugal, Suı́ça, Suécia, Noruega,
Irlanda e Espanha,a porcentagem de BPN varia entre 4 a 53. Nos Estados Unidos esta
taxa é de 7,6%, porém com variação de 13,1% na população negra e 4,8% na branca. As
maiores proporções são as da Índia (33,0%) e as de Bangladesh (50,0%). Na América
Latina e Caribe, o valor médio é de 9,0%. No Brasil, em 2001, a média de BPN foi
de 7,9%, sendo a maior porcentagem no Estado do Rio de Janeiro (9,4) e a menor em
Roraima (5,0).”
Diversos estudos mostraram que algumas variáveis estão relacionadas ao BPN como:
fatores sócio demográficos, caracterı́sticas fisiológicas e estilo de vida da mãe, caracterı́sticas do parto e fatores ambientais.

1.1 Revisão da Literatura sobre Poluição Atmosférica e Baixo Peso ao Nascer
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Em relação aos fatores sócio demográficos foram relacionadas as seguintes variáveis:
idade [5, 6, 7, 8], escolaridade [7, 8, 9, 5, 6, 10, 4, 11], pobreza [3, 2], local de moradia e
situação conjugal [4].
Quanto às caracterı́sticas fisiológicas e estilo de vida da mãe, encontramos: peso e
altura [2, 4, 7, 8, 11], hipertensão [4], fatores biológicos maternos e anomalias congênitas
[6, 4, 11], retardo do crescimento intra-uterino (tido como ı́ndice mais relevante para o
BPN) [1, 4, 7, 11], infecções genitais [4], duração da gestação [1, 7, 8], primiparidade [4],
desnutrição [5, 4], fatores étnicos [4, 8], cuidados pré-natais [5, 6, 7, 8, 11], tabagismo
[5, 2, 4, 7, 11, 9], uso de álcool, café e drogas [2, 11] , histórico de aborto [2, 11] e estresse
[2, 11].
No tocante das caracterı́sticas do parto, foram destacadas as seguintes variáveis: intervalo entre partos [8], nascimento de múltiplos [2, 4, 7, 8, 11], parto cesário [11, 9] e o
sexo da criança [5, 2, 8, 11].
Relativo aos fatores ambientais, os efeitos dos seguintes poluentes foram avaliados:
monóxido de carbono (CO) [5, 12, 13], dióxido de carbono(CO2 )[13], dióxido de nitrogênio
(N O2 )[5, 12, 13], dióxido de enxofre (SO2 ) [5, 12, 13], ozônio (O3 ) [5, 12, 13], óxido de
nitrogênio (NO)[13, 12], os particulados finos (P M2.5 ) e inalável (P M10 ) [5, 12, 13].

1.1

Revisão da Literatura sobre Poluição Atmosférica
e Baixo Peso ao Nascer

No Brasil, poucos estudos analisaram a associação entre o BPN e a poluição atmosférica. As principais covariáveis estudadas foram idade da mãe, escolaridade, tempo
de gestação, número de consultas pré-natais e os principais poluentes O3 , P M10 , N O2 ,
CO, SO2 .
No estudo de Junger e Leon (2007), avaliou-se 77.987 nascimentos de bebês a termo
(37 semanas ou mais) com peso entre 1.000 gramas e 3.500 gramas no municipı́o do Rio
de Janeiro em 2002. Esse corte foi utilizado para não haver superestimação aos efeitos da
poluição do ar para as gestações únicas ou múltiplas incluı́das.
Nesse estudo, foi utilizada a regressão logı́stica tendo como variável resposta o BPN
para bebês com peso inferior a 2.500 gramas.
A exposição à poluição atmoférica foi medida através da média diária de SO2 e P M10 ,
o máximo diário de N O2 e O3 e o máximo diário das médias móveis de oito horas de CO.

1.1 Revisão da Literatura sobre Poluição Atmosférica e Baixo Peso ao Nascer
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Os dados dos nascimentos foram coletados no Sistema de Informação de Nascidos
Vivos (SINASC) enquanto os de poluição foram emitidos e coletados pela Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) e pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SMAC).
A data de nascimento foi usada como referência para estimar a exposição da mãe
e calculada as médias dos poluentes em cada trimestre. Para investigar o efeito da poluição do ar, assim como identificar os fatores maternos e da gestação associados ao BPN
foi aplicada a regressão logı́stica e a estatı́stica de diagnóstico Hosmer & Lemeshow foi
utilizada para avaliar a qualidade do ajuste do modelo estimado.
Os resultados obtidos concluı́ram que idade gestacional e consultas de pré-natal tem
efeito protetor. O tipo do parto (normal e cesáreo) e escolaridade (12 anos ou mais),
aparentemente não têm efeitos sobre o peso do bebê. Enquanto que bebê do sexo feminino,
a mãe ser solteira, escolaridade (outras faixas), P M10 , SO2 , CO, O3 parecem aumentar
as chances de baixo peso.
No estudo de Medeiros e Gouveia (2005), foram analisados 311.735 nascidos nos distritos mais centrais no municı́pio de São Paulo no perı́odo de 1998 a 2000. Estes dados
foram coletados através do SINASC. Os critérios para inclusão dos nascidos na amostra
foram: bebês a termo (37 semanas ou mais), nascimentos ocorridos em hospitais e peso
do recém-nascido entre 1.000 gramas e 5.500 gramas.
Quanto a exposição à poluição atmosférica, os dados foram fornecidos pela Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb).
Para a análise, foi medida a média de concetração de cada poluente (O3 , P M10 ,
N O2 , CO, SO2 ) nos respectivos trimestres gestacionais, tendo como referência a data de
nascimento.
As análises estatı́sticas ultilizadas neste estudo foram: análise descritiva, regressão
linear e regressão logı́stica com variável resposta o BPN para bebês com peso menor de
2.500 gramas.
O estudo concluiu que bebês prematuros e ausência ou menor número de consultas
de pré-natais são fatores de risco para o baixo peso. Na regressão linear simples a exposição das gestantes para todos os poluentes no primeiro trimestre, com exceção de O3 ,
foi considerado um fator de diminuição do peso dos recém-nascidos. Porém, no segundo
trimestre indica um aumento do peso referente aos poluentes CO e SO2 . No terceiro trimestre, esse acréscimo aparece para todos os poluentes, com exceção de O3 . Na regressão
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logı́stica nenhum poluente apresentou resultado estatisticamente significativo e, com isso,
nenhuma variação do risco para uma elevação da concentração de poluentes.
No estudo de Silva (2010), foi realizada a análise com 6.148 nascidos vivos nos municı́pios de Tangará da Serra e Alta Floresta no estado de Mato Grosso situados na
Amazônia brasileira, no perı́odo de outrubro de 2004 ao final do ano de 2005.
No banco de dados dos recém-nascidos, foram excluı́das as seguintes variáveis: gestações
múltiplas, tempo de gestação menor que 37 semanas e malformação congênita diagnosticada ao nascimento. A medida de peso foi categorizada em peso normal (2.500 gramas
ou mais) e BPN (menor que 2.500 gramas), sendo a primeira a categoria de referência.
Nas variáveis de exposição do feto no impacto das queimadas à saúde humana (P M2.5 e
CO) foram calculadas as médias de cada trimestre gestacional.
Os dados do nascimento e dos poluentes foram retirados do SINASC e do Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(CPTEC-INPE), respectivamente.
As análises estatı́sticas realizadas foram: análise descritiva, o teste Qui-Quadrado
para análise de associações de variáveis a e regressão logı́stica.
Na análise descritiva, segundo as informações dos nı́veis de P M2.5 e CO foi observada
a prevalência do BPN em bebês do sexo masculino, gestantes com escolaridade entre 8
a 11 anos e mães com idades entre 20 a 29 anos. Na análise de associação de variáveis,
notou-se uma associação estatisticamente significativa em mulheres com escolaridade com
até 7 anos e poucas consultas pré-natais. A chance do BPN foi observada em bebês
do sexo feminino, parto do tipo cesáreo, idade da mãe menor que 20 anos ou maior
que 40 anos. Na regressão logı́stica, observou-se associações positivas em quase todos os
trimestre de gestação, com exceção do quarto intervalo interquartil do primeiro trimestre
e o segundo intervalo interquartil do terceiro trimestre. Considerando todo o perı́odo
de gestação, as maiores concentrações de P M2.5 apresentaram um aumento da razão de
chance, ao contrário da exposição do CO, onde se obsevou uma associação positiva no
terceiro quartil.

