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RESUMO
____________________________________________________________________________________________

Carvalho MA. Associação entre exposição materna à poluição na cidade de São Paulo
e desfechos da gestação [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2019.

Introdução: A poluição atmosférica é proveniente de complexas interações que
envolvem emissões de poluentes atmosféricos e que sabidamente causam consequências
negativas para a saúde humana. De acordo com alguns estudos, a exposição à poluição,
durante a gestação, pode causar baixo peso ao nascimento e prematuridade. Contudo,
não há ainda consenso sobre os períodos de maior susceptibilidade para a exposição à
poluição, e quais seriam os seus efeitos nos desfechos do gestação e na determinação do
sexo do recém-nascido (RN). Objetivos: Com a finalidade de investigar o impacto da
poluição na gestação e, consequentemente, no RN, os objetivos deste projeto são avaliar
a influência da exposição à poluição, antes da concepção, na determinação do sexo do
RN, e, durante a gestação, nos desfechos do parto e na curva de crescimento da
circunferência cefálica (CC) entre o terceiro trimestre e o parto. Métodos: Um estudo
prospectivo com 371 gestantes, intitulado ProcriAR, foi realizado na cidade de São
Paulo. Os poluentes dióxido de nitrogênio (NO2) e ozônio (O3) foram medidos durante
cada trimestre da gestação por meio da utilização de amostradores passivos individuais
(APIs). Simultaneamente, foi realizada a análise dos poluentes NO2 e material
particulado com tamanho menor que 10 µm (MP10) medidos pela estação fixa de ar de
Taboão da Serra da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
localizada na zona oeste de São Paulo e a mais próxima da residência das gestantes do
projeto. Os desfechos avaliados foram: idade gestacional, peso, comprimento e medida
da CC do RN; sexo do RN e crescimento do polo cefálico entre o terceiro trimestre e o
parto. Quando a variável desfecho era contínua, foi realizada análise linear
multivariada, controle de idade gestacional, sexo do RN, idade materna no momento da

concepção, índice de massa corporal (IMC), paridade, tabagismo, consumo de álcool,
cor, nível de escolaridade completado, estado civil, índice de pulsatilidade (IP) da
artéria umbilical no terceiro trimestre, e via de parto para a variável CC. Resultados:
Não foram observadas associações entre a exposição ao NO2 e O3, avaliados em cada
trimestre da gestação, e a idade gestacional, o peso, o comprimento, a CC ao nascer e o
crescimento do polo cefálico fetal entre o terceiro trimestre e o parto. A exposição ao
NO2 e MP10 no ano prévio à concepção influenciou na chance de ser do sexo feminino,
ou seja, para cada aumento de 1 unidade do poluente do NO2, constatou-se um aumento
de 10% na chance de ser do sexo feminino (Razão de chances (RC) = 1,100; intervalo
de confiança (IC) de 95% = 1,040, 1,164; p = 0,001). Em relação ao MP10, para cada
aumento de 1 unidade desse poluente, observou-se um aumento de 18 % na chance de
ser do sexo feminino (RC = 1,176; IC de 95% = 1,054, 1,311; p = 0,004). Conclusão:
Nossos resultados sugerem que, no ambiente de São Paulo, a exposição à poluição no
ano prévio à concepção esteve associada à determinação do sexo do RN.

Descritores: poluição do ar; determinação do sexo; polo cefálico; peso ao nascer;
monitoramento pessoal.

ABSTRACT

____________________________________________________________________________________________

Carvalho MA. Effects of maternal exposure to air pollution on birth outcomes [thesis].
São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2019.

Background: Ambient pollution may lead to adverse obstetric outcomes, such as
premature birth and low birth weight. Objectives: To determine the influence of
maternal air pollution exposure on sex ratio, on birth outcomes and on the growth curve
of cephalic pole between the third trimester and the birth. Methods: ProcriAR, a
prospective cohort study of 371 pregnant women, was conducted in the city of São
Paulo. Nitrogen dioxide (NO2) and ozone (O3) were measured during each trimester
using passive personal monitors. At the same time, NO2 and particulate matter lower
than 10 µm (PM10) were measured by a fixed station. We evaluated the gestational age,
birth weight, birth lenght, head circumference, newborn sex and the growth curve of
cephalic pole between the third trimester and the birth. When the outcome variable was
continuous, multivariate analysis was performed, controlling for gestational age,
newborn sex, maternal age at conception, body mass index, parity, smoking, alcohol
consumption, race, highest education level completed, marital status, umbilical artery
pulsatility values at third trimester and type of delivery for the outcome head
circumference. We used multiple logistic regression models to evaluate the association
of being female based on a quantitative increase in pollutant concentration, controlling
for maternal age at conception, parity and smoking. Results: Elevated exposure to
pollutants NO2 and PM10 were associated with increased odds of being female. Each
unit increase of NO2 exposure increased the odds of being female by 10% (odds ratio
(OR) = 1,100, 95% confidence interval (CI) = 1,040, 1,164; p = 0,001) and each unit
increase of PM10 increased by 18% (OR = 1,176, 95% CI 1,054, 1,311, p = 0,004).
Conclusion: In São Paulo, maternal exposure to pollutants prior to conception was
significantly associated with the odds of being female.

Descriptors: air pollution; nitrogen dioxide; particulate matter; sex ratio; head
circumference; birth weight; personal monitoring.
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2

1 INTRODUÇÃO

A poluição do ar ocorre devido às complexas interações que envolvem emissões
de poluentes atmosféricos, sob formas de gases ou partículas, condições meteorológicas
e uma ampla variedade de processos atmosféricos, incluindo transporte, transformação
química e deposição

(1)

.

Por volta de 50 % da população mundial vive em grandes

centros urbanos, sendo exposta a altos níveis de poluentes do ar. A outra metade utiliza
combustíveis sólidos como carvão vegetal, madeira e resíduos agrícolas como fonte de
energia, o que também a expõe à poluição. Além disso, o indivíduo está sob efeito tanto
da poluição dentro do lar, quanto da poluição externa (2). Na cidade de São Paulo assim
como no estado de São Paulo, a poluição do ar é monitorada pela Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) diariamente, sendo publicado relatórios
anuais há mais de 40 anos. Um dos principais responsáveis pelos altos índices de
poluição na região metropolitana de São Paulo são os poluentes provenientes do
transporte automotivo (3).
Os efeitos deletérios da exposição à poluição têm sido comprovados desde o
início da década de 80, afetando principalmente os grupos mais vulneráveis, como
crianças e idosos. Elevados níveis de poluição foram associados a aumento no número
de doenças respiratórias, de visitas a emergências hospitalares; maior risco de acidente
vascular cerebral, de evento cardiovascular, de desenvolvimento de câncer de pulmão e
diminuição das taxas de fertilidade. O período do pré-natal e da primeira infância
representa uma janela de vulnerabilidade particular, em que os riscos ambientais podem
levar a partos prematuros e baixo peso ao nascer, assim como aumentar o risco de
doença ao longo da vida (4-17).

3

O interesse em conhecer os efeitos da poluição na gestação e no concepto levou
ao surgimento, inicialmente, de estudos que investigaram a associação entre a poluição
do ar e os efeitos adversos na gestação, como o BPN, pequeno para a idade gestacional
(PIG), trabalho de parto prematuro (TPP). No entanto, os resultados desses estudos
foram divergentes

(18-32)

. Em geral, observa-se variabilidade nos resultados dos artigos

da literatura quanto à presença de associação negativa entre os desfechos do parto como
prematuridade, PIG e BPN e poluentes do ar, assim como entre peso do recém-nascido
(RN) e poluição atmosférica. Deve-se notar que grande parte dos estudos com as
maiores coortes utilizou dados populacionais e estações fixas de monitoramento do ar,
que não consideraram a variação individual de exposição à poluição, o que pode ter
contribuído para a divergência de resultados.
Poucos estudos investigaram os efeitos da poluição do ar na circunferência
cefálica (CC) ao nascer utilizando o monitoramento pessoal. Sabe-se que o tamanho do
polo cefálico relaciona-se ao crescimento cerebral e pode haver associação entre este e
desfechos neurológicos a longo prazo

(33-36)

. Até o momento, 4 estudos avaliaram a

associação entre a exposição à poluição na gestação, por monitoramento pessoal, e a
medida da CC no nascimento, e os resultados foram divergentes, alguns com associação
negativa entre a exposição à poluição e a CC e outros estudos, sem associação
significativa

(31, 37-39)

. Contudo, nenhum estudo avaliou a exposição à poluição nos 3

trimestres da gestação em todo o grupo amostral. A avaliação da exposição nos 3
trimestres é importante pois sabe-se que o crescimento fetal depende da placentação,
fenômeno que ocorre primordialmente no primeiro trimestre, e em parte no segundo
trimestre

(40)

. Além disso, nenhum estudo, até o momento, avaliou se a exposição à

poluição entre o terceiro trimestre e o parto poderia influenciar na curva de crescimento
da CC durante esse período.
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Além desses possíveis efeitos nos desfechos da gestação, alguns pesquisadores
investigaram a existência de associação entre exposição a agentes externos (exposição
ocupacional e poluentes) e determinação do sexo do RN. Os primeiros estudos
observaram associação entre exposição química ocupacional e acidental em alguns
países industrializados e declínio no nascimento de crianças do sexo masculino

(41-47)

.

Após isso, alguns pesquisadores começaram a investigar a associação entre exposição
materna à poluição do ar em centros urbanos e razão de nascimentos de RNs do sexo
feminino em relação ao total de nascimentos (48-50). No entanto, esses estudos avaliaram
referido desfecho utilizando a exposição à poluição atmosférica, a partir do ano de
nascimento, e não consideraram a exposição prévia à gestação, e sabe-se que a
determinação do sexo ocorre durante o período pré-concepcional, pela fecundação do
óvulo X pelos espermatozoides X (feminino) ou Y (masculino) (51). Nenhum estudo
avaliou a associação entre razão de nascimento de RNs do sexo feminino em relação ao
total de nascimentos e exposição individual à poluição, ou seja, para cada gestante, no
período pré-concepcional. O mecanismo biológico pelo qual esses fatores poderiam
modificar a relação de RNs do sexo feminino em relação ao total ainda não foi
completamente estabelecido.
É importante considerar que há lacunas de informação, sem estudos que avaliem
a exposição à poluição nos três trimestres da gestação em todo o grupo amostral, por
meio do monitoramento pessoal, para estimar a influência da poluição nos desfechos da
gestação. Assim, torna-se primordial saber quais são as janelas críticas de exposição
durante a gestação, e se a exposição à poluição, no ano prévio à concepção, avaliada
individualmente, influencia na determinação do sexo do RN. Dessa forma,
identificamos que a avaliação da exposição à poluição por meio do monitoramento
pessoal e das estações fixas da CETESB nos permitiria maior conhecimento sobre a
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influência da poluição atmosférica nos desfechos pré-gestacionais e gestacionais na
cidade de São Paulo.

OBJETIVOS

___________________________________________________________________________________________
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2 OBJETIVOS

Os objetivos principais são verificar a influência da exposição à poluição
atmosférica de gestantes residentes no bairro do Butantã, zona oeste de SP, nos
seguintes desfechos gestacionais:
1- Idade gestacional ao nascer
2- Peso ao nascer
3- Comprimento ao nascer
4- CC ao nascer
5- Crescimento do polo cefálico entre o terceiro trimestre e o parto
Os objetivos secundários são:
6- Avaliar a influência da poluição na variável pré-gestacional: sexo do RN
7- Verificar a correlação entre exposição à poluição medida por monitoramento pessoal
e por meio das estações fixas.

