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Resumo 

 

Colombini MP. Exposição aguda ao material particulado total em suspensão 
proveniente de diferentes fontes e suas repercussões nas respostas 
inflamatórias, sistêmica e local, em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 92p. 
 
Introdução: Poluição do ar está associada ao aumento da morbidade e 
mortalidade e essas associações persistem mesmo a baixas concentrações 
do poluente e a exposições agudas. Objetivos: Avaliar a associação entre 
componentes de três diferentes fontes do Particulado Total em Suspensão 
(PTS) e resposta aguda inflamatória, local e sistêmica, em ratos saudáveis. 
Métodos: PTS proveniente de fonte automativa, industrial e da queima da 
cana de açúcar foram coletados em filtros de fibra de vidro, extraídos em 
água destilada por ultrassonificação, e instilados na traquéia de 45 ratos (15 
em cada grupo). Vinte microgramas por mililitro dos PTS foram 
administrados em cada animal. A mesma quantidade de partículas de grafite 
em água destilada foi utilizada como controle. Marcadores inflamatórios de 
resposta local e sistêmica foram mensurados 24 horas após a exposição. 
Resultados: PTS proveniente da fonte automotiva apresentou altas 
concentrações de enxofre, ferro, chumbo e cobre e produziram efeito 
adverso local e sistêmico, evidenciado pelo aumento do óxido nítrico exalado 
(6,22 ppm ± 3,8), do número de plaquetas (743,7 x 103/mm3 ± 73,4), e dos 
níveis do fibrinogênio (312,1 ± 42,7 mg/dL) e fator VIII (185,1 ± 37,2%), 
maiores dos que os observados no grupo controle (p < 0,05). O PTS 
proveniente da queima da cana de açúcar, com altas concentrações de ferro 
e cobre, e moderadas de enxofre produziram maior estresse oxidativo 
pulmonar e cardíaco em comparação ao grupo-controle e fonte automotiva  
(p < 0,05). O PTS gerado a partir da fonte industrial, com significativa 
concentração de ferro e cobre, e alta quantia de cálcio mostrou maior 
resposta oxidativa pulmonar e cardíaca em comparação ao grupo-controle, 
embora com discreta resposta inflamatória sistêmica (p > 0,05). Conclusão: 
Os resultados mostram que em doses baixas e agudamente, a exposição ao 
material particulado total em suspensão induz respostas inflamatórias locais 
e sistêmicas e pode alterar os componentes da hemostasia. Estas respostas 
foram influenciadas e moduladas pela composição elementar dos materiais 
analisados. Além disso, estes resultados subsidiam os achados 
epidemiológicos que associam exposição ao material particulado com 
morbidade e mortalidade cardiovasculares.  
 
Descritores: 1.Poluição do ar  2.Óxido nítrico  3.Fator VIII  4.Estresse oxidativo  

5.Isoprostanos  6.Ratos Wistar  7.Pulmão  8.Coração 



 

 

Summary 

 

Colombini MP. Acute exposure to total suspended particles from different 
sources and their impacts on both systemic and local inflammatory 
responses in rats [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo”; 2007. 92p. 
 
Background: Air pollution is associated with both increased morbidity and 
mortality. These associations persist even at lower concentrations and short-
term exposure. Objectives: To assess the impact of the components of three 
different sources of Total Suspended Particles (TSP) on local and systemic 
inflammatory responses in healthy rats. Methods: TSP from automotive, 
industrial and biomass burning sources were collected in specific glass-fiber 
filters, extracted in distilled water by ultrasound and instilled into the trachea 
of 45 rats (15 in each group). Twenty micrograms for mililiter of TSP were 
administered to each animal. The same amount of graphite particles (carbon 
black) in distilled water was used as control. Inflammatory markers of local 
and systemic responses were measured 24 hours after the exposure. 
Results: Automotive-generated TSP presented high percentages of sulfur, 
iron and copper, producing local and systemic adverse effects evidenced by 
increases in exhaled nitric oxide (6.22 ppm ± 3.8), platelets (743.7 x 103/mm3 

± 73.4), fibrinogen (312.1 ± 42.7 mg/dL) and factor VIII (185.1 ± 37.2  %) 
levels, which proved higher than those observed in the black carbon group   
(p < 0,05). Biomass burning TSP with high percentage of iron and copper 
and moderate levels of sulfur produced the greatest pulmonary and cardiac 
oxidative stresses compared to the black carbon and automotive groups (p < 
0,05). Industry-generated TSP with relevant amounts of iron, copper, and 
high percentages of calcium showed higher pulmonary and cardiac oxidative 
responses than those observed for the control group, along with a slightly 
systemic response (p > 0,05). Conclusion: The results showed that the acute 
exposure to the total suspended particles at low concentrations induces local 
and systemic inflammatory responses and can change the hemostasis 
components. These effects were influenced and modulated by the 
elementary composition of the analyzed materials. Moreover, these results 
subsidize the epidemiologycal findings that associate exposure to the 
particulate matter with cardiovascular morbidity and mortality.   
 
Descriptors: 1.Air pollution  2.Nitric oxide  3.Factor VIII  4.Oxidative stress  
5.Isoprostane  6. Wistar rats  7.Lung  8.Heart 
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Na primeira metade do século passado, pelo menos três episódios de 

extrema poluição despertaram enorme interesse na comunidade científica 

mundial, levando ao questionamento sobre os efeitos adversos à saúde 

humana provocados pela poluição, e à busca por respostas. Inúmeros 

estudos enfatizaram a severidade dos episódios de poluição do ar. Um dos 

primeiros, e bem documentado, ocorreu num pequeno vale industrial de 

Meuse River, na Bélgica. De primeiro a cinco de Dezembro de 1930, uma 

intensa névoa de poluição provocou mais de 60 mortes, uma taxa de 

mortalidade 10 vezes maior que o normal; e centenas de pessoas 

desenvolveram doença respiratória freqüentemente acompanhada por 

insuficiência cardíaca.  Em Outubro de 1948, houve o episódio de Donora, 

também um vale industrial, na Pensilvânia. Cerca de 14.000 moradores 

apresentaram algum tipo de sinal clínico em decorrência do efeito dos 

poluentes, com 400 hospitalizações e 20 óbitos. Em Londres, Inglaterra, em 

Dezembro de 1952, ocorreu o mais dramático dos episódios de poluição. Uma 

massa de ar estagnada, com elevada concentração de dióxido de enxofre e 

particulado ambiental, que durou de 4 a 5 dias, resultou em aproximadamente 

4000 mortes, e embora causas respiratórias tenham sido responsabilizadas 

pelo aumento relativo na mortalidade, o número de mortes devido a causas 

cardiovasculares foi bastante expressivo, deixando claro que ambos, pulmão 

e coração, são afetados pela poluição (Pope et al., 1995; Helfand et al., 2001).  
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Desde então, inúmeros estudos epidemiológicos têm reconhecido a 

relação entre poluição do ar atmosférico e aumento da morbidade e 

mortalidade cardiorespiratória (Pope et al., 1995; Katsouyanni et al., 1997; 

Samet et al., 2000a; Dockery, 2001; Pope et al., 2004; Brook et al., 2004; 

Pope et al., 2006), em especial em grupos de indivíduos susceptíveis, como 

o dos idosos e crianças (Schwartz, Morris, 1995; Braga et al., 2001a; 

Conceição et al., 2001; Mar TF et al., 2005; Martins et al., 2006), 

particularmente quando associados à exposição crônica, e mais 

recentemente, detectou-se que essas associações persistem mesmo a 

baixas concentrações de poluentes e a exposições agudas (Le Tertre et al., 

2002; Analitis et al., 2006). 

 

 

1.1  Classificação dos Agentes Poluentes do Ar 

 

Poluição do ar é uma mistura heterogênea de gases, líquidos e 

material particulado, derivada de uma variedade de fontes, das quais, a 

principal é a combustão de produtos fósseis. Os poluentes podem ser 

classificados pela fonte de origem, pela composição química, tamanho, e 

modo de liberação nos ambientes internos e externos (Brook et al., 2004).  

Poluentes diretamente emitidos na atmosfera são conhecidos como 

primários, enquanto que poluentes que resultam de reações químicas com 

outros poluentes ou gases atmosféricos são conhecidos como poluentes 

secundários (Bernstein et al., 2004). Essa distinção é importante, pois a 



                                                                                                                                         Introdução 

Tese de Doutorado Marjorie Paris Colombini 

6 

redução do precursor não leva obrigatoriamente à diminuição proporcional do 

poluente secundário. Por exemplo, níveis de ozônio podem paradoxalmente 

aumentar quando a emissão de óxido de nitrogênio é diminuída. 

O material particulado em suspensão, denominado material particulado 

(PM) é classificado em três categorias. Particulado grosso, com diâmetro 

aerodinâmico de 2,5 a 10 µm, são partículas derivadas do solo, pó de estrada 

(por exemplo, freio e pó de pneu), escombros de construções, ou agregados 

de pequenas partículas em combustão; particulado fino, com diâmetro 

aerodinâmico < 2,5 µm, e partículas ultrafinas, com diâmetro aerodinâmico 

< 0,1 µm, primariamente formadas durante a combustão de produtos fósseis. 

Os exemplos listados no Quadro 1 distinguem os poluentes primários e 

secundários, internos e externos, gasosos e particulados.  
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Quadro 1. Classificação dos poluentes do ar 

A. Poluentes primários e secundários 

1. Primário: poluentes emitidos diretamente na atmosfera, como por exemplo: 

SO2, algumas espécies de NOx , CO, PM. 

2. Secundário: poluentes que se formam no ar como resultado de reações 

químicas com outros poluentes e gases, como por exemplo: ozônio e 

alguns particulados. 

B. Poluentes internos e externos 

1. Poluentes Internos 

(a)  Fontes: combustão, culinária, ressuspenção de partículas, materiais de 

construção, ar condicionado, fumaça de cigarro, aquecimento, agentes 

biológicos. 

 (b) Produtos: combustão de produtos – fumaça de tabaco e madeira, CO, 

CO2, aldeídos, álcool, cetonas, álcalis, agentes microbianos, poeiras 

orgânicas. 

2.  Poluentes externos 

(a) Fontes: industrial, comercial, urbana, regional, natural, agrícola. 

(b) Produtos: SO2, NOx, CO, PM, benzeno, aldeídos 

C. Poluentes gasosos e particulados 

1.  Gasosos: SO2, NOx, CO, benzeno, aldeídos,1,3-butadiena 

2.  Particulados: PM2,5, PM10, PM ultrafinas (< 0,1µm) 
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A Agência de Proteção Ambiental Americana (US EPA) estabeleceu 

uma série de regulamentos para o controle dos níveis ambientais de PM2,5 e 

PM10, ozônio, dióxido de nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2) 

(Quadro 2), refletindo em relação a essa questão, as preocupações da 

saúde pública sensibilizada pelas muitas evidências demonstradas por 

inúmeros estudos epidemiológicos (Bernstein e t al., 2004).  

 

 

Quadro 2.  Padrões primários para poluentes do ar segundo Agência de Proteção 

Ambiental Americana  

Poluente Período de tempo 

PM10 (µg/m3) 150 (24 h) 50 (anual) 

PM2,5 (µg/m3) 65 (24 h) 15 (anual) 

Ozônio (ppm) 0.12 (1 h) 0.08 (8 h) 

NO2 (ppm) - 0.053 (anual) 

SO2 (ppm) 0.14 (24 h) 0.03 (anual) 

 

 

 
Em especial, muitos desses estudos demonstraram a relação entre 

aumentos da morbimortalidade cardiorespiratória e aumento nos níveis 

ambientais de PM2,5 e PM10. 

 Em nosso meio, a preocupação das autoridades governamentais com 

os problemas ligados à poluição do ar atmosférico data de época não muito 
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remota. Em 1990, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 

adotou padrões de qualidade do ar para os poluentes primários e para o 

ozônio com base nos padrões adotados pela Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos (CETESB, 2007). Os padrões nacionais estão 

apresentados no Quadro 3.    

