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RESUMO 

 
 
Barbosa, S M M . ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS 

SOBRE O DESENCADEAMENTO DE CRISE ÁLGICA EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES PORTADORES DE ANEMIA FALCIFORME NA CIDADE 

DE SÃO PAULO.  São Paulo, 2.006,  233 p. Tese (Doutorado) - Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

Objetivo: Esse estudo foi desenvolvido para avaliar o impacto dos poluentes 

do ar na morbidade nas crianças e adolescentes portadoras de anemia 

falciforme. Métodos: Foram utilizadas as associações entre as 

concentrações diárias entre as concentrações dos poluentes do ar (PM10, 

SO2, NO2, CO, e O3) e os atendimentos no Pronto Socorro de anemia 

falciforme (CID 10 – D57) no período de Setembro de 1999 até dezembro de 

2004. Foi utilizado o desenho de case – crossover com dias de exposição de 

referencia escolhidos utilizando-se uma abordagem estratificada por tempo 

onde as exposições no dia índice foram comparadas a exposições com dias 

do mesmo mês com o mesmo valor de temperatura como o caso índice, 

controlando-se para o dia da semana . Estação do ano, clima e covariantes 

variáveis lentas foram controladas por pareamento. Também foram adotados 

modelos onde as exposições do caso índice foram comparadas às 

exposições para o mesmo dia da semana ou a cada três dias. Os efeitos 

estimados também foram estratificados para as duas causas principais de 

atendimento no pronto socorro de pacientes falciformes, dor e infecção 



 
 

respiratória. Resultados: As variações de interquartile aumentaram nas 

médias móveis de PM10 (25.9 µg/m3), NO2 (64.8 µg/m3), SO2 (8.1 µg/m3), CO 

(1.2 ppm), e O3 (57.23 µg/m3) foram associadas com aumento de 19.2% 

(95% CI: 11.2 – 27.8), 15.6% (95% CI: 6.3 – 25.8), 14.5% (95% CI: 6.6 – 

23.0), 15,1% (95% CI: 7.7 – 23.1), e 10% (95% CI: 1,3 – 18,6) nos 

atendimentos totais dos pacientes falciformes no pronto socorro, 

respectivamente. Na análise estratificada para dor, que é a manifestação 

cardinal dos processos de vaso-oclusão, os aumentos nos atendimentos dos 

pacientes falciformes com dor (23.1%, 95%CI: 11.0 – 36.5) devido a um 

aumento na variação interquartile da média móvel de 3 dias do PM10 foi 43 % 

maior que nos pacientes falciformes sem dor. Conclusão: esse estudo 

mostra que o efeito da poluição do ar na saúde da população pediátrica não 

se restringe às doenças respiratórias. Também , entre os pacientes 

falciformes a manifestação principal dos efeitos adversos foi associada com 

o processo inflamatório dos vasos, reproduzindo resultados já observados 

entre pacientes adultos e idosos saudáveis e não saudáveis. Finalmente, 

esse estudo mostrou que os efeitos da poluição do ar na saúde ainda não 

esta definitivamente estimados e outros resultados serão observados em 

mais investigações. 

Descritores: 1. poluição do ar, 2. anemia falciforme, 3. serviços médicos de 

emergência 4. estudos cross – over, 5.  dor, 6. estresse oxidativo, 7. 

crianças 

 

 
 



 
 

SUMMARY 
 

Barbosa, S M M . Study of the influence of environmental factors in the 

development of pain crisis in children and adolescents with sickle cell 

disease in the city of São Paulo. São Paulo, 2.006, 233 p. Tese (Doutorado) - 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 
ABSTRACT 

Objective: This study was developed to assess the impact of air pollutants on 

sickle cell morbidity in children and adolescents. Methods we examined the 

associations between daily air pollutants concentrations (PM10, SO2, NO2, 

CO, and O3) and sickle cell (ICD10th revision: D57) emergency room visits, 

from September 1999 to December 2004. We applied a case-crossover 

design with referent exposure days chosen using the time-stratified approach 

such that exposures on the case day were compared to exposures on days 

of the same month with the same value of temperature as the case day, 

controlling for day of the week. Season, weather, and slowly varying 

covariates were controlled for by matching. We also adopted models where 

exposures on the case day were compared to exposures on the same day of 

the week or on every third day. Effects estimates were also stratified by the 

two main causes of sickle cell emergency room visits, pain and respiratory 

infections. Results: interquartile range increases of the 3-day moving 

averages of PM10 (25.9 µg/m3), NO2 (64.8 µg/m3), SO2 (8.1 µg/m3), CO (1.2 

ppm), and O3 (57.23 µg/m3) were associated with increases of 19.2% (95% 

CI: 11.2 – 27.8), 15.6% (95% CI: 6.3 – 25.8), 14.5% (95% CI: 6.6 – 23.0), 



 
 

15,1% (95% CI: 7.7 – 23.1), and 10% (95% CI: 1,3 – 18,6) in total sickle cell 

emergency room visits, respectively. When the analyses were stratified by 

pain, the main clinical manifestation of vase-occlusion process, increases in 

visits of sickle cell patients with pain (23.1%, 95%CI:11.0 – 36.5) due to an 

interquartile range increase of the 3-day moving averages of PM10 were 43% 

higher than in sickle cell patients without pain. Conclusions: this study found 

that the effects of air pollutants on children’s health are not limited to 

respiratory diseases. Also, among sickle cell patients, the main manifestation 

of adverse effect was associated with inflammatory process of vases, 

reproducing results already observed among healthy and non-healthy adults 

and elderly people. Finally, this study showed that the burden of air pollution 

on health has not been definitively estimated and other outcomes deserve 

further investigation. 

Descripts: 1. air pollution, 2. sickle cell disease, 3.emergency department, 4. 

study case cross-over 5. pain, 6. oxidative stress, 7. children. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Em 1981 durante o lançamento do ônibus espacial Columbia, foi 

colocado em órbita um instrumento conhecido como MAPS (Measurement of 

Air Pollution from Satélite). Foi realizada, então, a primeira mensuração da 

alta concentração de Monóxido de Carbono (CO) sobre a Ásia tropical, 

África e América do Sul, tornando claro que a poluição do ar é certamente 

um assunto de implicações internacionais (Figura 1) (Akimoto 2003). 

 

 

Figura 1: Mapa da Poluição do ar global produzido pela Envisat's 

SCIAMACHY 

 

As imagens mostraram que a poluição atmosférica não deriva apenas 

da produção de energia industrial, mas também da queima de combustível 

derivado do petróleo, incêndios florestais, queima de restos agrícolas e 

combustão de derivados vegetais. 
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A imagem mostrou a media global da concentração de dióxido de 

nitrogênio (NO2) da troposfera na coluna de densidade vertical (VCD) entre 

janeiro de 2003 e junho de 2004, como medido pelo instrumento 

SCIAMACHY no ESA’a Envisat. A escala é de 1015 moléculas/cm2. A 

imagem foi produzida por S. Beirle, U. Platt and T. Wagner of the University 

of Heidelberg's Institute for Environmental Physics. (ESA, 2006) 

O significado desse achado é global. Não importa a origem da 

população, seja de países desenvolvidos, em desenvolvimento ou pouco 

desenvolvidos A poluição atmosférica afeta a todos não importando a sua 

origem geográfica. 

A poluição do ar, particularmente nas cidades, certamente não é um 

problema novo. As mudanças ambientais da terra são tão velhas como o 

próprio planeta. O homem, através do seu desenvolvimento ajudou a alterar 

o ambiente precocemente, desde os tempos da idade da pedra (Simeonov, 

2006).  

A poluição do ar como resultado das atividades do ser humano tem 

sido característica do desenvolvimento urbano há séculos desde a 

descoberta do fogo até a utilização de combustível de origem vegetal como 

carvão, resíduos das colheitas, esterco e madeira como fonte de energia 

para cozimento dos alimentos, aquecimento, assim como em outras 

necessidades domésticas. (AMDUR, 1990). 

Aliado ao desenvolvimento humano temos o aumento da atividade 

econômica e crescimento populacional com a utilização de recursos de uma 
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forma desordenada além da intensificação da utilização da energia com um 

maior destaque a partir da revolução industrial.  

A fumaça sulfurosa residual, já era descrita como causadora de mal 

estar nas populações urbanas da antiga Roma havendo inclusive descrição 

de mal estar decorrente do excesso de fumaça. Na Idade Média, com o 

incremento da urbanização, a utilização de carvão para o aquecimento das 

habitações normalmente apinhadas, criava uma atmosfera de fumaça 

sulfurosa, cuja sujeira resultante pairava sobre a cidade. No século XIII, 

foram tomadas as primeiras medidas para regulamentar o ar pelo Rei 

Eduardo I da Inglaterra que instituiu normas para o uso e a queima de 

carvão na cidade de Londres. (Amdur, 1990) 

O problema da pobre qualidade do ar já é bem documentado desde o 

século XVII. (Hill, 1997). 

John Evelyn, em 1661, (Simonov, 2006) descreveu o ar de Londres: 

“a cloud of sea- coal, as there be a remblence of hell upon earth, it is in this 

volcano in a foggy day: this pestilent smoke, wich corrodes the very iron, and 

spoils all the movables, leaving soot on all things that it lights: and so fatally 

seizing on the lungs of inhabitants, that cough and consumption spare no 

man” (“uma nuvem de carvão, como se fosse o inferno por sobre a terra, e 

esta em um vulcão nos dias de fog: esta fumaça pestilenta, que corrói o ferro 

e saqueia todos os bens móveis, deixando fuligem em todas as coisas que 

brilham: e fatalmente se apodera dos pulmões dos habitantes, essa tosse e 

consumo não poupam nenhum homem.”). 
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O processo de criação de energia radiante utilizada inicialmente 

para o cozimento dos alimentos e aquecimento progrediu através dos 

tempos para a conversão da energia radiante em energia mecânica 

necessária para os processos industriais. O uso de carvão, óleo e derivados 

de combustíveis fósseis intensificaram-se a partir da revolução industrial 

(Amdur, 1990 ; Simeonov, 2006). 

Essa intensificação da utilização da energia que se iniciou na 

revolução industrial apresentou o seu custo, pois a combustão dos derivados 

fósseis e da biomassa acabaram por gerar a poluição, (Simeonov, 2004) fato 

que acompanha a humanidade até os dias atuais.  

Mas o que é a poluição? 

A poluição é qualquer substância introduzida em nosso meio 

ambiente que vai afetar de uma forma adversa a utilização dos recursos 

disponíveis. Podemos considerar a poluição atmosférica como a existência 

de uma substância química que compõem o ar fora do lugar. (Hill ,1997) 

A poluição acontece porque nenhum processo natural ou humano 

como a manufatura ou queima de combustível é 100% eficiente. Cada 

processo produz poluição e/ou perda de energia. A falta de cuidado ou 

tecnologias inadequadas para o fornecimento de energia, agrava a 

quantidade de poluição produzida. (Hill,1997) 

Praticamente, todas as substâncias químicas e qualquer material 

gerado pelo homem ou pela natureza podem produzir poluição. (Hill,1997) 

Como dizia o médico suíço Paracelsus, em meados do século XVI, toda a 

substância conhecida pelo homem é veneno na dependência do grau da sua 
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exposição, não causando surpresa, portanto, o conhecimento atual de que a 

poluição do ar e aumenta a morbidade e a mortalidade inclusive das 

pessoas mais sensíveis. 