REVISÃO DE LITERATURA
____________________________________________________________________________________________
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Poluição atmosférica

Os poluentes do ar são formados por uma mistura de partículas como o material
particulado (MP),

por gases que são emitidos para a atmosfera pelos veículos

automotivos, indústrias, termoelétricas e pela queima de biomassa e de combustíveis
fósseis. Os poluentes podem ser divididos em dois tipos, os primários, que são emitidos
diretamente para a atmosfera, e os secundários, que são provenientes de reações
químicas entre os primários, envolvendo componentes da atmosfera como água e
oxigênio. Os principais poluentes primários medidos são: óxidos de azoto (NOx),
dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis
(COV). Os NOx são poluentes gerados principalmente pelo tráfego veicular. Além
desses, um poluente presente na atmosfera é o MP, que tem origem primária ou
secundária e é classificado de acordo com o tamanho das partículas em suspensão. Na
cidade de São Paulo, os veículos são responsáveis por 40% da emissão do MP. Além
desses e das indústrias, contribuem ainda outros fatores, como a ressuspensão de
partículas do solo e a formação de aerossóis secundários (52). Há inúmeros estudos sobre
os efeitos deletérios do MP na saúde humana, e esses efeitos dependem do tamanho e da
composição química dessas partículas, sendo o material particulado com tamanho
menor que 2,5 µm (MP2,5) e o material particulado com tamanho menor que 10 µm
(MP10), os mais prejudiciais pois alcançam os alvéolos pulomanres (53-55).
Em relação aos poluentes secundários, um dos mais relevantes é o ozônio (O3),
formado a partir de complexas reações químicas induzidas pela oxidação fotoquímica
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dos COVs e do dióxido de nitrogênio (NO2) na presença de raios ultravioletas
provenientes da luz solar. O O3 tem a tendência de deslocar-se com o vento, podendo
atingir concentrações mais elevadas nos subúrbios das cidades, em locais remotos ou
em altitudes mais elevadas

(56)

. Isso sugere que, provavelmente, a maior exposição ao

O3 ocorra em áreas que não têm adequada análise de medição desse poluente. Na cidade
de São Paulo, as maiores concentrações de O3 foram detectadas na periferia, em áreas
com elevada proporção de pessoas de baixa renda (52).
O NO2, como já mostrado, contribui para a formação do O3, que também pode
participar da geração do NO2 por via secundária. A maior proporção do NO2
atmosférico é gerado como produto secundário de reações químicas, como a que ocorre
entre O3 e óxido nítrico (NO), gerando NO2 e oxigênio . Por outro lado, a via primária
ocorre por processos de combustão em altas temperaturas entre oxigênio e nitrogênio,
tendo como exemplos, o tráfego motorizado e a geração de energia que produzem, em
média, 95% de NO e 5% de NO2 (53).
Uma vez que as principais fontes de alguns poluentes secundários como o NO2,
O3 e o MP são relacionados ao tráfego viário, há uma crescente preocupação com o
aumento dos níveis desses poluentes em cidades de crescimento rápido, devido ao
grande número de veículos. Tanto as concentrações de NO2 quanto as de O3 não têm
mostrado tendência de queda. Além disso, a concentração de O3 na troposfera está
crescendo, pois houve aumento dos níveis desse poluente em cidades norte-americanas
e europeias e, em cidades do México, América do Sul, África, Austrália e Europa. Esses
níveis ultrapassaram os recomendados pela penúltima atualização da Organização
Mundial da Saúde (OMS) realizada em 2000

(57, 58)

. Dessa forma, o O3 e NO2 são um

dos principais problemas de poluição atmosférica atualmente no mundo (53).
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No Brasil, especificamente, no estado de São Paulo, segundo dados do último
relatório da CETESB referente ao ano de 2017 , o O3 continua a ser o poluente que
mais ultrapassa os níveis recomendados pela OMS. Na região metropolitana de São
Paulo (RMSP), em 2015, o padrão estadual de qualidade do ar de 8 horas do O3 foi
ultrapassado em 36 dias, em 2016, em 32 dias e, em 2017, em 28 dias. A RMSP
apresenta um alto potencial de formação de O3, pois há grande emissão de seus
precursores, principalmente de origem veicular, porém sua ocorrência, em maior ou
menor frequência, está relacionada, principalmente, às variações das condições
meteorológicas, na primavera e verão, uma vez que as variações quantitativas nas
emissões de seus precursores são pequenas de ano para ano. De qualquer forma,
observa-se que, ao longo dos anos, as concentrações máximas de O3 vêm se mantendo
em níveis similares, não sendo possível observar uma tendência definida para esse
poluente nos últimos anos. Em relação ao NO2, que também é precursor do O3, as
medições desse poluente mostraram que, entre 2014 e 2016, não houve ultrapassagem
do padrão horário da qualidade do ar em nenhuma das estações da RMSP, contudo os
níveis observados nas estações da CETESB próximas de vias de tráfego foram maiores
do que nas estações mais distantes das vias. Em relação ao MP10, segundo o último
relatório, observa-se redução dos valores médios ao longo do tempo. Nota-se, ainda,
diminuição da amplitude de variação entre os valores do percentil 10 e do percentil 90,
quando comparados os últimos anos com os anos iniciais da década de 2000, indicando
maior homogeneidade dos valores monitorados de MP10 nas diversas estações (52).
Finalmente, sabe-se que a poluição do ar é uma mistura complexa de poluentes e
que cada estudo, realizado sobre o impacto da poluição na saúde humana, usa um
poluente específico para ser o representante ou proxy dessa mistura. Dessa forma, é
difícil estimar se o poluente medido representa, de maneira eficaz, a poluição a que
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estamos expostos. Levy et al.

(59)

, em Montreal, no Canadá, avaliaram 23 poluentes do

ar, durante 32 dias, no verão, no outono e no inverno de 2009, e concluíram que
nenhum poluente seria uma medida perfeita do proxy da mistura de poluentes. Contudo,
baseado em todas as correlações entre o conjunto de poluentes medidos, as espécies de
NO, por exemplo, o NO2, foram os melhores indicadores disponíveis da variação
espacial da exposição à poluição atmosférica. Além do mais, da Silva et al.

(60)

, em

São

Paulo, estimaram a exposição à poluição, com o uso de amostradores passivos de NO2,
em 36 locais de tráfego viário intenso e leve. As médias das concentrações de NO2
foram associadas com a densidade do tráfego visualizada no local, com o número de
veículos contados e com o tráfego registrado pela Companhia de Engenharia de
Tráfego. Nesse estudo, o NO2 foi considerado um bom proxy da exposição à poluição
do tráfego de veículos motorizados.

3.2 Métodos de medição da exposição à poluição

Existem diferentes métodos para quantificar a exposição à poluição. As estações
fixas de monitoramento do ar são as mais tradicionais e as primeiras a serem usadas,
podendo estimar a exposição a vários poluentes e sendo útil para grandes estudos
populacionais

(61)

. Outro método utilizado é o "land use regression" (LUR) que explora

a associação da concentração de poluentes atmosféricos medidos e preditos de algumas
estações de monitoramento da poluição com modelos de regressão linear múltipla. A
partir disso, pode-se prever a concentração de um poluente em determinado local, com
base em seu entorno populacional, no uso da terra, nas características do polo industrial
e no tráfego viário

(62)

. Além desses, há o modelo de dispersão da poluição, que utiliza

equações determinadas como a de "plume Gaussian" e dados sobre a emissão de
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poluentes, as condições meteorológicas e a topografia para estimar as concentrações de
poluentes em locais abertos (63). No entanto, esses métodos não avaliam a exposição em
ambientes fechados e ignoram o impacto da mobilidade individual urbana, o que
prejudica a aferição da real exposição de cada indivíduo, pois foi demonstrado que a
concentração de poluentes muda conforme a localização, seja por interferência
geoclimática seja pela presença de diferentes fontes desses poluentes

(64)

. Dessa forma,

outros métodos foram desenvolvidos para preencher essa lacuna de não avaliar o padrão
individual de exposição à poluição. Surgiram, então, os primeiros modelos de
monitoramento pessoal ou amostradores passivos individuais (APIs)

(65, 66)

. Para saber

como é o padrão de atividade da pessoa que usa o API são realizados questionários
detalhados sobre o padrão de tempo em cada atividade diária

(67, 68)

e, mais

recentemente, surgiram também dispositivos como o "Global Positioning System"
(GPS) que informa as coordenadas geográficas do indivíduo a partir do seu uso (69, 70). O
uso dos APIs tem como vantagens: ser um método barato, não é necessário o uso de
bateria ou outros dispositivos, pode ser usado em ambientes externos e internos e mede
a exposição à poluição de forma direta (71, 72).

3.3 Influência da poluição no peso e idade gestacional ao nascer

Diversos estudos avaliaram a influência da exposição à poluição no peso ao
nascer, assim como nos riscos de BPN, PIG e TPP. Hansen et al.

(73)

, em 2006,

encontraram associação entre exposição a poluentes e maior risco de TPP. O mesmo
autor e colaboradores

(22)

, em 2007, avaliaram, retrospectivamente, uma coorte de

26.617 gestantes e não observaram associação com peso do nascimento e com risco de
PIG. Gehring et al.

(20)

, em 2011, seguiram, prospectivamente, 3.853 gestações, e não
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encontraram associação entre exposição à poluição e peso ao nascer, mas apenas uma
associação positiva fraca com TPP. Além do mais, Barnett et al.

(18)

seguiram,

prospectivamente, 970 gestantes e não encontraram associação da poluição com o peso
do nascimento, mas sim com a redução do tempo de gestação. Por outro lado, Bobak et
al.

(19)

avaliaram, retrospectivamente, 108.173 gestantes, e observaram influência da

poluição na incidência de TPP e BPN, mas não na chance de PIG. Liu et al.

(24)

, com

uma coorte retrospectiva de 229.085 gestantes, observaram associação positiva entre
exposição à poluição e ocorrência de TPP, BPN e PIG. Ha et al.

(21)

avaliaram,

retrospectivamente, 423.719 gestantes e verificaram associação positiva entre TPP e os
dois poluentes avaliados, porém o desfecho BPN teve apenas associação positiva com o
MP2,5, tendo o O3 um efeito protetor. Em 2013, Pedersen et al. analisaram os dados de
14 coortes européias para investigar os efeitos da poluição nos desfechos do parto,
usando o método de LUR e observaram que tanto o MP2.5 quanto o MP10 e a densidade
do tráfego foram associados ao aumento do risco de BPN, tendo uma influência maior
da poluição no grupo de gestantes com menores anos de estudo

(27)

. Na grande São

Paulo, Romão et al. (26) observaram que a exposição a altos níveis de MP10 foi associada
a maior risco de BPN.
Ademais, Hjortebjerg et al.(28) avaliaram a exposição ao NO2 e ao barulho do
tráfego urbano, usando modelos de dispersão baseados no endereço residencial das
gestantes, e observaram, retrospectivamente, que, em 75166 RNs, não houve
associações com o peso ao nascer quando expostos a maiores níveis de NO2
isoladamente, sem considerar o barulho do tráfego. Do mesmo modo, Van den Hooven
et al.(29), utilizando também modelos de dispersão, identificaram que a exposição
elevada ao NO2 e ao MP10 teve associação negativa com o peso do nascimento. Outro
estudo, realizado na Espanha, usando estações fixas temporalmente ajustadas, constatou
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que apenas no subgrupo de gestantes que passavam mais de 15 horas por dia em casa,
houve associação negativa entre exposicão ao NO2 e peso do RN

(30)

. Em relação à

técnica de monitoramento individual, Jedrychowschi et al. avaliaram 481 gestantes, por
meio do uso de APIs durante o segundo trimestre por 48 horas, e observaram associação
negativa entre peso do RN e exposição ao MP2,5 (31). Por último, foi publicado um artigo
que concentrou os dados de 8 coortes europeias de 7 países para avaliar a associação
entre BPN e peso do nascimento e elementos constituintes do MP10 e MP2,5 como zinco,
enxofre, ferro, etc; e foi observado que apenas a exposição ao componente enxofre teve
associação negativa com BPN em partos ocorridos após 37 semanas

(74)

. Pode-se notar

que alguns estudos mostraram associações e outros não, talvez, o fator que mais
infuencie seja o método que foi usado para avaliar a exposiçào à poluição (estações
fixas, LUR, modelos de dispersão e monitoramento individual) e o número de
indivíduos avaliados. A maioria dos estudos realizados foram de coortes restrospectivas,
sendo usado base de dados de registros de RNs, e quanto ao método de exposição, a
maioria utilizou as estações fixas de monitoramento do ar. Mais recentemente, alguns
estudos, principalmente no hemisfério norte, têm usado dados metereológicos para
avaliar a exposição à poluição pelo método de LUR, para melhorar a acurácia do
método. Apesar do grande número de estudos, pouquíssimos utilizaram o
monitoramento individual e nenhum, em todos os trimestres, com toda a coorte sendo
avaliada. Dessa forma, diante da divergência de resultados e métodos, ainda persiste o
questionamento sobre a influência da poluição no peso e na idade gestacional ao nascer
e, se isso poderia de fato, provocar alterações como BPN ou prematuridade.
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3.4 Influência da poluição na circunferência cefálica ao nascer