1.2

Justificativa

Em 2013, a OMS concluiu em uma pesquisa que o ar que respiramos está carregado
de matérias que contribuem, ocasionamente, para o milhares de mortes por ano. Neste
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estudo, foi diagnosticado que cerca de 223 mil mortes de câncer no pulmão foram ocasionadas pela poluição atmosférica. Já se sabia que a poluição atmosférica, através de
emissão de poluentes da indústria, agricultura e do transporte, elevam os riscos de doenças
no aparelho respiratório, assim como alguns tipos de câncer no pulmão e bexiga, conforme
site http:\www.g1.globo.com- último acesso em 08/12/2013).
O BPN na Amazônia brasileira foi pouco estudado, sobretudo no que se refere aos
efeitos da poluição atmosférica devido às queimadas. No entanto, sabe-se que nesta população a exposição aos poluentes atmosféricos têm efeitos na mortalidade e na internação
hospitalar, principalmente nos grupos mais vulneráveis como as crianças [14].
Devido a proporção continental dessa região, delimitamos o estudo a uma cidade
especı́fica, a de Porto Velho, porque foi esta que mais se desenvolveu nos últimos anos.
Segundo o site Portal da Amazônia (http:\www.portalamazonia.com.br - último
acesso em 08/12/2013), a cidade de Porto Velho foi fundada há noventa e nove anos na
então antiga capital da Ferrovia Madeira Mamoré, porém, somente em 1956, passou a ser
chamada de capital de Rondônia.
No decorrer de sua história já foi nomeada de Porto dos Militares, Porto do Velho,
Ponto do Velho e finalmente Porto Velho. Sua localização fica na margem direira do rio
Madeira, o maior afluente do rio Amazonas.
No inı́cio de sua existência, era um porto de descarga de materiais para a construção da
Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mas por volta de 1912, com chegada de trabalhadores
estrangeiros, a cidade aumentou sua população. Naquela época, a região que não passava
de mil habitantes, hoje é considerada o centro urbano mais populoso de Rondônia. Com
a construção de duas usinas hidrelétricas no rio Madeira é dita como a capital que mais
cresce economicamente no paı́s. A cidade também tem crescido nos setores industriais,
construção civil, indústria de confecções, produtos metálicos e no ramo alimentı́cio e de
bebidas. Com o crescimento industrial e econômico da capital, os nı́veis de poluentes no
ar também tem aumentado nos últimos anos [15].

1.3

Objetivo Geral

Avaliar os efeitos da poluição atmosférica e de algumas variáveis contidas no SINASC
nos trimestres gestacionais sobre BPN de crianças nascidas de mães residentes na cidade
de Porto Velho (RO).
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Objetivos Especı́ficos

• Estimar modelos de regressão logı́stica, considerando com variável resposta o BPN;
• Explorar o melhor ajuste das variáveis explicativas, com base em algumas variáveis
fornecidas pelo SINASC;
• Estudar critérios a fim de escolher um modelo final para estimar os efeitos da
poluição dos trimestres gestacionais;
• Estimar, juntamente com as variáveis fornecidas pelo SINASC, o efeito da exposição
à poluição nos trimestres gestacionais separadamente;
• Avaliar a qualidade do ajuste dos modelos.
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2

Material e Métodos

Neste capı́tulo abordaremos como foram obtidos os dados sobre as mães residentes no
municı́pio de Porto Velho (RO) e os dados da poluição atmosférica usados nesse trabalho.
Em seguida, apresentaremos o Modelo de Regressão Logı́stica, método estatı́stico para
analisar a associação da variável resposta, no nosso caso o BPN, com o conjunto de
variáveis explicativas e suas ferramentas de análise para o ajuste do modelo e de seus
resı́duos.

2.1

SINASC - Sistema de Informação de Nascidos
Vivos

A informação de nascidos vivos é essencial 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, neonatal e perinatal e as taxas de fecundidade e natalidade
[16].
As informações sobre gestação, tipo de parto e os recém-nascidos são de suma importância para a analisar e caracterizar necessidades especı́ficas, como exemplo observar
a frequência de recém-nascidos de risco, bem como aferir a necessidade da atenção intensiva neonatal [16].
Com a publicação “Estatı́stica do Registro Civil” pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatı́stica (IBGE), o Brasil passou a ter sua primeira fonte oficial de Estatı́sticas sobre
Nascidos Vivos. Porém, o Ministério da Saúde não tinha um sistema que permitia a
análise estatı́stica para a execução de ações básicas de saúde. Então, foi criado o Grupo
de Estatı́sticas Vitais (GEVIMS), com intuito de assessorar o Ministério da Saúde nos
seguintes aspetos:
• mortalidade e natalidade;
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• avaliação da situação de saúde e de programas básicos de saúde;
• promoção da utilização de estatı́sticas vitais em instância nacional, regional e local;
• planejamento e avaliação em saúde.
O GEVIMS formalizou e concretizou o Sistema da seguinte forma: selecionou as
variáveis para o preenchimento, elaborou um documento padronizado chamado de “Declaração de Nascidos Vivos” (DN) (Anexo A) e o manual de procedimentos para o preenchimento e os destinos das três vias desse documento [17]. Se o parto ocorrer em um
hospital, a primeira e a terceira vias ficarão no estabelecimento de saúde, onde posteriormente a primeira será pelo órgão responsável e a terceira aquivada. A segunda via ficará
com a famı́lia que se encaminhará para o cartório de Registro Civil. Caso o parto ocorra
em domicı́lio, a DN será preenchida em algum estabelecimento de saúde como os mesmos
tramites [18]. Finalmente, em 1990, foi fundada, então, o Sistema de Informação sobre
Nascidos Vivos [17].
A implantação do SINASC foi feita de forma lenta e gradual em todos os estados do
Brasil. O Sistema traz importantes informações sobre o perfil epidemiológico dos nascidos
vivos, tais como: local de nascimento, caracterı́sticas da mãe, tipo de gestação e parto, e
ainda, dados sobre as condições do recém-nascido no momento do nascimento [17].
As variáveis disponı́veis para a tabulação, segundo o site do DATASUS (Portal da
Saúde - http:\www.portal.saude.gov.br- último acesso em 18/11/2013) são: nascimentos por residência, nascimentos por ocorrência, local, ano de nascimento, local de
ocorrência, idade, grau de instrução, estado civil, duração da gestação, tipo de gravidez,
tipo de parto, consultas pré-natal, sexo, cor/raça, apgar 1o minuto, apgar 5o minuto, peso
ao nascer, anomalia congênita e tipo de anomalia congênita.
Os dados do sistema são divulgados através do sı́tio eletrônico do Departamento de Informação e Informática do SUS/Ministério da Saúde (http://www.datasus.gov.br). Nele,
a pesquisa é realizada através do caminho “Inı́cio −→ Informações de Saúde (TABNET)−→
Estatı́sticas Vitais”, onde se escolhe a área geográfica a ser pesquisada. Com essas informações podemos calcular indicadores de saúde e demográficos agregados por municı́pio,
relacionados à saúde da mãe e da criança, possibilitando uma intervenção e identificação.
Como um dos requistos básico para o registro de um sistema contı́nuo como o SINASC,
a definição clara e precisa de um evento envolve normas de inclusão e exclusão, assim
como aspectos legais. Na Lei dos Registros Públicos (1973) é regulamentada a definição
de eventos vitais que é firmado pela OMS (MS, 2009a). O Ministério da Saúde define
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o termo “Nascidos Vivos” como (Portal da Saúde - http:\www.portal.saude.gov.brúltimo acesso em 13/10/2013):
“ é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da
duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da separação,
respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do
coração, pulsações do cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos
de contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando
ou não desprendida da placenta. Cada produto de um nascimento que reúna
essas condições se considera como uma criança viva.”

2.2

Medidas de Poluição Atmosférica

A estação de monitoramento de poluentes atmosféricos foi implementada pelo projeto
FA PESP/AERO CLIMA em outubro de 2009 no Parque Natural Municipal de Porto
Velho [19].
Um amostrador AFG foi implantado para a coleta dos aerossóis para análises elementares de PIXE e black carbon e é o único em funcionamento na região da Amazônia.
Esse instrumento permite o estudo do monitoramento da qualidade do ar no que diz respeito a determinação das propriedades fı́sicas e quı́micas dos gases traço e as quı́micas de
partı́culas. Nesta estação de monitoramento foram coletados dados de umidade, temperatura, O3 , P M10 e P M2.5 , sendo que apenas este último, o particulado fino, é o poluente
objeto do nosso estudo [19].
O método utilizado para a coleta de partı́culas finas e grossas é feito através de filtros
que é muito ultizado para esse tipo de amostragem, além de ser acessı́vel. Na primeira
etapa da coleta, as partı́culas grossas ficam presas nos filtros de Nuclepore com poros
de 8 µm de diâmetro, enquanto que as partı́culas finas ficam retidas nesse mesmo filtro
sendo que com poros de 4 µm. Essa coleta serve para determinar a massa dos aerossóis
pela análise gravimétrica, concentração de black carbon e quantificar a concetração dos
patı́culas coletadas nos filtros. O black carbon, também denominado como carbono elementar, é originado através da queima inacaba de combustiveis fósseis e da biomassa
vegetal [19].
O particulado fino P M2.5 é constituı́do por partı́culas menores que 2,5 micrometros.
Este particulado somado ao particulado grosso constitui o particulado P M10 , sendo seu
tamanho menor que 10 micrometros, também conhecido como particulado inalável.
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A região da Amazônia é caracterizada por perı́odos de seca e chuva. No perı́odo de seca
há um aumento das particulas finas, atingindo saúde da população e o balanço radiativo
atmosférico, enquanto que no perı́odo das chuvas há um aumento nas concentração das
partı́culas grossas [19].

2.3

Modelo de Regressão Logı́stica

O modelo de regressão logı́stica é um membro da classe dos Modelos Lineares Generalizados (MLG) para analisar respostas binárias ou binomiais, a partir de um conjunto
de variáveis explicativas [20]. Neste estudo, a variável resposta é do tipo binária, que
é o baixo peso, então escolhemos o modelo de regressão logı́stica, dentre outros modelos existentes, para avaliar a associação entre o baixo peso e um conjunto de variáveis
explicativas por ser um modelo que tem facilidade na interpretação de seus resultados.
Podemos definir o baixo peso como:
(
1, se o recém-nascido tem baixo peso (peso ao nascer ≤ 2.500gr),
Z=
0, se recém-nascido não tem baixo peso (peso ao nascer > 2.500gr).