Na Inglaterra, durante a revolução Industrial nos séculos XVIII e 

XIX, o uso do carvão nas cidades acontecia em larga escala, tanto para uso 

industrial como para uso doméstico. Esta era a matriz energética conhecida 

e em conseqüência disso os níveis de poluição atingidos eram elevados.  

Quando da existência de condições favoráveis para a formação da 

neblina (fog), havia um aumento maior dos níveis de poluição e o smog 

(fumaça e neblina) era formado. Os efeitos da poluição nos edifícios e 

vegetação se tornaram óbvio. Em 1875, o “Public Health Act” continha uma 

secção relacionada à fumaça com intenção de reduzir a poluição do ar nas 

áreas urbanas (Comittee of the Environmental and Occupational Health 

Assembly of the American Thoracic Society, 1996). 

A história da poluição do ar no século XX se inicia com o 

desenvolvimento industrial de forma global em todos os continentes, com 

cidades modernas com atmosfera saturada de fumaça, ferrugem e dióxido 

de enxofre. Muitos políticos e industriais estavam convencidos que a fumaça 

era o preço a se pagar por esse desenvolvimento. (Simeonov, 2006) 

O século XX apresentou-se como um século de muitas 

transformações, com mudanças intensas no desenvolvimento humano. A 

maior utilização de recursos ocorreu tanto em maior escala, como em maior 

velocidade e dimensão.  



18 
 

Aliado ao crescimento industrial, o segundo maior contribuinte para a 

poluição atmosférica foi o desenvolvimento dos veículos automotores que 

contribuíram para a formação da poluição com a liberação de monóxido de 

carbono e emissão de chumbo na atmosfera dos centros urbanos. 

(Simeonov, 2006) 

A atmosfera é um envoltório gasoso fino que envolve a terra. É um 

lugar dinâmico que apresenta aproximadamente 100 km de forma compacta. 

Além do oxigênio e hidrogênio as camadas atmosféricas contêm muitos 

gases como o dióxido de carbono, ozônio e dióxido de enxofre. 

Adicionalmente metano e clorofluorocarbonetos estão presentes. No século 

XX, as atividades humanas colocaram mais do que gases na atmosfera. A 

queima de combustível fóssil, a fundição de metais e a perda nas 

incinerações liberaram milhares de toneladas de metais potencialmente 

tóxicos no ar. Não devemos esquecer as emissões de chumbo que foram e 

ainda são originárias principalmente dos escapamentos automobilísticos. 

(Hill,1997), embora a gasolina atualmente não contenha mais chumbo na 

maioria dos países. 

Na última metade do século XX, várias publicações sobre os 

episódios de poluição atmosférica e sua correlação com altas concentrações 

de poluentes, estimularam o conhecimento médico sobre os perigos da 

poluição do ar.  

Alguns casos emblemáticos de excesso de poluição do ar e efeitos 

adversos ocorridos na primeira metade do século passado motivaram a 
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realização de vários estudos epidemiológicos sobre a associação entre os 

poluentes e a morbi-mortalidade. 

Em dezembro de 1930 ocorreu o primeiro episódio no Vale de Meuse 

na Bélgica. A região apresentava uma das áreas de grande concentração 

industrial com cerca de 20 quilômetros de comprimento. Faziam parte da 

região usinas siderúrgicas, metalúrgicas, centrais de produção de energia 

elétrica, minas de carvão, carvoarias, fábricas de vidros, de fertilizantes e de 

fundição de zinco com utilização de fornos a carvão ou a gasogênio entre 

outros (fig. 2). 

 

Figura 2: Vale de Meuse 1930 

 

Entre 1 e 5 de dezembro de 1930, um espesso nevoeiro cobriu uma 

grande parte da Bélgica. Havia ausência de ventos e de chuva o que 

dificultou a dispersão dos poluentes que permaneceram estacionados sobre 
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a região. Essa condição atmosférica contribuiu para o acúmulo de poluentes 

aéreos como o dióxido de enxofre (SO2), ácido sulfúrico misto e gases 

fluorídricos. A partir de 3 de dezembro, centenas de pessoas dos vilarejos 

situados na porção mais estreita do Vale de Meuse entre as cidades de Huy 

e Liege começaram a apresentar problemas intensos de origem respiratória. 

Mais de 60 pessoas morreram nos 3 dias subseqüentes, o que representava 

mais de 10 vezes a taxa de mortalidade normal esperada. As pessoas mais 

afetadas foram os idosos, os asmáticos, os debilitados ou aqueles com 

doenças cardíacas prévias. Interessante notar que até as pessoas 

previamente hígidas apresentaram quadro respiratório. As crianças também 

foram afetadas, porém nenhuma morreu. Também foi descrita a existência 

de problemas respiratórios no rebanho bovino. (Fircket, 1931; Nemery et al., 

2001; Bell e Davis, 2001). 

Investigadores concluíram que os sinais e sintomas se relacionavam 

à irritação local na mucosa diretamente exposta ao ar exterior. Atribuíram à 

baixa temperatura e à densidade do nevoeiro a condição que prevaleceu 

sobre uma grande parte da Bélgica.  

Em 1948, nos Estados Unidos, estado da Pensilvânia, na cidade de 

Donora, do dia 27 a 30 de outubro ocorreu uma intensa inversão 

meteorológica anticiclone que se assentou no vale da cidade (figura 3) que 

recebia a poluição das metalúrgicas, carvoarias, e fornalhas industriais para 

aço e ferro. Devido à inversão térmica, não houve a dispersão dos diversos 

poluentes emitidos pelas indústrias da região.  Dezessete pessoas morreram 

no sábado, dia 30 de outubro e mais três pessoas no decorrer da semana. 
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Essa taxa de óbitos foi 6 vezes maior do que a esperada para as regiões de 

Donora e Webster Hollow que apresentava na época, uma população de 

14.000 pessoas. A poluição foi tão intensa, que as funerárias locais não 

tinham caixões suficientes e muitos moradores foram evacuados. Houve 

também um aumento de sintomatologia cardio –respiratória em 

aproximadamente metade da população. (David DL; 2000; Schrenk et al., 

1.949 apud Committee of the Environmental and Occupational Health 

Assembly of the American Thoracic Society, 1996; Bell et al., 2001). 

 

Figura 3: Donora e cercanias 1948. 

 

Em 1952 do dia 5 ao dia 9 de dezembro, uma espessa nuvem de 

poluição cobriu Londres. O tempo estava frio tanto em Londres como nas 

outras cidades, mas a confluência de frentes de alta pressão reduziu o 

movimento do ar para próximo de zero na região sudoeste inglesa durante a 
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segunda semana daquele mês. (figura 4) A massa de ar estacionada 

resultou em uma inversão térmica no vale do Tamisa e em um aumento 

extremamente rápido no conteúdo particulado do smog (neblina + fumaça).  

O rápido aumento da poluição foi seguido, por um intervalo de 

aproximadamente 1 dia (ou menos), de um aumento na taxa de óbitos. 

(Schwartz , 1994). 

 Na região administrativa de Londres, 945 pessoas morreram na 

semana que terminou no dia 5 de dezembro. No fim da semana seguinte 

(dia 13), houve um aumento do número de óbitos para 2484 pessoas. Nas 

outras 166 regiões administrativas da Inglaterra e de Gales, excluindo a 

cidade de Londres, o número de mortes na semana que terminou em 6 de 

dezembro foi de 4585 e 4749 na semana subseqüente (Schwartz , 1994), 

mostrando que o efeito do aumento da concentração de poluição 

atmosférica foi muito menor fora da cidade de Londres. 
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Figura 4: Londres 1952 durante o período do smog 

 A mortalidade ocorreu em todas as faixas etárias, porém a superior 

a 65 anos foi a mais acometida. As doenças relacionadas com a mortalidade, 

nesse episódio, foram em maior freqüência; bronquite, enfisema, tuberculose, 

pneumonia, influenza e doença degenerativa miocárdica. Ocorreram 20 

óbitos por degeneração miocárdica na primeira semana sendo que 25% das 

pessoas que morreram apresentavam concomitantemente alguma doença 

respiratória. Na segunda semana, o número de óbitos por degeneração 

miocárdica aumentou para 53, dos quais 43% sofriam de alguma doença 

respiratória concomitante. O número de casos de morte súbita, que na 
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primeira semana foi de 44, aumentou na semana seguinte para 198 

(Schwartz, 1.994a). 

Tabela 1 - Idade das pessoas falecidas em Londres no evento de 1952 

(Whittow, 1980). 

 

IDADE Período de 7 dias 

anterior ao evento 

Período de 7 dias 

durante o evento 

Todas as idades 945 2484 

Menos de 4 semanas  16 28 

4 semanas a 1 ano 12 26 

1-14 anos 10 13 

15-44 anos 61 99 

45-64 anos 237 625 

65-74 anos 254 717 

75 ou mais 355 949 

Fonte: Whittow, 1980 

Nessa época, não foram notadas epidemias concomitantes na 

Inglaterra. O aumento das concentrações de poluentes foi menor fora de 

Londres. As consultas hospitalares no departamento de emergência 

triplicaram para doenças respiratórias e duplicaram para doenças 

cardiovasculares durante o período do smog. 

O padrão de aumento e decréscimo da poluição do ar e da 

mortalidade diária em Londres durante esse episódio deixa poucas dúvidas 

de que o aumento da mortalidade se deveu à poluição do ar. 

Esse evento relacionado à poluição atmosférica resultou em 

aproximadamente 3000 mortes a mais do que o normal durante as três 

primeiras semanas de Dezembro de 1952. Com uma taxa de mortalidade 
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mais que três vezes o normal para esse período, o fog Londrino de 1952 

tornou-se um estimulante desafio para o estudo epidemiológico da poluição 

do ar. Checar o número de mortes.  

 Schwartz comparou a mortalidade diária e as concentrações de 

material particulado total de 2 a 5 de dezembro, período de 4 dias anterior ao 

episódio ocorrido durante 6 a 9 de dezembro. O aumento médio da 

concentração de material particulado foi de 1.200 µg/m3. Em um modelo de 

risco relativo, isso corresponde a um risco de 1.06 na mortalidade para um 

aumento de 100 µg/m3 na concentração do poluente (Schwartz,1.994b).  

No período do smog, houve um pequeno aumento no número de 

mortes por bronquite e enfisema sem a presença de algum outro fator 

concomitante. Na comparação das causas de morte não respiratórias 

durante o período 1-4 de dezembro e de 5-8 do mesmo mês, a degeneração 

miocárdica aconteceu em 20 casos na primeira semana, sendo que 25% 

destes casos apresentavam concomitantemente alguma doença respiratória. 

Na segunda semana, o número de óbitos por degeneração miocárdica teve 

um acréscimo de 53 casos, sendo que 43% dos pacientes sofriam de 

alguma doença respiratória concomitante. No que tange aos casos de morte 

súbita, houve um aumento de 44 casos na primeira semana para 198 casos 

na segunda semana. (Schwartz, 1994).  