Para verificar a influência da poluição durante a gestação na CC dos RNs foi
realizada uma revisão sistemática da literatura nas seguintes bases de dados: Medline,
EMBASE, CENTRAL, LILACS, SciELO. Foram encontrados 25 artigos que avaliaram
essa influência. Após retirar os estudos que continham coortes repetidas, permaneceram
18 artigos. Contudo, foi definido como um dos critérios de inclusão a avaliação da
exposição à poluição por meio da medição dos poluentes atmosféricos. Dessa forma,
dos 18 artigos, cinco não foram considerados na revisão, pois avaliaram a poluição
atmosférica utilizando como proxy da poluição, os adutos de DNA do poluente
hidrocarboneto aromático policíclico (HAP) e alguns dos seus derivados como o
benzo(a)pireno, dosados no sangue de cordão umbilical e/ou no sangue materno 1 a 2
dias após o nascimento, ao invés da medição dos poluentes atmosféricos (75-79).
Os 13 artigos que avaliaram a influência da exposição atmosférica na CC ao
nascimento estão resumidos na tabela 1. É importante salientar que os resultados
apresentados na tabela 1 referem-se aos poluentes avaliados como medida contínua na
análise estatística, não sendo considerados os resultados mostrados em apresentações
categóricas como quartis ou dicotomizados, para que os resultados pudessem ser
uniformizados. Sete estudos mostraram influência inversa entre exposição à poluição e
CC (31, 38, 39, 80-83), 5 artigos não mostraram associação (22, 28-30, 84, 85) e um estudo mostrou
efeito contrário, em que a poluição atmosférica teve associação positiva com a medida
do polo cefálico.
Em relação às técnicas de exposição à poluição utilizadas, 4 estudos usaram o
monitoramento pessoal como método, contudo nenhum desses avaliou a exposição nos
3 trimestres da gestação em todo o grupo amostral (31, 37-39).
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Em relação aos 4 estudos que utilizaram o monitoramento individual como
metodologia de medição da poluição, Choi et al., em 2006, avaliaram 2 grupos de
gestantes em cidades diferentes, Nova york e Krakov, e apenas no grupo de Krakov,
para verificar a representividade do monitoramento por 48 horas, houve avaliação da
exposição nos 3 trimestres em uma subamostra (n = 72, 72 e 68, respectivamente). Foi
observado que apenas no grupo de gestantes de Krakov, a exposição ao HAP teve
associação negativa com a CC ao nascer

(39)

. Em 2009, Jedrychowski et al. avaliaram

481 gestantes na Polônia e observaram que a exposição ao MP2,5, medida por APIs por
48 horas no segundo trimestre, foi associada negativamente com o polo cefálico ao
nascer (beta = - 0,53, p = 0,043), quando considerado todo o grupo de RNs, sem
diferenciar por sexo. Ao separar os conceptos femininos dos masculinos, o efeito
negativo foi presente apenas nos RNs do sexo masculino

(31)

. Ademais, outro estudo,

realizado na França, utilizou a técnica de monitoramento individual, por meio do uso de
difusores de ar, que mediram o benzeno entre a 24a e 28a semanas de gestação. Foi
observado que houve apenas uma tendência em ter associação negativa com a CC
quando a exposição ao benzeno foi avaliada de maneira contínua (beta = -1,9, IC de
95% = –3,8, 0,0, p = 0,06) e associação negativa com a CC quando houve exposição
superior ao terceiro tercil (beta = -3,7, p = 0,05)

(38)

. Por último, em 2016, Wylie et al.

avaliaram um grupo de gestantes da Tanzânia expostas a combustíveis sólidos para o
cozimento dos alimentos. Os poluentes CO e MP2,5 foram medidos, por 72 horas e por
48 horas, respectivamente, por monitoramento individual, na segunda metade tardia da
gestação e não mostraram influência na medida da CC ao nascer (37).
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Tabela 1 – Associação entre poluentes e circunferência cefálica ao nascer
Primeiro

Ano

n

Poluentes

autor

Método

Trimestre

Trimestre

Associa-

de

avaliado

influenciável

ção
com CC (1)

poluição
Choi

Hansen

2006

2007

720

21432

HAP

Monitora-

(2)

Não

negativa

mento

diferenciado

(grupo

pessoal

por

Krakov

trimestre

apenas)

1,2e3

-

-

2

2

negativa

2

2

-

-

-

-

NO2, O3,

Estações

MP2,5 e

fixas

1, 2 e 3

MP10
Jedrycho

2009

481

MP2,5

wski

Monitoramento
pessoal

Slama

2009

265

Benzeno

Monitora-

(3)

negativa

mento
pessoal
Estarlich

2011

2337

NO2 e

APIs em

Gravidez

benzeno

locais

inteira

fixos
Van den

2011

4448

Hooven
Bertin

2015

2521

NO2 e

Modelo de

Gravidez

MP10

dispersão

inteira

NO2

LUR

Gravidez

Gravidez

positiva p/

inteira

inteira

sexo
masculino

Schemba

2015

7330

ri

NO2,

LUR

1, 2 e 3, e

1, 2 e 3 e

Negativa

NOx,

gravidez

gravidez

(NOx,

MP10 e

inteira

inteira

MP10 e

MP2,5
Hjortebj
erg

2016

(4)

751

66

NO2, NOx

MP2,5)
Modelo de

1, 2 e 3, e

dispersão

gravidez

-

-

inteira

continua
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Conclusão: Tabela 1 – Associação entre os poluentes e a circunferência cefálica ao
nascer
Primei

Ano

n

Poluentes

ro
autor

Método

Trimestre

Trimestre

Associa-

de

avaliado

influenciável

ção

poluição

com CC
(1)

Wylie

Clemen

2016

2017

173

13714

s

CO e

Monitora-

24 a 48h em

-

-

MP2,5

mento

período

pessoal

inespecífico

NO2,

Modelo de

Gravidez

Gravidez

negativa

MP10 e

dispersão

inteira

inteira

(os 3

MP2,5
Malmq

2017

45589

NOx
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(1)
poluentes que influenciaram no resultado significativo quando mais de 1 poluente foi
avaliado.
(2)
Grupo de New York, monitor só utilizado no 3 trimestre; no grupo de Krakov, cada
grupo teve a poluição avaliada em apenas um trimestre.
(3)
tendência em ter associação negativa com a CC (p=0,06).
(4)
n incluindo dados ausentes (n = 64737 com todas as informações).
3.5 Influência da poluição na determinação do sexo do RN

A tendência na natureza é a ocorrência de taxas iguais de nascimento entre
crianças do sexo masculino e feminino, com uma discreta tendência de maior razão
masculino versus feminino

(86)

. Contudo, observa-se em alguns países industrializados

um declínio no nascimento de crianças do sexo masculino

(42, 43, 45, 46, 87)

, dessa forma,

algumas hipóteses foram investigadas, por exemplo, exposição a disruptores endócrinos
(88, 89)

ou fatores como diminuição da qualidade do esperma

(90, 91)

, aumento da

20

incidência de criptorquidismo

(92, 93)

e sedentarismo

(94, 95)

. Outros fatores secundários

descritos na literatura que influenciaram na razão sexual seriam: raça, idade dos pais,
paridade

(96-98)

e o tempo entre o intercurso sexual e a ovulação

(99)

. Alguns estudos

mostraram influência do tabagismo ativo dos pais em aumentar a proporção de
nascimentos do sexo feminino

(100-102)

. Em relação às estações do ano, um estudo

constatou uma influência nas taxas de sucesso de concepção

(103)

, mas quanto à

influência na razão sexual dos nascimentos, os resultados são conflitantes (104-107). Além
disso, esses estudos foram realizados em países do hemisfério norte, onde as estações
são bem definidas, sendo o contrário do que ocorre na cidade de São Paulo, em que não
há estações bem definidas (3).
Poucos estudos investigaram a associação entre exposição à poluição e relação
de nascimento de crianças do sexo feminino versus total de nascimentos, ou seja, razão
feminino/total. Na cidade de São Paulo, Lichtenfels et al. observaram uma correlação
direta entre exposição ao MP10 e diminuição de nascimento de crianças do sexo
masculino, corroborando o resultado com um experimento em ratos, que observou
diminuição na taxa de nascimento de animais do sexo masculino quando expostos a
camaras não filtradas à poluição. Esses ratos expostos apresentaram, ainda, redução na
contagem de espermatozoides, no número total de células germinativas na análise
histológica do testículo, e presença de espermátides alongadas na porção caudal do
epidídimo (49). Em outro estudo do mesmo grupo, na cidade de São Paulo, foi observada
associação entre diminuição da exposição ao MP10, avaliada anualmente em uma série
temporal entre 2000 e 2007, e aumento na razão de nascimento de crianças do sexo
masculino (50). Um limite desse estudo foi que o período de exposição estimado foi o do
ano do nascimento, porém a definição do sexo ocorre durante a concepção, desse modo
houve uma estimativa inadequada do período de exposição. Outro estudo, realizado na
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Escócia, relatou maior proporção de nascimentos do sexo feminino em áreas de maior
exposição à poluição do ar

(48)

. No entanto, dois estudos não encontraram evidência de

que a exposição à poluição do ar estivesse associada com diferenças na razão
feminino/total (108, 109) .
Os mecanismos biológicos que podem explicar o aumento significativo da razão
de nascimentos do sexo feminino/total, em áreas de maior poluição, não foram
completamente elucidados, mas algumas hipóteses podem ser aventadas como: eventos
moleculares e cromossômicos que causem imprinting alterados, erros de pareamento
X/Y e stress oxidativo, levando a uma habilidade superior do espermatozoide X (49).
Dessa forma, diante da ausência de estudos sobre a associação entre exposição
materna à poluição, nos três trimestres da gestação, por meio do monitoramento
pessoal, e os desfechos gestacionais e, ainda, não tendo sido avaliada a associação entre
exposição materna à poluição no ano prévio à concepção e razão de nascimentos do
sexo feminino versus total, o presente estudo contribuirá, de maneira significativa, na
investigação dessas associações, ao utilizar o método considerado mais eficaz de
estimativa da exposição à poluição (API), e ao mensurar corretamente os períodos de
exposição antes e durante a gestação.

CASUÍSTICA E MÉTODO
____________________________________________________________________________________________
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4 CASUÍSTICA E MÉTODO

Este estudo fez parte de uma coorte prospectiva chamada ProcriAR, que tem por
objetivos gerais avaliar os efeitos da poluição atmosférica nas saúdes materno-fetal e
respiratória da criança. O projeto ProcriAR foi aprovado pelo Comitê de Ética e
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) sob o
número 193/11 (Anexo 6.1) e pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal
da Saúde da Prefeitura da cidade de São Paulo sob o número CAEE: 0205.0162.162-10,
parecer número 138/11 . Este projeto é parte integrante do Instituto Nacional de Análise
Integrada de Risco Ambiental (INAIRA) e teve participação do financiamento oriundo
do edital 15/2008 - CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) /FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) INAIRA - processo 2008/57717-6 . O projeto inicial teve também financiamento da
FAPESP sob o processo número 2009/17315-9.
Todos os dados obtidos neste estudo foram inseridos em um site
(www.procriarsp.com.br) pelos diversos participantes. Além disso, foi criado um
logotipo para facilitar a identificação do projeto pelas gestantes e pelo restante dos
pesquisadores (Figura 1). Participaram deste projeto: médicos, nutricionistas,
biomédicos e alunos de pós-graduação, além de funcionários do Ambulatório de PréNatal da Clínica Obstétrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS)
da região do Butantã.
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Figura 1 - Logotipo do projeto ProcriAR
4.1 Desenho do estudo

Este subprojeto foi um estudo prospectivo longitudinal aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa da FMUSP sob o número 193/11 (Anexo 6.2) e teve financiamento da
FAPESP 2016/14433-4. Entre abril de 2011 e dezembro de 2013, 453 gestantes que
residiam na zona oeste da cidade de São Paulo e que pertenciam ao Distrito Saúde
Escola do Butantã foram recrutadas nas UBSs Jardim Boa Vista (Rua Cândido
Fontoura, 620), Jardim São Jorge (Rua Ângelo Aparecido dos Santos Dias, 320), Paulo
VI (Rua Vaticano, 69) e Vila Dalva (Avenida Gustavo Berthier, 155). Essas mulheres,
quando recebiam o teste de gravidez positivo na UBS, após receberem explicação sobre
o projeto ProcriAR, eram indagadas se gostariam de participar. As que concordavam,
recebiam uma visita de um agente comunitário de saúde na residência, onde assinavam
o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 6.3). Após isso, as
gestantes recebiam um cartão do projeto ProcriAR com a data da primeira avaliação no
HCFMUSP, assim como um bilhete único para auxílio nas despesas de transporte
público. Nesse mesmo momento, as gestantes respondiam questionários de
identificação e sobre sua saúde. Eram também orientadas e instruídas sobre os
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procedimentos a que seriam submetidas durante a gestação, como ultrassonografia e
coleta de sangue. A assistência pré-natal foi realizada na UBS de origem. Na primeira
avaliação, no HCFMUSP, antes da realização da ultrassonografia, foram aplicados
questionários sobre o nível de escolaridade, tabagismo ativo, consumo de álcool, cor,
paridade, estado civil, entre outros. Peso e altura maternos foram medidos duas vezes,
nesse mesmo momento, e a média de ambos foi utilizada para calcular o IMC. A figura
2 mostra a dinâmica do projeto.