 

 

Quadro 3.  Padrões primários para poluentes do ar segundo o Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (atualizado em 2007) 

Poluente Período de tempo 

PTS (µg/m3) 240 (24 h) 80 (média anual) 

PM10 (µg/m3) 150 (24 h) 50 (média anual) 

Ozônio (µg/m3) 160 (1 h) - 

NO2 (µg/m3) 320 (1h) 100 (anual) 

SO2 (µg/m3) 365 (24 h) 80 (anual) 

CO (ppm) 35 (1 h) 9 (8 h) 
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1.2  Evidências dos Efeitos Adversos Produzidos pela 

Poluição do Ar no Sistema Cardiorespiratório 

 

Revisão realizada por Portney e Mullahy (1990) mostra haver 

evidências da associação entre o particulado total em suspensão (PTS) e 

condições pulmonares como o enfisema, a bronquiolite crônica e a asma. 

Em 1994, Schwartz demonstra o aumento do risco relativo de 1.06 (95% 

CI = 1.03-1.10) para mortalidade, a cada aumento de 100 µg/m3 nos níveis 

de PTS, um risco relativo ainda maior para a doença cardiovascular (1.08) e 

para a população idosa (1.09).  Igualmente, Rossi et al. (1999) evidenciam 

clara associação entre a exposição ao PTS e os efeitos cardiovasculares. 

Arbex et al. (2007) afirmam que um aumento de 10 µg/m3 na concentração 

média (5 dias) do PTS gerado pela queima da cana-de-açúcar, na cidade de 

Araraquara, tem um efeito agudo nas admissões hospitalares por asma, 

elevando o número dessas admissões em 11,6% (95% CI 5.4 a 17.7).  

Muitos autores têm registrado associações entre poluição do ar e taxa 

de mortalidade diária em cidades dos Estados Unidos, Europa, América 

Latina e Ásia (Dockery, Schwartz, 1995; Samet et al., 2000b; Katsouyanni et 

al., 2001; Braga et al., 2001b; Dockery, 2001), embora não com a mesma 

magnitude observada no episódio ocorrido em Londres, nos anos 50.  

O Estudo Harvard envolvendo seis cidades americanas (Harvard Six 

Cities Study), aponta associação entre PM2,5 e admissões cardiovasculares, 

e, em menor extensão, entre a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) 

(Laden et al., 2000). Esses achados são também confirmados para o PM10 
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por Janssen et al. (2002), em estudo avaliando hospitalizações em 14 

cidades americanas. 

Em 2000, Schwartz demonstra, em estudo envolvendo 10 cidades 

americanas, que a poluição está primeiramente associada a mortes não 

hospitalares, representadas por mortes súbitas, muitas das quais por arritmia 

e infarto do miocárdio.  

O aumento agudo na concentração do material particulado (PM) 

ambiental vem sendo relacionado a complicações isquêmicas 

cardiovasculares como, por exemplo, a ativação do processo aterosclerótico; 

as exacerbações de sintomas cardíacos em função da ocorrência de 

arritmias e a piora da falência cardíaca (Routledge et al., 2003; Brook et al., 

2004). 

A relação entre a presença de partículas no ar atmosférico e a 

diminuição na taxa de variabilidade cardíaca (Santos et al; 2005) e o 

aumento na freqüência cardíaca também tem sido referida (Magari et al., 

2002). Esses achados sugerem a possibilidade da ocorrência do 

comprometimento do controle autonômico cardíaco devido à toxicidade 

provocada pelo material particulado, diretamente no coração. 

A elevação na taxa das admissões hospitalares e de morte prematura 

por doenças respiratórias e cardíacas tem sido verificada (Samet et al., 

2000a; Sunyer et al., 2000; Peters et al., 2004), especialmente, em 

indivíduos com doença cardiopulmonar crônica preexistente, como por 

exemplo, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), doença 
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coronariana ou falência cardíaca (Goldberg et al., 2001; Le Tertre et al., 

2002; Goldberg et al., 2003; Dockery et al., 2005).  

Atualmente, evidências apontam também para a relação entre a 

exposição crônica e aguda à poluição e a elevação dos níveis de risco para 

mortalidade por acidente vascular cerebral, e admissões hospitalares por 

essa causa (Maheswaran et al., 2005). 

O Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo vem desenvolvendo estudos 

experimentais e epidemiológicos, e tem evidenciado os efeitos nocivos da 

poluição do ar à saúde. Saldiva et al. (1994) constatam clara associação 

entre óxido de nitrogênio e morte por doenças respiratórias, em crianças 

com menos de 05 anos, na cidade de São Paulo. Da mesma forma, Braga 

et al. (2001b) concluem que a poluição aérea exerce uma nítida influência 

deletéria sobre a saúde da população pediátrica (crianças menores de 

dois anos) e de adolescentes (entre 14 e 19 anos) na cidade de São 

Paulo, comprovando que efeitos adversos de diversos poluentes (PM10, 

O3, SO2, CO e NO2) estão presentes, o que implica tratar a poluição como 

uma mistura de elementos prejudiciais, que devem ser combatidos 

conjuntamente.  

Estudando os efeitos da poluição sobre populações susceptíveis, 

Saldiva et al. (1995) apontam um excessivo número de mortes em pessoas 

com mais de 65 anos associado à exposição ao PM10 na cidade de São 

Paulo, sendo que para cada aumento de 100 µg/m3 na concentração do 

PM10 foi observado um aumento de 13% na mortalidade geral. Esta 
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associação persiste mesmo quando a análise é realizada controlando-se o 

clima e a sazonalidade, e mostra ser dose-dependente, não apresentando 

limiar de segurança, sendo os efeitos observados antes mesmo que o 

padrão médio anual do poluente seja atingido.   

Em estudo avaliando a morbidade cardiovascular em São Paulo, Lin 

et al. (2003) observam existir associação entre o aumento dos níveis do 

monóxido de carbono (CO) e o aumento no atendimento diário de 

emergência por isquemia cardiovascular (infarto agudo do miocárdio e 

angina). Cançado et al. (2006) demonstram que a elevação em 10,2 µg/m3 

nos níveis do PM 2,5, e em 42,9 µg/m3 no PM10 devida a emissões da queima 

da cana-de-açúcar, na cidade de Piracicaba, está associada ao aumento de 

21,4% (95% CI, 4,3-38,5) e 31,03% (95% CI, 1,25-60,21) nas admissões 

hospitalares por causa respiratória em crianças (menores de 13 anos de 

idade) e idosos (maiores de 64 anos de idade), respectivamente. 

O Estudo Nacional de Morbidade, Mortalidade e Poluição do Ar 

(NMMAPS) é o maior estudo longitudinal até o momento (Samet et al., 

2000b), e os resultados mostram associações positivas do PM10 com 

mortalidade cardiorespiratória e admissões hospitalares por doenças 

cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e pneumonia, 

em pacientes acima de 65 anos vivendo em uma variedade de ambientes, 

em 90 diferentes cidades americanas. Em análise subseqüente com 

correção dos erros estatísticos, Dominici e Burnetti (2003) demonstraram o 

aumento de 0,34% (95% CI, 0.1-0.57) na mortalidade cardiorespiratória para 

cada aumento de 10 µg/m3 no PM10. 
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Cinco mil indivíduos vivendo próximo a rodovias de grande tráfego, na 

Holanda, foram acompanhados por oito anos, por Hoek et al. (2002), e uma 

maior associação com mortalidade cardiorespiratória para esse grupo foi 

constatada, na comparação com indivíduos que vivem em regiões com 

menores níveis de poluição ambiental.  

Em estudo tipo coorte envolvendo 6.338 indivíduos adventistas do 

sétimo dia, na Califórnia, é clara a associação entre a exposição crônica ao 

PM e O3 e mortalidade respiratória (Abbey et al., 1999).  

Outra questão de grande importância é a forte relação existente entre 

a composição gasosa dos poluentes (CO, NO2, SO2, e O3) e o material 

particulado presente no ar atmosférico, de tal modo, que informações 

adicionais relativas a essa composição são fornecidas regularmente pelo 

Regulamento Federal dos Estados Unidos da América. Estudo envolvendo 

29 cidades européias, realizado por Katsouyanni et al. (2001), conclui que 

nas cidades com maiores níveis de NO2, a associação positiva para 

mortalidade e PM10 é significativamente maior. Geralmente, as associações 

são bem mais fortes quando poluentes gasosos estão envolvidos. Uma forte 

associação entre mortalidade cardiovascular e poluente gasoso também é 

registrada por Goldberg et al. (2001).  

Alguns investigadores têm aventado a hipótese de que poluentes 

gasosos podem agir como indicadores para a existência, na mistura de 

poluentes, de demais partículas, como por exemplo, a presença do 

monóxido de carbono indicando a presença de partículas ultrafinas próximo 

a fontes de combustão (Brook et al., 2004).  
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1.3  Prováveis Mecanismos Biológicos Envolvidos nos Efeitos 

Adversos Cardiorespiratórios 

 

Estudos experimentais em animais demonstram com maior freqüência 

que a exposição a partículas de combustão urbana pode produzir inflamação 

pulmonar (Saldiva et al., 2002), aumento nos níveis plasmáticos do 

fibrinogênio (Medeiros et al., 2004), bradicardia (Campen et al., 2002) e 

redução na taxa de variabilidade cardíaca (Rivero et al., 2005), importante 

condição de risco para morte súbita.  

Em estudos observacionais em seres humanos fica clara a relação 

entre a exposição a partículas de combustão urbana e a inflamação 

pulmonar (Ghio et al., 2000; Ghio, Delvin, 2001; Schaumann et al., 2004), a 

elevação do número de neutrófilos polimorfonucleares e das plaquetas, em 

amostras de sangue de indivíduos saudáveis (Delfino et al., 2005), o 

aumento dos níveis plasmáticos do fibrinogênio (Ghio et al., 2000; Pekkanen 

et al., 2000; Schwartz, 2001; Ghio et al., 2003; Holgate et al., 2003), o 

aumento da viscosidade plasmática (Peters et al., 1997), o aumento dos 

níveis de diversas citoquinas, em especial a IL -6, como revisado por Delfino  

et al. (2005), o aumento dos níveis da pressão sanguínea e redução da taxa 

de variabilidade cardíaca (Pope et al., 1999; Santos et al., 2005) e morte por 

arritmia (Dockery et al., 2005; Rich et al., 2006).  

Aumentos dos níveis de fibrinogênio, e contagem de neutrófilos têm 

sido associados à doença coronariana (Schwartz, 2001), morte súbita 

(Routledge et al., 2003) e infarto agudo do miocárdio (Peters et al., 2004). 
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A despeito de todas as evidências estabelecidas por inúmeros 

estudos, o exato mecanismo biológico, ou mecanismos responsáveis pelos 

efeitos diversos à saúde não têm sido identificados. Fatores dependentes do 

receptor, como os genéticos e de co-morbidade, bem como as 

características de composição e aerodinâmica das partículas desempenham 

um importante papel na patogênese da inflamação induzida pela partícula. 

Os possíveis mecanismos biológicos associando poluição do ar e doença 

cardíaca envolvem efeitos diretos dos poluentes no sistema cardiovascular, 

sangue e receptores pulmonares, e/ ou efeitos indiretos mediados por 

estresse oxidativo pulmonar e resposta inflamatória (Brook et al., 2004). Um 

número de possibilidades está listado no Quadro 4. 

 

Quadro 4. Possíveis mecanismos de efeitos adversos à saúde relacionados  aos 

poluentes 

 

1. Inflamação pulmonar induzida pelo material particulado e poluentes 

gasosos. 

2. Geração de radicais livres e estresse oxidativo produzido pelos metais de 

transição. 

3. Estimulação da atividade do sistema nervoso autonômico, que regula a taxa 

de variabilidade cardíaca e reatividade das vias aéreas. 

4. Indução a estados pró-coagulantes de maneira indireta e após acesso ao 

sistema circulatório. 
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Devido à variabilidade de perfis químicos das partículas ambientais, 

os componentes mais importantes não têm sido positivamente 

determinados, embora os constituintes mais comuns sejam conhecidos, a 

saber: o carbono orgânico e elementar, os nitratos, os sulfatos, uma 

variedade de metais, e endotoxinas bacterianas. Estudos experimentais com 

ratos sugerem que respostas biológicas adversas ao PM se relacionam mais 

à composição do particulado, dependente da fonte emissora, e das 

condições climáticas do que à massa da partícula (Ghio, Delvin, 2001). 

O Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental vem tentando 

elucidar não somente os efeitos do material particulado relacionados à sua 

dimensão (PM10, PM2.5 e PM0,1), como também à sua toxicidade. Saldiva et 

al. (2002) afirmam que exposição aguda ao concentrado de partículas induz 

a uma importante reação inflamatória nos pulmões dos animais expostos, e 

que essa reação é influenciada pela composição das partículas.  