O grande e repentino aumento de morbidade e mortalidade que 

acompanharam esses três episódios corroboraram os fatos já demonstrados 

que a poluição atmosférica podia causar efeitos adversos sobre a saúde 
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humana. O aumento da mortalidade associada a tais eventos forneceu as 

primeiras medidas quantitativas dos efeitos adversos da poluição do ar. 

Os três eventos citados acima (Vale de Meuse, Donora e Londres) 

apresentaram alguns fatores em comum: (Schwartz , 1994). 

1.  Os incidentes ocorreram em locais com ar densamente poluído 

pela combustão do carvão para aquecimento. 

2. Presença de centrais de produção de energia elétrica. 

3. Elevação da concentração de material particulado. 

4. Elevação da concentração de óxidos sulfúricos. 

5. Condições desfavoráveis para a dispersão dos poluentes com a 

presença da nuvem de poluição estacionada por 4- 5 dias. 

6. Aumento do número de doentes decorrentes do aumento da 

poluição 

7. Incremento na mortalidade e morbidade principalmente em 

idosos e quase exclusivamente por doenças respiratórias e 

cardiovasculares.  

Várias análises posteriores indicaram a real grandeza dos efeitos da 

poluição do ar sobre a saúde relacionados ao evento do Smog de Londres 

em 1952. Os efeitos sobre a saúde estenderam-se por um período de tempo 

maior do que o originariamente estimado. As mortes respiratórias e a 

morbidade ocorridas em janeiro e fevereiro são altamente correlacionadas 

com as médias de SO2 e com a concentração total do poluente para a 

semana anterior à semana do evento o que sugeriu que o aumento da 
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morbidade e da mortalidade pudesse ocorrer por exposições cumulativas ou 

por um efeito de defasagem.  

O episódio de poluição em Londres associou-se a um aumento da 

morbidade e da taxa de mortalidade em um período de 2,5 meses 

posteriores. Mostrou-se alta correlação entre os níveis de poluição do ar e a 

morbi - mortalidade, o que indicou que houve uma influência também na 

mortalidade a longo prazo. (Bell, 2001) 

Pesquisas atuais sugerem que o episódio de poluição de Londres 

em 1952 apresentou efeitos imediatos e crônicos sobre a saúde pública.   

Novas evidências existem sobre o impacto crônico sobre a saúde, até 

mesmo de níveis de concentrações baixas de poluição, particularmente 

sobre as doenças cardíacas assim como as respiratórias. (Pope 2000, 

Peters et al, 2000). 

Em 1.962 um novo episódio de poluição excessiva acometeu o 

inverno londrino; houve registro de 340 óbitos a mais do que o esperado, 

sendo esse valor aproximadamente 6 vezes menor do que o ocorrido em 

1.952 (Scott, 1.963). 

Em dezembro de 1991, de 12 a 15 de dezembro, uma nuvem de 

poluição densa com altos níveis de dióxido de nitrogênio e de material 

particulado (PM) estacionou sobre Londres. A concentração de material 

particulado chegou a 228 µg/m3, comparável aos níveis alcançados no 

episódio de 1952. Houve um aumento de 10% da taxa de mortalidade 

durante estes dias.  (Bown, 1994). 
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Vários estudos mostraram que os níveis de poluição do ar em 

muitas cidades de países desenvolvidos e subdesenvolvidos estão 

associados com um aumento das taxas de mortalidade e de morbidade o 

que justifica a preocupação crescente de que a poluição do ar continua a ser 

um perigo para a saúde pública.  

Vários foram os incidentes associados ao aumento extremo de 

poluição (dióxido de enxofre e fumaça), relacionados às condições 

atmosféricas propícias para a não dispersão dos mesmos, o que causou 

efeitos deletérios à saúde. Inúmeros estudos epidemiológicos, experimentais 

e clínicos são realizados com a intenção de se ter um melhor conhecimento 

dos poluentes e de seus efeitos sobre a saúde. Não se restringe apenas à 

observação do aumento da morbidade e mortalidade, mas também aos 

estímulos para o desenvolvimento de propostas para controle dos efeitos 

indesejáveis provocados pela poluição e medidas de controle das emissões 

de poluentes. Há, nos últimos anos, avanços significativos no conhecimento 

pertinente à poluição do ar e seus efeitos sobre a saúde humana (Bernstein, 

2004). 

 Nos Estados Unidos e na Europa, foram adotadas uma série de 

medidas a partir da década de 50 no intuito de se identificar os poluentes 

mais comumente encontrados em centros urbanos e regulamentar padrões 

de qualidade do ar com o propósito de se evitar danos à saúde pública. 

 Em 1.970, a agência responsável pela proteção ambiental 

(“Environmental Protection Agency - EPA”) estabeleceu quais eram os 
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poluentes mais importantes, que poderiam causar danos à saúde da 

população e ao bem estar das pessoas. 

Foram identificados seis poluentes como os mais abundantes nos 

centros urbanos: material particulado inalável (partículas com diâmetro 

menor que 10 µm- PM10) , ozônio (O3), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

nitrogênio (NO2), monóxido de carbono (CO) e chumbo (Bascon ,1.996a). 

Após a análise de todas as evidências de importância, a Organização 

Mundial da Saúde e a “EPA” e a União Européia estabeleceram padrões de 

qualidade do ar ambiente dentro de uma margem de segurança definida 

(Brunerkreef, 2002) (Quadro 1).  

Esses padrões são aqueles necessários para proteger não apenas a 

saúde dos grupos mais susceptíveis, mas também de toda a população.  
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Quadro 1 - Padrões de qualidade do ar adotados pela EPA – Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos. 

 

 

POLUENTE 

 

TEMPO DE AMOSTRAGEM 

 

PADRÁO PRIMÁRIO (µg/m3) 

Partículas inaláveis 

(PM10) 

24 horas 

Média Aritmética Anual 

150 

50 

Partículas inaláveis 

finas (PM2,5) 

24 horas 1 

Média Aritmética Anual 

65 

15 

Dióxido de enxofre 24 horas 2 

Média Aritmética Anual 

365 

80 

Dióxido de nitrogênio Média Aritmética Anual (2) 100 

Monóxido de carbono 1h (2) 

 

................................................................. 

8 h (2) 

40.000 

35ppm 

................................................ 

10.000 

9 ppm 

Ozônio 1h (2) 

 

.................................. ............................... 

8 h (2) 

235 

0,12ppm 

............................................... 

157 

0,08 ppm 

chumbo Média Aritmética Trimestral 1,5 

Fonte: (Manual CETESB 2004) 

(1) A média aritmética das médias anuais (calculadas a partir das médias de 

24 horas) dos últimos três anos consecutivos não pode ultrapassar 

15µg/m³ e a média de três anos dos percentis 98 de cada ano não pode 

ultrapassar 65µg/m³ para nenhuma estação da região. 

(2) Não deve ser excedido mais que - uma vez ao ano. 
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(3) Uma região atende ao padrão de 8h de O3 se a média de 3 anos do 4º 

valor mais alto. (máximas diárias da média de 8h) de cada ano for menor 

ou igual a 0,08 ppm. 

 

Na atualidade, a poluição do ar derivada da combustão de 

combustível fóssil é presente em uma concentração menor que 50 anos 

atrás, sendo que outros componentes ganharam proeminência. A poluição 

do ar fotoquímica caracterizada por altas concentrações de ozônio durante 

os dias quentes e no verão começou a ser encontrada não só em locais 

como Los Angeles, Cidade do México e São Paulo, mas também em várias 

regiões européias. O Óxido de Nitrogênio produzido pela frota crescente de 

veículos automotores cresceu até recentemente. As partículas aéreas 

mudaram de tamanho de distribuição e de composição, o que alterou a sua 

toxicidade. (Brunekreef, 2002). 

A poluição do ar se origina em várias fontes, sendo que a principal é 

a combustão de produtos de origem fóssil. Os poluentes do ar podem ser 

classificados pela sua origem, composição química, tamanho e modo de 

liberação no ambiente (“indoor” situado dentro de ambientes internos e 

“outdoor” ao ar livre). O quadro 2 mostra a classificação dos poluentes do ar 
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Quadro 2 - Classificação dos poluentes do ar 

A. Poluentes primários e secundários 

a. Primários: poluentes emitidos diretamente dentro da atmosfera 

(ex: SO2, algumas espécies de NOx-óxido de nitrogênio, CO e 

PM) 

b. Secundários: poluentes que são formados no ar como resultado 

de reações químicas com outros poluentes e gases (ex: O3, NOx

e alguns particulados) 

 

B. Poluentes internos e externos (indoor e outdooor) 

a. Poluentes Indoor 

1. origem: cozimento e combustão, suspensão de 

partículas, materiais de construção, ar condicionado, 

produtos de consumo, fumo, aquecimento, agentes 

biológicos 

2. produtos: combustão de produtos (tabaco e madeira), 

CO, CO2, SVOC – specif volatile organic compounds-

COV (aldeídos, álcool, cetonas), micróbios e agentes 

orgânicos, poeira, gases tóxicos e fibras de vidro. 

b. Poluentes outdoor 

1. origem: industrial, comercial, transporte, urbano, 

regional, agricultura e natural 

2. produtos: SO2, O3, NOx, CO, PM, COV 

C. Poluentes gasosos e particulados 

a. Gasoso: SO2, NOx, ozônio, CO, COV (ex: dioxinas, benzeno, 

aldeídos...) 

b. Particulados: PM grandes (2,5 - 10µm; regulação padrão = 

PM10) PM fino (0,1- 2,5 µm; padrão de regulação = PM2,5) e PM 

ultrafino (< 0,1 µm ; não regulado) 

Fonte: Aléxis et al 2004 
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Os poluentes que são diretamente emitidos na atmosfera são 

conhecidos como primários, enquanto os que são resultados de reações 

químicas com outros poluentes ou atmosfera são conhecidos como 

poluentes secundários. Embora haja uma relação direta entre a emissão dos 

poluentes primários e as suas concentrações ambientais, uma redução dos 

precursores não leva automaticamente a uma diminuição proporcional dos 

níveis de poluentes secundários. 

As partículas de poluição em suspensão, designadas como material 

particulado ambiental (PM) são classificados em 3 categorias: 

• PM com diâmetro aerodinâmico entre 2,5 e 10 µm: é derivado 

de ambientes terrosos, poeira de estrada (de freios e pneus), 

ruínas de construção ou agregação de pequenas partículas 

de combustão. 

• PM fino com diâmetro aerodinâmico < 2,5 µm: é formado 

durante a combustão de combustível fóssil. 

• PM ultrafino com diâmetro aerodinâmico < 0,1 µm: é formado 

durante a combustão de combustível fóssil. 

 

Os efeitos decorrentes à exposição à poluição do ar na saúde são 

diversos como mostrados a seguir (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Efeitos sobre a saúde associados à poluição do ar. 

EFEITOS SOBRE A SAÚDE E MARCOS BIOLÓGICOS DE RESPOSTA 

ASSOCIADOS À POLUIÇÃO DO AR 

• Excesso de mortalidade cardiorespiratória 

o Mortes por doenças cardíacas e pulmonares em um número 

maior do que o esperado 

• Aumento do uso de serviços de saúde 

o Aumento de hospitalizações, visitas médicas, visitas à 

emergência. 