DINÂMICA DO PROJETO
PROCRIAR
Coordenadora de campo da
UBS
Agente comunitário de saúde

1ª visita à gestante voluntária

TCLE e demais questionários
de saúde, bilhete único, cartão
ProcriAR

Supervisora de campo do
ProcriAR
Inclusão da gestante no site
Solicitação e preparo dos APIs

Agendamento da 1ª avaliação

Entrega do API para as
gestantes

1ª avaliação - ultrassonografia,
espirometria, coleta de sangue,
questionários nutricionais e
devolução do API

Agendamento das demais
visitas e de entregas dos APIs
de acordo com a idade
gestacional

Figura 2 - Dinâmica do projeto ProcriAR
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4.2 Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão no projeto foram:
- Ter sido incluída no projeto ProcriAR;
- Ausência de doenças maternas;
- Idade gestacional inferior a 16 semanas na primeira ultrassonografia;
- Os APIs deveriam estar dentro do prazo de validade e em condições adequadas para
análise.

4.3 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão do projeto foram:
- Diagnóstico de abortamento ou morte fetal durante o acompanhamento;
- Diagnóstico de malformações fetais durante o acompanhamento;
- Doenças diagnosticadas durante a gestação como doença hipertensiva específica da
gravidez ou diabetes gestacional;
- Desistência de participação do estudo;
- Ausência de confirmação do sexo do RN.

4.4 Tamanho amostral

O cálculo do tamanho da amostra foi feito antes do início do estudo,
considerando como desfecho final a função respiratória nas crianças nascidas dessas
gestantes. O número necessário para o projeto principal foi de 453 gestantes. Este
subprojeto é uma amostra de conveniência dentro do estudo principal.
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4.5 Exposição à poluição do ar com o uso do API

Cada gestante usou um API, que media os poluentes NO2 e O3, três vezes
durante a gravidez, no primeiro, segundo e terceiro trimestres. Os API’s foram
preparados no Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental (LPAE), do
Departamento de Patologia da FMUSP, sendo então encaminhados às UBS's. Nas
UBS’s, os APIs eram entregues pelas coordenadoras de campo aos agentes
comunitários de saúde, que levavam os amostradores às residências das gestantes,
orientando o seu uso correto. As gestantes usavam o API, acoplado à roupa ou bolsa,
durante todo o dia, e à noite deixava-o ao lado da cama, sendo a média de uso do
amostrador de 7 a 18 dias (Figura 3). Após esse período, elas devolviam os APIs no
mesmo local em que realizavam o exame de ultrassonografia, na Clínica Obstétrica do
HCFMUSP. Os APIs eram, então, enviados ao LPAE onde eram desmontados e
armazenados até a análise.

Figura 3 - API pronto para ser embalado
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4.6 Técnica de preparo dos filtros do API

Os filtros de NO2 eram extraídos em até 24 horas após a entrega, sendo
analisados por espectrofotometria. Caso não pudessem ser analisados naquele momento,
eram congelados durante um período de duas semanas (72, 110) (Figura 4). Os filtros de O3
podiam ser analisados em qualquer momento após a exposição, sendo então calculada a
diferença entre a reflectância final e inicial dos filtros, que foram medidos,
respectivamente, antes e após a exposição

(71, 111)

(Figura 5). Todos os APIs continham

dois filtros de NO2 e dois de O3, sendo o valor final da exposição a cada poluente a
média final dos dois filtros. Os resultados para o NO2 e O3 foram expressos como
médias diárias, e as unidades foram µg/m3.

Figura 4 - Comparação visual entre os filtros de NO2 antes e após a
exposição. Filtros não danificados.
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Figura 5 - Comparação visual entre os filtros de O3 antes e após a exposição.
Filtros não danificados
4.7 Exposição à poluição do ar por meio da estação fixa Taboão da Serra

Os poluentes NO2 e MP10 foram avaliados pela estação fixa de Taboão da Serra,
que é uma das 29 estações fixas de monitoramento da CETESB. Essas estações avaliam
os poluentes a cada 5 segundos, juntamente com a temperatura e umidade relativa do ar,
obtendo a média horária do poluente. Após isso, é feito um controle desses dados na
central de telemetria, sendo transmitidos para a mesma e armazenados em servidor de
banco de dados dedicado, onde passam por processo de validação técnica periódica e,
posteriormente, são disponibilizadas de hora em hora no endereço eletrônico da
CETESB. A estação de Taboão da Serra, que é uma estação automática de
monitoramento do ar da CETESB, foi a escolhida para a coleta dos dados dos poluentes,
por ser a mais próxima às UBS’s (média de três quilômetros de distância entre a estação
e as UBS’s). A estação localiza-se na Praça Nicola Vivilechio, número 99, Jardim
Maria Rosa, a 70 metros da rodovia Régis Bittencourt. Os poluentes NO2 e MP10 são
medidos em µg/m3.
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Todos os dados foram obtidos após contato com a equipe da CETESB, que
forneceu as planilhas com os dados validados. A forma como os valores diários dos
poluentes são calculados é dependente da referência dos períodos de exposição
estabelecidos nos padrões de qualidade do ar, quando existentes, e são calculados, da
seguinte forma: NO2: maior valor diário e horário da ocorrência e MP10: média diária.
A partir dos valores diários fornecidos pela CETESB, foi calculada a média mensal dos
anos de 2010, 2011, 2012 e 2013. Em seguida, para cada gestante da amostra, foi
calculada a média anual referente ao ano prévio à concepção. Além disso, foi também
verificada a exposição aos poluentes da CETESB, de acordo com os trimestres de
exposição, sendo considerada a exposição no primeiro trimestre, entre a concepção e 13
semanas e 6 dias, no segundo trimestre, entre 14 semanas e 27 semanas e 6 dias, e o no
terceiro trimestre, entre 28 semanas e o parto.

4.8 Cálculo da idade gestacional

A idade gestacional foi estimada pela data da última menstruação (DUM) e foi
confirmada pela ultrassonografia realizada antes de 16 semanas de gestação. Em caso
de discordância, antes de 14 semanas de gestação, a idade gestacional foi calculada pelo
comprimento crânio nádegas se a discordância entre as medidas pela DUM e pelo
comprimento crânio nádegas fosse ≥ 7 dias

(112)

e, entre 14 e 16 semanas de gestação,

pela biometria fetal quando a diferença em idade com base na DUM fosse ≥ 10 dias
(113)

.
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4.9 Avaliação ultrassonográfica

Os aparelhos de ultrassonografia utilizados foram Voluson (E8, Pro e Expert) e
Toshiba, equipados com transdutor convexo. Os exames de terceiro trimestre foram
realizados majoritariamente pela mesma pessoa (MAC) com a paciente em posição
semifowler para evitar hipotensão postural

(114)

. No momento da ultrassonografia de

terceiro trimestre, todos os cartões de pré-natal eram checados para verificar resultados
de sorologias, glicemia de jejum e medidas da pressão arterial.
Para a medida do diâmetro biparietal (DBP), foi obtido um corte axial tranverso
do polo cefálico ao nível dos tálamos e do cavum do septo pelúcido. O DBP foi medido
a partir da superfície externa da tábua do crânio mais próxima ao transdutor até a
margem interna da tábua craniana oposta. A medida da CC fetal foi calculada por meio
da fórmula automática do perímetro de um círculo: CC = (D1 + D2) x 1,57, onde D1
corresponde ao DBP e D2, ao diâmetro occipitofrontal, medido a partir das superfícies
externas das tábuas cranianas no sentido anteroposterior do polo cefálico (115).
O mapeamento colorido do fluxo sanguíneo foi usado para identificar a artéria
umbilical e o Doppler pulsátil, com a imagem congelada, para calcular os índices dos
sonogramas. Para a avaliação da artéria umbilical, a janela de Doppler pulsátil foi
colocada sobre a artéria com um ângulo inferior a 30 graus e o segmento de artéria
umbilical insonado foi obtido próximo à inserção da placenta (116).
O índice da dopplervelocimetria adotado para a artéria umbilical foi o índice de
pulsatilidade (IP), que é a relação do resultado da diferença entre a velocidade sistólica
e a diastólica, pela velocidade média (117).
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4.10 Dados dos desfechos do parto

Os dados referentes aos desfechos da gestação, que ocorreram entre o segundo
semestre de 2011 e segundo semestre de 2014, foram obtidos dos prontuários, por
contato telefônico com as pacientes e por visitas domiciliares. As visitas domiciliares
foram realizadas quando os dados não foram obtidos por outros meios, sendo checado
nessa visita, o cartão do RN, fornecido após a alta hospitalar, o qual possui a data do
parto, os dados antropométricos do RN e a via de parto.
O peso, o comprimento, a medida da CC e a confirmação do sexo foram
realizadas após o nascimento por profissional habilitado (pediatra ou enfermeiro).
Todas as medidas da CC foram tomadas logo após o nascimento, segundo técnica
preconizada pelo Ministério da Saúde. A técnica consiste em medir o polo cefálico com
fita métrica inelástica, e envolver a protuberância occipital e a região mais proeminente
da fronte (118).

4.11 Análise estatística

As variáveis quantitativas foram apresentadas como média, desvio-padrão,
mediana, mínimo e máximo; e as variáveis qualitativas, como n e percentagem. Para
testar a normalidade dos dados quantitativos foi utilizado o teste de KolmogorovSmirnov. Além disso, o coeficiente de correlação de Pearson foi adotado para
quantificar a associação entre duas variáveis quantitativas. Com o intuito de comparar
dois grupos em relação à variável quantitativa, foi utilizado o teste não paramétrico de
Mann-Whitney.
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O modelo de regressão linear múltipla (119) foi utilizado para avaliar a influência
do NO2 e O3 medidos pelo API, em cada trimestre da gravidez, sob as variáveis de
desfecho idade gestacional, peso, comprimento e CC ao nascer. Para verificar o poder
de cada modelo de regressão linear, foi feito o cálculo de poder para cada variável
desfecho log transformada, com as variáveis controle. Para o modelo de regressão linear
múltipla com a variável desfecho idade gestacional, o poder do teste foi de 0,70. Para o
modelo de regressão linear múltipla com a variável desfecho peso ao nascer, o poder do
teste foi de 1,00. Para o modelo de regressão linear múltipla com a variável desfecho
comprimento ao nascer, o poder do teste foi de 1,00. Para o modelo de regressão linear
múltipla com a variável desfecho CC, o poder do teste foi de 0,99.

4.11.1 Variável desfecho: idade gestacional

Para a variável desfecho idade gestacional, as variáveis controle foram: sexo do
RN (feminino ou masculino), idade materna, no momento da concepção, IMC, paridade
(nulípara ou multípara), tabagismo ativo (sim ou não), consumo de álcool (sim ou não),
cor (branca ou não branca), o mais alto nível de escolaridade completado (primário,
secundário

ou

universitário)

e

estado

civil

(casada/união

estável

ou

divorciada/viúva/solteira).

4.11.2 Variáveis desfechos: peso e comprimento

Para as varíaveis desfecho peso e comprimento ao nascer, as variáveis controle
foram: idade gestacional ao nascer, sexo do RN (feminino ou masculino), idade
materna, no momento da concepção, IMC, paridade (nulípara ou multípara), tabagismo
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ativo (sim ou não), consumo de álcool (sim ou não), cor (branca ou não branca), o mais
alto nível de escolaridade completado (primário, secundário ou universitário), estado
civil (casada/união estável ou divorciada/viúva/solteira) e índice de pulsatilidade (IP) da
da artéria umbilical no terceiro trimestre.

4.11.3 Variável desfecho: circunferência cefálica ao nascer

A varíavel desfecho teve como controle idade gestacional ao nascer, sexo do RN
(feminino ou masculino), idade materna, no momento da concepção, IMC, paridade
(nulípara ou multípara), tabagismo ativo (sim ou não), consumo de álcool (sim ou não),
cor (branca ou não branca), o mais alto nível de escolaridade completado (primário,
secundário

ou

universitário),

estado

civil

(casada/união

estável

ou

divorciada/viúva/solteira), IP da artéria umbilical no 3o trimestre e tipo de parto (via
alta ou via baixa).