Muitos metais de transição (ferro, cobre, vanádio, zinco, cromo, 

cobalto, cádmio e níquel) têm sido sugeridos como potenciais agentes na 

indução da resposta inflamatória ao material particulado, uma vez que se 

associam mais constantemente a partículas de menor tamanho, e exibem 

um grande potencial oxidativo (Stohs, Bagchi, 1995; Ercal et al., 2001; 

Schaumann et al., 2004).   

Embora considerável quantidade de dados relacione o particulado 

grosso e fino aos efeitos adversos à saúde, muito pouco se sabe a respeito 

das partículas ultrafinas (PM < 0,1µm), que são mais abundantes, 
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potencialmente mais tóxicas, e até o presente momento sem padronização 

para o controle de seus níveis no ar ambiental.  

Mais recentemente, diversos autores vêm considerando que 

partículas ultrafinas possam penetrar no sistema circulatório (Nemmar et al., 

2002a; Geiser et al., 2005) e exercerem maior efeito tóxico que PM2,5 e PM10 

por terem maior conteúdo de metais de transição e substâncias químicas 

redutoras, o que também explicaria os efeitos adversos cardíacos ocorridos 

em poucas horas, como por exemplo, o infarto agudo do miocárdio (Dockery, 

Stone, 2007).  

Alteração no tônus vascular, especificamente, vasoconstrição arterial, 

foi detectada em indivíduos saudáveis, após exposição a altos níveis de 

concentrado de partículas ambientais e ozônio (Brook et al., 2004). 

A habilidade que os metais de transição, presentes no material 

particulado, apresentam de induzir toxicidade pulmonar através do estresse 

oxidativo, potencializando a resposta inflamatória (Wilson et al., 2002), 

também tem sido sugerida na doença vascular, especialmente na injúria 

cardíaca, como a aterogênese, a trombose arterial e a falência cardíaca 

(Gurgueira et al., 2002; Madamanchi et al., 2005a,2005b).  

Em adição aos metais, os efeitos do material particulado podem ser 

mediados ou modificados por poluentes gasosos. Monóxido de carbono 

(CO) atmosférico e níveis de NO2 têm sido associados a admissões 

hospitalares por doença isquêmica cardíaca e ao aumento do risco de 

depressão do segmento ST durante exercícios, em pacientes com doença 

arterial coronariana estável (Bhatnagar, 2004). 
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A inflamação pulmonar provocada pela inalação dos diversos tipos de 

poluentes pode ser avaliada de forma não invasiva, pela determinação do 

óxido nítrico exalado, um mensageiro biológico com múltiplas funções. Sua 

importância e principais características serão discutidas mais adiante.  

 

 

1.3.1  Poluição do Ar e Indução de Doença por Estresse Oxidativo 

 

Estudos recentes têm demonstrado que metais como o ferro, o cobre, 

o cádmio, o mercúrio, o níquel, o chumbo e o vanádio, encontram-se 

adsorvidos na superfície das partículas de poluentes e induzem uma 

resposta inflamatória por gerarem altos níveis de espécies reativas de 

oxigênio (ROS), também conhecidas como radicais livres de oxigênio (Ercal 

et al., 2001). Radicais livres de oxigênio são aqueles nos quais o elétron não 

pareado está num átomo de oxigênio. 

Esses radicais são resultantes de uma situação de desequilíbrio entre 

pró-oxidação e antioxidação, devido a uma inadequada disponibilidade de 

substâncias neutralizadoras, referidas como antioxidantes. A elevação 

endógena de seus níveis caracteriza o processo do estresse oxidativo, no 

qual os lipídios, tanto em membranas internas, como em membranas 

plasmáticas, as proteínas e o DNA celular são oxidados (Stohs, Bagchi, 

1995; Ercal et al., 2001). 

Os radicais livres de oxigênio desempenham um papel central na 

patogênese de muitas doenças pulmonares, e mais recentemente, tem sido 
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provado participarem do início e progressão das disfunções 

cardiovasculares, associadas a doenças como hipertensão, diabetes 

mellitus, hiperlipidemia, doença isquêmica e falência cardíaca crônica 

(Taniyama, Griendling, 2003). 

Vários sistemas biológicos geram naturalmente esses radicais livres 

de oxigênio, e eles também podem ser produzidos nesses mesmos sistemas 

a partir da exposição a substâncias exógenas. Um dos mais comuns e 

importantes radicais livres de oxigênio é ânion superóxido (O2
-), que pode 

ser transformado em peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (OH), 

altamente reativo na presença de ferro (Fe2+ e Fe3+) e outros elementos 

traços (metais de transição). 

Nos pulmões, ROS são gerados a partir de fontes endógenas, como 

por exemplo, mitocôndrias, microssomos, retículo endoplasmático, núcleo, 

células fagocitárias e células endoteliais; e exógenas, como poluentes aéreos, 

tabaco, gases tóxicos, vapores, substâncias químicas, solventes orgânicos, 

pesticidas, e toxinas contidas no ar ambiental (Vallyathan, Shi, 1997).   

Para que ocorra a peroxidação lipídica é necessária a presença de 

metais no estado 2+ e 3+, como por exemplo, o Fe3+, provavelmente, na 

forma complexada a uma molécula de dióxido de oxigênio, permitindo que a 

reação de Fenton aconteça. Os passos na geração de radicais livres através 

da reação de Fenton, mediados pelo ferro, estão sumarizados abaixo: 

 
Fe3+ + O2

-  à Fe2+ + O2 

Fe2+ + H2O2  à  Fe3+ + OH + OH- 
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O Fe2+ e Fe3+ atuam como catalisadores, não sofrendo mudança no 

estado de oxidação. Mínimas quantidades de ferro são capazes de gerar 

significativas quantidades de radicais OH (Bayir, 2005). 

Os principais representantes do sistema antioxidante de defesa são a 

enzima superóxido desmutase (SOD), a vitamina E (tocoferol), a vitamina C 

(ácido ascórbico), a pré-vitamina A (beta-caroteno) e a vitamina A (retinol).  

 Há evidências de que a deficiência dos antioxidantes, além de 

enfraquecer os mecanismos de defesa, pode contribuir para o aumento da 

inflamação das vias aéreas induzida pelo material particulado, aumentar a 

susceptibilidade à infecção e à asma (Bernstein et al., 2004). Tal condição 

pode explicar a existência de indivíduos mais susceptíveis aos efeitos 

adversos durante a exposição a poluentes, na comparação com indivíduos 

com defesas antioxidantes normais.  

Em adição ao potencial de dano oxidativo direto, a exposição a 

espécies reativas de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio (H2O2) pode 

resultar na produção de uma categoria de compostos prostaglandinas like, 

biologicamente ativas, denominadas isoprostanos. Isoprostanos são gerados 

quando radicais livres de oxigênio (H2O2 e superóxido) reagem com ácidos 

graxos não saturados, como por exemplo, o ácido araquidônico presente nas 

membranas fosfolipídicas, e com ácidos graxos polisaturados resultando em 

peroxidação lipídica e conseqüente injúria celular (Cowley, 2003). 

Conseqüentemente, o isoprostano tem sido considerado um marcador do 

estresse oxidativo e da peroxidação lipídica, em um grande número de 

patologias, incluindo inúmeras condições pulmonares.  
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Acentuada elevação dos níveis de isoprostano tem sido observada no 

ar exalado de pacientes asmáticos (Shahid et al., 2005), na doença 

pulmonar obstrutiva crônica e no lavado brônquico de pacientes com doença 

pulmonar intersticial (Cowley, 2003). Outros estudos têm ligado fortemente o 

estresse oxidativo à patogênese de doenças inflamatórias crônicas, doenças 

neurodegenerativas, algumas neoplasias, e alguns tipos de doenças 

gastrointestinais, além das doenças cardiovasculares (Opara, 2006). 

 

 

1.3.2  Poluiçâo do Ar e Óxido Nítrico 

 

Poucos estudos têm examinado o efeito da exposição à poluição 

atmosférica no óxido nítrico exalado. van Amsterdam et al. (1999) 

compararam níveis de poluição aérea ambiental e níveis de óxido nítrico 

exalado em 16 indivíduos adultos não fumantes, por 14 dias consecutivos, e 

uma forte associação foi encontrada para o monóxido de carbono (CO) e o 

óxido de nitrogênio (NOx). Outro estudo realizado com indivíduos idosos 

(Adamkiewicz et al., 2004) mostra aumentos na fração exalada de NO 

(eFNO), de forma aguda (24 horas), associados ao aumento da 

concentração média do PM2,5 no ar atmosférico. Delfino et al. (2006) 

assinalaram forte associação positiva entre eFNO e o aumento  médio 

(2dias) na concentração de poluentes, em crianças asmáticas. 

A análise por quimioluminescência permite mensurar concentrações 

do óxido nítrico contidas na amostra através da reação deste gás com o 
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ozônio. Há produção de dióxido de nitrogênio (NO2) num estado excitado e, 

como este, move-se para um estado de repouso, ocorre emissão de luz que 

é estequiometricamente relacionada com a concentração do gás NO 

presente na amostra. Estudos demonstram que a mensuração de NO em ar 

expirado pode representar uma medida não invasiva da inflamação aérea. 

Especificamente, óxido nítrico exalado tem sido considerado marcador para 

os pacientes com tosse crônica, DPOC e asma (Adamkiewicz et a., 2004).  

Várias outras doenças pulmonares apresentam níveis elevados de 

NO. Por exemplo: bronquietasias, fibrose cística, sarcoidose, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, infecções do trato respiratório alto (virais). 

Condições associadas a baixos níveis de NO exalado são a hipertensão 

pulmonar, hipotermia, displasia broncopulmonar, uso de álcool, tabaco, 

cafeína e outras drogas (Laurindo, Leite, 2003).  

O óxido nítrico é um mensageiro intracelular gasoso, com vida média 

bastante reduzida. Tem importantes e amplas funções biológicas incluindo 

neurotransmissão, função imune, inflamatória e defesa do hospedeiro, sendo 

muitos desses processos relevantes à fisiopatologia pulmonar e 

cardiovascular.  

No sistema respiratório, o NO regula tanto o tônus vascular, como o 

brônquico, promovendo dilatação em ambos, facilita a coordenação dos 

movimentos ciliares das células epiteliais, e é um importante neurotransmissor 

para os neurônios não-adrenérgicos e não-colinérgicos presentes na parede 

brônquica. Essa molécula pode ser detectada no gás exalado, com variação 

na concentração nos indivíduos saudáveis e com doença. 
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A síntese do óxido nítrico se dá a partir do aminoácido L-arginina por 

meio de uma reação catalítica de desaminação que envolve uma família de 

enzimas denominadas sintetases do óxido nítrico (SNO) que regulam a 

produção nos sistemas biológicos e são classificadas como tipo I ou 

neuronal (SNOn), tipo II ou indutível (SNOi), e tipo III ou endotelial (SNOe) 

(Laurindo, Leite, 2003).  

Enquanto as isoformas da sintetase óxido nítrico catalisam a mesma 

reação, a regulação da atividade dessas enzimas se dá de forma distinta. As 

sintetases, neuronal e endotelial, são ativas e produzem baixas quantidades 

de NO, na dependência das mudanças da concentração intracelular de 

cálcio. Em contraste, a sintetase NOi não é influenciada pelo fluxo de cálcio, 

possibilitando a produção de grandes quantidades de NO quando na 

presença de citoquinas, como por exemplo, o fator de necrose tumoral, 

interleucina 1-beta e gama interferon (Laurindo, Leite, 2003).  

Nos pacientes asmáticos, foi demonstrado que o aumento nos níveis 

de NO exalado deve-se à ação da SNOi, presente nas células epiteliais das 

vias aéreas, quando na presença de citoquinas inflamatórias, e essa produção 

parece ser inibida na presença de glucorticóides (Adamkiewicz et al., 2004). 