• Exacerbação da asma 

o Aumento de visitas médicas e uso de medicações 

o Diminuição do peak flow 

• Aumento das doenças respiratórias 

o Aumento de infecções respiratórias, visitas médicas e sintomas 

episódicos. 

• Diminuição da função pulmonar 

o Espirometria, taxa do peak flow, resistência das vias aéreas. 

• Aumento da reatividade das vias aéreas 

o Alteração da resposta com metacolina, carbacol, histamina e ar 

frio. 

• Inflamação pulmonar 

o Influxo das células inflamatórias, mediadores e proteínas. 

• Alteração das defesas do hospedeiro 

o Alteração do clearance muco ciliar, função de macrófagos, 

resposta imune. 

Fonte: Committee of the Environmental and Occupational Health Assembly of the American 
Thoracic Society, 1996 
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1.1. POLUENTES 

 

Sabe-se hoje que a exposição aguda aos poluentes externos é 

causa de morbidade e mortalidade cardiorespiratória. A exposição crônica 

ou repetida a baixos níveis de poluição também é causa de excesso de 

morbidade e mortalidade de causas respiratórias. (Bascom, 1996.). 

A poluição do ar pode ocorrer de forma dependente e independente 

da atividade humana, pois há uma diversidade de ocorrências naturais que 

podem causar poluição aérea como a poeira, sujeira, pólen e fungos. Alia-se 

a esse resultado, a existência das atividades humanas que geram as 

diversas misturas complexas de poluentes nos diversos ambientes externos. 

A poluição do ar externo é assunto de saúde pública a partir do 

momento em que todos nós cidadãos podemos ser potencialmente expostos 

ao ar externo dentro das nossas comunidades. (Bascom, 1996).  

As agências reguladoras dos Estados Unidos, a União Européia, a 

Organização Mundial da Saúde e em São Paulo a CETESB adotam critérios 

e estabelecem limites na regulação da poluição do ar. Essas agências 

reguladoras têm por finalidade controlar e antecipar os efeitos deletérios da 

poluição do ar contribuindo com isso para a melhoria da saúde pública. 

(Quadro 1, 4,5 e 6). 

Os poluentes normalmente identificados e para os quais se 

estabelecem padrões são o ozônio (O3), SO2, material particulado (PM10), 

NO2, CO e Pb. (Quadro 4). 
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Os padrões de qualidade das diversas agências são muito próximos 

entre si. O que se pretende com a utilização desses padrões é proteger a 

saúde de todos os grupos populacionais susceptíveis. Um grupo é 

considerado susceptível se este demonstra uma resposta diferente da 

população geral a um poluente em nível baixo ou em grau mais alto do que o 

resto da população geral. Sabe-se que os indivíduos portadores de asma, de 

enfisema e de cardiopatias graves são identificados como mais susceptíveis. 

Essas medidas padrão também demonstraram a preocupação da 

saúde pública sobre o material particulado ambiental porque, os estudos 

epidemiológicos mostraram um aumento da morbidade e da mortalidade 

cardiorespiratória com um aumento dos níveis ambientais de PM10 e PM 2,5 

A Agencia Americana de Proteção Ambiental a EPA (US 

Environmental Protection Agency) estabeleceu medidas regula tórias padrão 

para o PM10 e PM 2,5. (partículas com diâmetro aerodinâmico de 10 µm e 2,5 

µm respectivamente). 

A mensuração do PM 2,5 é feita separada do PM10 para garantir um 

adequado controle até mesmo das partículas menores que possuem menores 

massas, mas que podem, por conseguinte ser mais facilmente inaláveis e por 

isso mais tóxicas. No que tange às partículas ultrafinas, sabe-se muito menos 

sobre os seus riscos. Estudos recentes mostraram que as partículas 

ultrafinas penetram na circulação sistêmica e exercem uma maior toxicidade 

do que os outros particulados decorrente da alta concentração de metais de 

transição e de substâncias químicas redutoras. (Bernstein 2004).  
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Quadro 4 - Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 03 de 28/06/90) 

 
Poluente Tempo de  

Amostragem 

Padrão  

Primário 

(µg/m3) 

Padrão  

Secundário 

(µg/m3) 

Partículas totais  

Em suspensão 

24 horas1 

MGA2 

240 

80 

150 

60 

Partículas 

inaláveis 

24 horas1 

MAA3 

150 

50 

150 

50 

Fumaça 24 horas1 

MAA3 

150 

60 

100 

40 

Dióxido de enxofre 24 horas1 

MAA3 

365 

80 

100 

40 

Dióxido de 

nitrogênio 

1 hora1 

MAA3 

320 

100 

190 

100 

Monóxido de 

carbono 

1 hora 1 

 

8 horas 1 

40.000 

35 ppm 

10.000 

9 ppm 

40.000 

35 ppm 

10.000 

9 ppm 

Ozônio 1 hora1 160 

 

160 

Fonte: Manual CETESB 2004 

 

1- Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano 

2- Média geométrica anual 

3- Média aritmética anual  

O nível de atenção é declarado pela CETESB com base na Legislação 

Estadual que é mais restritiva (200 µg/m3)  
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Quadro 5 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar (Resolução 

CONAMA nº. 03 de 28/06/90)  

 

PARÂMETROS ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

Partículas totais em 

suspensão 

(µg/m3) – 24 horas 

375 625 875 

Partículas inaláveis 

(µg/m3) – 24 horas 

250 420 500 

Fumaça 

(µg/m3) – 24 horas 

250 420 500 

Dióxido de enxofre  

(µg/m3) – 24 horas 

800 1.600 2.100 

SO2 x PTS 

(µg/m3) – 24 horas 

65.000 261.000 393.000 

Dióxido de nitrogênio 

(µg/m3) – 24 horas 

1.130 2.260 3.000 

Monóxido de carbono 

(ppm) – 8 horas 

15 30 40 

Ozônio 

(µg/m3) – 1horas 

400* 800 1000 

Fonte: Manual CETESB 2004 

 

O nível de atenção é declarado pela CETESB com base na Legislação 

Estadual que é mais restritiva (200 µg/m3) . 
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VALORES DE REFERÊNCIA INTERNACIONAIS DE QUALIDADE DO AR 

Quadro 6 - Níveis máximos recomendados pela Organização Mundial 

da Saúde – 1995 

 
POLUENTE CONCENTRAÇÃO TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

Dióxido de 

enxofre 

125 µg/m3 24 horas 

Dióxido de 

nitrogênio 

200 µg/m3 1 hora 

Monóxido de 

carbono 

10 mg/m3 

.................................................................... 

(9 ppm) 

8 horas 

.............................................. 

Ozônio 

 

120 µg/m3 8 horas 

Fonte: Manual CETESB 2004 

 

Analisaremos a seguir os diversos poluentes do ar e as suas 

características. 

 

1.1 a - Material Particulado 

 

A mistura que fica suspensa no ar, que é composta de partículas 

líquidas e sólidas cuja composição e tamanho são variados na dependência 

de suas fontes emissoras é conhecida como material particulado. (EPA, 

2006; WHO, 2005) 

Essas pequenas partículas, locadas no ar ambiente, originam-se de 

uma gama variada de fontes. É útil distinguir as partículas que são 
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diretamente emitidas (partículas primárias) das que são formadas na 

atmosfera originadas dos gases precursores (partículas secundárias). Os dois 

tipos de partículas são originados de fontes naturais e de atividades 

humanas.  A origem dessas partículas pode ser biológica como o pólen, 

partes de plantas, partes de animais e geológica como poeira e sal marinho. 

A origem antropogênica das partículas primárias inclui a combustão de óleo, 

tratamento dos diversos materiais na produção industrial, abrasão mecânica 

de várias superfícies como ruas, estradas pneus e breques e atividades 

agrícolas. Muitos dos poluentes aéreos gasosos como o dióxido de enxofre, 

óxidos de nitrogênio, amônia e compostos orgânicos voláteis (COV) atuam 

como precursores para a formação das partículas secundárias (aerossóis) na 

atmosfera. (Manual Cetesb 2004) 

 
Quadro 7 - Precursores dos aerossóis secundários e os seus 

componentes particulados 

 

PRECURSOR 

 

COMPONENTE PARTICULADO 

Dióxido de enxofre 

 

Sulfato 

Óxidos de nitrogênio 

 

Nitrato 

Amônia 

 

Amônia 

COV antropogênico Vários compostos de carbono 

orgânico 

COV biológico Vários compostos de carbono 

orgânico 

Fonte: (Manual Cetesb 2004) 
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Os efeitos adversos do material particulado na atmosfera começam 

pelos aspectos estéticos, pois estes interferem na visibilidade e se associam 

à produção de corrosão e sujeira em superfícies (CETESB, 1.997). 

 O seu tamanho, definido pelo diâmetro de uma esfera densa que tem 

a mesma velocidade de sedimentação da partícula em questão, é expresso 

em relação ao seu tamanho aerodinâmico. (Bascon et al., 1.996; Dockery e 

Pope, 1.994). 

As partículas como já citado acima também podem ser divididas em 

três grupos segundo o seu tamanho: 

• partículas grandes - apresentam o diâmetro entre 2,5 e 10 µm e 

geralmente apresentam o pH básico. Derivam-se de combustões 

descontroladas, dispersão mecânica do solo ou outros materiais da 

crosta terrestre que ficam suspensos através de processos mecânicos 

e da névoa oceânica que é produzida pelas ondas, e que contém 

muito cloreto de sódio. Partículas biológicas como polens e esporos 

também estão incluídas nesta categoria (Koutrakis, 1.997). 

• partículas pequenas ou finas - apresentam o diâmetro aerodinâmico 

menor do que 2.5 µm e apresentam freqüentemente pH ácido. Os 

sulfatos e nitratos na forma de aerossóis constituem, em geral, uma 

grande fração dessas partículas. São provenientes da combustão de 

fontes estacionárias como incineradores, termelétricas e de fontes 

móveis como veículos automotores. Devido ao seu tamanho podem 

atingir as porções mais inferiores do trato respiratório. 
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• partículas ultrafinas - com diâmetro aerodinâmico < 0,1 µm: é 

formado durante a combustão de combustível fóssil. 

 

O material particulado, por ter a sua origem decorrente de fontes 

móveis e estacionárias variando em termos de composição física, conteúdo 

químico e tamanho. As partículas pequenas são as que representam maior 

risco à saúde humana. As partículas pequenas ou finas podem até se 

depositar na árvore respiratória. Essas partículas têm a habilidade de 

alcançar as regiões mais inferiores do trato respiratório e contribuem para os 

efeitos negativos sobre a respiração e sobre o sistema respiratório. Esses 

efeitos levam a um agravo das doenças respiratórias existentes assim como 

das doenças cardiovasculares, anomalias nas defesas imunológicas, lesão 

aos tecidos pulmonares, carcinogênese e pode levar até a morte prematura.  