(2.1)

Defina P(Z=1) = π como a probabilidade de sucesso, ou seja, do bebê ser baixo
peso, P(Z=0) = 1- π como a probabilidade de fracasso, temos que Z tem distribuição de
Bernoulli de parâmetro π. Neste caso, se possuirmos n ensaios de Bernoulli independentes
e com a mesma probabilidade de sucesso, então podemos definir:
Y =

n
X

Zj ,

j=1

em que, Zj representa o j-ésimo recém-nascido e Y é o número de recém-nascidos que
tem baixo peso em n mães observadas.
Por definição, variável a aleatória Y tem distribuição Binomial com parâmetros (n ,
π) com sua função de probabilidade dada por:
 
n y
P (Y = y) =
π (1 − π)n−y ,
y

y = 0, 1, ..., n.

(2.2)

A distribuição Binomial pertence a famı́lia exponencial que é um conjunto de distribuições com alguma caracterı́stica em comum. O conceito de famı́lia exponencial é
definido por [20] como:

2.3 Modelo de Regressão Logı́stica

22

Definição 2.3.1 Considere uma variável aleatória Y, cuja a distribuição depende de um
único parâmetro θ. A distribuição pertence à famı́lia exponencial se ela pode se escrita
da forma:
f (y, θ) = exp [a(y)b(θ) + c(θ) + d(y)] ,

(2.3)

em que, a, b, c e d são funções conhecidas. Se a(y)=y, a distribuição é dita como a forma
canônica da função de probabilidade, com E[Y]=µ, isto é,
f (y, θ) = exp[yb(θ) + c(θ) + d(y)],

(2.4)

e b(θ) é chamado de parâmetro natural da distribuição.
Então, podemos reescrever a função de probabilidade da distribuição binomial como:
 
n y
f (y, πi ) =
π (1 − πi )n−y , y = 0, 1, ..., n.
y i
  

n
y
(n−y)
= exp ln
+ ln(πi ) + ln(1 − πi )
y
  

n
= exp ln
+ y ln(πi ) + (n − y) ln(1 − πi )
y

 
n
= exp y ln(πi ) + n ln(1 − πi ) − y ln(1 − πi ) + ln
y



 
πi
n
= exp y ln
+ n ln(1 − πi ) + ln
,
(2.5)
1 − πi
y



πi
, ci (πi )= n ln(1 − πi ) e d(y)= ln ny .
em que, ai (y)= y, b(y)= ln 1−π
i
Enfim, considerando o caso geral de N variáveis aleatórias independentes (Y1 , Y2 , ...,
YN ) que corresponde ao número de bebês recém-nascidos com baixo peso nos N diferentes
estratos composto pelo cruzamento das categorias. Como exemplo para o melhor entendimento desse procedimento, podemos considerar a variável parto que é compreendida de
duas categorias normal (estrato 1) e cesáreo (estrato 2). O n1 será o número de bebês que
nasceram de parto normal e Y1 será o número de bebês que nasceram de parto normal e
que têm BPN. Enquanto que n2 será o número de bebês que nasceram de parto cesáreo
e Y2 será o número de bebês que nasceram de parto cesáreo e que têm BPN. Apresento a
Tabela 1 com o caso geral desses cruzamento para calcular essas frequências.
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Tabela 1: Frequência para as N distribuições binomiais
Subgrupos
O recém-nascidos tem baixo peso (sucesso)

1

2

...

N

Y1

Y2

...

YN

n2 -Y2

...

nN - YN

n2

...

nN

O recém-nascidos não tem baixo peso (fracasso) n1 -Y1
Total

n1

Desse modo, o modelo de regressão logı́stica é um MLG por atender as três componentes [20]:
• Componente aleatória: composta de uma variável aleatória Yi , para i=1,2, ...,
N , com ni valores independentes, um vetor de média µ = E(Yi ) e uma distribuição de
probabilidade pertencente à famı́lia exponencial.
• Componente sistemática: composta de um vetor de parâmetros desconhecidos
β=(β0 , β1 , ..., βp−1 )’ e um vetor de covariáveis xi , no qual o seu produto resulta no
preditor linear ηi =xi T β.
• Função de Ligação: é definida como uma função monotônica diferenciável denotada por g(µi ), que relaciona a média da variável resposta µi = E[Yi ], neste trabalho
respresentado pelo baixo peso ao nascer, ao preditor linear ηi =xi T β, ou seja, g(µi )=
ηi =xi T β, ∀i = 1,2, · · · , n, onde:
µi = E[Yi ] = β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + · · · + βp−1 xip−1 .

(2.6)

No caso da regressão logı́stica, em que πi é denotado pela probabilidade de sucesso e
o conjunto de (p - 1) variáveis explicativas, a função de ligação é expressa por:


πi
logit(πi ) = ln
.
1 − πi

(2.7)

Logo,

ln

πi
1 − πi


= β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + · · · + βp−1 xip−1 .

(2.8)
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Deixando a equação em função πi , aplicamos exponencial em ambos os lados, temos:
πi
= exp [β0 + β1 xi1 + β2 xi2 + · · · + βp−1 xip−1 ]
1 − πi


πi
= exp xi T β
1 − πi


πi = (1 − πi ) exp xi T β




πi = exp xi T β − πi exp xi T β




πi + πi exp xi T β = exp xi T β


exp xi T β

.
πi =
1 + exp xi T β

2.3.1

(2.9)

Estimação dos parâmetros do modelo

Uma maneira que podemos estimar os p parâmetros de um MLG é por meio do método
da máxima verossimilhança. Pelo princı́pio da verossimilhança, o valor do parâmetro
desconhecido escolhido deve ser aquele que maximiza a probabilidade daquela amostra
observada, ou seja, o valor que determina aquela amostra mais provável de se observar[21].
Conforme Bussab, a definição da função de verossimilhança é dada por:
Definição 2.3.2 A função de verossimilhança é definida por:
L(θ | y1 , · · · , yn ) = f (x1 | θ)f (x2 | θ) · · · f (xn | θ),
e está em função de θ. O estimador de máxima verossimilhança de θ é o valor dado por
θ̂M V que maximiza a função de verossimilhança de L(θ | y1 , · · · , yn ).
Para o estudo, consideremos o vetor y1 , y2 , · · · , yn como uma possı́vel amostra observada de Y1 , Y2 , · · · , YN , sendo estas independentes e com distribuição Binomial. Então,
a função de verossimilhança é definida por:
N  
Y
ni yi
L(β | y) =
πi (1 − πi )(ni −yi ) .
yi
i=1

(2.10)

Aplicando logaritmo em ambos os lados da função encontramos a função de log-
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verossimilhança, logo, temos:
"

#
N  
Y
ni yi
ln [L(β | y)] = ln
πi (1 − πi )(ni −yi )
y
i
i=1




N
X
ni
=
ln
+ yi ln(πi ) + (ni − yi ) ln(1 − πi )
yi
i=1

N   
X
ni
=
ln
+ yi ln(πi ) + ni ln(1 − πi ) − yi ln(1 − πi )
yi
i=1



N   
X
ni
πi
+ ni ln(1 − πi )
=
ln
+ yi ln
1 − πi
yi
i=1
substituindo a função de ligação, temos:

N   
X


ni
T
T
ln [L(β | y)] =
ln
+ yi xi β − ni ln 1 + exp xi β
y
i
i=1
  X
N
N
N
X
X


ni
=
ln
+
y i x i T β − ni
ln 1 + exp xi T β ,
yi
i=1
i=1
i=1
derivando a função log-verossimilhança:
N

N

X
X
∂
xi T β
,
ln [L (β | y)] =
yi xij −
ni xij
∂βj
1 + exp[xi T β]
i=1
i=1

j = 0, 1, ..., p − 1.

(2.11)

Quando igualamos essas derivadas a zero, encontra-se um sistema com p-1 equações
não-lineares, que são solucionadas pelo método numérico interativo (método de escore de
Fisher). A solução desse sistema correspondem às estimativas de máxima verossimilhança
de βˆj , j=0,1, ... ,p-1.
Logo, o modelo ajustado é apresentado da forma:


π̂i
ln
= βˆ0 + βˆ1 xi1 + βˆ2 xi2 + · · · + β̂p−1 xi,p−1 .
1 − π̂i

(2.12)

Ou analogamente:

ln

π̂i
1 − π̂ i



= xi T β̂.

(2.13)

Assim sendo,


π̂i =

T



exp xi β̂

,
1 + exp xi T β̂

∀i = 1, 2, · · · , n.