4.11.4 Crescimento do polo cefálico entre o terceiro trimestre e o parto

Para a avaliação do crescimento do polo cefálico foram utilizados os percentis
da medida da CC avaliados na gestação e no momento após o parto, não sendo possível
utilizar as medidas absolutas da CC, pois os exames de ultrassonografia de terceiro
trimestre e os partos ocorreram em idades gestacionais diferentes. Sabe-se que as curvas
de normalidade da CC mais utilizadas foram construídas em momentos e de maneiras
diferentes. A curva de Hadlock

(120)

de 1984 foi baseada em estimativas

ultrassonográficas da CC e a curva de Fenton

(121)

de 2013 foi construída a partir das

medidas da CC após o nascimento. Dessa forma, optou-se pela construção de curvas
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transversais para o terceiro trimestre e o parto com os dados coletados no estudo.
Primeiramente, foi criada uma equação a partir dos nossos dados para definir qual seria
a CC esperada por idade gestacional em cada um desses dois momentos. A equação
utilizada para obter a CC esperada do terceiro trimestre foi: 6,221 + 0,710 x IG3, em
que IG3 refere-se à idade gestacional da ultrassonografia de terceiro trimestre; e a
equação utilizada para obter a CC esperada após o parto foi: 21,327 + 0,3284 x IGP, em
que IGP refere-se à idade gestacional após o parto. A partir do cálculo da CC esperada
em cada um desses momentos, obteve-se o escore e o percentil da CC nos dois
períodos.
Para verificar se a exposição à poluição tem associação com o crescimento do
polo cefálico entre o terceiro trimestre e o parto, foi calculada a razão entre o percentil
da CC após parto e percentil da CC no 3o trimestre e correlacionado com a exposição
aos poluentes NO2 e O3 mensurados por meio do monitoramento pessoal. Foi utilizado o
teste de correlação de Pearson entre as variáveis.

4.11.5 Variável desfecho: sexo do RN

O modelo de regressão logística foi utilizado para verificar a associação entre
exposição à poluição no ano prévio à concepção e a variável desfecho sexo do RN,
controle de tabagismo, idade materna e paridade. A razão de chances (RC) com
respectivo intervalo (IC) 95% foi utilizada para avaliar o grau de associação.
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4.11.6 Processo de modelagem dos métodos de regressão

No processo de modelagem do método de regressão linear múltipla e regressão
logística foram feitos vários ajustes, levando-se em consideração as variáveis de
controle, a fim de avaliar os seus efeitos individualmente e em conjunto com outras
variáveis. Posteriormente, como resultado, apresentamos o modelo inicial com todas as
variáveis e o final, apenas com as variáveis que foram significativas (valor de p < 0,05).
É importante ressaltar que o tamanho da amostra não foi o mesmo para todos os
modelos ajustados devido à presença de valores faltantes das variáveis incluídas no
modelo.
A análise de resíduos do modelo ajustado foi realizada para verificar se os
pressupostos de normalidade e homoscedasticidade foram satisfatórios por meio do
gráfico de resíduos versus valores previstos, e não houve nenhuma evidência de
violação em todos os modelos. Além disso, a análise de valores extremos foi realizada
para verificar se houve pontos que influenciaram individualmente o modelo ajustado.
Após isso, o modelo foi ajustado sem esses pontos e nenhuma dessas observações
mudou a inferência. Foram apresentados também os resultados que mostraram os
coeficientes não padronizados com os respectivos IC 95%, p-valores e coeficientes
padronizados, a fim de identificar qual variável controle mais influenciou a variável
desfecho.
Os programas estatísticos utilizados foram IBM SPSS versão 21, R (R Core
Team, 2018) e G Power versão 2014.
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____________________________________________________________________________________________
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5 RESULTADOS

Segundo o fluxograma abaixo, pode-se observar os motivos de exclusão.
453 gestantes recrutadas

38 desistiram do
estudo por razões
pessoais
10 tiveram aborto

6 tiveram DHEG, 5
tiveram DG
82 excluídas (18 %)

1 feto foi
diagnosticado com
espinha bífida

1 foi infectada pelo vírus
da Rubéola, 1 teve AVC

20 não tiveram o sexo
do RN confirmado no
período pós natal
371 selecionadas

Figura 6: Fluxograma com os motivos de exclusão.

As características maternas e dados do terceiro trimestre e do parto (n = 371),
estão apresentadas nas tabelas 2 e 3. A média e a mediana dos poluentes medidos pelo
monitoramento pessoal, assim como os coeficientes de correlação de cada poluente
entre os três trimestres da gestação estão apresentados na tabela 4. Pode-se notar que
não houve alta correlação entre os diferentes trimestres da gestação para cada poluente
avaliado. A tabela 5 mostra a média e a mediana dos poluentes NO2 e MP10 no período
referente ao ano prévio à concepção, medidos por meio da estação fixa de Taboão da
Serra.
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Tabela 2 – Características maternas da amostra (n = 371) – HCFMUSP – 2011 a 2014
Média ± DP / n (%)

Mediana (Mínimo –
Máximo)

Características maternas
(1)

Idade materna (anos)

25,10 ± 6,36

25 (13 – 48)

25,53 ± 4,98

24,86 (16,32 – 45,09)

Nulípara

187 (50,40)

-

Multípara

182 (49,10)

-

2 (0,50)

-

Não

322 (86,80)

-

Sim

49 (13,20)

-

Não

329 (88,70)

-

Sim

40 (10,80)

-

2 (0,50)

-

Branca

147 (39,60)

-

Negra/parda

220 (59,30)

-

4 (1,10)

-

IMC (kg/m2)
Paridade

Desconhecida
Tabagismo

Consumo de álcool

Desconhecido
Cor

Desconhecida

continua
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Conclusão: Tabela 2 - Características maternas da amostra (n = 371) – HCFMUSP –
2011 a 2014
Média ± DP / n (%)

Mediana (Mínimo –
Máximo)

Maior nível educacional
completado
Primário

169 (45,60)

-

Secundário

183 (49,30)

-

Universitário

16 (4,30)

-

Desconhecido

3 (0,80)

-

Casado/União consensual

218 (58,70)

-

Outros (Solteiro; Divorciado;

152 (41,00)

-

1 (0,30)

-

Estado civil

Viúvo)
Desconhecido

DP: desvio-padrão; IMC: índice de massa corpórea.
(1)
Idade materna na concepção.
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Tabela 3 – Características do terceiro trimestre e dados do parto (n = 371) – HCFMUSP
– 2011 a 2014
Média ± DP / n (%)

Mediana (Mínimo –
Máximo)

Características do 30 trimestre
Circunferência cefálica (cm)

28,77 ± 12,10

28,71 (25,31 – 34,05)

0,92 ± 0,15

0,92 (0,53 – 1,49)

39,32 ± 1,42

39,58 (33,14 – 42,00)

3221,07 ± 451,33

3230 (1540 – 4625 )

Comprimento (cm)

48,36 ± 2,28

49 (41 – 54)

Circunferência cefálica (cm)

34,26 ± 1,37

34 (30 – 38)

Masculino

182 (49,10)

-

Feminino

189 (50,90)

-

Via alta

159 (42,90)

-

Via baixa

182 (49,10)

-

30 (8,10)

-

IP_umbilical
Características do parto
Idade gestacional (semanas)
Peso (g)

Sexo

Via de parto

Desconhecido

DP: desvio-padrão; IP: índice de pulsatilidade.
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Tabela 4 – Médias e medianas dos poluentes (µg/m3) avaliados pelo monitoramento
pessoal e coeficientes de correlação de Pearson entre os diferentes trimestres
de cada poluente – HCFMUSP – 2011 a 2014
Poluentes

Média ±

Mediana

DP

( Mínimo –

Coeficientes de Correlação de Pearson

Máximo)
NO2

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

1

0,36

0,36

-

1

0,37

-

-

1

1

-0,02

0,07

-

1

0,17

-

-

1

(µg/m3)
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

41,82 ±

41,41 (7,12 –

15,99

108,28)

39,52 ±

39,26 (2,91 –

16,37

96,90)

37,26 ±

37,50 (3,39 –

18,38

105,19)

8,23 ±

8,13 (5,26 –

0,99

13,79)

8,31 ±

8,09 (4,67 –

1,45

22)

8,12 ±

8,04 (4,95 –

1,29

16,17)

O3 (µg/m3)
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

DP: desvio-padrão; NO2: dióxido de nitrogênio; O3: ozônio.
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Tabela 5 – Médias e medianas dos poluentes avaliados no ano prévio à concepção –
HCFMUSP – 2010 a 2013
Poluentes

Média ± DP

Mediana ( Mínimo – Máximo)

NO2 (µg/m3)

72,02 ± 3,78

70,99 (66,50 – 80,30)

MP10 (µg/m3)

36,80 ± 1,91

37,36 (32,45 – 39,71)

DP: desvio-padrão; NO2: dióxido de nitrogênio; MP10: material particulado menor que
10 µg/m3.

5.1 Idade gestacional ao nascer

A tabela 6 mostra o modelo inicial com todas as variáveis controle. Apesar da
variável idade materna ser significativa na tabela 7, ela não se manteve significativa no
modelo final em que foi a única variável controle. Pode-se obervar que não houve
associações consistentes entre o tempo de duração da gestação e os poluentes NO2 e O3
no modelo final.
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Tabela 6 – Estimativas dos coeficientes e valores de p da idade gestacional ao nascer do
modelo de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Covariáveis

Beta

95% IC

Beta (1)

Transformada)
Idade

pValor

NO2 tri 1

-7,7x10-5

-4,2x10-4,2,6x10-4

-0,031

0,656

NO2 tri 2

2,7x10-5

-3,0x10-4,3,5x10-4

0,012

0,868

NO2 tri 3

-3,0x10-4

-0,001,-9,0x10-6

-0,149

0,043

O3 tri 1

0,001

-0,004, 0,006

0,027

0,688

O3 tri 2

0,003

-4,7x10-4, 0,006

0,113

0,095

O3 tri 3

-1,2x10-4

-0,004, 0,004

-0,004

0,954

Sexo =

-0,002

-0,011, 0,007

-0,029

0,658

Idade

0,001

1,7x10-4, 0,002

0,189

0,020

IMC

-3,0x10-5

-0,001, 0,001

-0,004

0,949

Paridade

-0,003

-0,014, 0,007

-0,048

0,538

Tabagismo

0,001

-0,013, -0,014

0,009

0,899

Bebida

-0,010

-0,024, 0,004

-0,095

0,151

Cor

-0,005

-0,014, 0,005

-0,063

0,335

Estado civil

0,004

-0,006, 0,014

0,056

0,443

Escolaridade

-0,001

-0,010, 0,007

-0,023

0,739

gestacional
n = 249

masculino

IC: intervalo de confiança; NO2: dióxido de nitrogênio; O3: ozônio; tri: trimestre; IMC:
índice de massa corpórea.
(1)
padronizado.
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Tabela 7 – Estimativas dos coeficientes e valores de p da idade gestacional ao nascer
do modelo final de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Covariáveis

Beta

95% IC

Beta (1)

Transformada)
Idade

pValor

NO2 tri 3

-1,6x10-4

-3,8x10-4,7,0x10-5

-0,081

0,166

Idade

0,001

1,0x10-5, 0,001

0,116

0,047

gestacional
n = 305

IC: intervalo de confiança;
(1)
padronizado.

5.2 Peso ao nascer

O peso ao nascer não teve associação com a exposição à poluição do ar durante
a gravidez. O tabagismo e o IP da artéria umbilical no terceiro trimestre tiveram
associação negativa com o peso do RN. Além disso, a idade gestacional e o sexo
masculino do RN foram associados positivamente com o peso ao nascer. Na tabela 8,
observa-se o modelo inicial da regressão linear e, na tabela 9, o modelo final, apenas
com as variáveis significativas.

46

Tabela 8 – Estimativas dos coeficientes e valores de p do peso ao nascer do modelo de
regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Beta (1)

p-Valor

-0,001, 0,002

0,050

0,378

5,7 x10-5

-0,001, 0,001

0,006

0,918

NO2 tri 3

1,4 x 10-4

-0,001, 0,001

0,016

0,782

O3 tri 1

-0,010

-0,025, 0,006

-0,065

0,227

O3 tri 2

0,001

-0,009, 0,012

0,014

0,791

O3 tri 3

0,005

-0,008, 0,019

0,043

0,442

Idade

0,057

0,046, 0,068

0,544

<0,001

0,035

0,004, 0,066

0,118

0,026

IP_umbilical

-0,123

-0,236, -0,010

-0,116

0,033

Idade

5,1 x 10-5

-0,003, 0,003

0,002

0,973

IMC

0,001

-0,002, 0,004

0,045

0,405

Paridade

0,030

-0,006, 0,067

0,101

0,105

Tabagismo

-0,067

-0,113, -0,021

-0,157

0,004

Bebida

0,019

-0,028, 0,067

0,042

0,423

Cor

0,011

-0,020, 0,042

0,036

0,497

Estado civil

-0,016

-0,050, 0,018

-0,052

0,362

Escolaridade

0,024

-0,004, 0,051

0,093

0,095

Covariáveis

Beta

NO2 tri 1

0,001

NO2 tri 2

95% IC

Transformada)
Peso
n = 263

gestacional
Sexo =
masculino

47

IC: intervalo de confiança; NO2: dióxido de nitrogênio; O3: ozônio; tri: trimestre; IP:
índice de pulsatilidade; IMC: índice de massa corpórea.
(1)
padronizado.
Tabela 9 – Estimativas dos coeficientes e valores de p do peso ao nascer do modelo
final de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Beta (1)

p-Valor

0,042, 0,061

0,497

<0,001

0,035

0,009, 0,062

0,121

0,010

IP_umbilical

-0,101

-0,192, -0,010

-0,102

0,030

Tabagismo

-0,063

-0,102, -0,025

-0,151

0,001

Covariáveis

Beta

Peso

Idade

0,052

n = 338

gestacional

95% IC

Transformada)

Sexo =
masculino

IC: intervalo de confiança; IP: índice de pulsatilidade.
(1)
padronizado.