(Regional Environmental Center) 

As partículas grandes são removidas após se depositarem no trato 

respiratório pelos espirros, aparelho mucociliar, pela tosse e deglutição, 

enquanto as partículas que atingem as porções mais distais das vias 

respiratórias são fagocitadas pelos macrófagos alveolares, sendo 

posteriormente removidas pelo aparelho mucociliar ou sistema linfático. (EPA, 

2003 ; WHO, 2006) 

O material particulado pode levar a irritação pulmonar e doenças 

respiratórias. Deve ser lembrado, porém, que os efeitos do material 

particulado variam de forma considerável na dependência da composição das 

diversas substâncias de diferentes tamanhos e quantidades que podem ter 
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ação potencialmente carcinogênica e mutagênica. Carbono elementar, 

hidrocarbonetos poliaromáticos e bases metálicas tóxicas estão entre os 

constituintes do material particulado de grande importância com ação sobre a 

saúde humana. (Regional Environmental Center, 2006) 

 O material particulado e SO2 têm uma atuação sinérgica. Desta 

maneira, os particulados transportam o SO2 para a parte inferior do trato 

respiratório que não poderia ser alcançado de outra forma. O SO2 

normalmente é absorvido pelas paredes do trato respiratório superior. As 

reações químicas entre o SO2 e o material particulado podem formar novos 

compostos como o ácido sulfúrico e o bisulfato de amônia, conhecidos como 

aerossóis ácidos. (EPA, 2003 ; WHO 2006; Regional Environmental Center, 

2006) 

Estudos recentes sugerem que uma pequena variação na exposição 

ao material particulado esta associada com efeitos sobre a saúde, até com 

baixos níveis de exposição (abaixo de 100 µg/m3). 

  

1.1 b - Dióxido de Enxofre (SO2) e Aerossóis Ácidos 

 

O dióxido de enxofre pertence à família dos gases SOx. Esses gases 

são formados quando combustíveis que contém enxofre (principalmente 

carvão e óleo) sofrem combustão. (EPA, 2003) 

O SO2 e os aerossóis ácidos assim como o material particulado 

formam um grupo complexo de poluentes distintos que apresentam fontes 

comuns e que usualmente variam na sua concentração. (Bascon, 1996 a). 
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Resultam da combustão de combustíveis de origem fóssil como carvão e 

petróleo sendo que as fontes principais são os automóveis, as indústrias e as 

termoelétricas. (Regional Environmental Center, 2006) 

Altas concentrações de SO2 podem resultar em dificuldade temporária 

para respirar tanto em adultos como em crianças asmáticas que tenham 

atividades em áreas externas.  A curta exposição de indivíduos asmáticos em 

locais com elevados níveis de SO2 resultará em dificuldade respiratória que 

poderá ser acompanhada de sintomas como chiado, dor torácica ou dispnéia. 

Outros efeitos que estão associados á exposições prolongadas a altas 

concentrações de SO2 em conjunção com altos níveis de PM incluem o 

agravamento das doenças cardiovasculares pré - existentes, doenças 

respiratórias e alterações nas defesas pulmonares. Os subgrupos 

populacionais que podem ser afetados por esta condição incluem indivíduos 

com doenças cardíacas ou pulmonares assim como indivíduos idosos e 

crianças. (EPA 2006) 

Quando transportado pelo ar, o SO2 que está na atmosfera, presente 

em líquido ou aderido à superfície das partículas sofre oxidação e forma o 

ácido sulfúrico (H2SO4). Os fatores implicados nesta transformação são o 

tempo de permanência no ar, temperatura e umidade.  Na dependência do 

tempo que o SO2 e seus derivados, os aerossóis ácidos, permanecem no ar, 

estes serão levados pelos ventos para outras regiões o que permite uma 

atuação do SO2 em regiões distantes das fontes primárias de sua emissão. 

(Calvert et a l.,1.985). 



45 
 

O SO2 apresenta alta solubilidade na água a 30º C. Quando o 

indivíduo esta em repouso, o SO2 é absorvido nas vias aéreas superiores, 

enquanto, quando ocorre um aumento da ventilação (em exercícios físicos), 

ocorre absorção em porções mais distais dos pulmões. (Bascon 1996 a). 

Embora a excreção da maioria do SO2 absorvido seja feita pela urina na 

forma sulfatos e ésteres de sulfato, parte do SO2 é removido pelas narinas 

(Brain, 1.970). Uma pequena porção é incorporada em glicoconjugados 

macromoleculares sulfatados (Yokoyama et al.,1.971). 

A hidratação do SO2 nas mucosas libera íons hidrogênio (H+), sulfito de 

hidrogênio (HSO3
-) e íons sulfito (SO3 

-2), sendo que todos são 

potencialmente irritantes. Pensa-se que essas moléculas tenham atuação 

direta na musculatura lisa ou nas fibras nervosas aferentes que levariam ao 

reflexo de broncoconstricção (Barnes, 1.986).  

No que tange aos aerossóis ácidos, estes se encontram dissolvidos 

nas gotas de água presentes na atmosfera e fazem parte do complexo de 

particulados inaláveis. Os aerossóis ácidos mais comuns são o sulfato (SO4
-) 

e o bisulfato (H SO4
-). O ácido sulfúrico (H2SO4), é o aerossol ácido mais 

irritante para o trato respiratório. Esse potencial irritativo dos aerossóis de 

sulfato deve-se à presença do íon H+, que leva a um pH menor que 1. 

Lippmann em estudo realizado em 1.989, concluiu que o íon H+ era 

responsável pelos efeitos sobre a saúde, e que o SO2 e os aerossóis ácidos 

(H2SO4) seriam o substrato do qual se produz o íon hidrogênio.  

 A presença de amônia na atmosfera ou no trato respiratório promove a 

neutralização dos ácidos com a formação de bisulfato de amônia (NH4HSO4) 
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e sulfato de amônia ([NH4]2SO4), sendo estas as duas formas mais comuns 

de sulfato presentes na atmosfera. Estes compostos são menos ácidos e 

menos irritantes (Amdur, 1.978). O efeito dos aerossóis ácidos sobre as vias 

respiratórias vai depender de uma série de fatores que envolvem desde sua 

capacidade de dissolução em água até sua neutralização pela amônia. O 

ácido sulfúrico e os seus sais de amônia constituem a maior parte das 

partículas finas. (EPA, 2006; WHO, 2006) 

 

1.1 c - Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

 

O dióxido de nitrogênio é um gás altamente reativo que se forma no ar 

ambiente através da oxidação do óxido nítrico. Este processo que ocorre em 

combustão sob altas temperaturas leva a uma reação do oxigênio com o 

nitrogênio que forma além do óxido nítrico (NO), dióxido de nitrogênio (NO2) e 

outros óxidos de nitrogênio (NOx). (WHO, 2006) 

As principais fontes humanas de emissão de óxidos de nitrogênio são 

as emissões em de combustão oriundas dos veículos automotores, havendo 

também, em menor escala, a contribuição de usinas termelétricas e indústrias 

que utilizam como fonte de energia os combustíveis fósseis. (EPA, 2006)  

O óxido nítrico (NO) é convertido em NO2 através de reações de 

oxidação envolvendo o O2, O3 e compostos orgânicos (Bascom et al.,1.996b). 

O NO2 é altamente reativo e, na presença da luz solar, participa 

conjuntamente com oxigênio e hidrocarbonetos de complexas reações que 

formam O3 e outros oxidantes fotoquímicos. O NO2 é considerado um 
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precursor essencial na formação do ozônio. O dióxido de nitrogênio pode 

também reagir com aerossóis ácidos, formando ácido nítrico e nitroso 

(Spengler, 1.990). Diferente de outros poluentes, as concentrações de NO2 

em ambientes internos são extremamente relacionadas com as 

concentrações externas devido à grande facilidade de difusão através de 

mecanismos de ventilação (Shima; Adachi, 1.998), porém em algumas 

situações, a concentração em ambientes internos pode superar a do 

ambiente externo. Dentro das residências existem várias fontes de emissão 

de NO2 e de outros óxidos de nitrogênio, como fogões e aquecedores a gás, 

aquecedores que utilizam querosene e o cigarro. 

O NO2 é um constituinte importante da combustão que gera a poluição 

do ar, e é altamente correlacionado com outros produtos primários e 

secundários da combustão. Estudos epidemiológicos realizados não deixam 

muito claro sobre a extensão dos danos provocados à saúde que podem ser 

atribuídos ao NO2 somente ou a outros poluentes correlatos. 

   

1.1 d - Ozônio (O3) 

 

O ozônio é formado na atmosfera pela reação dos compostos 

orgânicos voláteis e óxidos de nitrogênio na presença da luz do sol que é 

mais abundante no verão. Os compostos orgânicos voláteis (COV) são 

emitidos de uma variedade de fontes onde se incluem as fontes móveis 

(veículos automotores), estacionárias (usinas termelétricas) e produtos de 

uso pessoal (tinturas e fluidos de isqueiro). Fontes naturais como as árvores 
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podem contribuir com a produção de compostos orgânicos voláteis (Bascon 

et al.1.996a). Em ambientes internos, fonte de emissão de ozônio como 

purificadores de ar e máquinas foto copiadoras podem elevar a concentração 

interna deste poluente, mas geralmente a concentração de ozônio externo é 

mais importante.  

Além do verão, a poluição fotoquímica aumentada inclui o período 

entre o fim da primavera e o começo do outono nas regiões de entorno dos 

grandes centros urbanos na dependência da direção dos ventos. Os níveis da 

concentração do O3 aumentam no decorrer do meio da manhã, algumas 

horas após o congestionamento matinal onde há uma emissão máxima de 

óxidos de nitrogênio, e vai atingir o seu ápice no meio da tarde declinando à 

noite.  (Bascon et al,1.996). 

  

1.1 e - Monóxido de Carbono (CO) 

 

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro que é 

formado quando o carbono presente nos combustíveis não é completamente 

queimado. É um componente da exaustão dos veículos automotores que 

contribui com aproximadamente 60% das emissões desse gás. Altas 

concentrações de CO geralmente ocorrem em áreas onde há alta 

concentração de tráfego. O monóxido de carbono é gerado pela combustão 

incompleta de combustíveis orgânicos como óleo, gás natural, gasolina, 

carvão mineral ou madeira. A queima de cigarro também é uma fonte 

considerável de emissão de CO. Nos centros urbanos a maior fonte desse 
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poluente são os veículos automotores (Akland et al., 1.985). Em ambiente 

interno, além do CO proveniente do ambiente externo, existe o produzido no 

local, por aquecedores e fogões a gás, churrasqueiras e pelos fumantes 

(Bascom et al., 1.996b). 

A concentração maior de CO tipicamente ocorre durante os meses 

mais frios quando a emissão de CO é maior e quando as condições de 

inversão térmica são mais freqüentes. 