(2.14)
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Interpretação dos parâmetros do modelo e da razão de
chance

A interpretação dos parâmetros da Regressão Logı́stica pode ser feita por meio da
razão de chance. Defina λ como a probabilidade de um evento ocorrer, no nosso caso
“ter BPN”. A chance desse evento é definida pela razão entre a probabilidade de ocorrer
o BPN e de não ocorrer o BPN. Então, podemos definir a chance (odds) de ocorrência
como [22]:
odds =

λ
1−λ

Caso essa chance de ocorrência seja 1, significa que o evento “ter BPN” tem a mesma
probabilidade de ocorrer do que o evento “não ter BPN”. Contudo, se a chance de ocorrer
for maior do que 1, quer dizer que a probabilidade de ocorrer o evento “ter BPN” é
maior do que a probabilidade do evento “não ter BPN”. Todavia, se a chance de ocorrer
for menor que 1, quer dizer que a probabilidade de ocorrer o evento é menor do que a
probabilidade de não ocorrer o evento.
Para calcular a razão de chance entre dois grupos, definimos como a razão entre a
chance de ocorrer o evento no grupo A e a chance ocorrer o evento no grupo B. Podemos
definir a razão de chance como [22]
RC =

λA
1−λA
λB
1−λB

=

oddsA
oddsB

Como exemplo, queremos comparar a chance entre bebês do sexo feminino (grupo A)
e bebês do sexo masculino (grupo B) para a ocorrência do BPN. Caso a RC seja igual a
1, quer dizer a chance de ocorrência do BPN é a mesma para as meninas e meninos. Por
outro lado, se a RC for menor que 1, quer dizer que a chance de ocorrência do BPN é
menor para as meninas do que os meninos. Ou seja, a probabilidade de ocorrer o BPN em
meninos é maior do que as meninas. Por fim, caso a RC seja maior que 1, a probabilidade
de ocorrer o BPN em meninas é maior do que em meninos, ou seja, a chance de ocorrer
em meninas é maior do que em meninos.
No modelo de regressão logı́stica a estimação dos parâmetros é dada pela fórmula
(2.14), então podemos calcular a razão de chance também em função dos parâmetros β,
por meio da expressão RC = exp(β) e intervalo de confiança da razão de chance pode ser
calculado por meio do exponencial do intervalo de confiança do parâmetro β [22].
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Inferências no Modelo

A modelagem estatı́stica envolve um número extenso de variáveis explicativas. No
entanto, é preciso identificar um subconjunto de variáveis que nos forneça um modelo
mais parcimonioso [23]. Então, após ajustar o modelo é necessário considerar questões
sobre o ajuste e as contribuições de cada variável para estimação de Yi , neste estudo, o
baixo peso ao nascer.
Teste de Wald
Para avaliar a significância individual dos parâmetros βj , para j = 0, 1, ..., p − 1,
ou seja, avaliar se cada parâmetro contribui individualmente para o modelo, utilizamos o
teste de Wald [22]. As hipóteses deste teste são dadas por:
(

H0 : βj = 0
H1 : βj 6= 0

A estatı́stica do teste, sob H0 : βj = 0 é dada por:
βˆj
Z=q
∼ N (0, 1).
ˆ
ˆ
V AR(βj )
Ou alternativamente:
W =

βˆj2
∼ χ21 .
ˆ ˆ
V AR(βj )

A região crı́tica deste teste é definida como
RC = {W ∈ <|wobs ≥ χ2α,1 },
e caso wobs pertença à região crı́tica, rejeita-se a hipótese nula ao nı́vel de significância
α, ou seja, o parâmetro βˆj estimado não contribui para explicar o modelo. Neste estudo,
pode-se dizer que a variável não contribui individualmente para explicar o BPN. No
entanto, se wobs não pertença à região crı́tica, não rejeita-se a hipótese nula ao nı́vel de
significância α, ou seja, o parâmetro βˆj estimado contribui individualmente para explicar
o BPN.
Comparabilidade dos modelos
Quando queremos comparar um modelo mais econômico (modelo reduzido) com o
modelo que tem todas as variáveis explicativas (modelo maximal), lança-se mão da es-
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tatı́stica Deviance(D). Esta, por sua vez, é definida em função do logaritmo da razão de
verossimilhança (ln(λ)) que compara as funções verossimilhança do modelo completo com
o modelo reduzido [23]. Ela é dada por:
"
#
h
i
ln( β̂max | y)
D = 2 ln(λ) = 2
= 2 ln( β̂max | y)) − ln( β̂ | y) .
ln( β̂ | y)

(2.15)

A distribuição amostral da estatı́stica D pode ser facilmente encontrada escrevendo-a
em função dos valores de ln( β̂max | y) e ln( β̂ | y):
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(2.16)
em que, I v χ2n , II v χ2p e III u 0.
A partir deste resultado, a estatı́stica deviance:
h
i
D = 2 ln( β̂max | y) − ln( β̂ | y) v χ2n−p .

(2.17)

No modelo de regressão logı́stica, o logaritimo da função verossimilhaça é dado por:

N   
X
ni
ln L( β | y) =
ln
+ yi ln(πi ) + (ni − yi ) ln(1 − πi ) .
y
i
i=1

(2.18)

No modelo reduzido a probabilidade é estimada como
π̂i =

µ̂i
,
ni

substituindo na equação (2.19), temos:
 


N   
X
ni
µ̂i
ni − µ̂i
ln L( β̂ | y) =
+ (ni − yi ) ln
.
ln
+ yi ln
n
n
y
i
i
i
i=1

(2.19)

No modelo maximal com probabilidade é estimada por
π̂i =

yi
,
ni

substituindo, também, na equação (2.19), temos:
ln L( β̂max

 


N   
X
ni
yi
ni − yi
ln
+ (ni − yi ) ln
.
| y) =
+ yi ln
yi
ni
ni
i=1

(2.20)
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Logo, a deviance do modelo de regressão logı́stica é obtida substituindo (2.19) e (2.20)
em (2.17):
D=2

PN nh
i=1

 

io
nh
 

io
P
i +yi ln yi +(ni −yi ) ln ni −yi
i +yi ln µˆi +(ni −yi ) ln ni −µˆi
ln (n
−2 N
ln (n
,
i=1
y )
n
n
y )
n
n
i

i

i

i

i

i

Então,
 


N 
X
yi
ni − yi
D=2
yi ln
+ (ni − yi ) ln
∼ χ2n−p .
µ̂
n
−
µ̂
i
i
i
i=1

(2.21)

A partir dessa estatı́stica deviance pode-se fazer o teste de comparabilidade de modelos, onde será testado o modelo reduzido contra o modelo completo. As hipóteses são
dadas da seguinte forma:
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βp−1
, em que q<p − 1<n.
Para testar estas hipóteses, usa-se a estatı́stica diferença de deviances (4D) do modelo
reduzido (sem a variável) e completo (com a variável):
h
i
4D = D0 − D1 = 2 ln L(β̂1 |y) − ln L(β̂0 |y) ∼ χ2p−q .

(2.22)

A região crı́tica deste teste é definida como
RC = {4D ∈ <| 4 D > χ2α,p−q }.
Caso 4D pertença à RC, rejeita-se H0 ao nı́vel de significância α, ou seja, o modelo
reduzido não é tão adequado quanto o modelo completo. Entretanto, se 4D não pertencer
à RC, não há evidências para rejeitar H0 ao nı́vel se significância α, ou seja, o modelo
reduzido é tão adequado quanto o modelo completo, então opta-se pelo modelo reduzido
por ser um modelo mais parcimonioso.
Outra aplicabilidade da estatı́stica 4D é o teste de significância geral, onde testamos
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se existe algum valor siginificativo para algum βj . As hipóteses desse teste são:
(

H0 : βj = 0, ∀j = 1, 2, · · · , p − 1
H1 : βj 6= 0, para algum j = 1, 2, · · · , p − 1

Neste caso, a estatı́stica de teste usada será 4D ∼ χ2p−1 .
Para verificar o ajuste do modelo existe também o teste de Hosmer & Lemeshow,
que consiste em testar a hipótese do ajustamento do modelo aos dados, baseada nas
probabilidades estimadas de sucesso de cada uma das n observações [20]. As hipóteses
desse teste são dadas por:
(

H0 : o modelo se ajusta aos dados
H1 : o modelo não se ajusta aos dados

A estatı́stica de teste é similar a de um teste Qui-quadrado para uma tabela de contingência 2 × g, onde g representa o número de grupos, este geralmente dividido em decis
(grupos de 10). A tabela é construı́da classificando a variável resposta Yi segundo a probabilidade de sucesso (“ter baixo peso”) ou fracasso (“não ter baixo peso”) e g=10 é definido
como os decis das probabilidades de sucesso. Sendo assim, ordena-se as probabilidades
estimadas de sucesso em ordem crescente e calcula-se os decis. Então, a estatı́stica de
teste é definida como:
χ2HL

=

g
X
(Oi − Ei )2
i=1

Ei

∼ χ2g−2 ,

em que, Oi representa número de elementos em cada combinação formada pelos nı́veis
de ter ou não o baixo peso pelos grupos decı́licos, Ei é obtido a partir das médias das
probabilidades estimadas dos nı́veis(“ter baixo peso” ou “não ter baixo peso”) em cada
combinação formada pelos nı́veis da variável resposta pelos grupos decı́licos.
A região crı́tica deste teste é definida como
RC = {χ2 ∈ <|χ2HL > χ2α,g−2 },
caso χ2HL pertença à RC, rejeita-se a hipótese nula ao nı́vel de significância α, ou seja,
o modelo não se ajusta aos dados observados. No entanto, se χ2HL não pertencer à RC
não há evidências para rejeitar a hipóstese nula ao nı́vel de significância α, ou seja, há
evidências de que o modelo se ajusta aos dados observados, então opta-se pelo modelo
estimado.
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Análise dos Resı́duos

Após selecionado um modelo que explique a variável resposta, no nosso caso o BPN,
é necessário, ainda, a análise dos resı́duos. O modelo escolhido pode não apresentar
um resultado satisfatório, isto é, podem não apresentar resultados que satisfaçam as
suposições feitas para estimar o modelo (desvios sistemáticos), ou ainda, podem haver
observações atı́picas que podem influenciar no ajuste [23].
Os desvios sistemáticos podem ser ocasionados pela má escolha das funções de ligação
e variância, e ainda, na definição equivocada da variável dependente ou das covariáveis.
Já os pontos discrepantes podem ocorrer pelos três principais motivos: alguns pontos
encontram-se nos extremos da amplitude da covariável, algum fator não controlado ou por
haver a leitura errada dos dados. Logo, para consideramos o modelo ajustado adequado,
é necessário avaliar outras medidas para investigar se o ajuste é eficaz sobre todo um
conjunto de padrões das covariáveis. Apresento abaixo algumas medidas utilizadas para
sanar esses possı́veis problemas no ajuste do modelo [23].
Avaliação da Capacidade Preditiva do Modelo (Área sob a Curva ROC)
Para avaliar a capacidade preditiva do modelo, ou seja, o quão preciso que é o teste,
utiliza-se a sensibilidade e especificidade, que consiste em comparar as categorias observadas e preditas através do modelo selecionado [22]. Através da Tabela 2 é possı́vel
visualizar como será feita a comparação das categorias.
Tabela 2: Tabela de classificação das categorias preditas versus categorias observadas
Categorias Preditas
Categorias Observadas
(Yi =0)
Fracasso
(Yi =1)
Sucesso