5.3 Comprimento ao nascer

Em relação ao comprimento do RN, não foi observada associação com a
exposição aos poluentes NO2 e O3. O comprimento do RN teve associação positiva com
a idade gestacional, a paridade, a escolaridade e o sexo masculino. Além disso, houve
associação negativa entre o comprimento e o tabagismo. As tabelas 10 e 11 apresentam,
respectivamente, os modelos inicial e final da variável desfecho comprimento ao nascer.
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Tabela 10 – Estimativas dos coeficientes e valores de p do comprimento ao nascer do
modelo de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Covariáveis

Beta

95% IC

Transformada)
Comprimento

Beta

p-

(1)

Valor

NO2 tri 1

2,0 x 10-4

-2,2x 0-4, 0,001

0,062

0,350

NO2 tri 2

4,9 x 10-5

-3,8x10-4, 4,8x10-4

0,016

0,825

NO2 tri 3

6,6 x 10-5

-3,2x10-4, 4,5x10-4

0,024

0,735

O3 tri 1

-0,002

-0,008, 0,004

-0,045

0,481

O3 tri 2

0,001

-0,003, 0,005

0,037

0,571

O3 tri 3

0,003

-0,003, 0,008

0,065

0,333

Idade

0,013

0,009, 0,018

0,364

<0,001

0,020

0,008, 0,031

0,208

0,001

IP_umbilical

-0,035

-0,079, 0,009

-0,104

0,114

Idade

-0,001

-0,002, 0,001

-0,067

0,397

IMC

-0,001

-0,002, 4,1x10-4

-0,083

0,196

Paridade

0,018

0,004, 0,032

0,192

0,012

Tabagismo

-0,043

-0,061, -0,025

-0,312

<0,001

Bebida

0,002

-0,014, 0,019

0,018

0,770

Cor

-0,009

-0,020, 0,003

-0,090

0,152

Estado civil

0,003

-0,010, 0,016

0,031

0,642

Escolaridade

0,017

0,006, 0,027

0,202

0,002

n = 211

gestacional
Sexo =
masculino
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IC: intervalo de confiança; NO2: dióxido de nitrogênio; O3: ozônio; tri: trimestre; IP:
índice de pulsatilidade; IMC: índice de massa corpórea.
(1)
padronizado.
Tabela 11 – Estimativas dos coeficientes e valores de p do comprimento ao nascer do
modelo final de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Beta (1)

p-Valor

0,012, 0,019

0,420

< 0,001

0,018

0,008, 0,027

0,183

0,001

Paridade

0,013

0,003, 0,023

0,140

0,009

Tabagismo

-0,035

-0,050, -0,020

-0,247

< 0,001

Escolaridade

0,010

0,001, 0,019

0,121

0,023

Covariáveis

Beta

95% IC

Idade

0,015

Transformada)
Comprimento
n = 273

gestacional
Sexo =
masculino

IC: intervalo de confiança.
(1)
padronizado.

5.4 Circunferência cefálica ao nascer

Não houve associação entre os poluentes avaliados durante a gestação e a CC do
RN. Pode-se identificar, nas tabela 12 e 13, as associações positivas entre CC e idade
gestacional, sexo masculino do RN, paridade e via de parto alta. O tabagismo teve
influência negativa na CC.
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Tabela 12 – Estimativas dos coeficientes e valores de p da circunferência cefálica ao
nascer do modelo de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Covariáveis

Beta

95% IC

Transformada)

Beta

p-

(1)

Valor

CC

NO2 tri 1

2,9x10-4

-1,0x10-4, 0,001

0,105

0,146

n = 199

NO2 tri 2

2,9x10-4

-1,1x10-4, 0,001

0,107

0,157

NO2 tri 3

-1,1x10-4

-4,7x10-4, 2,4x10-4

-0,049

0,532

O3 tri 1

-0,003

-0,008, 0,003

-0,063

0,357

O3 tri 2

0,003

-0,001, 0,006

0,105

0,134

O3 tri 3

-0,001

-0,006, 0,004

-0,018

0,801

IG

0,010

0,005, 0,014

0,301

<0,001

Sexo =

0,011

4,7x10-4, 0,022

0,137

0,041

IP_umbilical

-0,015

-0,056, 0,026

-0,052

0,460

Idade

-3,1x10-5

-0,001, 0,001

-0,005

0,956

IMC

-3,9x10-4

-0,001, 0,001

-0,048

0,485

Paridade

0,021

0,008, 0,034

0,252

0,002

Tabagismo

-0,028

-0,045, -0,011

-0,233

0,001

Bebida

0,010

-0,005, 0,026

0,089

0,188

Cor

0,004

-0,007, 0,014

0,043

0,515

Estado civil

0,005

-0,007, 0,017

0,058

0,429

Escolaridade

0,002

-0,007, 0,012

0,034

0,624

Via de parto

0,013

0,002, 0,024

0,159

0,019

masculino

= alta
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IC: intervalo de confiança; CC: circunferência cefálica; NO2: dióxido de nitrogênio; O3:
ozônio; tri: trimestre; IG: idade gestacional; IP: índice de pulsatilidade; IMC: índice de
massa corpórea.
(1)
padronizado.
Tabela 13 – Estimativas dos coeficientes e valores de p da circunferência cefálica ao
nascer do modelo final de regressão linear – HCFMUSP – 2011 a 2014
Variáveis (Log

Covariáveis

Beta

95% IC

Transformada)
CC

Idade

n = 259

gestacional

Beta

p-

(1)

Valor

0,010

0,007, 0,014

0,335

<0,001

0,009

1,6x10-4, 0,018

0,114

0,046

Paridade

0,013

0,004, 0,022

0,159

0,006

Tabagismo

-0,025

-0,039, -0,012

-0,213

<0,001

Via de parto

0,012

0,003, 0,021

0,146

0,010

Sexo =
masculino

= alta
IC: intervalo de confiança; CC: circunferência cefálica.
(1)
padronizado.

5.5 Crescimento do polo cefálico entre o terceiro trimestre e o parto

5.5.1 Circunferência cefálica

Houve relação linear entre a CC do terceiro trimestre e a idade gestacional, em
que esse efeito principal da idade gestacional foi suficiente para validar o modelo das
curvas transversais do terceiro trimestre e parto. Foi possível realizar a razão entre o
percentil da CC do parto e o percentil da CC do 3o trimestre em 260 casos, houve
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diminuição do percentil em 53,5% dos casos e houve aumento em 46,5% dos casos.
Além disso, no terceiro trimestre, 8,4% dos casos tinham CC abaixo do percentil 10
com um n total de 367 casos, e ao considerar a CC após o parto, 7,6% dos casos
estavam abaixo do percentil 10 com um n total de 262 casos.

5.5.2 Avaliação da correlação entre os poluentes e o crescimento do polo cefálico

Na tabela 14, pode-se observar correlação fraca entre a razão do percentil da CC
do RN e o percentil da CC do 3o trimestre e os poluentes, avaliados por monitoramento
pessoal.
Tabela 14 – Correlação entre NO2 e O3 avaliados pelo monitoramento pessoal com os
percentis da CC no terceiro trimestre e ao nascer e com a razão da CC
entre parto e 3o trimestre – HCFMUSP – 2011 a 2014
Coeficientes de Correlação de Pearson
NO2 tri 1

NO2 tri 2

NO2 tri 3

O3 tri 1

O3 tri 2

O3 tri 3

CC_perc tri 3

0,04

0,09

0,05

-0,09

0,01

0,06

CC_perc RN

-0,04

0,14

-0,01

-0,08

0,09

-0,02

Razão CC

0,02

-0,05

-0,09

0,14

-0,01

0,10

NO2: dióxido de nitrogênio; O3: ozônio; CC: circunferência cefálica; perc: percentil;
RN: recém-nascido.

5.6 Sexo do RN

No período entre 2011 e 2014, a distribuição do sexo dos RNs foi: 50,9% do
sexo feminino e 49,1% do sexo masculino. Pode-se constatar, na tabela 15, diferença
significativa do tipo de sexo do RN em relação à exposição aos 2 poluentes avaliados
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no ano prévio à concepção, em que, em média, o sexo feminino teve maior
concentração dos poluentes. Na tabela 16 e 17, nota-se o modelo de regressão logística
inicial e final, em que foi observada associação significativa entre exposição ao NO2 e
chance de ser do sexo feminino, ou seja, para cada aumento de 1 unidade do poluente
do NO2, constatou-se um aumento de 10% na chance de ser do sexo feminino. A tabela
18 mostra o modelo inicial de regressão logística da variável sexo do RN, e o MP10 e as
variáveis controle. Na tabela 19, nota-se que para cada aumento de 1 unidade do
poluente MP10, observou-se um aumento de 18 % na chance de ser do sexo feminino.
As variáveis tabagismo, idade materna e paridade não foram significativas em nenhum
dos modelos.
Além disso, nas figuras 7 e 8, notam-se as curvas da razão de nascimentos do
sexo feminino versus o total de nascimentos no período entre 2011 e 2014 e a
concentração média dos poluentes avaliados no período preconcepcional.
Tabela 15 – Associação entre exposição aos poluentes no ano prévio à concepção e
sexo do RN – HCFMUSP – 2010 a 2014
Ano prévio à

Média ± DP / n

Média ± DP/ n

concepção

Teste MannWhitney

feminino

masculino

p

NO2

72,67 ± 3,96 / 189

71,35 ± 3,46 / 182

0,002

MP10

37,08 ± 1,83 / 189

36,50 ± 1,96 / 182

0,004

DP: desvio-padrão; NO2: dióxido de nitrogênio; MP10: material particulado com
tamanho menor que 10 µg.
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Tabela 16 – Razão de chances entre exposição ao poluente NO2 no ano prévio à
concepção e sexo do RN (0 = feminino; 1 = masculino), com variáveis
controle – HCFMUSP – 2010 a 2014
Variável

Covariável

Beta

RC

Sexo do RN
N = 369

95% IC

p-Valor

da RC
NO2

0,096

1,101

1,040, 1,165

0,001

Tabagismo

-0,121

0,886

0,473, 1,658

0,705

Idade materna

0,011

1,011

0,975, 1,049

0,551

Paridade

-0,158

0,854

0,530, 1,376

0,516

RC: razão de chances; IC: intervalo de confiança; NO2: dióxido de nitrogênio.
Tabela 17 – Razão de chances entre exposição ao poluente NO2 no ano prévio à
concepção e sexo do RN (0 = feminino; 1 = masculino) – HCFMUSP –
2010 a 2014
Variável

Covariável

Beta

RC

Sexo do RN
N = 371

95% IC

p-Valor

da RC
NO2

0,096

1,100

1,040, 1,164

0,001

RC: razão de chances; IC: intervalo de confiança; NO2: dióxido de nitrogênio.
Tabela 18 – Razão de chances entre exposição ao poluente MP10 no ano prévio à
concepção e sexo do RN (0 = feminino; 1 = masculino), com variáveis
controle – HCFMUSP – 2010 a 2014
Variável

Covariável

Beta

RC

Sexo do RN
N = 369

95% IC

p-Valor

da RC
MP10

0,164

1,178

1,056, 1,316

0,003

Tabagismo

-0,155

0,856

0,458, 1,599

0,626

Idade materna

0,009

1,009

0,973, 1,046

0,639

Paridade

-0,126

0,882

0,549, 1,416

0,602
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RC: razão de chances; IC: intervalo de confiança; MP10: material particulado com
tamanho menor que 10 µg.
Tabela 19 – Razão de chances entre exposição ao poluente MP10 no ano prévio à
concepção e sexo do RN (0 = feminino; 1 = masculino) – HCFMUSP –
2010 a 2014
Variável

Covariável

Beta

RC

Sexo do RN
N = 371

95% IC

p-Valor

da RC
MP10

0,162

1,176

1,054, 1,311

0,004

RC: razão de chances; IC: intervalo de confiança; MP10: material particulado com
tamanho menor que 10 µg.