O CO entra na circulação sanguínea através dos pulmões e reduz a 

entrega de oxigênio para os órgãos e tecidos do corpo. A ameaça à saúde 

por concentrações de CO encontrados algumas vezes no ar ambiente é mais 

séria em indivíduos que sofrem de doenças cardiovasculares como angina 

pectoris.. Em níveis muito mais altos de exposição que não são comumente 

encontrados no ar ambiente, o CO pode ser tóxico até para indivíduos 

saudáveis. Deficiência visual, diminuição na capacidade de trabalho, 

diminuição na habilidade manual, diminuição na capacidade de aprendizado 

e dificuldade em realizar tarefas mais complexas são associadas à exposição 

de níveis elevados de CO.  (EPA, 2006)  

 

1.2. EFEITOS DA POLUIÇÃO DO AR SOBRE A 
SAÚDE 

 

Paulatinamente se reconhecem os efeitos da poluição do ar como um 

problema de saúde pública. A deposição e absorção dos poluentes no 

sistema respiratório têm demonstrado seus efeitos deletérios sobre o homem. 
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Profissionais da saúde devem estar cientes de que a poluição do ar pode ter 

um impacto sobre as pessoas de uma maneira geral e de forma particular nos 

indivíduos pertencentes a grupos mais susceptíveis. (Watson B, 2005) 

A Organização Mundial da Saúde preconiza que o acesso livre ao ar 

de qualidade aceitável é um direito fundamental do ser humano. Embora este 

seja um direito, em 2002 a poluição em ambientes internos decorrentes da 

combustão de combustível sólido era um dos dez fatores de risco para a 

saúde global. (WHO, 2006) 

Há uma intensa pesquisa sobre a ação da poluição do ar sobre a 

saúde. A própria OMS produziu orientações sobre a qualidade do ar que 

acabou por sintetizar muito do conhecido. (WHO, 2006).  

 Eventos extremos de poluição do ar como o evento histórico em 

Londres de 1952, Donora e Vale de Meuse deixam claro que tanto os 

pulmões como o coração pode ser afetado pelos altos níveis de poluição do 

ar. Um grande contingente de dados epidemiológicos, clínicos e toxicológicos 

indica que os processos fisiológicos cardiovasculares e respiratórios além da 

saúde como um todo é afetado de uma forma adversa pelos poluentes do ar, 

apesar da melhora da qualidade do ar iniciada na década de 50 do século 

passado. (Brunekreef B, 2002) 

No que tange a morbidade e mortalidade decorrentes da poluição do 

ar, devemos considerar os mecanismos biológicos com especial enfoque no 

estresse oxidativo e nas funções autonômicas. 

Devemos pensar em fazer uma distinção entre os efeitos agudos e os 

efeitos a longo prazo da poluição do ar por ser importante do ponto de vista 
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biológico e do ponto de vista da saúde pública. Os efeitos agudos da poluição 

do ar são aqueles que ocorrem com a exposição de um ou de poucos dias, 

efeitos subagudos como sendo aqueles que ocorrem com algumas semanas 

e os efeitos a longo prazo são a conseqüência dos efeitos sub clínicos em um 

processo crônico que leva a uma manifestação de morbidade e/ou a morte. 

(Künzli et al 2005) 

Os efeitos agudos da poluição atmosférica incluem mudanças na 

função pulmonar, freqüência cardíaca, pressão arterial e estado inflamatório 

com repercussões clínicas como os sintomas respiratórios, tromboses, infarto 

de miocárdio, arritmia, AVC, e até morte.  Há um aumento da utilização dos 

serviços de saúde decorrente desses efeitos. As conseqüências a longo 

prazo são decorrentes das exposições cumula tivas e que levam aos efeitos 

adversos sobre o crescimento pulmonar, bronquite crônica, câncer de pulmão 

e provavelmente o desenvolvimento de asma e de aterosclerose, morbidade 

estas que podem contribuir para uma diminuição na expectativa de vida.  

Como marcadores possíveis dos efeitos da poluição atmosférica sobre 

a saúde têm, além da mortalidade, parâmetros de morbidade como: 

exacerbação de sintomas respiratórios, aumento das crises de asma, maior 

consumo de medicamentos, agravamento de sintomas cardiovasculares, 

aumento das crises de dor precordial, maior número de consultas em pronto -

socorro e internações hospitalares.  

Quadro 8 - Lista das alterações cardiovasculares e pulmonares 

relacionadas com a exposição à poluição do ar 

PULMÕES CORAÇÃO/ VASCULATURA 

Mudanças fisiológicas e estruturais  
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• Volume expiratório forçado e 
fluxo 

• Mediadores inflamatórios 
(local e sistêmico) 

• Remodelação das vias aéreas 

• ? freqüência cardíaca 

• ↓ da variabilidade da 

freqüência cardíaca 

• Pressão arterial 

• Fatores de coagulação 

sanguínea 

• Reatividade vascular 

• Mediadores inflamatórios 

• Estrutura dos vasos 

Sintomas clínicos: 
• Sintomas respiratórios 

superiores e inferiores 
• Exacerbação aguda de 

bronquite crônica e asma 
• Uso de medicação para asma 
• Morte 
• Absenteísmo escolar e do 

trabalho 
• Aumento do uso do serviço de 

saúde. 

 

• Trombose 

• Infarto agudo do miocárdio 

• Arritmia 

• AVC 

• Morte 

• Aumento do uso do serviço de 

saúde decorrente do citado 

acima 

Efeitos cumulativos: 
• Redução do crescimento do 

pulmão 
• Redução das funções das 

pequenas vias aéreas 
• Bronquite crônica 
• Câncer de pulmão 
• Diminuição da expectativa de 

vida 
• Evolução da asma 

 

• Diminuição da expectativa de 

vida por morte de origem 

cardiovascular prematura 

• Aterosclerose 

Fonte: Künzli et al 2005 

Vários são os estudos que investigam a relação entre as mudanças 

diárias na qualidade do ar e as mudanças agudas na saúde da criança e dos 

adultos.  Resultados de vários níveis de intensidade foram investigados, 

envolvendo mudanças funcionais subclínicas a sintomas que prejudicam as 
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atividades como o absenteísmo escolar, consultas médicas, aumento de 

visitas ao departamento de emergência, hospitalizações e morte. 

Grupos populacionais que vivem em locais com uma pobre qualidade 

de ar apresentam um maior risco de desenvolver problemas de saúde 

relacionados com a sua exposição. Um grande estudo de coorte realizado 

nos Estados Unidos mostrou um aumento na mortalidade por câncer de 

pulmão associado à moradia em região urbana poluída. (Pope, 2002) 

A poluição do ar é associada a uma redução aguda da função 

pulmonar, agravo da asma, aumento do risco de pneumonia nos idosos, 

baixo peso em recém nascidos e ate à morte. (Anderson 1999; Bates 1999; 

Lee et al 2003) 

Sabe-se hoje que a exposição a longo prazo ao material particulado foi 

associada com um aumento de câncer de pulmão e à mortalidade 

cardiopulmonar (Pope et al 2002). A exacerbação da asma devido a uma 

inflamação primária das vias aéreas foi mostrada em estudos clínicos 

realizados com o ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e material 

particulado. (Peden, 1999; Pope 2002) 

Estudos realizados na última década demonstraram que níveis 

inferiores ou próximos aos padrões de qualidade do ar podiam promover 

danos à saúde. Em 1.990, associação entre concentrações relativamente 

baixas de material particulado e mortalidade foi relatada por Fairley, através 

de estudo realizado em Santa Clara, Califórnia, E.U.A., no período de 1.980 a 

1.986. Este relato foi seguido de outras análises de dados similares como os 

de Steubenville, Ohio onde se observou que um aumento na concentração de 



54 
 

“TSP” (“total suspended particulates”) de 100 µg/m3 elevou a taxa de 

mortalidade diária em 4,0% (Schwartz et al 1.992a); e de Filadélfia, 

Pensilvânia, onde foi encontrada uma forte associação entre “TSP” e SO2 e 

taxa de mortalidade, embora apenas “TSP” tenha persistido com significância 

após os poluentes terem sido incluídos no mesmo modelo de regressão. Para 

um aumento na concentração desse poluente de 100 µg/m3 houve uma 

elevação de 7% na mortalidade diária, sendo que a principal causa detectada 

foi devido às doenças respiratórias seguidas por doenças cardiovasculares 

(Schwartz; Dockery, 1.992b). Os dados de Filadélfia foram reavaliados em 

1.995 por Molgavkar et al que encontraram associação significativa também 

com SO2 e O3, chegando à conclusão de que a responsabilidade dos efeitos 

observados não se devia apenas a um poluente. Entretanto, a avaliação e a 

análise dos dados divergiram em alguns pontos das realizadas por Schwartz 

e Dockery. Assim, em uma nova revisão dos resultados de Filadélfia 

realizada por Schwartz (1.994a), foi encontrada associação entre o “TSP” e a 

taxa de mortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares. Esses 

autores sugerem que a presença de doenças respiratórias prévias possam ter 

facilitado a ocorrência dos óbitos. 

 Em Detroit, no período 1.973 a 1.982, Schwartz (1.991) observou uma 

significante correlação entre “TSP” (substancias particuladas em suspensão) 

e mortalidade diária, evidenciando novamente a importância do efeito do 

material particulado sobre a mortalidade. 

Efeitos mais sutis da poluição atmosférica sobre a mortalidade 

passaram a ser estudados pela avaliação da relação entre mortalidade diária 
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e poluição do ar em séries temporais que se estendiam por períodos de 

meses ou anos. Estudos conduzidos nas décadas de 60 e 70 não 

demonstraram evidências de forte correlação entre a poluição e a mortalidade 

(Shy et al., 1.978). Holland et al. Em revisão de literatura publicada em 1.979 

concluíram que níveis de concentração de material particulado elevados 

estavam associados a danos à saúde humana, mas em concentrações 

baixas tinham pouco impacto, embora não fosse possível avaliar 

separadamente outros fatores que pudessem causar efeitos adversos sobre a 

saúde. 

De uma forma geral, os particulados são utilizados para caracterizar a 

poluição, mas os poluentes gasosos certamente contribuem para os riscos. 

De fato as revisões recentes concluíram que o ozônio em concentrações 

observadas nos verões se associa com maiores taxas de óbitos que não são 

explicadas por outros poluentes ou pela temperatura. (Bates 2005) 

O aumento nos níveis diários de poluição do ar também se 

correlaciona com maior taxa de admissões hospitalares e visitas ao 

departamento de emergência decorrente de problemas respiratórios e 

eventos cardiovasculares como o infarto agudo do miocárdio, arritmias e 

AVC. (Peters 2005). Em outro estudo, mostrou-se uma correlação entre a 

poluição do ar com o aumento da viscosidade sanguínea e da pressão 

arterial além da diminuição da variabilidade do ritmo cardíaco e nas 

mudanças na repolarização.(Peters, 2005) 

 Ellison e Waller (1.978), assim como outros revisores (Shy et al., 

1.979, Ware et al., 1.981) observaram que o peso cumulativo das evidências 
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dava suporte para acreditar que a saúde humana pudesse sofrer efeitos 

adversos da poluição atmosférica, principalmente por material particulado, 

mesmo em concentrações baixas. 

Os diversos poluentes apresentam ações nos diversos órgãos e 

sistemas, contribuindo com a morbidade e mortalidade dos indivíduos 

expostos.  

Vários são os estudos epidemiológicos que mostraram de forma 

consistente os efeitos adversos à saúde provocados por esses poluentes 

aéreos.  O material particulado e a poluição por SO2 estão fortemente 

implicados na morbidade aguda e mortalidade associada aos episódios de 

poluição intensa observados em Donora na Pensilvânia, Londres 1952 e 

Nova York 1960. 

Os estudos sobre mortalidade realizados em Londres mostraram que 

também há uma evidente relação entre a fumaça preta e a mortalidade diária, 

sendo esta resposta mais acentuada na presença de grandes níveis de 

exposição. 