(Ŷi =0)

(Ŷi =1)

Fracasso

Sucesso

O00

O01

O10

O11

Em que, O00 é o número de observações na amostra que yi = 0 e ŷi = 0, ou seja,
verdadeiro negativo, O01 é o número de observações na amostra que yi = 0 e ŷi = 1, ou
seja, falso positivo, O10 é o número de observações na amostra que yi = 1 e ŷi = 0, ou
seja, falso negativo, O11 é o número de observações na amostra que yi = 1 e ŷi = 1, ou
seja, verdadeiro positivo.
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A sensibilidade (S) mede a capacidade do teste identificar corretamente os bebês que
têm BPN, quando de fato ele têm BPN, ou seja, é a proporção de verdadeiro positivos
entre todos os bebês observados que têm o BPN. Podemos definir então:
T
P (ŷi = 1 yi = 1)
O11
(S) = P (ŷi = 1 | yi = 1) =
=
.
P (yi = 1)
O10 + O11

(2.23)

A especificidade (E) mede a capacidade do teste classificar corretamente os bebês que
não têm BPN, quando de fato eles não têm BPN, ou seja, é a proporção de verdadeiros
negativos entre todos os bebês que não têm o BPN. Podemos definir então:
T
P (ŷi = 0 yi = 0)
O00
(E) = P (ŷi = 0 | yi = 0) =
=
.
P (yi = 0)
O00 + O01

(2.24)

A sensibilidade e especificidade medem o quanto a classificação está sendo feita de
maneira correta. Cabe observar que sendo maior a sensibilidade ou maior a especificidade,
melhor será o modelo ajustado. Contudo, o aumento de uma das medidas acarreta a
diminuição da outra.
Uma ferramenta bastante utilizada com base nessas medidas é a curva ROC. Esta
curva é desenhada por meio de valores da sensibilidade e do complementar da especificidade. Então, temos que:
1 − (E) = 1 − P (ŷi = 0 | yi = 0) = P (ŷi = 1 | yi = 0).

(2.25)

Esta probabilidade nos fornece o falso positivo, no contexto deste estudo é a probabilidade de classificar erroneamente bebês com BPN, quando na verdade eles não têm o
BPN.
Na seleção da escolha do modelo usando o critério da curva ROC, devemos escolher
aquela que nos fornece o maior valor preditivo, com a maior sensibilidade (a probabilidade
de classificar um bebê com BPN, quando ele realmente têm o BPN), e o menor complementar da especificidade (a probabilidade de classificar um bebê com BPN, quando ele
não têm BPN).
Critério da Informação de Akaike (AIC) e Critério da Informação Baysiana
(BIC)
Para comparar um conjunto de modelos possı́veis numa regressão logı́stica podemos
usar do Critério da Informação de Akaike (AIC) ou Critério da Informação Baysiana (BIC)
que, neste caso, dependem da função de verossimilhança [24]. Essas medidas podem ser
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calculadas da seguinte maneira:
h
i
AIC = −2ln L(β̂ ) + 2p.

(2.26)

h
i
BIC = −2ln L(β̂ ) + pln(n).

(2.27)

em que, p é denotado pelo número de parâmetros e n é denotado pelo número de observações.
Os critérios AIC e BIC medem o grau de informação que se perdem ao escolher um
determinado modelo. Enquanto AIC é uma medida que considera o número de parâmetros
(p), o BIC 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. Cabe ressaltar que essas medidas são
apenas para a comparar os modelos, não sendo o único critério de seleção do modelo.
Distância de Cook
A distância de Cook mede o afastamento do vetor de estimativas dos coeficientes da
regressão por meio da exclusão da i-ésima observação, ou seja, mede se os valores ajustados
mudariam de forma significativa caso a observação i fosse excluı́da [25]. A estatı́stica Di
é definida como:
Pn
Di =



− ŷj(i) )2
e2i
hi,i
1
=
hi,i d2i .
=
2
pM SE
pM SE (1 − hi,i )
pM SE

j=1 (ŷj

(2.28)

em que, ŷj é o valor previsto do modelo de regressão completo para a observação j, ŷj(i) é
o valor previsto para observação j de um modelo de regressão em que a observação i foi
omitida, hii é o i-nésimo elemento da diagonal da matriz de projeção, ei é o resı́duo bruto
(valor observado menos o valor ajustado), MSE é o erro quadrático médio do modelo de
regressão, p é o número de parâmetros ajustados no modelo.
Com base nessa medida podemos detectar observações que estejam afastadas das
demais observações. Para avaliar se o modelo ajustado apresenta alguma observação
influente é feito o gráfico dessa medida contra as probabilidades ajustadas do modelo.
Quanto maior for o valor de Di , maior será a influência da observação i no modelo ajustado. Dessa forma, com base nessa medida podemos observar que os pontos influentes são
aqueles para valores grandes de di e moderados para hi,i ; moderados di ou, ainda, para
grandes valores de di ou hi,i [22]. Caso o afastamento seja pequeno, não é necessária a
retirada da observação, contudo se ela for grande ou moderada é necessária a retirada da
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observação para verificar se ela está influenciando, ou não, as estimativas do modelo.
Resı́duo de Pearson
Um estatı́stica tradional utilizada para medir a qualidade do ajuste é o qui-quadrado
de Pearson Qp [25], que pode ser descrita como:
Qp =

X (nij − mij )2
mij
i,j

em que mij são as quantidades preditas pelo modelos e definidas como:
mij = ni + π̂(x)
mij = ni + (1 − π̂(x))

para

j=1

para

j = 2.

Caso o modelo se ajuste bem aos dados (sob H0 ), Qp é dito aproximadamente quiquadrado com seus graus de liberdade igual ao número de linhas da tabela de dados
menos o número de seus parâmetros. Então, podemos resumir que esta estatı́stica é
aproximadamente qui-quadrado quando:
• cada ni+ > 10;
• oitenta por cento das contagens preditas são maiores 5;
• todas as outras contagens esperadas são maiores que 2 e nenhuma é 0.
Contudo, esta estatı́stica nos fornece um único número para uma quantidade notável
de informação. Então, para avaliar se o modelo ajustado é adequado, estendeu-se essa estatı́stica de diagnóstico da regressão linear para a logı́stica. Em uma tabela de contigência
s×2, onde cada uma das s linhas ni+ mães temos o i-ésimo resı́duo de Pearson definido
como:
ni1 − ((ni+ )π̂i1 )
ci = p
(ni+ )π̂i1 (1 − π̂i1 )

i = 1, 2, ..., s.

em que, ni1 é dada pela resposta de interesse(sucesso), no nosso caso de o bebê ter BPN
e π̂i1 é a probabilidade predita de sucesso para a i-ésima linha (grupo).
Para avaliar se o modelo ajustado apresenta algum ponto de influência é feito o gráfico
dessa medida contra as probabilidades ajustadas do modelo e avaliamos se existe alguma
observação fora do intervalo [-2,2]. Caso exista, recomendamos refazer o ajuste do modelo
com a retirada da observação para verificar se ela está influenciando na estimação do
modelo [25].
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Envelope Simulado
O envelope simulado consiste em auxiliar no gráfico QQ-Plot a verificar se pontos
diferem significamente das bandas de confiança [26]. Para sua contrução, temos o gráfico
de half-normal que consiste nas probabilidades do k-ésimo resı́duo, sendo este ordenado
e construı́do a partir do seguinte percentil:


k + n − 1/8
z
2n + 1/2

(2.29)

em que z é a área acumulada.
Com a construção deste gráfico, os pontos discrepantes (outliers) serão plotados na
parte superior à direta de forma separada. O envelope simulado será uma faixa e, caso o
modelo esteja ajustado, os resı́duos estarão localizados no interior desta faixa. O procedimento para a construção do gráfico half-normal de probabilidades com envelope simulado
é dado da seguinte forma:
• Gera-se um experimento de Bernoulli para cada uma das n observações, onde a
probabilidade de sucesso é dada por π̂i e a probabilidade estimada da variável resposta
(BPN), ou seja Yi = 1, conforme o modelo ajustado original;
• Ajusta-se um modelo logı́stico para as n novas respostas onde a variável estimada é
mantida com seus valores originais, obtêm-se as deviances residuais e ordene-as de forma
crescente (valores absolutos);
• Repete-se os dois primeiros passos o 2b vezes, onde b é o número de variáveis
explicativas;
• Agrupa-se os menores valores das deviances residuais a partir dos 2b + 1 e calcula-se
os valores máximo, mı́nimo e médios dos 2b + 1 resı́duos;
• Repete-se o passo anterior agrupando o segundo menore resı́duo até agrupar todos
os resı́duos;
• Construa o gráfico com os valores mı́nimo, médio e máximo de cada n grupos de
resı́duos no eixo das ordenadas (y) e o valor correpondente esperando (obtidos substituindo
na fórmula (2.29)) no eixo das abscissas (x) em um gráfico half-normal e ligue os pontos
por semi-retas.
Para avaliar se o modelo ajustado observamos se os resı́duos estão localizados no interior das bandas de confiança. Caso tenha algum ponto fora destas bandas, recomendamos
refazer o ajuste do modelo com a retirada da observação para verificar se ela está influ-
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enciando na estimação do modelo. Caso não tenha nenhum ponto fora das bandas de
confiança quer dizer que o modelos está adequado [25].
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3