A localização celular das várias isoformas do NO tem sido investigada 

por imunohistoquímica e técnicas de hibridização DNA. Nos pulmões de 

humanos, a SNOn localiza-se no epitélio das vias aéreas e nervos da 

submucosa, a SNOi tem sido documentada no epitélio das vias aéreas e 

células inflamatórias (macrófagos e neutrófilos), enquanto que a SNOe 

existe no epitélio pulmonar e endotélio vascular. 
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1.3.3  Poluição e Trombose 

 

Como já citado no item 1.3, mudanças na composição sanguínea 

resultantes da exposição à poluição do ar apresentam um grande potencial 

para efeitos adversos, em especial nos indivíduos com doença cardiovascular.  

A hipótese de que a inflamação pulmonar desencadeada pela poluição 

aja como gatilho para a hipercoagulabilidade, tem sido sugerida por muitos 

estudos epidemiológicos, conforme revisão realizada por Delfino et al. (2005).  

Secundariamente à inflamação pulmonar, observa-se o aumento dos 

níveis das citoquinas inflamatórias, como as interleucinas IL-1, IL-6 e IL-8, e o 

fator de necrose tumoral (TNF-a); aumento dos níveis de proteínas de fase 

aguda, como a proteína C reativa e o fibrinogênio, este último, um componente 

chave na coagulação sanguínea (Brook et al., 2004; Delfino et al., 2006). 

Seaton et al. (1995) consideraram a possibilidade das partículas 

inaladas penetrarem na corrente sanguínea, e de forma direta interagirem 

com as plaquetas, com conseqüente alteração na coagulabilidade 

sanguínea. Posteriormente, Nemmar et al. (2002b), em estudo experimental, 

concluem que a presença de partículas ultrafinas na circulação pode afetar a 

hemostasia, levando a uma tendência pró-trombótica.  

Estudos tipo coorte têm demonstrado que níveis aumentados das 

proteínas de fase aguda, citoquinas e fatores hemostáticos são indicativos 

de um estado trombofílico ou de ativação endotelial, condições de risco para 

indivíduos com doença cardíaca preexistente, aumentando em muito a 

possibilidade da ocorrência de eventos oclusivos coronarianos e mortalidade 

cardiovascular (Delfino et al., 2005).  
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1.4  Relevância dos Parâmetros Hematológicos e de 

Hemostasia em Estudos de Poluição 

 

Inúmeros parâmetros laboratoriais séricos e plasmáticos são 

utilizados na avaliação dos efeitos biológicos, em resposta à exposição 

crônica e aguda aos poluentes atmosféricos. Dentre eles destacam-se 

algumas proteínas de fase aguda, consideradas marcadores do processo 

inflamatório sistêmico.  

A resposta de fase aguda é uma resposta do organismo a distúrbios 

da homeostase, secundários à presença de dano tecidual, processos 

infecciosos, processos inflamatórios, neoplasias ou desordens imunológicas. 

Ela acontece no sentido de restaurar a homeostase fisiológica, conforme 

esquematizado no Quadro 5 (Heinrinch et al., 1990) e consiste em uma 

reação local, no sítio da injúria, caracterizada por um número de respostas, 

como a dilatação dos vasos sanguíneos, o acúmulo e a ativação de células 

nucleadas, como, granulócitos e monócitos, que por sua vez liberam 

citoquinas de fase aguda. Adicionalmente, fibroblastos e células endoteliais 

são hábeis em produzir citoquinas.  

Miller et al., em 1951, demonstram que o fígado é o maior órgão para a 

síntese das proteínas de fase aguda. Uma vez que o aumento dos níveis 

dessas proteínas se dá em local distinto do fígado, a existência de 

mediadores hormônios-like foi sugerida. Células normalmente presentes no 

local da injúria tecidual, como, por exemplo, os leucócitos, os monócitos e 

macrófagos, foram propostas como possíveis produtoras desses mediadores. 
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Tais mediadores agem como receptores específicos em diferentes 

células-alvo levando a uma reação sistêmica caracterizada por leucocitose, 

aumento da taxa de hemossedimentação eritrocitária, proteína C reativa, 

haptoglobina, aumento dos níveis de fibrinogênio, fator VIII da coagulação, 

entre outras manifestações.  

 

Quadro 5. Mecanismos de respostas de fase aguda no organismo, adaptado de 

Heinrich et al. (1990). 

    

 
 

  
Dis t úrbios da Homeost asia : infecção, injúria 
tecidual,   crescimento neoplásico, desordens 

imunológicas  
  
    
  

Reação local : ativação dos leucócitos, fibroblastos,   
células endoteliais ð IL - 6,IL - 1, TNF, interferons   

    

Reação sistêmica   
    

Hipotálamo   Hipófese   Fígado   Medula   
 óssea  

Sistema  
 Imune   

Febre   Proteínas de   
Fase aguda   

ACTH   
cortisol  

Sangue   
Proliferação 

de   
Linfócitos   

Leucocitose  
Ativação do complemento   
Aumento da VHS e das   

Imunoglobulinas   
  

Saúde  
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1.4.1   Hemograma 

 

O hemograma tem como finalidade avaliar as séries sanguíneas, a 

saber: a vermelha, a leucocitária e a plaquetária, permitindo o estudo de 

inúmeras condições hematológicas, como anemias, leucemias, infecções 

bacterianas e virais, entre outras, sinalizando ainda, a existência de 

processos inflamatórios. 

Na inflamação aguda, observa-se alteração no fluxo sanguíneo 

caracterizado por vasodilatação, migração dos leucócitos circulantes para a 

área afetada, possibilitada pela marginação dos leucócitos na parede dos 

vasos e transmigração através do endotélio vascular (diapedese).  

Frente à presença de processos inflamatórios, as três séries 

estudadas no hemograma podem sofrer alteração dependendo da 

intensidade, extensão e tempo de instalação do processo inflamatório. As 

alterações no hematócrito, nos leucócitos e nas plaquetas são as de maior 

importância, pois, quando em níveis aumentados, podem contribuir para o 

aumento da viscosidade sanguínea, e conseqüentemente, ao agravamento 

da isquemia em pacientes portadores de condições de risco para eventos 

isquêmicos (Peters et al., 1997; Lowe, 2005, 2006).  

 

1.4.2   Velocidade de Hemossedimentação Eritrocitária (VHS) 

 

A velocidade de hemossedimentação eritrocitária (VHS) é um teste 

não específico, freqüentemente usado como indicador de atividade de 
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doença. Reflete a tendência das células vermelhas do sangue de 

sedimentarem mais rapidamente em face de alguns estados de doença, 

usualmente, pelo aumento na concentração plasmática do fibrinogênio, 

imunoglobulinas e outras proteínas reativas de fase aguda.  

Causas comuns de elevação da taxa de hemossedimentação 

eritrocitária são: a infecção, processos inflamatórios, neoplasias, gravidez, 

doenças reumatológicas e alguns outros estados crônicos de doença, 

como, por exemplo, a infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida. 

Embora sua elevação ocorra mais tardiamente  na doença aguda, é 

sensível no rastreamento dos processos acima citados e no controle do 

tratamento de algumas doenças infecciosas ou inflamatórias (Nelson, 

Morris, 1995). É mensurada pela metodologia de Westergreen ou Wintrobe 

e, mais recentemente, de forma automatizada através da adaptação 

desses métodos.  

Esse marcador de resposta inflamatória sistêmica vem sendo 

utilizado em estudos que investigam efeitos da exposição à poluição 

atmosférica em humanos (Delfino et al., 2005). Estudos evidenciam que os 

marcadores de baixo grau inflamatório, como contagem global de 

leucócitos, a velocidade de hemossedimentação eritrocitária, o hematócrito 

e a viscosidade plasmática, mostram associação com a doença 

cardiovascular, acidente vascular cerebral e mortalidade, embora com 

modesto risco relativo (Lowe, 2006). 
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1.4.3  Reticulócito 

 

O reticulócito é uma célula integrante da série vermelha, num estágio 

maturativo que antecede o do eritrócito, anucleada, possui restos de RNA no 

citoplasma, permitindo sua classificação em mais imaturo, quanto maior a 

quantidade de RNA citoplasmático, ou mais maduro na condição inversa; e 

apresenta maior volume. Em condições de estresse suficiente para estimular 

a linhagem eritrocitária da medula óssea, ocorre liberação dos elementos 

imaturos para a circulação como, por exemplo, os reticulócitos, que 

atravessam os sinusóides da medula óssea e entram na circulação, 

transformando-se em eritrócitos após 24 horas.  

A exposição à poluição atmosférica tem sido considerada por alguns 

autores estímulo suficiente para provocar a liberação dos elementos 

medulares (Suwa et al., 2002). 

 

 

1.4.4  Mielograma 

 

O mielograma é útil na investigação diagnóstica e acompanhamento 

de inúmeras doenças que acometem a medula óssea, como as 

hematológicas, as de depósito e as parasitárias. A medula óssea é 

responsável pela hematopoese e seu ritmo de produção dos elementos do 

sangue depende da demanda de cada série, separadamente. As principais 

séries constituintes da hematopoese são: a granulocítica, a eritroblástica, a 
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megacariocítica, a linfoplasmocitária e a monocítica. A realização do 

mielograma permite avaliar quantitativa e qualitativamente a medula óssea. 

A possibilidade de estimulação da medula óssea através de 

mediadores inflamatórios liberados pelo processo inflamatório pulmonar, 

desencadeado pela exposição a poluentes atmosféricos, tem sido proposta 

(Suwa et al., 2002). Em conseqüência dessa estimulação ocorreria o 

aumento na síntese medular dos neutrófilos e a liberação desses elementos 

para a circulação, assim como o aumento na síntese medular dos 

reticulócitos. 

 

 

1.4.5  Proteína C Reativa (PCR) 

 

A proteína C reativa (PCR) é uma das principais proteínas de fase 

aguda, pois sua concentração pode aumentar precocemente 10 a 100 

vezes, nas primeiras 24 horas de processos infecciosos, inflamatórios, 

infarto do miocárdio, neoplasia, etc. (Heinrinch et al., 1990). Além de 

permitir discriminar processo infeccioso bacteriano (níveis mais altos) de 

processo infeccioso viral (níveis mais baixos), sua dosagem pode ser 

usada como indicador de risco para doença cardiovascular de forma 

independente dos outros fatores de risco já conhecidos, uma vez que 

sinaliza a existência de processo inflamatório crônico. 

Em estudos prospectivos, tem sido demonstrada a associação entre 

esse marcador e o risco para doença cardiovascular, similar ao do 



                                                                                                                                         Introdução 

Tese de Doutorado Marjorie Paris Colombini 

32 

fibrinogênio (Lowe, 2005, 2006), e uma associação positiva frente à 

exposição a níveis aumentados de PM10 no ar atmosférico (Seaton et al., 

1999; Routledge et al., 2003).  

 

 

1.4.6  Citoquinas 

 

Citoquinas são fatores humorais secretados por células ativadas 

imunologicamente como, por exemplo, os macrófagos, quando estes são 

ativados pela presença de antígenos ou de outras citoquinas. 

Funcionalmente são organizadas em grupos de acordo com suas 

principais atividades (Kishiyama, Adelman, 2000): 

1) as que promovem e mediam a imunidade natural, como a IL-1, IL -

6, interferon (IFN-?) e IL-8; 

2) as que dão suporte a processos inflamatórios alérgicos, como a IL-

4 (promotoras da produção da IgE), IL-3, IL-9 e IL-10; promovem 

crescimento das células mastocitárias, e estimulam o fator de 

crescimento da colônia granulocítica-macrofágica (GM-CSF); 

3) as que controlam a atividade reguladora linfocitária, como a IL -10, 

produzida pelos linfócitos helper TH2, e  IFN-?, produzido pelo 

linfócito helper TH1; 

4) as que agem como fator de crescimento hematopoiético, como a 

IL-7 e o GM-CSF. 
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Citoquinas que mediam resposta inflamatória, como a IL-6, têm sido 

investigadas no lavado brônquio alveolar, em humanos voluntários, 

saudáveis, expostos à poluição atmosférica, com clara associação ao 

processo inflamatório pulmonar (Ghio, Devlin, 2000); e têm sido também 

utilizadas como marcadores no estudo das alterações hematológicas 

conseqüentes à exposição aos poluentes atmosféricos (Delfino et al., 2005). 