Evidências atuais mostram que até mesmo níveis ambientais de PM10 

(30 a 150 µg/m3) estão associados com um aumento na mortalidade cardio 

respiratória e também na mortalidade geral excluindo-se os suicídios e as 

mortes por acidentes. Outras comunidades com concentrações de 

particulados e clima diferenciado também mostraram essa associação como 

na Filadélfia, St. Louis, Vale de Utah e Santa Clara County na Califórnia. 

(Bascom, 1996) 
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Em 1994, Dockery e Pope em uma revisão de literatura epidemiológica 

de efeitos adversos assumiram que as associações reportadas podem ser 

atribuídas à exposição aguda ao material particulado. A combinação dos 

efeitos foi estimada como um aumento percentual nas medidas comparáveis 

de morbidade e mortalidade. Por exemplo, enquanto a mortalidade total 

aumenta 1% para cada aumento de 10 µg/m3 de PM10 , a mortalidade 

respiratória aumenta em 3,4% e a mortalidade cardiovascular aumenta 1,4%. 

As visitas ao departamento de emergência e as admissões hospitalares 

aumentam em 1% para todas as queixas e especificamente de 2% a 3% para 

a asma. (Bascom, 1996) 

 Em níveis baixos de exposição que ocorrem em curto espaço de 

tempo, definida como 0-100 µg/m3 de PM10, a curva de exposição-resposta é 

uma linha razoavelmente estreita. Há várias indicações decorrentes de 

estudos realizados na Alemanha e na China que em altos níveis de 

exposição (centenas de µg/m3 Pm10) a curva é superficial, rasa , ao menos 

para efeitos sobre a mortalidade.  

Estudos recentes nos quais as frações de PM10 e/ou seus constituintes 

foram medidos, sugeriram que os efeitos do PM10 observados, apresentam de 

fato uma grande associação com as partículas finas, aerossóis ácidos ou 

sulfatos.   

Os efeitos do PM10 sobre a saúde estão associados a: 

• Capacidade de o trato respiratório remover as partículas do ar inalado 
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• Presença de substâncias minerais ou de compostos orgânicos 

hidrocarbonetos tricíclicos nas partículas que podem ter propriedades 

tóxicas ou carcinogênicas. 

• Capacidade das partículas finas de aumentar os efeitos de gases irritantes 

também presentes no ar ou de catalisar e transformar quimicamente 

esses gases, criando agentes mais tóxicos.  

 O alcance dos efeitos do PM10 é amplo, e afeta os sistemas 

cardiovascular e respiratório e estende-se às crianças e adultos de um 

grande grupo susceptível da população geral. Os estudos epidemiológicos 

mostram que a exposição a curto prazo e a longo prazo provocam efeitos 

adversos.  

O PM10 é o indicador sugerido com relevância para a maioria dos 

dados epidemiológicos, sendo esta a razão porque este é o particulado mais 

mensurado no mundo. (WG Meeting , Bonn, 2005).  

Associando-se agora ao PM 2,5 e PM 10, as partículas ultrafinas (UF) 

têm atraído atenção médica e científica. Essas partículas menores que 0,1 

micrometro são mensuradas como concentração numérica. Enquanto há uma 

evidencia toxicológica importante a respeito dos efeitos das partículas 

ultrafinas sobre a saúde humana, há um corpo de evidências epidemiológicas 

que não permite chegar à conclusão sobre a relação entre a exposição e a 

resposta ás partículas ultrafinas. (WG Meeting, Bonn, 2005). 

As estratégias de controle nas últimas décadas fizeram com que as 

características químicas e a distribuição geográfica dos óxidos de enxofre 

fossem alteradas. O SO2 foi fortemente implicado na morbidade aguda e 
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mortalidade relacionadas com os episódios de Donora na Pensilvânia, 

Londres e Nova York na década de 40, 50 e 60 respectivamente. (Pope, 

2000; Bell, 2001; Schawartz, 1994) 

Desde 1979, estudos controlados mostraram que os asmáticos são 

sensíveis a baixos níveis de SO2. Quando pacientes asmáticos fazem 

exercícios em ar contendo SO2, broncoconstricção sintomática pode se 

desenvolver em minutos, até mesmo em níveis baixos de exposição como 

0,25 ppm em um grupo de pacientes selecionados (Jaeger et al 1979, 

Sheppard et al 1981). 

A toxicidade do NO2 está relacionada à sua capacidade de oxidação, 

embora tenha menor poder oxidante do que o ozônio (Pryor; Lightsey, 1.981). 

Estudos sugerem que o NO2, quando inalado, tem boa penetração e mais de 

60% se deposita preferencialmente na periferia do pulmão, na região centro 

acinar. Essa capacidade de penetração do poluente se deve à sua baixa 

solubilidade em água (Evans et al. 1.972, Overton; Miller, 1.988). 

O NO2 pode levar a mudança na responsividade das vias aéreas e na 

função pulmonar de indivíduos com doença respiratória pré - existente. Essa 

exposição também pode aumentar a morbidade respiratória nas crianças. A 

exposição de longo prazo ao NO2 pode levar a um aumento da 

susceptibilidade às infecções respiratórias e pode causar alterações 

irreversíveis na estrutura pulmonar. O NOx sofre reações químicas com luz 

solar formando ozônio e partículas finas que estão associadas aos efeitos 

adversos à saúde. (EPA, 2006) 
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Já a exposição ao ozônio está relacionada a alguns efeitos sobre a 

saúde incluindo-se diminuição sobre a função pulmonar, inflamação das vias 

aéreas e aumento dos sintomas respiratórios como tosse e dor às inspirações 

profundas. A exposição aguda também pode agravar as doenças pulmonares 

como a asma, o que leva a um aumento do uso de medicações, aumento das 

visitas ao departamento de emergência e a um aumento das admissões 

hospitalares. (EPA, 2006, WHO, 2006) 

A população pediátrica é um grupo de maior risco decorrente das 

exposições ao ozônio, pois esta tem um maior número de atividades ao ar 

livre e apresenta asma com freqüência que pode ser agravada pela 

exposição ao ozônio. Outro grupo de risco inclui a população adulta que 

trabalha em ambientes externos, a que exerce atividade física em locais 

externos e indivíduos com doenças pulmonares como a asma e doença 

pulmonar obstrutiva crônica.  

 A toxicidade do ozônio ocorre de forma continuada onde as altas 

concentrações, a longa exposição e os grandes níveis de atividade durante a 

exposição causam maiores efeitos. Os efeitos relacionados à curta exposição 

incluem sintomas respiratórios, mudanças na função pulmonar, aumento da 

responsividade das vias aéreas e inflamação dessas. (EPA, 2006) 

Estudos de campo com crianças, adolescentes e jovens adultos 

indicaram que a diminuição da função pulmonar pode ocorrer como um 

resultado de uma curta exposição ao ozônio com concentrações de 120-240 

µg/m3 e até mais altas. (EPA, 2006) 
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A principal porta de entrada e eliminação do CO é o pulmão. O 

mecanismo de toxicidade do monóxido de carbono está relacionado à sua 

grande afinidade pela proteína heme carreadora de oxigênio. Essa proteína 

apresenta afinidade 220 vezes maior pelo CO do que pelo O2, formando, 

quando exposta a concentrações de CO, a carboxihemoglobina (COHb), cuja 

ligação é irreversível, levando a uma diminuição da capacidade do sangue de 

transportar oxigênio, e também a um prejuízo na liberação de O2 nos tecidos. 

(Elsom, 1.987). O CO difunde-se rapidamente através dos alvéolos, 

membranas capilares e placentárias. Aproximadamente 80-90% do monóxido 

de carbono absorvido liga-se à hemoglobina para formar a 

carboxihemoglobina (COHb), que é um marcador biológico específico da 

exposição no sangue. (EPA, 2003 ; WHO, 2006) 

A ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina para formar a 

COHb reduz a capacidade do sangue de carrear oxigênio e prejudica a 

liberação do oxigênio da hemoglobina para os tecidos extravasculares. Esta é 

a causa principal da hipóxia tecidual que é produzida pelo monóxido de 

carbono em baixos níveis de exposição. Em altas concentrações, o resto do 

monóxido de carbono absorvido se liga com outras proteínas como a 

mioglobulina e com a citocromo oxidase e o citocromo P-450 (EPA 1991, 

ACGIH 1991). 

O aumento da carboxihemoglobina depende diretamente da 

concentração de CO do ar inspirado, da ventilação alveolar, da difusão 

através da barreira alvéolo -capilar, da concentração de hemoglobina no 

sangue e da tensão de oxigênio no sangue capilar. A ligação estável e, 
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portanto, irreversível entre o CO e a hemoglobina é o maior fator de 

toxicidade, não havendo, aparentemente, alteração ou lesão tecidual 

pulmonar pelo CO. 

Dados clínicos e epidemiológicos mostram que o monóxido de carbono 

de fumaça recente e de exposição ocupacional e ambiental pode contribuir 

para a mortalidade cardiovascular e para um curso mais precoce de um 

infarto agudo de miocárdio. (EPA 1991). 

  

1.2 a - Mortalidade e morbidade: em adultos 

 

Como já citado anteriormente, vários foram os incidentes de 

aumentos extremos de poluição, sendo os clássicos os eventos ocorridos em 

1.930, 1.948, 1.952 e 1.962, cuja gravidade e a associação causal do 

aumento de poluição do ar com aumento da taxa de mortalidade ficou bem 

caracterizada. 

Muitos foram os estudos realizados baseados nos invernos londrinos 

de 1.958 a 1972, e re-análises, posteriores ocorreram corroborando com a 

associação entre excesso de óbitos e concentração de material particulado 

(Mazundar et al., 1982; Schwartz; Marcus, 1990). Interessante notar que em 

outro estudo sobre o mesmo período, observou-se que o aerossol ácido 

apresentava um efeito mais forte do que o material particulado (Thruston et 

al., 1.989). 

No Vale de Utah, Utah Estados Unidos entre abril de 1985 e 

dezembro de 1989, realizou-se um estudo sobre a poluição do ar. O Vale do 
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Utah fica em uma região cercada por montanhas local este que pode ser 

acometido por inversões térmicas esporádicas que aprisionam a poluição do 

ar sobre a região. Na ocasião do estudo, viviam aproximadamente 260.000 

pessoas sendo que dois terços da população viviam em cinco cidades muito 

próximas. Na região, uma indústria siderúrgica era responsável pela maior 

parte da emissão dos poluentes (82% de material particulado) que era 

emitido por fontes estacionarias. Este valor correspondia a 47-80% do 

material particulado produzido por todas as fontes poluidoras. Nessa época, a 

concentração média do PM10 foi de 47µg/m3. Já os outros poluentes, 

apresentaram níveis de concentração abaixo dos padrões de qualidade do ar. 

  A concentração de PM10 excedeu os limites para as 24 horas (150 

µg/m3) em 13 ocasiões no inverno de 1.985/86. Por razões trabalhistas, a 

siderúrgica permaneceu fechada de 1 de agosto de 1.986 a 31 de agosto de 

1.987, quando então foi reaberta. Durante o inverno de 1.986/87 o limite para 

as 24 horas não foi ultrapassado nenhuma vez, mas no inverno posterior o 

limite foi superado por 10 vezes (Pope; Schwartz,1.992). Nos dias que o PM10 

superava o padrão de 100 µg/m3, havia um aumento de 16% na mortalidade. 