Resultados

Todas as análises utilizadas nesse estudo foram feitas no software estatı́stico R versão
3.0.1 considerando o nı́vel de significância de 5%.
Esse estudo analisou os nascimentos da gestação a termo (37 semanas ou mais) no
municı́pio de Porto Velho ocorridas em jul./2010 a dez./2011, disponı́veis no SINASC.
Foram excluı́dos os recém-nascidos com peso menor que 1.000 gramas e maior do que 5.500
gramas, bem como as gestações múltiplas por serem consideradas possı́veis gravidezes de
risco e por contribuirem para a superestimação dos efeitos da poluição do ar [12].
Para identificar o baixo peso na análise, utilizou-se uma variável binária de valor igual
a 1 para peso menor que 2.500 gramas (inclusive) e 0 para peso maior de 2.500 gramas,
totalizando 9.989 nascimentos.
Além do BPN, foram selecionadas as seguintes variáveis para compor o banco de
análise: idade gestacional, escolaridade da mãe, sua idade, consultas pré-natais, método
do parto, sexo do bebê, estado civil, raça/cor, quantidade de filhos vivos e quantidade de
filhos mortos.
A variável escolaridade da mãe foi categorizada em 4 faixas conforme seus anos de
estudo da seguintes forma: analfabeta para aquelas que tem 0 ano de estudo, ensino
fundamental para aquelas que têm de 1 a 7 anos, ensino médio as que têm de 8 a 11 anos,
e, por fim, ensino superior com 12 anos ou mais de estudo [12].
A idade da mãe também foi categorizada pelas seguintes faixas: até 19 anos, de 20 a
29 anos, de 30 a 34 anos e 35 anos ou mais.
A variável estado civil foi categorizada em duas faixas: casada ou consensual (companheira) e outros (solteira, viúva ou separada) como, também, a variável raça/cor: branca
e outras (preta, amarela, parda ou indı́gena).
Também foi criada a variável primeiro filho a partir das variáveis quantidade de filhos
vivos e quantidade de filhos mortos.
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Uma média de exposição do poluente P M2.5 foi construı́da para cada mãe, a partir
da data de nascimento de seu bebê, para analisar o nı́vel de exposição em cada trimestre
gestacional. No banco de dados da poluição, havia a medição diária dos nı́veis de P M2.5 .
Então, para estimar as médias trimestrais de cada mãe foi necessário a elaboração de um
programa que calculasse essas médias a partir da data do nascimento retornando até a
data da sua suposta concepção.
A contagem das semanas da gestação foi calculada da seguinte forma: se o bebê
nascesse de 37 a 41 semanas, considerı́amos uma gravidez de 39 semanas, ou seja, 13
semanas (91 dias) para cada trimestre, ou se o bebê nascesse de 42 semanas ou mais,
considerarı́amos uma gravidez de 42 semanas, ou seja, 14 semanas (98 dias) para cada
trimestre. Dessa forma, para calcular o nı́vel de exposição de cada gestante, inicialmente
foi identificado a data do parto, e a partir deste dado, foram regredidos os trimestres
gestacionais. Na Figura 1 apresentamos como essas variáveis foram construı́das:

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

Dos 9.989 nascimentos observados no perı́odo entre jul./2010 a dez./2011, observouse que 3,1% das crianças tinham BPN, sendo o peso médio ao nascer de 3.327g. Na
Tabela 3 estão apresentadas o total, a proporção e o percentual de missing das categorias,
assim como a proporção do BPN. Entre as caracterı́sticas maternas, é possı́vel identificar
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que mais de 50% das mães eram casadas ou companheiras, tinham idade entre 20 a 29
anos, segundo grau completo, de origem negra, amarela, indı́gena ou parda e que tiveram
outro(s) filho(s). Também pode-se observar que a maior prevalência do BPN ocorreu
entre as mães analfabetas e que não fizeram nenhum tipo de acompanhamento pré-natal.
A variável primeiro filho apresentou 10,4% de missing, e este foi o maior percentual foi
seguido de 7,8% das variáveis raça e escolaridade. Na Tabela 4 foram apresentadas a
média e o desvio-padrão, peso máximo e mı́nimo, 1o , 2o e 3o quartis.
Tabela 3: Proporção e percentual do baixo peso ao nascer
no municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a
dez./2011
Variáveis

n

%

Idade gestacional (semanas)
37 a 41
42 ou mais

BPN (%)

9.527

95,4

3,6

462

4,6

2,4

Escolaridade da mãe (anos)
analfabeta

ND(%)*

7,8
49

0,5

12,2

ensino fundamental

3.278

35,6

4,3

ensino médio

4.628

50,3

3,0

ensino superior

1.250

13,6

3,3

Idade da mãe (anos)

-

até 19

2.246

22,5

4,3

20 a 29

5.440

54,5

3,5

30 a 34

1.546

15,4

2,8

757

7,6

3,0

35 ou mais
Estado civil

6,2

Casada ou consensual

5.203

52,1

2,8

Outros **

4.164

41,7

4,6

Raça/cor

7,8

Branca

1.946

19,5

3,6

Outras***

7.267

72,8

3,4

Consultas pré-natal
nenhuma

0,6
578

5,8

5,0

1a3

1.071

10,7

4,2

4a6

3.432

34,4

3,7

3 Resultados

40

Tabela 3: Proporção e percentual do baixo peso ao nascer
no municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a
dez./2011
Variáveis
7 ou mais

n

%

4.844

48,5

ND(%)*

Método do parto

BPN (%)
3,0

0,1

Normal

4.813

48,2

3,1

Cesáreo

5.165

51,7

3,9

Sexo

0,0

Masculino

5.077

50,8

2,7

Feminino

4.911

49,2

4,3

Primeiro Filho

10,4

Não

5.345

53,5

2,9

Sim

3.607

36,1

4,3

* observações faltantes
** Solteira, Viúva ou Separada
*** Preta, Amarela, Indı́gena ou Parda

Tabela 4: Estatı́sticas descritivas do peso ano nascer
no municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a
dez./2011
Variáveis

Média (DP)

Min

Q1

Q2

Q3

Max

37 a 41

3.322,86 (455,56)

1.190

3.030

3.315

3.615 5.365

42 ou mais

3.412,66 (467,43)

1.310

3.145

3.423

3.660

5.055

analfabeta

3.349,20 (595,47)

2.240

3.000

3.365

3.775

4.825

ensino fundamental

3.295,66 (456,23)

1.310

3.010

3.300

3.600

4.965

ensino médio

3.341,32 (456,31)

1.190

3.040

3.330

3.630

5.350

ensino superior

3.346,89 (464,10)

1.510

3.050

3.333

3.630

5.365

até 19

3.239,39 (431,87)

1.630

2.950

3.230

3.530

4.710

20 a 29

3.338,04 (455,45)

1.310

3.046

3.330

3.625

5.240

Idade gestacional (semanas)

Escolaridade da mãe (anos)

Idade da mãe (anos)
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Tabela 4: Estatı́sticas descritivas do peso ano nascer
no municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a
dez./2011
Variáveis

Média (DP)

Min

Q1

Q2

Q3

Max

30 a 34

3.391,37 (474,65)

1.190

3.100

3.398

3.690 5.365

35 ou mais

3.376,26 (460,17)

1.885

3.075

3.350

3.658

4.960

Casada ou consensual

3.342,52 (445,91)

1.625

3.050

3.335

3.630

5.365

Outros*

3.305,19 (471,49)

1.190

3.010

330

Branca

3329,84 (441,67)

1.670

3.060

3.330

3.610

5.170

Outras**

3.325,34 (458,86)

1.310

3.025

3.315

3.620

5.365

nenhuma

3.289,53 (450,46)

1.720

3.014

3.280

3.571

4.825

1a3

3.267,32 (450,86)

1.625

2.980

3.245

3.560

4.865

4a6

3.306,50 (462,85)

1.310

3.010

3.300

3.605

5.365

7 ou mais

3.359,61 (450,80)

1.190

3.070

3.360

3.645

5.170

Normal

3.273,09 (415,84)

1.310

3.000

3.265

3.545

4.965

Cesáreo

3.377,35 (485,14)

1.190

3.078

3.375

3.690

5.365

Masculino

3.384,79 (457,45)

1.190

3.100

3.380

3.680

5.365

Feminino

3.267,62 (447,23)

1.440

2.980

3.260

3.555

5.120

Sim

3.259,61 (438,08)

1.630

2.975

3.260

3.545

5.170

Não

3.374,21 (463,18)

1.190

3.080

3.365

3.670

5.365

Estado civil
3.610 5.350

Raça/cor

Consultas pré-natal

Método do parto

Sexo

Primeiro Filho

* Solteira, Viúva ou Separada
** Preta, Amarela, Indı́gena ou Parda

As estatı́sticas descritivas do poluente P M2.5 estão apresentadas na Tabela 5. A maior
exposição das gestantes estão no 3o trimestre, com uma média de 14,81 µg/m3 . Também
é possı́vel observar que a exposição mı́nima e máxima dos três trimestres são iguais. Isso
se explica pela exposição no 1o trimestre de uma gestante pode ser o 2o trimestre de outra
gestante que, por sua vez, é o 3o trimestre de uma outra gestante e assim sucessivamente.
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Tabela 5: Estatı́sticas descritivas do poluente P M2.5 em cada trimestre gestacional das
gestantes do municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a dez./2011
Trimestre gestacional