 

 

1.4.7  Fibrinogênio 

 

O fibrinogênio é uma proteína dimérica, de alto peso molecular, 

sintetizada primariamente nas células do parênquima hepático, e participa dos 

estágios finais do processo da coagulação sanguínea, onde, sob ação da 

trombina, é clivado, permitindo a formação do coágulo de fibrina. Sua síntese 

é marcadamente aumentada durante estados de estresse, como dano 

tecidual, processos infecciosos e inflamatórios, por tratar-se de uma proteína 

de fase-aguda. O fibrinogênio pertence ao grupo classe II das proteínas 

reativas, e sua formação é induzida pela IL-6. O aumento na produção da IL-6 

pelas células inflamatórias estimula os hepatócitos a aumentarem a síntese 

de proteínas de fase aguda tipo II (Kishiyama, Adelman, 2000). 

Dados epidemiológicos indicam que altos níveis de fibrinogênio 

plasmático estão associados ao aumento do infarto do miocárdio e acidente 

vascular cerebral (Eisenberg et al., 2003). A associação do fibrinogênio 

plasmático com eventos vasculares e não vasculares, e morte (Fibrinogen 
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Studies Collaboration, 2005) pode resultar de efeitos não específicos na 

resposta inflamatória (Lowe, 2005), como os provocados por condições 

adversas de vida, e ambientais, como, por exemplo, baixa condição sócio-

econômica, infecções e tabagismo.  

Atualmente, inúmeros estudos experimentais e epidemiológicos têm 

ressaltado aumentos dos níveis do fibrinogênio em resposta à exposição aos 

poluentes atmosféricos (Pekkanen et al., 2000; Brook et al., 2004; Delfino et 

al., 2006). 

 

 

1.4.8  Fator VIII 

 

O fator VIII da coagulação é uma glicoproteína que participa da fase 

intermediária da via intrínseca da cascata da coagulação. É aparentemente 

sintetizada pelo fígado e endotélio, e secretada no plasma, onde circula 

complexado à molécula de von Willebrand. O fator VIII funciona como um 

cofator na coagulação sanguínea, acelerando a conversão de fator X a X 

ativado, na presença de fator IX ativado, cálcio e fosfolípide. É considerado 

uma proteína de fase aguda em humanos, e recentemente foi 

demonstrado ser responsiva a IL-6. (Ichinose, Davie, 1994). 

Os efeitos do PTS sobre o fator VIII da coagulação não são 

conhecidos e, sendo este fator reconhecidamente associado à doença 

trombótica venosa (Kamphuisen et al., 2001; Kyrle et al., 2003; Lowe, 

2005, 2006), faz-se necessário estudar o impacto da exposição ao PTS 

sobre esse marcador de risco trombótico. 
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1.4.9  Coagulograma 

 

O estudo das proteínas da coagulação envolve o estudo das 

diferentes vias de ativação da cascata da coagulação, a saber, via 

intrínseca, extrínseca e comum que são avaliadas nos testes que 

compõem o coagulograma. 

A avaliação da via extrínseca se dá através do teste denominado 

Tempo de Protrombina (TP) que avalia o fator VII e os fatores da via 

comum, X, V, II e I; enquanto os fatores XII, XI, IX, VIII são avaliados pela 

via intrínseca através do Tempo de Tromboplastina Parcial ativada (TTPa).  

Os mecanismos que associam poluição e alterações nos fatores de 

coagulação sanguínea permanecem incertos, sendo a inflamação um dos 

contribuintes principais, uma vez que promove a síntese do fator tecidual 

em leucócitos e células endoteliais estimuladas por citoquinas 

inflamatórias, proteínas de fase aguda e espécies reativas de oxigênio 

(Baccarelli et al., 2007). A exposição do sangue a fatores que ativam a via 

extrínseca da coagulação (via fator VII) é monitorada pelo TP. 

Os níveis plasmáticos de poucos fatores da coagulação têm sido 

investigados como potenciais mediadores da hipercoagulabilidade 

relacionada à poluição atmosférica, especificamente, o fibrinogênio e o 

fator VII (Seaton et al., 1999; Baccarelli et al., 2007). A associação entre 

exposição aos agentes poluentes do ar e hipercoagulabilidade, não tem 

sido determinada pelos testes globais da coagulação. 
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Até o presente momento, na literatura, a análise dos efeitos biológicos 

provocados pelo material particulado sugere um mecanismo de toxicidade, 

porém, sem elucidar todas as etapas, nem tampouco, seus componentes. 

Assim sendo, a realização de estudos experimentais controlados se faz 

necessária no intuito de complementar os achados epidemiológicos que 

têm mostrado uma associação clara entre poluição atmosférica e 

morbimortalidade por doenças cardiovasculares. A hipótese de que ocorra 

efeito direto do material particulado sobre o músculo cardíaco, à 

semelhança dos pulmões, merece ser investigada. Além disso, é preciso 

melhor caracterizar a influência da composição dos poluentes atmosféricos 

liberados por diferentes fontes de emissão sobre a resposta biológica local 

e sistêmica. 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVOS 
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2.1  Geral 

 

Analisar os efeitos agudos da exposição a baixas concentrações de 

material particulado total em suspensão, emitido por diferentes fontes, 

sobre marcadores inflamatórios locais e sistêmicos em diferentes tecidos 

de ratos. 

 

 

2.2  Específicos 

 

1. Caracterizar a composição inorgânica dos materiais particulados 

provenientes de três diferentes fontes de poluentes, a saber, automotiva, 

industrial e da queima de biomassa, especialmente no que diz respeito aos 

metais de transição. 

2. Analisar a resposta biológica local pela exposição aguda a baixas 

concentrações de material particulado total em suspensão, de diferentes 

fontes de emissão, através da mensuração do óxido nítrico exalado 

pulmonar e da avaliação do estresse oxidativo tecidual pulmonar e cardíaco, 

utilizando marcador específico para o isoprostano 8-Epi-Prostaglandina F2a. 
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3. Analisar a resposta sistêmica provocada pela exposição aguda a 

baixas concentrações do material particulado total em suspensão, de 

diferentes fontes de emissão, através dos seguintes marcadores 

hematológicos: hemograma completo (séries vermelha, leucocitária e 

plaquetária), reticulócitos, relação granulocítica-eritrocítica medular, 

fibrinogênio, fator VIII, tempo de protrombina e tempo de tromboplastina 

parcial ativada. 

 



 

 

3. MÉTODOS 
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Toda a parte experimental do presente estudo foi realizada no 

Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental do Departamento de 

Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

O protocolo do experimento foi aprovado pela Comissão de Ética do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (Anexo A).   

 

 

3.1  Obtenção das Amostras de PTS, Análise da Composição 

Elementar, Extração dos Filtros e Preparo das Soluções 

Aquosas 

 

As partículas foram coletadas em filtros de fibra de vidro, com 12 mm 

de diâmetro e baixa espessura, secos previamente a 50ºC, durante  24 

horas, e pesados antes e após a coleta das partículas.  

As partículas totais em suspensão (PTS) foram coletadas usando 

amostrador de alto volume (HIVOL, Energética® Brasil). Para obtenção do 

PTS de São Paulo (fonte automotiva), o amostrador foi colocado em uma 

área externa da Faculdade de Medicina situada em uma intersecção com 



                                                                                                                                           Métodos 

Tese de Doutorado Marjorie Paris Colombini 

42 

grande tráfego, aproximadamente a 15 metros acima do nível da rua. O PTS 

de Cubatão, um centro industrial petroquímico e químico do estado de São 

Paulo, foi obtido com o amostrador localizado em um posto de gasolina perto 

de uma grande siderúrgica. 

O PTS gerado a partir da queima da cana-de-açúcar foi obtido na 

cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, durante o período da queima 

dessa planta (de Maio a Outubro). 

A concentração dos metais de transição foi determinada através da 

análise de dispersão de energia raio-X fluorescente (ED-XRF, energy 

dispersive X-ray fluorescence), também conhecida como fluorescência de 

raio-X não dispersiva, em aparelho da marca Shimadzu®, modelo EDX-

700HS (Shimadzu Corporation, Analytical Instruments Division®, Kyoto, 

Japão). A determinação da composição elementar do material particulado 

coletado em filtros requer a análise de um filtro não exposto, cujo resultado é 

utilizado para se obter os valores dos elementos constituintes do filtro. Estes 

valores são descontados dos valores encontrados na amostra. Os resultados 

da análise de FRX são apresentados através da média do percentual de 

cada elemento em relação à área total varrida para todos os filtros 

analisados. 

Posteriormente à análise de raio-X fluorescente, as partículas 

aderidas aos filtros foram extraídas por processo de agitação ultra-sônica em 

meio aquoso. Foram preparadas suspensões de PTS em água destilada na 

concentração de 20 µg/mL, e estas foram armazenadas sob refrigeração 

entre a 2  e 8oC.  
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3.2  Animais 

Ratos Wistar adultos machos, com três meses de idade, pesando 

entre 300 e 350 g, foram obtidos no biotério da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Campinas, no Estado de São Paulo. Os animais foram 

mantidos a 22-23ºC, em ciclos diários, alternando 12 horas em ambiente 

escuro e 12 horas em ambiente claro, com controle da umidade relativa do 

ar. Foram alimentados com ração e água ad libitum . (Medeiros et al., 2004; 

Rivero et al., 2005).  

Os animais foram divididos em quatro grupos de 15 animais, assim 

definidos: 

a) Grupo I: Utilizado como controle. Recebeu instilação da solução de 

Black Carbon, um grafite inerte (BC); 

b) Grupo II: Recebeu instilação da solução PTS de São Paulo; 

c) Grupo III: Recebeu instilação da solução PTS de Cubatão; 

d) Grupo IV: Recebeu instilação da solução PTS de Araraquara. 

   

 

3.3  Obtenção e Análise do Óxido Nítrico Exalado, e 

Instilação do Particulado Total em Suspensão (PTS) 

 

Os sessenta ratos foram submetidos à entubação orotraqueal sob 

anestesia com Rompum (Xilasina, 0,4 ml/rato, via intraperitoneal) e 

Ketamina-S(+) (Cloridrato de Ketamina, 50 mg/kg de peso, via 
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intraperitoneal), usando-se um laringoscópio pediátrico adaptado e um tubo 

de polietileno com 16 mm de diâmetro, inserido para servir como tubo 

endotraqueal.  

Após a anestesia, e previamente à instilação das amostras de PTS 

e do material-controle, foram coletadas amostras do óxido nítrico exalado 

(eNO) com os animais sob ventilação mecânica, própria para roedores 

(modelo 683; Harvard Apparatus®; Holliston, MA) e ajustada para manter 

uma ventilação normal (freqüência respiratória de 70 inspirações/min e 

volume total de 10 ml/kg ou peso corpóreo). Na porção inspiratória do 

ventilador foi conectado um filtro para reduzir a zero a concentração de 

óxido nítrico no ar de entrada, e na porção expiratória, um balão 

impermeável ao óxido nítrico, aluminizado, com capacidade volumétrica 

de 1,5 litro, próprio para esse tipo de coleta (Mylar Bag; Sievers 

Instrumentes Inc., Boulder, CO). O tempo de coleta foi de cinco minutos 

(Prado et al., 2004). 

  Decorrido esse tempo, os balões foram selados e o óxido nítrico 

mensurado por quimioluminescência, em analisador de resposta rápida 

(Model 280 NOA –Nitric Oxide Analyser – Sievers Instrumentes Inc., 

Boulder, CO), calibrado com mistura padrão de NO (N2 a 45 ppm, White 

Martins Gases Industriais, São Paulo, SP, Brasil). A concentração média 

do óxido nítrico foi registrada em partes por bilhão (ppb), como índice da 

concentração do óxido nítrico no ar exalado.  

Posteriormente à coleta do eNO, procedeu-se à instilação de um 

mililitro da solução específica em cada rato, através da cânula, de maneira 
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fracionada, respeitando-se intervalos de, pelo menos, três inspirações. Após 

recobrarem a consciência, os animais retornavam às suas gaiolas 

localizadas no biotério, e lá permaneceram por 24 horas.  

Decorridas 24 horas da instilação dos poluentes, os animais foram 

anestesiados com Nembutal (pentobarbital sódico, 50 mg/kg de peso 

corpóreo, via intraperitoneal), submetidos à entubação orotraqueal, e 

amostras do eNO (pós-instilação) foram coletadas e mensuradas conforme 

metodologia acima citada. 