Figura 7 - Relação de nascimentos do sexo feminino versus o total de nascimentos no
período entre 2011 e 2014 e a concentração média de NO2
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Figura 8 - Relação de nascimentos do sexo feminino versus o total de nascimentos no
período entre 2011 e 2014 e a concentração média de MP10

5.7 Correlação entre exposição à poluição medida por monitoramento pessoal e
medida por meio das estações fixas

A tabela 20 mostra as correlações entre o poluente NO2, medido por
monitoramento pessoal e por meio da estação fixa de ar da CETESB. Observa-se, ainda,
que houve correlação moderada entre a exposição ao poluente NO2 no terceiro trimestre
avaliado por monitoramento pessoal e a exposição ao NO2 entre as 28 semanas e o parto
avaliado por meio da estação fixa.
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Tabela 20 – Coeficientes de correlação de Pearson entre o poluente NO2 avaliado pelo
API e pela estação fixa nos diferentes trimestres – HCFMUSP – 2011 a
2014
Coeficientes de Correlação de Pearson
NO2 tri 1 API

NO2 tri 2 API

NO2 tri 3 API

(1)

NO2 tri 1 fixas

0,15

0,03

0,03

(2)

NO2 tri 2 fixas

0,22

0,38

0,27

(3)

NO2 tri 3 fixas

-0,01

0,09

0,43

Tri: trimestre; NO2: dióxido de nitrogênio; API: amostrador passivo individual.
(1)
período entre concepção e 13 semanas 6 dias.
(2)
período entre 14 semanas e 27 semanas e 6 dias.
(3)
período entre 28 semanas e parto.

DISCUSSÃO
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6 DISCUSSÃO

Este estudo foi o primeiro a investigar os efeitos da poluição do ar nos desfechos
gestacionais, nos três trimestres da gravidez em todo o grupo amostral, pela técnica do
monitoramento individual. Foi observado que não houve associação dos poluentes com
a idade gestacional e as medidas antropométricas do RN. Ao avaliar a exposição à
poluição, no ano prévio à concepção, por meio das estações fixas, foi observada
associação significativa entre poluentes e tipo de sexo do RN.

6.1 Idade gestacional ao nascer

Não foi observada associação entre idade gestacional ao nascer, avaliada como
variável contínua e poluentes. A associação positiva entre poluentes e incidência de
TPP foi investigada por diversos estudos com coortes retrospectivas

(19, 73, 122, 123)

e por

um número menor de estudos com coorte prospectiva, como o de Gehring et al. (20), em
que houve associação fraca com TPP, e o de Barnett et al. (18), em que houve associação
entre poluentes e redução do tempo da gestação. Além disso, em recente meta-análise
(124)

com 23 artigos para avaliar os efeitos do MP2,5 na prematuridade, foi constatado

aumento do risco relativo de TPP a cada incremento de um quartil na exposição ao
MP2,5, mas nenhum artigo utilizou o monitoramento individual, ou seja, todos
prognosticaram a exposição individual por meio de outros métodos, o que introduz
estimativas de erro, e apenas um desses 23 artigos tinha coorte prospectiva

(20)

, o que

pode explicar a divergência de resultados com o presente estudo. Apesar de alguns
fatores de risco serem conhecidos como: antecedente de prematuridade, colo curto,
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cirurgia prévia de colo uterino, baixo índice de IMC, comorbidades maternas e raça
negra, o entendimento sobre os mecanismos que levam ao parto prematuro ainda é
escasso, sendo considerado de causa multifatorial a princípio

(125, 126)

. Além disso, no

presente estudo, nenhuma das covariáveis que podem influenciar os defechos da
gestação tiveram associação com a idade gestacional ao nascer, como idade materna,
IMC, paridade, tabagismo ativo, consumo de álcool, cor, o mais alto nível de
escolaridade completado e estado civil. Dessa forma, apesar de a literatura recente
sugerir que a poluição possa influenciar a idade gestacional ao nascer, ainda há poucos
estudos com cortes prospectivas e que utilizaram a técnica de monitoramento
individual.

6.2 Peso e comprimento do RN

No presente estudo, não foi observada associação entre os poluentes NO2 e O3 e
as medidas antropométricas do RN de peso e comprimento. Uma diferença do nosso
estudo para a literatura foi que avaliamos os três trimestres da gestação separadamente
medindo diretamente a poluição a que a gestante era exposta por meio dos APIs. A
amostra do projeto foi restrita às gestações de baixo risco, sendo excluídas as gestantes
com doenças de base ou comorbidades desenvolvidas durante a gestação como Diabetes
Gestacional e Doença Hipertensiva Específica da Gestação, para que fossem limitados
os fatores que influenciam os defechos gestacionais

(127, 128)

. Na literatura, há muitos

estudos publicados sobre a associação entre comprimento e peso ao nascer e poluição,
com resultados divergentes

(129-131)

. A discrepância entre os estudos pode ser

impulsionada pelas diferenças de concentração de poluentes, o tempo de exposição e a
classificação errônea de poluentes. Além disso, a falta de consideração da colinearidade

61

entre diferentes poluentes em outros estudos também pode ser uma razão importante de
viés dos resultados. No presente estudo, os poluentes NO2 e O3 tiveram baixa
correlação, o que descarta problema de multicolinearidade.
Os mecanismos pelos quais a poluição poderia exercer influência negativa nos
desfechos da gestação como peso e comprimento ao nascer ainda não foram bem
elucidados, mas foram objeto de pequisa pela comunidade científica. Pedersen et al.(132),
em 2009, encontraram micronúcleos de DNA em sangue de cordão umbilical, após
exposição materna à poluição do tráfego veicular, mostrando que os poluentes do ar
podem causar danos ao DNA humano. Veras et al.(133), em 2012, em São Paulo,
demonstraram que ratos expostos a uma câmara não filtrada de ar apresentaram um
volume menor do cordão umbilical do que aqueles expostos a uma câmara filtrada,
concluindo-se que o fluxo de sangue do cordão umbilical pode também ser prejudicado
pela exposição à poluição do ar. Além disso, alguns estudos recentes têm investigado a
aplicação de técnicas de array e metilação do DNA com a finalidade de compreender as
características moleculares da placenta que se relacionam tanto com exposições prénatais quanto com os resultados de saúde

(134)

. Esses estudos sugerem ainda padrões

sexualmente diferentes nos perfis de metilação do DNA na placenta que podem elucidar
respostas diferenciais a estímulos ambientais como exposição aos poluentes e
susceptibilidade a doenças

(135)

. Além disso, dois estudos publicados pelo

grupo

ProcriAR mostraram efeitos da poluição na hemodinâmica e vascularização
placentárias. Hettfleisch et al. constataram que a exposição materna a maiores valores
de NO2 influenciou negativamente a vascularização placentária no primeiro trimestre
(136)

. Em estudo complementar, Carvalho et al. observaram que a exposição ao O3

durante a gestação, avaliada por monitoramento pessoal, exerceu efeito na resistência
placentária, medido pelo IP da artéria umbilical fetal

(137)

. Contudo, esses efeitos dos
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poluentes na hemodinâmica e na vascularização placentárias não exerceram influência
nos desfechos peso e o comprimento ao nascer.
É importante ressaltar também as variáveis controle que tiveram associação com
o peso e o comprimento do RN. O tabagismo teve associação negativa com as variáveis
peso e comprimento do RN; o IP da artéria umbilical no terceiro trimestre teve
associação negativa apenas com a variável peso do RN; e o sexo masculino do RN foi
associado positivamente com o peso. Tanto o tabagismo materno
sexo do RN

(139)

(138)

quanto o tipo de

são fatores já bem estabelecidos na literatura em influenciar o peso e

comprimento ao nascer. Quanto aos valores do IP da artéria umbilical avaliados no 3
trimestre terem influenciado o peso do RN é um resultado interessante a ser discutido,
pois todos os casos apresentaram valores do IP da umbilical dentro na normalidade para
a idade gestacional. Contudo, essa influência pode ter ocorrido por não ter sido
diferenciado os RNs classificados como pequeno para idade gestacional dos que eram
adequados para a idade gestacional.

6.3 Circunferência cefálica ao nascer

Neste estudo, não houve associação da CC ao nascer e da razão de crescimento
entre os percentis da CC do RN e da CC do terceiro trimestre, com os poluentes NO2 e
O3. Dos estudos incluídos na revisão sistemática, 4 utilizaram como método de
exposição o monitoramento individual, mas nenhum avaliou a exposição nos 3
trimestres em todo o grupo amostral, e os poluentes mensurados (HAP, o MP2,5 e o
benzeno) foram diferentes dos avaliados no presente estudo. Em 3 estudos, foi
observado que os poluentes avaliados influenciaram negativamente a CC, sendo que no
estudo de Slama et al., que avaliou o benzeno, o p não chegou a ser significativo,
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existindo apenas uma tendência, e no estudo de Choi et al., apenas em um dos dois
grupos estudados (Krakov e New York), foi observada associação negativa. Na
tentativa de verificar se a poluição poderia influenciar o crescimento do polo cefálico
desde o período intrauterino até o nascimento, foi proposta a avaliação do percentil
nesses dois momentos (terceiro trimestre e parto), e constatou-se que os poluentes NO2
e O3 não apresentaram influência na curva de crescimento. O interesse em verificar o
crescimento do polo cefálico e a sua medida ao nascer deve-se à constatação de que a
CC tem associação direta com o volume cerebral em neonatos

(140)

e que o padrão de

crescimento cefálico reduzido na vida intrauterina e após o nascimento podem ter
associação com déficits cognitivos na infância

(141, 142)

. Além disso, outro estudo

demonstrou que o tamanho da CC está associado ao coeficiente de inteligência (143).
Apesar de, na cidade de São Paulo, os poluentes estudados não apresentarem
associação com a CC do RN, não podemos afastar completamente a hipótese de que os
poluentes exerçam efeito no desenvolvimento neurológico. Alguns estudos na literatura
têm investigado os efeitos dos poluentes no desenvolvimento cerebral dos RNs. Saenen
et al.

(144)

observaram que a maior exposição ao MP2,5, no primeiro trimestre da

gestação, teve associação com a menor expressão, no tecido placentário, de dois genes
BDNF e SYN1, os quais têm relação com o neurodesenvolvimento normal. Além desse,
um estudo experimental, mostrou que ratos submetidos a câmaras expostas ao MP2,5 e
às alterações no ciclo circadiano dia e noite, tiveram aumento na regulação de
citoquinas neuroinflamatórias, assim como apresentaram alterações estruturais
morfológicas no hipocampo (145), e, em 2017, foi publicada uma revisão sistemática que
mostrou que a exposição à HAP, MP2,5 e óxidos de azoto (NOx) teve associação
negativa com o neurodesenvolvimento infantil

(146)

. Dessa forma, outra linha de
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pesquisa a ser abordada é a investigação do desenvolvimento neuropsicomotor de
crianças expostas aos poluentes na cidade de São Paulo.

6.4 Sexo do RN

A associação entre poluentes e determinação do sexo do RN foi verificada ao
considerar a exposição preconcepcional à poluição, durante o período de 12 meses
prévios à concepção para cada gestante da coorte. No presente estudo, elevados níveis
de NO2 e MP10 no ano prévio à concepção tiveram associação positiva com a chance de
ser do sexo feminino (Tabelas 16 e 18). Esse achado sugere que os poluentes podem
influenciar na razão secundária do sexo feminino versus total de nascimentos no
período preconcepcional. Ao investigar os mecanismos que poderiam levar a essa
seleção, um estudo avaliou as taxas primárias de espermatozoides X e Y no esperma, e
foi observada associação positiva entre os poluentes MP10 e MP2,5 nos 3 meses que
precederam a coleta do esperma de um grupo de homens de uma clínica de fertilidade
na Escócia e menores proporções de espermatozoides Y; esse grupo de homens tinha
concentração normal de espermatozóides

(147)

. A plausibilidade dessa observação está

associada à possibilidade de que a poluição interfira na distribuição do sexo, por alterar
a função testicular como um todo e conduzir à produção aumentada de espermatozoides
X.
Em relação às covariáveis avaliadas nos modelos de regressão, não foi
observada influência significativa de paridade, idade, e tabagismo materno na
determinação do sexo. Alguns estudos encontraram uma influência dose-resposta entre
tabagismo ativo e diminuição na proporção de nascimentos do sexo masculino

(100-102)

,
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no entanto, no presente estudo não foi observada essa associação, talvez devido ao
pequeno número de mulheres que fumaram em nossa coorte.
Além do mais, foi observado que a variação na razão do sexo feminino versus
total de nascimentos de cada ano, entre o período de 2011 a 2014, foi correlacionada
positivamente com o decréscimo da exposição ao NO2 e MP10 nesse período (figuras 7 e
8). A melhora nos parâmetros de qualidade do ar, durante esse período, pode ser
explicada pela execução do programa nacional de controle da poluição por veículos
automores, que promoveu o controle de emissões de poluentes de carros e motos novos,
e pela implementação do programa de inspeção de limites de emissões para veículos
antigos e usados em São Paulo. Essa tendência foi observada anteriomente por 2
estudos ao estimar a exposição ao MP10 (49, 50). Contudo, a principal crítica em relação à
esses 2 estudos é que o período de exposição considerado foi o do ano de nascimento da
criança, o que não representa o tempo de exposição que influenciaria a determinação do
sexo, visto que o poluente foi medido após a criança ter sido concebida.