Média (DP)

Min

Q1

Q2

Q3

Max

Primeiro

11,97 (14,04)

1,10

2,83

6,14

12,35

48,66

Segundo

12,78 (13,58)

1,10

2,88

8,08

14,41

48,66

Terceiro

14,81 (14,34)

1,10

3,14

11,21

17,31

48,66

Figura 2: Boxplot do poluente P M2.5 em cada trimestre gestacional das gestantes do
municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a dez./2011
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Figura 3: Histograma do poluente P M2.5 em cada trimestre gestacional das gestantes do
municı́pio de Porto Velho no perı́odo de jul./2010 a dez./2011

Com base nessas variáveis da análise descritiva iniciamos a seleção de modelos logı́sticos
que explicasse o BPN. Cabe salientar que, na escolha do modelo, não incluı́mos os efeitos da poluição atmosférica porque gostarı́amos de avaliar os efeitos em cada trimestre
separadamente.
O processo de escolha do modelo iniciou por meio de inclusão de variáveis. O primeiro
passo foi a regressão logı́stica simples através do teste de significância de Wald, estimando
o modelo para cada uma das variáveis e escolhendo a mais significativa entre elas.
A variável estado civil apresentou a razão de chance (RC) de 1,68, ou seja, o risco
do bebê ter o baixo peso é 68% maior quando a mãe é casada, adotando a categoria de
referência outros conforme a Tabela 6.
A idade gestacional de 37 a 42 semanas apresentou a RC de 1,52. Isso nos mostra
que o fato de um bebê nascer neste perı́odo aumenta em 52% as chances de BPN quando
comparado com recém-nascidos de 42 semanas ou mais de gestação.
As categorias de escolaridade analfabeta e ensino fundamental parecem aumentar a
probabilidade do BPN quando comparadas com a categoria de referência, apresentando a
RC de 4,11 e 1,33. O fato de a mãe ter o ensino médio parece ser uma medida protetiva
apresentando a RC de 0,93.
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Todas as faixas etárias da mãe parecem ser medidas protetivas quando comparadas à
faixa de até 19 anos. Para a faixa de 20 a 29 anos a RC foi de 0,80; para a faixa de 30 a
34 anos a RC foi de 0,66; para a faixa de 35 anos ou mais a RC foi de 0,70.
Parece ser uma medida protetiva para o BPN quando a cor da mãe for negra, amarela,
indı́gena ou parda, pois diminui em 6% o risco do BPN.
Em relação à consulta pré-natal, as mães que fizeram menos de 7 consultas, parecem
que o risco do BPN aumentou. Quanto as que fizeram nenhuma consulta, apresentou a
RC de 1,69; para 1 a 3 consultas a RC foi de 1,40 e para 4 a 6 consultas a RC foi de 1,24.
O parto por cesariana aumenta a chance do recém-nascido ter o BPN em 25% quando
comparado com o parto normal. Caso o bebê não seja o primogênito aumenta a chance
deste ter o BPN em 51% quando comparado com aqueles primogênitos.
Tabela 6: Tabela de razão de chances, intervalo de confiança e p-valores do teste de significância de Wald da
Regressão Logı́stica Simples
Variável

RC (IC 95%)

P-valor

1,52 (0,83-2,79)

0,179

1,00

-

analfabeta

4,11 (1,66-10,21)

0,002

ensino fundamental

1,33 (0,93-1,89)

0,119

ensino médio

0,93 (0,65- 1,32)

0,673

1,00

-

até 19

1,00

-

20 a 29

0,80 (0,62-1,03)

0,084

30 a 34

0,66 (0,45-0,94)

0,023

35 ou mais

0,70 (0,44-1,11)

0,134

1,68 (1,35-2,09)

<0,001

1,00

-

1,00

-

Idade gestacional (semanas)
37 a 41
42 ou mais
Escolaridade da mãe (anos)

ensino superior
Idade da mãe (anos)

Estado civil
Casada ou consensual
Outros*
Raça/cor
Branca
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Tabela 6: Tabela de razão de chances, intervalo de confiança e p-valores do teste de significância de Wald da
Regressão Logı́stica Simples
Variável

RC (IC 95%)

P-valor

0,94 (0,72-1,23)

0,635

nenhuma

1,69 (1,12-2,54)

0,012

1a3

1,40 (0,99-1,97)

0,052

4a6

1,24 (0,97-1,58)

0,083

1,00

-

Normal

1,00

-

Cesáreo

1,25 (1,00-1,55)

0,046

Masculino

1,00

-

Feminino

1,63 (1,31-2,03)

0,005

Sim

1,00

-

Não

1,51 (1,21-1,90)

0,007

Outras**
Consultas pré-natal

7 ou mais
Método do parto

Sexo

Primeiro Filho

* Solteira, Viúva ou Separada
** Preta, Amarela, Indı́gena ou Parda

No ajuste da regressão simples, a variável estado civil mostrou ser mais significativa
entre todas as outras. Assim, continuamos o ajuste do modelo por meio da regressão
múltipla incluindo as variáveis mais significativas, segundo o teste individual de Wald
e pelo teste de comparabilidade de modelos, verificando se o modelo reduzido era tão
adequado quanto ao modelo completo. A segunda variável foi o sexo. O primeiro filho foi
a terceira a ser incluı́da. A variável parto foi a quarta. A consulta pré-natal, como última
variável, apresentou ser significativa em todas as categorias.
Com base nessas variáveis selecionadas na regressão múltipla, consideramos outros
possı́veis modelos, conforme a Tabela 7: o primeiro foi o ajuste com todas as variáveis
significativas, o segundo incluindo a variável raça/cor além dessas variáveis siginificativas,
o terceiro incluindo a variável escolaridade e o quarto incluindo estas duas, já que elas
não apresentaram significância. Contudo, no teste de comparabilidade, elas mostraram
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que contribuı́ram para explicar o modelo.
Tabela 7: Variáveis dos quatro modelos usados na análise de resı́duos
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Estado civil

Estado civil

Estado civil

Estado civil

Sexo

Sexo

Sexo

Sexo

Primeiro filho

Primeiro filho

Parto

Parto

Parto

Parto

Consultas

Consultas

Consultas

Consultas

-

Raça

Escolaridade

Raça

-

-

-

Escolaridade

Primeiro filho Primeiro filho

Após selecionados os modelos fizemos a análise de resı́duos buscando o melhor modelo
que explique a variável resposta, no nosso caso o BPN. Nesta análise é possı́vel detectar
algum desvio sistemático entre os dados e verificar se existem pontos discrepantes em
relação aos demais.
Nesta análise foram utilizadas as seguintes ferramentas: envelope simulado que auxilia
no gráfico QQ-Plot a verificar se os pontos diferem significamente das bandas de confiança
e a curva ROC que avalia a capacidade preditiva do modelo, ou seja o quão preciso foi o
teste com base na sensibilidade e especificidade.
Na Figura 4 podemos observar os quatro gráficos dos envelopes simulados que nos
mostra que não há indı́cios de que a distribuição utilizada seja inadequada, pois os pontos
encontram-se no interior das bandas de confiança. Porém, na Figura 5(a) observamos que
a curva ROC do modelo 1 apresenta a capacidade preditiva de 0,63 com sensibilidade de
68,3% e especificidade de 51%. Em contrapartida, a curva ROC do modelo 4, Figura 5(d),
apresenta a capacidade preditiva de 0,64 com sensibilidade de 55,4% e especificidade de
68,3%. O modelo 3 apresenta uma capacidade preditiva maior que a do modelo 1, mas
isso se dá pelo fato de ele possuir mais variáveis. Como procuramos um modelo mais
parcimonioso e o valor preditivo do modelo 1 estar bem próximo ao modelo 4, optamos
pelo modelo 1 como sendo este o que usaremos para estimar os efeitos da poluição para
cada trimestre gestacional.

3 Resultados

47

(a) Modelo 1

(b) Modelo 2

(c) Modelo 3

(d) Modelo 4

Figura 4: Envelope simulado referente aos quatros modelos ajustados sobre o BPN
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(a) Modelo 1

(b) Modelo 2

(c) Modelo 3

(d) Modelo 4

Figura 5: Curva ROC para comparação entre sensibilidade e especificidade referente aos
quatro modelos ajustados sobre o BPN
O modelo final para estimar a exposição para cada trimestre gestacional foi:


πi
ln 1−π
=β0 +β1 xi1 +β2 xi2 +β3 xi3 +β4 xi4 +β5 xi5 +β6 xi6 +β7 xi7 +β8t xti8 ,
i

i=1,··· ,9.989,

t=1,2,3.
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em que, β0 : é o intercepto do modelo; β1 : efeito de estar casada quando comparado com
ser solteira; β2 : efeito de não ter realizado nenhuma consulta pré-natal quando comparado
com ter realizado 7 consultas ou mais; β3 : efeito de ter realizado de 1 a 3 consultas prénatais quando comparado com ter realizado 7 consultas ou mais; β4 : efeito de ter realizado
de 4 a 6 consultas pré-natais quando comparado com ter realizado 7 consultas ou mais; β5 :
efeito de ter realizado cesariana quando comparado com parto normal; β6 : efeito de o bebê
ser uma menina quando comparado com menino; β7 : efeito do bebê não ser o primogênto
quando comparado com primogênito; β8 : efeito de ter sido exposta a partı́cula poluidora
P M2.5 no trimeste t de gestação; xi1 : xi1 = 1, se a i-ésima mulher é casada, xi1 = 0, caso
contrário; xi2 : xi2 = 1, se a i-ésima mulher não realizou consulta pré-natal, xi2 = 0, caso
contrário; xi3 : xi3 = 1, se a i-ésima mulher realizou de 1 a 3 consultas pré-natais, xi3 =
0, caso contrário; xi4 : xi4 = 1, se a i-ésima mulher realizou de 4 a 6 consultas pré-natais,
xi4 = 0, caso contrário; xi5 : xi5 = 1, se a i-ésima mulher teve o parto do tipo cesáreo, xi5
= 0, caso contrário; xi6 : xi6 = 1, se a i-ésima mulher teve o bebê do sexo feminino, xi6 =
0, caso contrário; xi7 : xi7 = 1, se a i-ésima mulher tiver mais de um filho, xi7 = 0, caso
contrário; xti8 : xti8 = 1, se a i-ésima mulher foi exposta ao P M2.5 no perı́odo t da gestação.
O ajuste do modelo foi realizado em cada trimestre gestacional separadamente, entretanto nenhuma exposição foi significativa, ou seja, a exposição do poluente P M2.5 não
contribuiu para explicar o BPN nos trimestres gestacionais. A maioria das variáveis dos
modelos foram significativas ao nı́vel de 5 %, com exceção das consultas pré-natais nas
categorias de 1 a 3 e 4 a 6 consultas. As estimativas dos parâmetros do modelo final, bem
como os erros-padrão encontram-se na Tabela 8.
As estimativas das razões de chances foram muitos semelhantes nos três modelos, por
isso analisaremos somente o modelo com a exposição no segundo trimestre gestacional.
Na análise de resı́duos foram utilizadas as seguintes ferramentas: envelope simulado, a
curva ROC e a distância de Cook que mede o afastamento das estimativas dos coeficientes
da regressão logı́stica por meio da exclusão da i-ésima observação, ou seja, mede se os
valores ajustados mudariam de forma significativa caso a observação i fosse excluı́da. Os
gráficos referentes ao modelos ajustados na exposição dos 1o e 3o trimestres gestacionais
encontram-se no Anexo B.
Observando o gráfico do envelope simulado na Figura 6(a) não notamos nenhum
indı́cio que a distribuição utilizada seja inadequada, como também a presença de outliers.
O gráfico da distância de Cook na Figura 6(b) não há indı́cios de observações influentes.
Analisando a curva ROC (Figura 6(c)) observamos que a probabilidade do modelo

3 Resultados

50

Tabela 8: Tabela de razão de chances, intervalo de confiança e p-valores do teste de
significância de Wald da Regressão Logı́stica Múltipla com exposição ao poluente P M2.5
nos trimestres gestacionais
Variável

1o Trimestre
RC (IC 95%)

Estado civil
Casada ou consensual
1,52 (1,20-1,93)
Outros*
1,00
Consultas pré-natal
nenhuma
1,74 (1,08-2.82)
1a3
1,44 (0,98-2,11)
4a6
1,25 (0,99-1,01)
7 ou mais
Método do parto
Normal
1,00
Cesáreo
1,42 (1,11-1,81)
Sexo
Masculino
1,00
Feminino
1,68 (1,32-2,14)
Primeiro Filho
Sim
1,00
Não
1,49 ( 1,176-1,89)
Poluente
PM 2.5
1,02 (0,14-7,41)
* Solteira, Viúva ou Separada

P-valor

2o Trimestre
RC (IC 95%)

P-valor

3o Trimestre
RC (IC 95%)

P-valor

<0,001
-

1,52 (1,20-1,94)
1,00

<0,001
-

1,56 (1,22-2.01)
1,00

<0,001
-

0,023
0,066
0,103
-

1,76 (1,09-2,84)
1,44 (0,98-2,12)
1,26 (0,96-1,64)
1,00

0,021
0,062
0,097
-

1,74 (1,08-2,81)
1.43 (0.98-2.11)
1,25 (0,95-1,63)

0,024
0,067
0,109
-

0,005

1,00
1,42 (1,11-1,79)

0,006

1,41 (1,11-1.81)
1,00

0,005

<0,001

1,00
1,68 (1,32-2,14)

<0,001

1,00
1,68 (1,32-2,13)

<0,001

<0,001

1,00
1,48 (1,17-1,89)

<0,001

1,00
1,49 (1,18-1,90)

<0,001

0,624

0,93 (0,14-0,93)

0,192

0,96 (0,14-0,96)

0,342

classificar os bebês que têm BPN é de 71,7%, quando realmente eles têm o BPN e que a
probabilidade dele classificar os bebês que não têm o BPN é de 48,2%, quando realmente
eles não têm BPN. A capacidade preditiva do modelo é de 0,63 o que podemos considerar
um ajuste satisfatório.
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(a) Envelope simulado

(b) Distância de Cook

(c) Curva ROC

Figura 6: Gráficos de diagnóstico referentes ao modelo ajustado aos dados sobre BPN
com exposição à poluição no 2o trimestre gestacional
Quando a mãe é casada o risco de BPN é 52% maior quando comparada com a
categoria de referência outros.
Para as mães que não realizaram nenhuma consulta pré-natal o risco do bebê ter BPN
é 76% maior quando comparado com as mães que tiveram 7 consultas ou mais confirmando
a importância do acompanhamento médico durante a gestação.
O parto cesariana aumenta em 42% o risco do BPN quando comparado com o parto
normal.
O fato do bebê ser do sexo feminino aumenta em 68% o risco do bebê ter o BPN
quando comparamos com bebês do sexo oposto. No mesmo caso, se bebê não for o
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primogênito aumentam-se as chances deste ter o BPN em 48% quando comparado com
aqueles primogênitos.
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Conclusões

A vida humana é concebida no momento da união do material genético masculino
e feminino e se desenvolve, geralmente, no útero da mãe até o nascimento durante o
perı́odo de 42 semanas. Este é um momento delicado, pois há diversos fatores que podem
prejudicar a gestação sadia. Um desses fatores é a poluição do ar que pode afetar a saúde
e o desenvolvimento dos envolvidos nesse processo, ou seja, a mãe e/ou bebê.
A influência da poluição atmosférica pode ocasionar o baixo peso ao nascer (BPN).
Além disso, há outras variáveis, como as caracterı́sticas maternas, que também contribuem
para o BPN, as quais também são objeto do nosso estudo.
A estação de ar e monitoramento de poluentes atmosféricos foi implementada em outubro de 2009 no Parque de Porto Velho. Com os filtros de ar de várias espessuras, várias
partı́culas, e em especial, os aerossóis são coletados, bem como é analisado a umidade e
temperatura dos gases. Ainda, são coletados o particulado fino que consiste em partı́culas
menores de 2,5 micrometros (P M2.5 ) e o particulado grosso, de até 10 micrometros P M10
[19].
Neste estudo, os efeitos da poluição não foi significativo para os três trimestre gestacionais, ou seja, a exposição ao poluente P M2.5 não contribui para explicar o BPN dos
recém-nascidos no municı́pio de Porto Velho.
Ess resultado se assemelha aos estudos de Junger e Leon (2007) e Medeiros e Gouveia
(2005), que também não encontraram relação sobre a exposição da poluição do ar sobre
o BPN nos trimestres gestacionais.
Entretanto, no estudo de Silva (2010) os efeitos da poluição sobre o BPN foi significativo para os três trimestres gestacionais e apontou associação positiva para os três
trimestres.
A diferença entre a revisão da literatura a alguns resultados apresentados nesse trabalho está relacionada com a metodologia, pois os perı́odo de observação dos dados são
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diferentes do estudado e também pela forma estes estavam disponı́veis.
A maioria das variáveis selecionadas do SINASC foram significativas e contribuiram
para explicar o BPN. O fato do bebê ser do sexo feminino ou quanto menor for o número
de consultas pré-natais aumentam os riscos do BPN, resultados estes encontrados também
nos estudos de Junger e Leon (2007), Medeiros e Gouveia (2005) e Silva (2010).
O parto sendo cesariana aumenta as chances do recém-nascido ter BPN condizendo
com as análises de Silva (2010) e Medeiros e Gouveia (2005).
O fato do bebê não ser o primogênito parece aumentar as chances do BPN indo ao
encontro do resultado obtido na análise de Junger e Leon (2007).
A idade gestacional e escolaridade estão entre as variáveis que mostraram não relação
com o BPN, assim como o estudo de Junger e Leon (2007).
Encontramos na literatura e neste trabalho os seguintes determinantes do BPN como:
estado civil, consultas pré-natais (nenhuma), método do parto, sexo do bebê, primeiro filho. O registro do peso ao nascer fornecido pelo SINASC aparenta ter uma boa cobertura
na qualidade de seus registros, portanto não há indı́cios de que existam erros nas classificações do BPN. Portanto, de acordo com o modelo final ajustado, conforme a Tabela 8,
estas variáveis encontradas são considerados fatores de risco para o BPN no municı́pio de
Porto Velho.
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ANEXO A -- Anexo A

Figura 7: Declaração de Nascidos Vivos
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ANEXO B -- Anexo B

(a) Envelope simulado

(b) Distância de Cook

(c) Curva ROC

Figura 8: Gráficos de diagnóstico referentes ao modelo ajustado aos dados sobre BPN
com exposição à poluição no 1o trimestre gestacional

Anexo B -- Anexo B

59

(a) Envelope simulado

(b) Distância de Cook

(c) Curva ROC

Figura 9: Gráficos de diagnóstico referentes ao modelo ajustado aos dados sobre BPN
com exposição à poluição no 3o trimestre gestacional