 

 

3.4  Obtenção das Amostras Sanguíneas 

  

 Realizada a coleta do eNO (pós-instilação), os animais foram  

exsanguinados via aorta abdominal, e amostras de sangue foram coletadas 

em tubos contendo anticoagulante EDTA (ácido etileno-diamino-tetracético) 

e citrato a 3,2%, padronizados para os exames hematológicos e de 

hemostasia, respectivamente .  
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3.5  Análise Laboratorial dos Parâmetros Hematológicos e de 

Hemostasia 

 

3.5.1  Parâmetros Hematológicos: Hemograma e Reticulócitos 

 

A contagem automatizada das células sanguíneas (células brancas, 

células vermelhas e plaquetas) e dos reticulócitos foi mensurada em 

equipamento hemocitômetro XE 2000, da Sysmex, Roche, através da 

associação de metodologias, a saber: impedância elétrica para avaliação 

dos eritrócitos e das plaquetas, dispersão a laser associada à citoquímica 

para classificação do tamanho e complexidade nuclear dos leucócitos, e 

citometria de fluxo associada à coloração fluorescente para a avaliação dos 

reticulócitos.  

A contagem diferencial dos leucócitos foi confirmada em método 

manual de contagem de lâmina sob microscopia óptica. As lâminas foram 

coradas pela coloração de Leishman, um corante amplamente utilizado em 

hematologia laboratorial. A coloração se deu em duas etapas: na primeira, 

as lâminas foram cobertas com solução pura do corante por cinco minutos 

(fase de fixação), e na segunda, água em pequena quantidade foi 

adicionada por mais quinze minutos (fase de coloração propriamente dita). 

Logo após, as lâminas foram lavadas com água corrente, e secas ao ar. A 

contagem diferencial foi realizada em sistema cego de identificação, com 

contagem de 100 células em aumento final de 400x. 
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3.5.2  Parâmetros de Hemostasia: Fator VIII, Fibrinogênio, Tempo 

de Protrombina e Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada 

 

A determinação do Fator VIII da coagulação foi mensurada por 

metodologia coagulométrica one-step utilizando-se plasma deficiente em 

fator VIII, da Helena Laboratories. Os níveis funcionais do fibrinogênio 

(Fibriquik, BioMèrieux S.A., Etoile, França)  foram determinados por 

método de Clauss modificado (metodologia coagulométrica). O tempo de 

Protrombina (Simplastin Excel S) e o tempo de tromboplastina parcial 

ativada (Platelin LS) foram mensurados por metodologia coagulométrica, 

utilizando-se reagentes da BioMèrieux S.A., Etoile, França. Todos os 

marcadores de hemostasia foram determinados em plasma citratado e 

mensurados em equipamento Thrombolyzer Rack Rotor (Behnk Elektronik - 

Organon Tekinica), totalmente automatizado.  

Por problemas metodológicos, no presente estudo não foram 

avaliados os seguintes parâmetros: a velocidade de hemossedimentação 

eritrocitária, a proteína C reativa e as interleucinas. 

 

 

3.6  Análise da Medula Óssea 

 

 A medula óssea foi coletada do fêmur dos animais por 

transsecção do osso na parte proximal, para permitir a exposição da 
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medula, imediatamente após a exsanguinação dos animais. Em seguida, 

a medula óssea foi aspirada com auxílio de seringa e agulha, e uma 

extensão ou imprint foi realizada em lâmina para microscopia. Foram 

feitas duas lâminas por animal, secas ao ar e coradas com coloração de 

Leishman, a mesma utilizada na contagem diferencial dos leucócitos, 

descrita no item 3.5.1. 

 A análise e a contagem das células medulares foram realizadas por 

médico patologista clínico habilitado, em sistema cego de identificação, em 

microscopia óptica com aumento final de 1000x. Foram avaliadas 250 

células por lâmina, sendo classificadas em: granulocíticas precursoras 

(mieloblastos, promielócitos, mielócitos e metamielócitos) e granulocíticas 

maduras (bastonetes e segmentados), eritroblastos, linfócitos, plasmócitos, e 

a relação granulocítica-eritrocítica foi determinada, sendo esta última, a de 

nosso interesse. 

 

 

3.7  Análise Histológica Pulmonar e Cardíaca 

 

Após a coleta das amostras sanguíneas e medula óssea, os pulmões 

e o coração de cada animal, por grupo, foram cuidadosamente dissecados in 

bloc para o estudo histológico. Um cateter plástico foi introduzido no lúmen 

traqueal e solução de formalina tamponada foi instilada nos pulmões, a uma 

pressão constante de 25 cm de H2O, mantida por 24 horas. Durante o 
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processo de fixação, os blocos coração e pulmão foram mantidos imersos 

em solução tamponada de formalina.  Depois de completado o processo de 

fixação, cortes sagitais dos lobos pulmonares e secções transversais de 

ambos os ventrículos foram realizados, e submetidos aos procedimentos 

histológicos de rotina para o embebimento por parafina. Cortes finos de 

cinco milímetros de espessura foram preparados e corados com 

hematoxilina-eosina (HE) para estudo histológico descritivo. 

 

 

3.8  Análise do Estresse Oxidativo 

 

 O potencial oxidativo de cada uma das partículas foi avaliado por 

metodologia imunohistoquímica, através do uso de um marcador estável, o 

anticorpo anti-8-Epi-Prostaglandina F2a (Isoprostane assay kit, goat anti-8-

Epi-PGF2Alpha, Oxford Biomedical Research). A imunohistoquímica 

utilizada para a pesquisa do anticorpo em tecido parafinado foi realizada 

pelo método biotina-estreptavidina peroxidase.       

Os órgãos escolhidos foram os pulmões e o coração. Duas lâminas 

de cada órgão, por animal, previamente parafinadas, foram codificadas e 

analisadas por médico patologista habilitado, que desconhecia a codificação 

das lâminas. Foram realizadas duas leituras em momentos distintos (intra-

observador) e a concordância entre as leituras foi estimada pelo coeficiente 

de correlação de Kappa, sendo aceitável um valor maior que 70%. A 

intensidade da positividade da reação foi avaliada, em cada lâmina, e 
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quantificada de acordo com escore qualitativo pré-definido, como ausente, 

leve, moderado e intenso, e transformada em variáveis numéricas discretas, 

zero, 1, 2 e 3, respectivamente.  

 

 

3.9  Análise Estatística 

  

  Análises descritivas foram realizadas para todas as variáveis. Os 

resultados das variáveis quantitativas foram expressos como medidas de 

tendência central e de dispersão. Os resultados das variáveis qualitativas 

foram expressos por valores absolutos e relativos.  

A comparação entre os grupos, dos efeitos à exposição aos diferentes 

PTS, nos desfechos adotados, foi realizada pela análise de variância 

(ANOVA) para as variáveis com distribuição normal, e pelo teste de Kruskal 

Wallis para aquelas que não satisfizeram essa condição. Quando 

demonstrada diferença entre grupos, o teste de Tukey foi adotado para 

identificar os grupos divergentes (SPSS versão 13; SPSS Inc .®, Chicago, Il). 

O nível estatístico de significância adotado foi de 5%.  

 



 

 

4. RESULTADOS 
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4.1  Análise das Partículas 

 

A Tabela 1 apresenta a análise da composição dos elementos 

inorgânicos presentes em cada uma das amostras de PTS, obtidas por 

análise de fluorescência por raio-X.  

 

Tabela 1. Análise da composição dos elementos inorgânicos das amostras de PTS 

Elementos dos PTS FONTES DE PTS 

 São Paulo Cubatão Araraquara 

 Média % (DP*) Média % (DP) Média % (DP) 

Al (Alumínio) 0,003 (0) - � - 

Si (Sílica) 0,004 (0) 1,280 (0) 0,002 (0) 

S (Enxofre) 47,320 (5,50) 5,420 (4,07) 20,780 (4,07) 

K (Potássio) 0,004 (0) 0,003 (0) 0,003 (0) 

Ca (Cálcio) 2,650 (1,77) 36,060 (4,76) 0,200 (0,30) 

Fe (Ferro)    47,790 (0,57) 53,340 (3,37) 73,280 (5,11) 

Cu (Cobre) 1,160 (0,49) 3,140 (0,03) 5,110 (2,51) 

Zn (Zinco) 0,004 (0) - 0,003 (0) 

Sr (Estrôncio) 0,110 (0,12) 0,680 (0) 0,003 (0) 

Zr (Zircônio) 0,004 (0) - 0,003 (0) 

Ba (Bário) 0,004 (0) - 0,003 (0) 

Pb (Chumbo) 1,220 (0,60) 0,080 (0,27) 0,580 (0,27) 

V (Vanádio) 0,003 (0) - 0,002 (0) 

*Desvio padrão; � Abaixo do limite de detecção.  
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O PTS de São Paulo, representativo da fonte automotiva , apresentou 

altas concentrações de enxofre (dióxido de enxofre) e chumbo, e menores 

de ferro e cobre, na comparação com os grupos de Cubatão e Araraquara. O 

PTS proveniente de fonte industrial (Cubatão) apresentou altas 

concentrações de cálcio, moderadas concentrações de ferro e cobre, 

enquanto que o PTS gerado pela queima de cana-de-açúcar (Araraquara) 

mostrou altas concentrações de ferro e de cobre, seguidas por moderadas 

concentrações de enxofre na comparação com os demais grupos. 

 

 

4.2  Análise Descritiva dos Animais Utilizados 

 

 Todos os animais utilizados no estudo pertenciam à mesma raça, 

gênero e possuíam a mesma idade, diferindo somente em relação ao peso. 

A Tabela 2 mostra a variável de peso entre os grupos dos animais.  

 

Tabela 2.  Média e desvio padrão do peso dos animais 

Grupos de animais Peso médio (gramas) Desvio Padrão 

Black Carbon 332,3 14,8 

São Paulo 345,4 27,1 

Cubatão 335,1 31,0 

Araraquara 340,2 16,5 
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4.3  Análise do Óxido Nítrico Exalado (eNO) 

 

A Figura 1 mostra o delta do óxido nítrico exalado (determinações pré 

e pós-exposição) mensurado por análise de quimioluminescência.                  

 

 

Figura 1.  Média e desvio padrão do delta do NO exalado (eNO) medido nos 

quatro grupos analisados  

 

 

Todos os particulados totais em suspensão foram capazes de promover 

aumento das concentrações do eNO quando comparados ao grupo-controle 

(black carbon), mas o PTS de origem automotiva foi o único grupo com 

significância estatística na comparação com os demais (p = 0,04). 
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4.4  Análise dos Marcadores Hematológicos, de Hemostasia 

e da Medula Óssea 

 

A tabela 3 mostra os marcadores hematológicos, de hemostasia e da 

medula óssea, relacionados à inflamação, que foram afetados pelo PTS. 

Uma intensa resposta inflamatória foi observada no grupo exposto ao 

PTS proveniente de fonte automotiva, com aumentos dos níveis do 

fibrinogênio, fator VIII e plaquetas de 26.36% (p = 0,03), 53.86% (p = 0,03) e 

20.75% (p < 0,001), respectivamente, comparado ao grupo black carbon. 

O PTS originado pela queima da cana-de-açúcar foi capaz de produzir 

resposta inflamatória sistêmica evidenciada pelo aumento de 49,45% dos 

níveis plasmáticos do fator VIII comparado ao grupo-controle (p < 0,05), e de 

2,4% dos níveis do fibrinogênio (p > 0,05).  

 O PTS de origem industrial produziu discreto aumento dos níveis do 

fator VIII e aumento de 22,22 % na contagem global dos leucócitos, embora, 

ambos sem significância estatística na comparação com o grupo-controle, e 

demais grupos (p > 0,05); e não foi observada alteração do nível plasmático 

do fibrinogênio. Esse grupo foi o único a apresentar efeito sobre a medula 

óssea, com aumento da relação granulocítica - eritrocítica, sugerindo maior 

liberação de leucócitos pela medula óssea após exposição, embora sem 

significância estatística.  
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Tabela 3.  Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos dos marcadores 

hematológicos, hemostáticos e da medula óssea afetados pelo PTS, 

com e sem significância estatística. 