(155)

. Dessa

forma, o presente estudo avalia adequadamente o período de exposição à poluição
(preconcepcional) e corrobora os resultados anteriores.

6.5 Poluentes avaliados pela técnica de monitoramento individual: NO2 e O3

Os poluentes NO2 e O3 foram selecionados como marcadores de exposição à
poluição do ar, neste estudo, devido às suas características. O NO2 é produzido por
quase todos os processos de combustão e correlaciona-se bem com outros poluentes
primários, tais como MP e monóxido de carbono (CO) na cidade de São Paulo

(148)

.O

O3 representa um bom estimador da exposição aos poluentes gerados por processos
fotoquímicos (raios ultravioletas sobre as moléculas de oxigênio). Dessa forma, NO2 e
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O3 foram considerados, neste estudo, como estimadores de proxy da mistura complexa
que compõe a poluição urbana. As principais vantagens do método de monitoramento
individual são: a observação de padrões individuais específicos das atividades diárias,
levando em consideração a relação espaço-tempo e também a medição da poluição tanto
de áreas externas, quanto de ambientes internos como casas, escritórios, centro de
compras, etc.

(149-151)

. Além do mais, diversos estudos compararam os métodos de

medição da poluição atmosférica e mostraram que o uso do monitoramento pessoal é o
método mais confiável de avaliação da exposição à poluição, pois as pessoas se movem
o tempo todo, sendo expostas a diferentes concentrações de poluentes do ar ao longo do
dia (151-156).

6.6 Poluentes avaliados por meio da estação fixa: NO2 e MP10

A estação fixa de Taboão da Serra, localizada próxima ao domicílio das
gestantes participantes do projeto, avalia, diariamente, três poluentes: NO2, MP10 e CO.
O poluente CO não foi utilizado neste estudo para verificar a influência da poluição no
ano prévio à concepção, por ter ocorrido falha na validação das medidas entre janeiro e
outubro de 2011, o que restringiria significativamente o tamanho amostral para esse
poluente. Neste estudo, a estação fixa foi somente utilizada como método de estimativa
da poluição em relação ao desfecho tipo de sexo do RN, pois é o único método de
medição da poluição disponível que poderia ser utilizado no período preconcepcional.
Apesar de não ser considerado o melhor método para estimar a exposição à poluição, as
estações fixas são extremamente úteis em: fornecer informações sobre os mais altos
níveis de concentração de poluentes esperados para a área de abrangência da rede de
medição da poluição; informar sobre as concentrações representativas das áreas de
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maior densidade populacional; avaliar o impacto da poluição no meio ambiente devido
a determinadas fontes ou grupos de fontes, e estimar os níveis médios de concentração
de poluentes na atmosfera para a região, assim como avaliar diferenças entre áreas de
uma mesma cidade, ou entre regiões do interior e da capital (52).

6.7 Correlação entre poluentes

Pode-se observar que as correlações entre os diferentes trimestres de cada
poluente, medidas pelo monitoramento individual, não foram altas, sendo inclusive
baixas entre os períodos de exposição ao O3 (tabela 4) . Esses achados demonstraram
que as gestantes dessa coorte tiveram um comportamento diferente ao longo da
gestação. Em relação à comparação entre os métodos monitoramento individual e
estação fixa, é interessante observar que a correlação foi fraca entre o NO2 medido pelo
API e pela estação fixa (próxima ao endereço residencial da gestante) no primeiro e
segundo trimestres, e que apenas no terceiro trimestre a correlação foi moderada (tabela
20), o que confirma a hipótese de que a correlação é maior no período em que a gestante
diminui as atividades de trabalho, passando maior tempo no ambiente domiciliar, o que
valida ainda mais a importância do método do monitoramento individual.
Dessa forma, o ponto mais forte deste estudo foi o uso dos APIs em todos os
trimestres da gravidez para avaliar a exposição ao NO2 e O3, pois existem poucos
estudos na literatura que utilizaram o monitoramento individual, devido à necessidade
de ser realizado um estudo prospectivo em que a exposição à poluição é medida de
forma direta e individual, obtendo dados mais precisos e de maior acurácia. Em
contraste, os outros métodos (LUR, modelos de dispersão e estações fixas) apenas
hipotetizam a exposição individual, o que introduz erros de estimativa. Além disso,
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estudos anteriores mostram que entre 22 e 33% das mulheres mudam de endereço
residencial durante a gravidez, o que pode levar a resultados errôneos, uma vez que a
exposição está sendo avaliada incorretamente (157-160).

6.8 Limites do estudo

A principal limitação do presente estudo foi que não há um grupo controle em
uma região com níveis mais baixos de poluição do ar, pois todas as gestantes residiam
na mesma cidade. A dificuldade em realizar tal estudo é que mesmo as populações
rurais no Brasil podem sofrer exposição a altos níveis de poluentes liberados pela
queima da cana-de-açúcar, por exemplo

(156, 157)

. Além disso, o tamanho relativamente

pequeno da coorte para verificar o desfecho tipo de sexo do RN também pode ser
considerado uma crítica. No entanto, este é o primeiro estudo a averiguar a exposição
preconcepcional em populações urbanas não selecionadas sob a variável desfecho sexo
do RN, pois os estudos anteriores investigaram principalmente a exposição de grupos
específicos a riscos ocupacionais, como pesticidas, dioxinas e metais (95).

6.9 Considerações finais

A observação da associação entre o tipo de sexo do RN e a exposição à poluição
no período preconcepcional, na cidade de São Paulo, deve estimular o surgimento de
estudos com coortes maiores em nosso País ou em outros países para confirmar os
efeitos da poluição, durante o período preconcepcional, na determinação do sexo. Além
disso, a inclusão de estudos com grupo controle localizado em locais com baixos níveis
de poluição seria desejável em futuras coortes, que estimem a poluição por meio do
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monitoramento individual, para confimar a presença ou ausência de efeitos adversos da
poluição nos desfechos da gestação. Outro questionamento ainda não elucidado e que
deve ser motivo de futuros trabalhos é a dúvida se os poluentes podem afetar o
desenvolvimento neuropsicomotor de crianças na cidade de São Paulo.
Além do mais, o surgimento de novos estudos sobre os efeitos da poluição na
saúde materno-infantil podem auxiliar a sociedade a ter mais ferramentas para
pressionar os governos em implementar políticas mais eficazes de controle da poluição.

CONCLUSÃO
____________________________________________________________________________________________
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7 CONCLUSÃO

As conclusões deste estudo foram:
1- A idade gestacional do parto não teve associação com os poluentes NO2 e O3.
2- O peso ao nascer não sofreu influência dos poluentes avaliados.
3- O comprimento do RN não teve associação com os poluentes avaliados.
4- Não foi observada associação entre a CC ao nascer e os poluentes NO2 e O3.
5- O crescimento do polo cefálico entre o terceiro trimestre e o parto não teve
associação com os poluentes avaliados.
6- A maior concentração de exposição aos poluentes NO2 e MP10 prévio à
concepção esteve associada à maior chance de ser do sexo feminino.
7- Houve correlação moderada entre a exposição ao poluente NO2, no terceiro
trimestre, avaliado por meio de monitoramento pessoal, e a exposição ao NO2, entre
as 28 semanas e o parto, avaliado pela estação fixa do ar de Taboão da Serra.

ANEXOS
____________________________________________________________________________________________

73

8 ANEXOS

8.1 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo em 2011
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8.2 Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo em 2016
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8.3 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – “Impacto das exposições à
poluição durante a vida intrauterina e pós-natal sobre a saúde respiratória da
criança”

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
DADOS

DE

IDENTIFICAÇÃO

DO

SUJEITO

DA

PESQUISA

OU

RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME: ................................................................................................................
SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......

2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)............................................
SEXO : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......

DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA "Impacto das exposições à poluição
atmosférica durante a vida intrauterina e pós-natal sobre a saúde respiratória da
criança"
PESQUISADOR: Sandra Elisabete Vieira (Médica pediatra do Instinto da Criança,
responsável pelo projeto).
CARGO/FUNÇÃO: Médica - docente. Inscrição no Conselho Regional Nº57724
UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Pediatria da FMUSP
2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
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RISCO MÍNIMO

□

RISCO MÉDIO

□

RISCO BAIXO

x

RISCO MAIOR

□

3.DURAÇÃO DA PESQUISA : 42 meses

A poluição do ar pode causar problemas respiratórios nas crianças. Este estudo
tem o objetivo de analisar os efeitos da poluição do ar respirado pela gestante e pelas
crianças no primeiro ano de vida sobre a saúde da mãe, da criança e o desenvolvimento
de infecções respiratórias. Queremos analisar a exposição da gestante a gases
produzidos por indústrias e automóveis e também à fumaça de cigarro. Para isto,
convidamos à senhora e seu filho a participarem deste estudo.
Serão colocados filtros (papel especial) em pequenos crachás entregues durante
consultas de rotina ou na sua casa. Os crachás podem ser presos à roupa, bolsa ou sacola
para que permaneçam o mais próximo possível do seu corpo por 15 dias seguidos e
serão trocados a cada 3 meses durante a gestação. A senhora irá realizar 3 exames de
ultrassonografia durante a gravidez. Esse exame será feito de forma rotineira, no
Hospital das Clínicas. Para isso o projeto arcará com os custos de sua locomoção ao
Hospital das Clínicas. Durante esse exame, serão avaliadas sua frequência cardíaca,
pressão arterial e será feito um exame para saber os efeitos da poluição no seu pulmão.
Esse exame se chama espirometria. A senhora terá que soprar em um cano (bocal)
descartável. Na primeira e na terceira ultrassonografia, serão retirados 10 ml de sangue
de sua veia para analisar algumas substâncias que fazem a placenta se desenvolver de
forma correta. Caso seja diagnosticado algum problema nos seus exames que precise ser
tratado em hospitais, a senhora terá sua consulta agendada no HC ou no HU. Após o
nascimento, os crachás deverão permanecer próximos ao bebê, por 15 dias a cada 3
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meses, no primeiro ano de vida. A senhora responderá perguntas sobre hábitos de vida,
doenças que teve ou tem e sua alimentação. O bebe será acompanhado normalmente na
Unidade Básica de Saúde. Durante visitas em sua casa ou, se preferir, durante consultas
de rotina serão feitas perguntas sobre a saúde e alimentação do bebê, e medidas de peso
e comprimento. Durante o primeiro ano de vida, caso a criança tenha problema
respiratório que necessite avaliação médica, como chiado no peito, tosse e febre ou falta
de ar, deve procurar o Hospital Universitário onde será atendida e realizará exame da
secreção nasal para pesquisar vírus. Este exame é feito rotineiramente no HU nesses
casos. Os resultados desta pesquisa serão utilizados para orientar a senhora e sua família
sobre as melhores formas para diminuir os efeitos da poluição sobre a saúde e como
prevenir infecções respiratórias. Os membros de sua família que forem fumantes e
desejarem abandonar esse hábito poderão ser matriculados no grupo antitabágico do
HU.
Garantimos a sua liberdade de não assinar ou retirar o consentimento a qualquer
momento e de deixar de participar do estudo, mesmo após o seu início, sem qualquer
prejuízo à continuidade do seu atendimento e de seu filho na UBS ou no HU. As
informações serão analisadas em conjunto com as de outros pacientes. Não será
divulgada a identificação do paciente. A senhora será mantida atualizada sobre os
resultados da pesquisa. Não há despesas adicionais para o participante em qualquer fase
do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Comprometemo-nos a utilizar os dados e o material
coletado somente para esta pesquisa.
O principal investigador, neste estudo, é a Dra. Sandra E. Vieira que pode ser
encontrada no HU-USP - Av. Lineu Prestes 2565 – Telefone: 3091 9404. Se tiver
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com: Comitê
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de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 30696442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail:
cappespq@hcnet.usp.br, ou Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de
Saúde

-

R.

Gal.

Jardim,36-1andar-V.Buarque-

fone

33972464-email:

smscep@gmail.com.
Acredito ter sido suficientemente informada a respeito do que li ou foi lido para mim,
sobre a pesquisa: "Impacto das exposições à poluição atmosférica durante a vida
intrauterina e pós-natal sobre a saúde respiratória da criança". Discuti com a Dra Sandra
Vieira ou com seu substituto, participante da pesquisa, sobre minha decisão em
participar do estudo. Ficaram claros para mim os propósitos do estudo, os
procedimentos, desconfortos e riscos, garantias de sigilo, de esclarecimentos
permanentes e isenção de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo

____________________________________ __/__/____
Assinatura do paciente/representante legal

____________________________________ __/__/____
Assinatura da testemunha
(Para casos de pais menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual)

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo
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___________________________________ __/____/____
Assinatura do responsável pelo estudo
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