Black Carbon São Paulo Cubatão Araraquara Parâmetros 

Média (DP*) 

Min† – Max‡ 

Média (DP) 

Min – Max 

Média (DP) 

Min – Max 

Média (DP) 

Min – Max 

Leucócitos  

(103/mm3) 

3,4 (1,8) 

1,6 - 8,3 

3,0 (1,0) 

1,4 - 5,2 

4,1 (2,0) 

9,9 -8,6 

3,0 (1,1) 

1,3 – 5,2 

Neutrófilos  

Bastonetes 
(103/mm3) 

1,0 (0,2) 

1,0 -2,0 

1,2 (0,8) 

0,0 - 3,0 

1,6 (1,3) 

1,0 – 6,0 

0,9 (0,2) 

0,0 -1,0 

Plaquetas  

(103/mm3) 

615,9 (98,25) 

46,4 -793,0 

743,7∗  (73,4) 

585,0 - 891,0 

645,5 (109,0) 

387,0 - 903,0 

479,0 (230,8) 

240,0 -716,0 

Fator VIII  

(%) 

120,3 (24,2) 

86,0 - 153,0 

185,1∗∗  (37,1) 

146,0 - 286,0 

129,2 (33,0) 

92,4 – 190,0 

179,8∗∗  (42,7) 

101,0 – 523,0 

Fibrinogênio  

(mg/mL) 

246,9 (32,9) 

194,0 - 325,0 

312,0∗  (42,7) 

249,0 - 389,0 

236,8 (37,8) 

198,0 - 335,0 

252,8 (40,5) 

201,0 – 359,0 

R G/E¶ 

Medular 

1,2 (0) 

1,2 -1,2 

2,5 (1,2) 

1,0 - 4,4 

3,5 (3,0) 

1,5 – 9,6 

2,9 (1,5) 

1,5 - 6,6 

*Desvio padrão; † Mínimo; ‡ Máximo; ¶ Relação Granulocítica/Eritrocítica; 
∗ Diferente do grupo Black Carbon, Cubatão,  e Araquara (p < 0,05);  
∗∗ Diferente do grupo Black Carbon (p < 0,05).  
 
 
 

Exposição aguda ao PTS de origem automotiva, industrial e 

proveniente da queima da cana-de-açúcar não foi capaz de produzir 

alteração nos seguintes parâmetros laboratoriais: contagem global de 

células vermelhas (RBC), hemoglobina, hematócrito, índices hematimétricos 

(volume corpuscular médio - VCM, concentração média de hemoglobina – 
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HCM), reticulócitos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, tempo de 

protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada (Anexos B, C e D). 

 Os valores do TTPa não puderam ser considerados pois a 

padronização existente no laboratório de Coagulação da DLC, HC FMUSP, 

considera todo resultado encurtado, em segundos, igual ao valor mínimo de 

normalidade adotado. Sendo assim, os resultados encurtados do TTPa que 

refletiam a existência de altos níveis plasmáticos do fator VIII, foram 

considerados normais, ou seja, com tempos de 25 segundos, e uma relação 

igual a 1. Infelizmente, não foi possível recuperar, no arquivo do 

equipamento utilizado para o processamento das amostras, os reais valores 

obtidos, em especial, os dos grupos com alteração nos níveis do fator VIII. 

 Os valores do Tempo de Protrombina relacionados à razão 

normatizada internacional (INR) não foram considerados, por ser esse 

parâmetro de utilidade em pacientes que fazem uso de anticoagulação oral, 

não sendo essa uma condição dos animais, nesse experimento. 

 

 

4.5  Análise Histológica Pulmonar e Cardíaca  

 

 A instilação das partículas provenientes de diferentes fontes 

promoveu mudanças inflamatórias no parênquima pulmonar. Os achados 

mais consistentes foram focos de infiltrados no parênquima pulmonar, 

constituídos por células polimorfonucleares e macrófagos nas áreas centro-

acinares e bronquiolite respiratória. Esses achados foram mais intensos nos 
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animais que receberam partículas originadas de fonte de tráfego (Figura 2, 

setas). O padrão focal observado nas lesões deveu-se provavelmente ao 

procedimento de instilação, uma situação que pode favorecer o acesso das 

partículas às áreas dependentes do pulmão. Nenhuma mudança histológica 

aparente foi observada no coração.  

 

 

 

Figura 2. Fotomicrografia de parênquima pulmonar dos animais expostos ao PTS 
automotivo (coloração HE, 400x) 
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 A Figura 3 mostra o padrão histológico observado no tecido pulmonar 

de ratos expostos ao material particulado coletado em Araraquara. Foram 

observadas áreas de inflamação ativa, com células polimorfonucleares no 

lúmen dos alvéolos pulmonares (setas). 

 

 

 

Figura 3.  Fotomicrografia de parênquima pulmonar dos animais expostos ao PTS 
proveniente da queima da cana-de-açúcar (coloração HE, 400x) 
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 A Figura 4 mostra o padrão histológico observado no tecido pulmonar 

de ratos expostos ao material particulado coletado em Cubatão. Foram 

observados focos de maior acúmulo de macrófagos no lúmen dos alvéolos 

pulmonares (setas). 

 

  

 

Figura 4.  Fotomicrografia de parênquima pulmonar dos animais expostos ao PTS 
industrial (coloração HE, 400x) 
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 A Figura 5 mostra o padrão histológico observado no tecido pulmonar 

de ratos expostos ao black carbon (grupo-controle). Foram observadas raras 

alterações teciduais, representadas pela presença de eventuais macrófagos 

no lúmen dos alvéolos pulmonares. 

 

 

 

Figura 5.  Fotomicrografia de parênquima pulmonar dos animais expostos ao 

Black Carbon (coloração HE, 400x) 
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4.6  Análise do Estresse Oxidativo 

 

A figura 6 mostra os cortes histológicos pulmonares (A e B) dos 

animais expostos ao PTS da queima da cana-de-açúcar, que apresentaram 

marcação positiva para o anticorpo anti-8-Epi-Prostaglandina F2a 

(Isoprostano), na reação de imunohistoquímica. A marcação positiva foi 

observada no bronquíolo terminal (seta 1) e na artéria bronquíolo terminal 

(seta 2), na camada muscular.  

 

 

   

 
Figura 6.  Aspectos da reação de imunohistoquímica para o marcador isoprostano (8-

Epi-Prostaglandina F2a) em pulmão (A e B) (400x) 
 
 

A                                 
                    1 
 
 
 
 
 
 
  2 

 B     1       2    
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A figura 7 mostra os cortes histológicos do coração (A e B) dos 

animais expostos ao PTS da queima da cana-de-açúcar, que apresentaram 

marcação positiva para o anticorpo anti-8-Epi-Prostaglandina F2a 

(Isoprostano), na reação de imunohistoquímica. A marcação positiva reflete 

a ocorrência de peroxidação lipídica e, foi observada no tecido conjuntivo  

presente entre os fascículos, denominado perimísio (setas). 

 

 

  

                                        

Figura 7.  Aspectos da reação de imunohistoquímica para o marcador isoprostano 
(8-Epi-Prostaglandina F2a) em coração (A e B) (400x) 

 
 
 

A B 
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A tabela 4 mostra os valores de tendência central e de dispersão do 

escore quantitativo para estresse oxidativo induzido nos pulmões e coração 

pelos diferentes PTS. Os coeficientes de correlação de concordância de Kappa 

para as análises do pulmão e do coração foram 0,88 e 0,83, respectivamente. 

 

Tabela 4.  Médias e desvio padrão da análise do estresse oxidativo 

Tecidos Estresse Oxidativo 

 Black Carbon 

Média (DP*) 

Min† – Max‡ 

São Paulo 

Média (DP) 

Min – Max  

Cubatão 

Média (DP) 

Min - Max 

Araraquara 

Média (DP) 

Min - Max 

Pulmões 0,89 (0,78) 

0 - 2 

1,50 (0,71) 

0 – 2 

2,00 (0,94) ∗  

1 - 3 

2,40 (0,70) ∗  

1 -3  

Coração 1,22 (0,67) 

0 - 2 

1,20 (1,14) 

0 - 3 

1,89 (0,93) 

1 - 3 

2,33 (0,71) ∗∗  

1 - 3 

*Desvio padrão; † Mínimo; ‡ Máximo; ∗  Diferente do grupo Black Carbon (p < 0,05); 
∗∗ Diferente dos grupos Black Carbon e São Paulo (p < 0,05).  

 
 
 
Uma significativa resposta oxidativa foi observada nos pulmões e 

coração de ratos expostos ao PTS derivado da queima da cana-de-açúcar  

(p < 0,001). O PTS de origem industrial induziu alterações significativas nos 

pulmões (p = 0,02) e menores no coração (p > 0,05). O grupo automotivo 

apresentou um efeito muito discreto nos pulmões, e nenhum efeito no 

coração (p > 0,05). 



 

 

5. DISCUSSÃO 
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Os resultados obtidos mostraram que uma única administração de 

pequena quantidade de partículas atmosféricas (20 µg) via intratraqueal foi 

capaz de desencadear resposta inflamatória pulmonar e sistêmica e que a 

composição das partículas afetou a magnitude do dano induzido local e 

sistemicamente.  

A metodologia adotada em nosso estudo, incluindo o cuidado com os 

animais, a instilação intratraqueal e a análise dos órgãos é parte de um 

protocolo de pesquisa que tem sido utilizado pelo nosso grupo (Medeiros et 

al., 2004; Rivero et al., 2005). 

O PTS gerado a partir de fonte automotiva, que apresentou as 

maiores concentrações de enxofre e chumbo, seguidas por menores de ferro 

e cobre, na comparação com os demais grupos, foi capaz de produzir a mais 

intensa inflamação pulmonar expressada pela histologia pulmonar e pelos 

níveis de óxido nítrico exalado, este último, um reconhecido marcador de 

processo inflamatório (Shahid et al., 2005; Delfino et al., 2006). É 

reconhecido que a resposta inflamatória pulmonar induz a liberação de 

substâncias pró-trombóticas na circulação (Brook et al., 2004; Routledge, 

Ayres, 2005; Delfino et al., 2005), expandindo a área de influência dos 

efeitos adversos provocados pela poluição.  Ambos os PTS, o de origem 

industrial e o proveniente da queima da cana-de-açúcar não foram capazes 

de produzir tão notável aumento nos níveis do óxido nítrico exalado. 
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Esse resultado pode ser atribuído, principalmente, à presença de 

espécies químicas emitidas pelos veículos, tais como metais e 

hidrocarbonetos. É também importante notar que partículas de tráfego 

exibiram altas concentrações de enxofre (Tabela 1). A forma predominante 

de enxofre (S) no PM2,5 é a SO3 (sulfato secundário), um derivado da 

oxidação do dióxido de enxofre, que quando em contato com alguns metais 

de transição, como por exemplo o ferro, é convertido em ácido sulfúrico e 

sulfato ácido, ambos poderosos agentes irritantes para os pulmões, como 

demonstrado em experimentos animais (Rall, 1974; Künzli, Tager, 2006). 

Misturas de enxofre e material particulado são freqüentemente mais tóxicas 

do que o enxofre isoladamente, e a toxicidade depende da concentração de 

enxofre e da natureza e do tamanho das partículas (Künzli, Tager, 2006).  

O presente estudo também demonstrou que pequena quantidade de 

PTS administrada a ratos foi capaz de promover aumento nos níveis 

plasmáticos do fator VIII e do fibrinogênio.  Novamente, esses efeitos foram 

mais intensos nas partículas derivadas da fonte automotiva e, em uma 

menor extensão, nas partículas produzidas pela queima da cana-de-açúcar. 

Resposta sistêmica de fase aguda, como a expressada por esses dois 

marcadores hemostáticos tem sido considerada condição de risco para 

ruptura da placa de ateroma em indivíduos coronariopatas e para trombose 

(Routledge, Ayres, 2005). Outro efeito observado foi o aumento na contagem 

de plaquetas, também considerado um fator de risco associado à trombose, 

pois colabora para o aumento da viscosidade sanguínea (Pekkanen et al., 

2000). Estudos prévios têm enfatizado os efeitos das partículas (PM2.5, PM10, 
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e PTS) no fibrinogênio, levando em consideração a massa (Pekkanen et al., 

2000; Brook et al., 2004; Delfino et al., 2005; Vermylen et al., 2005) ao invés 

de sua composição. Os resultados encontrados reforçam a utilidade da 

especificação química das partículas na avaliação da toxicidade. 

As partículas coletadas na área industrial foram hábeis em promover 

estresse oxidativo nos pulmões e em menor extensão no coração, sendo 

esses efeitos maiores do que os observados para o PTS de fonte 

automotiva. Por outro lado, houve discreta inflamação sistêmica 

representada por um pequeno aumento nos níveis do fator VIII, no intervalo 

de tempo estudado. A magnitude dessa resposta poderia ser explicada pelo 

alto percentual de cálcio existente na amostra. Na literatura, tem sido 

demonstrado que calcita (CaCO3) apresenta a habilidade de reduzir a 

biodisponibilidade de metais para a acidificação, agindo como uma espécie 

de quelante, ou seja, diminuindo a disponibilidade destes metais para 

provocar efeitos adversos à saúde (Zhang, Huang 2005). Investigações por 

períodos de tempo prolongados talvez pudessem evidenciar a presença de 

respostas inflamatórias dependentes de proteínas de fase aguda.   

Esse grupo foi o único que produziu aumentos na contagem global 

dos leucócitos, no número dos neutrófilos bastonetes e na relação 

granulocítica-eritrocítica medular, ambas as alterações consideradas fatores 

de risco cardiovascular (Routledge et al., 2003; Delfino et al., 2005). Esses 

efeitos são apontados por outros autores e sugerem ativação direta da 

inflamação celular (Nemmar et al., 2002a; Brook et al., 2004).   



                                                                                                                                         Discussão 

Tese de Doutorado Marjorie Paris Colombini 

69 

No PTS gerado a partir da queima da cana-de-açúcar foi observada a 

presença de ferro e cobre em alto percentual, na comparação com os 

demais grupos, e um maior efeito oxidativo pulmonar e cardíaco (Tabela 4). 

Alguns autores têm atribuído aos metais de transição, em especial, ao ferro 

e ao cobre, a capacidade de induzir injúria oxidativa não somente pulmonar, 

mas também cardíaca (Costa, Dreher, 1997; Campen et al., 2002; Routledge 

et al., 2003; Künzli et al., 2006).  

A resposta inflamatória sistêmica, embora menor nesse grupo em 

comparação com a produzida pelo PTS de fonte automotiva, também é 

relevante do ponto de vista do risco trombótico e da exacerbação de doença 

isquêmica cardiovascular pré-existente, uma vez que, estudos prévios 

correlacionam aumento de 1% nos níveis de fibrinogênio com o risco de 

1,7% para o infarto agudo do miocárdio (Meade et al., 1993).  

Não é possível afirmar se o efeito oxidativo cardíaco observado neste 

estudo reflete a ocorrência de um processo tóxico, no entanto, Madamanchi 

et al. (2005) afirmam que vários modelos animais de estresse oxidativo 

cardíaco têm sustentado a idéia de que as espécies reativas de oxigênio têm 

um papel causal na aterosclerose e demais doenças cardiovasculares. O 

efeito oxidativo cardíaco tem sido considerado por muitos autores fator de 

risco para a ocorrência de disfunção da regulação autonômica cardíaca e, 

conseqüentemente, para a ocorrência de arritmias, mudanças na taxa de 

variabilidade cardíaca e vasoconstrição (Costa, Dreher, 1997; Campell et al., 

2001; Gurgueira et al., 2002; Magari et al., 2002; Routledge et al., 2003; 

Brook et al., 2004; Delfino et al., 2005; Rhoden et al., 2005; Bhatnagar, 
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2006). Na tentativa de explicar os rápidos efeitos adversos ocorridos no 

sistema cardiovascular, como o infarto agudo do miocárdio, poucas horas 

após a exposição à poluição, muitos autores têm postulado a possibilidade 

de componentes solúveis do material particulado, como por exemplo, os 

metais de transição que se associam ao PM2,5, serem capazes de 

rapidamente cruzarem a barreira epitelial pulmonar em direção à circulação, 

ocasionando efeitos diretos no sistema cardiovascular, fígado e sangue 

(Nemmar et al., 2002a; Brook et al., 2004; Geiser et al., 2005; Routledge, 

Ayres, 2005). 

A Figura 8 apresenta de forma esquemática os prováveis mecanismos 

fisiopatológicos envolvidos nos desfechos observados para cada um dos 

grupos de poluentes, apresentados anteriormente  e o impacto potencial 

desses efeitos no sistema cardiovascular.   
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Figura 8.  Prováveis mecanismos fisiopatológicos desencadeados pela 

composição elementar dos diferentes PTS e o impacto potencial no 
sistema cardiovascular 

 
 

Os mecanismos responsáveis pelas diferentes respostas observadas 

entre as partículas, ou seja, uma maior inflamação pulmonar induzida pela 

fonte automotiva, uma maior oxidação cardíaca induzida pela queima de 

biomassa, e uma mais intensa alteração na contagem de células sanguíneas 

nas partículas industriais, não puderam ser plenamente avaliados nesse 

estudo, devido a algumas limitações intrínsecas em nossos dados. Embora 

tenha sido realizada a análise elementar das partículas, conhecemos pouco 

do estado de valência dos elementos presentes nas partículas, e não temos 

nenhuma informação a respeito dos componentes orgânicos. 

Nossos esforços foram direcionados para detectar inflamação e não 

explorar a patogênese dos eventos observados. Entretanto, a despeito das 
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limitações acima mencionadas, há em nossa opinião, informações úteis no 

presente estudo. Primeiramente, foram detectadas evidências de inflamação 

e estresse oxidativo, este último, evidenciado através da peroxidação 

lipídica, tanto local como sistemicamente, face a doses muito baixas de 

partículas ambientais, sustentando o conceito de que, agudamente, o 

aerossol ambiente pode induzir inflamação subclínica mesmo a baixas 

concentrações. Além disso, a magnitude e o tipo de resposta foram afetados 

pela fonte emissora das partículas, indicando que somente a massa das 

partículas não é um bom estimador da exposição. Estes achados 

apresentam subsídios para suportar os resultados observados em inúmeros 

estudos epidemiológicos que avaliam morbidade e mortalidade 

cardiovasculares após exposições agudas ao material particulado. 



 

 

6. CONCLUSÕES 
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O modelo experimental utilizado foi adequado para a avaliação e 

comparação dos efeitos locais (pulmonar e cardíaco) e sistêmicos 

produzidos pela inalação dos diferentes tipos de material particulado total em 

suspensão, permitindo as seguintes conclusões: 

1) A análise da composição elementar dos diferentes PTS mostrou 

predomínio de enxofre e ferro na fonte automotiva, predomínio de 

cálcio e ferro no PTS industrial e, predomínio de ferro e cobre no 

material proveniente da queima da cana-de-açúcar; 

2) O particulado total em suspensão pode induzir, agudamente, 

inflamação subclínica mesmo a baixas concentrações; 

3)  A inflamação pulmonar, mesmo que subclínica, ocorrida em 

decorrência da inalação do particulado total em suspensão leva a 

uma inflamação sistêmica, evidenciada pelo aumento dos níveis 

plasmáticos dos componentes da coagulação, fator VIII e fibrinogênio; 

4) O particulado total em suspensão pode induzir, agudamente, 

estresse oxidativo em sítio pulmonar e extrapulmonar, como ficou 

evidenciado pelos achados no tecido cardíaco; 
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5)   A fonte emissora das partículas afeta o tipo e a magnitude da 

resposta inflamatória. 

 

 

 

 



 

 

7. ANEXOS 
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Anexo A.  Termo de  Aprovação do Protocolo de Pesquisa 
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Anexo B.   Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos da série vermelha do 

hemograma não afetados pelo  PTS 

Black Carbon São Paulo Cubatão Araraquara Parâmetros 

Média (DP*) 
Min† – Max‡ 

Média (DP) 
Min – Max 

Média (DP) 
Min – Max 

Média (DP) 
Min – Max 

Eritrócitos 
(106/mm3) 

7,83 (0,65)  
6,53 - 8,96 

7,68 (0,46) 
7,15 – 8,69 

8,1 (0,5)      
7,4 – 9,2 

7,57 (0,6) 
6,48 – 8,54 

Hemoglobina 
(g/dL) 

14,0 (1,45)  
11,0 - 16,70 

14,8 (0,83) 
13,7 – 17,1 

14,3 (0,65) 
13,2 – 15,5 

13,4 (0,91) 
11,6 – 14,7 

Hematócrito 
(%) 

41,3 (4,6)    
32,9 – 49,3 

43,5 (2,6) 
40,2 – 49,8 

42,8 (1,7) 
39,9 – 45,8 

40,2 (2,6) 
35,1 – 43,8 

VCM 52,3 (2,35)   
48,5 – 57,9 

55,9 (1,54) 
53,1 – 58,3 

53,1 (2,0) 
49,3 – 56,6 

53,2 (1,8) 
49,2 – 56,2 

HCM 17,8 (0,75)   
16,8 – 20,0 

19,1 (0,6) 
18,2 – 20,4 

17,7 (0,62) 
16,7 – 18,8 

17,7 (0,49) 
16,6 – 18,4 

CHCM 33,9 (0,78)   
31,6 – 34,8 

34,2 (0,57)  
33,3 – 35,8 

31,3 (1,67)  
33,7 – 34,5 

33,3 (0,45)  
32,6 – 34, 

RDW 16,9 (1,9)     
12,8 – 19,2 

15,7 (5,26)  
11,4 -29,1 

16,6 (2,47)  
12,4 – 21,2 

16,3 (2,36)  
12,0 - 20,0 

Reticulócitos 
(%) 

3,2 (0,42)      
2,6 – 3,8 

2,8 (0,84)    
1,3 – 4,2 

2,2 (0,55)    
1,0 – 3,0 

2,9 (0,66)    
2,2 – 4,4 

*Desvio padrão; † Mínimo; ‡ Máximo  
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Anexo C.  Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos dos componentes 

da série branca do hemograma não afetados pelo  PTS 

Black Carbon São Paulo Cubatão Araraquara Parâmetros 

Média (DP*) 

Min† – Max‡ 

Média (DP) 

Min – Max 

Média (DP) 
Min – Max 

Média (DP) 
Min – Max 

Neutrófilos 
(103/mm3) 

24,7  (14,0) 
11,0 – 68,0 

21,2 (11,7) 
1,0 – 40,0 

25,2 (11,4) 
2,0 – 49,0 

24,6 (11,6) 
9,0 – 47,0 

Neutrófilos 
segmentados 
(103/mm3) 

23,6 (13,9)  
10,0 – 67,0 

19,9 (11,1) 
1,0 – 38,0 

23,6 (10,9) 
1,0 – 47,0 

23,7 (11,5) 
9,0 – 46,0 

Linfócitos 
(103/mm3) 

72,4 (14,2)  
31,0 – 88,0 

74,9 (12,6) 
56,0 – 96,0 

71,2 (11,4) 
50,0 – 97,0 

72,0 (12,2) 
50,0 – 90,0 

Monócitos 
(103/mm3) 

2,6 (1,8)        
1,0 – 6,0 

3,0 (1,5)     
1,0 – 6,0 

3,13 (1,5)   
1,0 – 6,0 

2,7 (2,1)     
1,0 – 7,0 

Eosinófilos 
(103/mm3) 

0,2 (0,4)          
0 – 1,0 

0,6 (0,8)       
0 – 2,0 

0,4 (0,9)       
0 – 3,0 

0,5 (0,9)       
0 – 3,0 

Basófilos 
(103/mm3) 

0 0 0 0 

*Desvio padrão; † Mínimo; ‡ Máximo. 
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Anexo D. Média, desvio padrão, valores mínimos e máximos dos marcadores 

hemostáticos não afetados pelo  PTS 

Black Carbon São Paulo Cubatão Araraquara Parâmetros 

Média (DP*) 

Min† – Max‡ 

Média (DP) 

Min – Max 

Média (DP) 
Min – Max 

Média (DP) 
Min – Max 

Tempo de 
Protrombina 
(segundos) 

25,8 (1,45) 
23,9 – 29,0 

26,6 (2,13) 
23,7 – 32,3 

22,1 (4,82) 
14,6 – 28,5 

21,6 (4,81) 
14,8 – 28,8 

Atividade de 
Protrombina (%) 

36,4 (2,86) 
31,7 – 41,2 

35,1 (3,49) 
27,6 – 40,7 

47,8 (14,33) 
32,4 – 75,0 

49,0 (14,6) 
32,0 – 72,0 

*Desvio padrão; † Mínimo; ‡ Máximo. 
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Anexo E.  Submissão do artigo “Composition of ambient particles influences 

pulmonary and systemic inflammatory responses in rats” ao American 

Journal Respiratory and Critical Care Medicine – American Thoracic 

Society, número Blue-200705-744OC 
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