A associação entre o poluente e a mortalidade foi maior para as doenças 

respiratórias, seguidas das doenças cardiovasculares. A evidência dessa 

associação foi clara mesmo quando os níveis de PM10 estavam dentro dos 

padrões de qualidade do ar (Pope et al., 1.992) demonstrando que efeitos 

adversos à saúde poderiam ocorrer, mesmo em situações consideradas até 

então seguras. 
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Outro estudo de grande repercussão foi realizado em seis cidades 

americanas avaliando o impacto dos efeitos da poluição atmosférica sobre a 

mortalidade. Estas cidades embora apresentassem o mesmo nível sócio 

econômico tinham níveis diferentes de concentração de material particulado 

inalável.  O estudo realizado foi de coorte e se iniciou em 1974, com duração 

de 14 a 16 anos com uma população de 8.111 adultos. Foi realizado controle 

para fatores de confusão como tabagismo, diabetes, hipertensão, índice de 

massa corpórea, colesterol, entre outros. Observou-se uma associação entre 

exposição ao material particulado fino (partículas pequenas com diâmetro 

aerodinâmico < 2,5 µm ou PM10), incluindo sulfatos e a mortalidade por 

doenças cardiorespiratórias e câncer de pulmão. Nas cidades onde os níveis 

de concentração de PM10 eram maiores, havia uma redução na expectativa 

de vida da população. A razão das taxas de mortalidade entre a cidade mais 

poluída e a menos poluída, ajustando-se para os diversos fatores de risco, foi 

de 1,26 (Dockery et al., 1.993). 

Schwartz et al em 1996 realizaram uma nova análise dos dados do 

estudo das seis cidades americanas, comparando três tipos de material 

particulado; PM10, PM2, 5, e aerossol ácido (sulfatos). Encontrou-se uma forte 

associação entre mortalidade e a concentração de PM2,5 . Para um aumento 

de 10 µg/m3 desse poluente observou-se uma elevação de 3,6% nos óbitos 

por doenças pulmonares obstrutivas crônicas e por infarto do miocárdio. 

 Os estudos citados mostram há relação entre os efeitos das 

concentrações de material particulado e dos outros poluentes sobre a 

mortalidade e a morbidade, sendo que em diversas regiões do mundo, os 
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resultados encontrados apresentam características semelhantes.  

 Baseado nos fatos relatados pode-se esperar uma associação entre a 

poluição do ar e diversos marcadores de morbidade. A exposição ao material 

particulado tem sido associada a aumento da procura por serviços médicos 

de urgência e de internações hospitalares por doenças respiratórias, além de 

estar associada a outras evidências de morbidade respiratória. 

 

1.2 b - Mortalidade e Morbidade: em crianças 

 

Da mesma forma que nos adultos principalmente os idosos, a 

exposição à poluição atmosférica, mesmo quando dentro dos padrões de 

qualidade do ar, pode causar efeitos adversos sobre a saúde respiratória de 

crianças e adolescentes, uma vez que na faixa pediátrica as doenças 

respiratórias são muito prevalentes. 

Muitos estudos têm abordado os efeitos adversos da poluição 

atmosférica sobre parâmetros de morbidade em crianças, mas muito pouco 

tem sido relatado à mortalidade infantil separadamente da mortalidade geral. 

Os efeitos adversos da poluição do ar sobre a saúde infantil se 

evidenciam na presença de sintomas como tosse, sibilos, aumento do 

número de medicações para asma, aumento da freqüência das crises 

asmáticas, aumento no número de consultas ao pediatra e ao serviço de 

emergência, aumento ao número de admissões e alteração da função 

pulmonar. (Raizenne et al., 1.998). 
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Novamente Pope em 1989, se destaca com o seu estudo no vale de 

Utah. Pope avaliou as admissões hospitalares de crianças por doenças 

respiratórias, de acordo com o sistema de classificação de doenças utilizado 

na região, em três situações: 

• O primeiro momento ocorreu quando as concentrações de poluição 

atmosférica se encontravam elevadas (média aritmética anual dos 

níveis de PM10 era 70 µg/m3),  

• O segundo momento em que, devido à greve ocorrida na siderúrgica 

local, fonte principal de poluentes, a média anual de PM10 caiu para 47 

µg/m3, 

• O terceiro momento, quando houve a reabertura da siderúrgica e os 

níveis de concentração de material particulado voltaram aos 

parâmetros anteriores.  

Observou-se que as admissões hospitalares por agudização de asma 

e bronquite tiveram um decréscimo em mais de 50% durante os invernos de 

1.986/87, período onde ocorreu fechamento da siderúrgica. Foi feita uma 

comparação com os resultados do estudo, demonstrando haver nítida 

associação entre material particulado inalável e admissões hospitalares por 

agudização de asma e de bronquite. 

Foi realizado outro estudo por Pope, onde o mesmo autor avaliou a 

associação entre admissão hospitalar por doença respiratória e concentração 

de PM10 em Utah, Salt Lake e no Vale Cachê.  

• Mesmo período do relato anterior de 1.985 a 1.989.  
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• Os resultados dessa análise foram consistentes com os do 

estudo anterior. 

• Interessantemente, foi observada que nos anos anteriores ao 

fechamento da siderúrgica, a taxa de hospitalizações no Vale 

de Utah por doenças respiratórias era cerca de duas vezes 

maior do que nas outras regiões. 

• Essa taxa praticamente se igualou às de Salt Lake e do Vale 

Cache durante o período em que a siderúrgica permaneceu 

inativa.  

• A partir da reabertura da principal fonte poluidora do Vale de 

Utah, a taxa de internações voltou aos parâmetros anteriores 

ao fechamento da siderúrgica. (Pope, 1.991). 

 Em novo estudo realizado no vale de Utah, Pope investigou alterações 

do sintoma respiratório e da função pulmonar, através do pico de fluxo 

expiratório em crianças escolares asmáticas leves, graves e aquelas que 

apresentavam história de chiado anterior. 

• Elevadas concentrações de PM10 foram associadas à diminuição 

significativa do pico de fluxo expiratório, 

•  Aumento da incidência de sintomas respiratórios e de uso de 

medicação para asma, mesmo quando os níveis do poluente se 

encontravam abaixo do padrão limite para as 24 horas (Pope et al., 

1.991). 

Evidências epidemiológicas, clínicas e experimentais correlacionam os 

níveis de poluentes do ar ambiente com efeitos pulmonares, cardíacos e 
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mortalidade. O estresse oxidativo, a inflamação, a indução do estado de pró - 

coagulação e a disfunção do sistema nervoso autônomo parecem ter uma 

função especial nesses eventos patológicos.  

Pode-se considerar que a “poluição do ar caminha do pulmão até o 

coração”.  As evidências mostram que há um caminho inter-relacionado de 

ação entre estes órgãos e os fatores citados acima principalmente o estresse 

oxidativo e a inflamação. Os grupos mais susceptíveis tornam-se mais 

amplos com a inclusão de outros grupos de pacientes além das crianças e 

idosos (Künzli e Tager, 2005). Pacientes com doenças pulmonares crônicas, 

cardiopatias, indivíduos diabéticos e com vasculopatias merecem uma 

atenção especial. Um novo grupo deve ser, portanto incluído como 

susceptível, que são: os indivíduos portadores de anemia falciforme que são 

pacientes considerados “vasculopatas”.  A anemia falciforme tem sido cada 

vez mais considerada como uma doença inflamatória com resposta orgânica 

que se manifesta através da crise vaso oclusiva. 

A casualidade é apoiada por um aumento, embora fragmentado, de 

um corpo de evidências que mostram os mecanismos biológicos dos efeitos 

observados.(Peters A, 2005; Nel A, 2005). Existem evidências de inter-

relação entre as vias de ação do estresse oxidativo e inflamação, indução do 

estado de pro coagulação, disfunção do sistema nervoso autonômico e 

respostas isquêmicas do miocárdio (Peters 2005, Brook 2004) 

Observações do material particulado do ambiente na musculatura do 

coração e do cérebro podem sugerir difusão das partículas as quais podem 

levar a um efeito tóxico direto. De fato, estudos realizados com partículas 
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ultrafinas artificiais têm demonstrado a penetração direta na circulação 

sanguínea. (Brook 2004) 

 

1.3. Estresse oxidativo e inflamação 

 

Altas concentrações de oxidantes e pro - oxidantes contidas na 

poluição do ar ambiente, como: o material particulado de vários tamanhos e 

composições (PM ultrafinos, metais de transição e compostos reativos 

orgânicos) e gases como o ozônio, ou óxidos de nitrogênio (NO, NO2), 

promovem estresse oxidativo e respostas respiratórias inflamatórias. (Nel, 

2005) 

As respostas pulmonares são mediadas através das citoquinas e das 

quimioquinas que também levam a uma resposta sistêmica sub clínica de 

inflamação com alterações no sistema vascular. Além disso, a inflamação 

por si só é uma potente fonte de estresse oxidativo que leva inclusive dano 

ao ou do DNA. (Künzli, 2005) 
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1.3 a - Função autonômica 

  

A ativação dos reflexos pulmonares neurais devido às interações 

entre os poluentes e os receptores pulmonares pode iniciar mudanças nas 

funções autonômicas o que explica parcialmente os efeitos cardiovasculares 

observados. A diminuição na variabilidade do batimento cardíaco após 

exposição às partículas ambientais e a diminuição das entradas 

parasimpáticas podem explicar o aumento das arritmias e da mortalidade 

cardiovascular associada à poluição do ar ambiente. (Peters, 2005) 

Um estudo recente realizado com idosos ressalta a complexidade 

desses mecanismos inter-relacionados. (Schwartz et al 2005). Como 

observado anteriormente por Schwartz em 2005 observaram uma diminuição 

na variabilidade do ritmo cardíaco com o aumento da poluição. No entanto, 

os efeitos foram ausentes em indivíduos em uso de estatinas e em uso de 

antiinflamatórios não hormonais.  

Uma pergunta que merece ser respondida é se e a extensão dos 

efeitos agudos e sub clínicos da poluição do ar pode contribuir para o 

desenvolvimento a longo prazo de doenças respiratórias e cardiovasculares. 

Sabe-se da associação entre níveis de poluição do ar a longo prazo com a 

mortalidade cardiovascular. (Pope, 2004; Jerret et al, 2005). No entanto, 

esses estudos de mortalidade levantam a questão: a poluição do ar somente 

desencadeia eventos no meio dos quais se espera haver mais 

susceptibilidade como em pacientes DPOC, diabetes, hiperlipidemia e 

tabagismo? 
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 A poluição do ar contribui de uma forma sustentada crônica para as 

respostas e processos fisiopatológicos que a longo prazo atuam na 

morbidade e mortalidade independente dos níveis de poluição no momento 

do evento? As grandes associações entre a poluição e as mortes 

observadas nos estudos de coorte, se comparados aos estudos de efeitos 

agudos, sugerem, mas não provam os efeitos crônicos da poluição do ar. 

(Pope, 2004) 

Um dos mais intrigantes fatos é a interface entre a doença respiratória 

crônica e as doenças cardiovasculares. Originadas das investigações sobre 

a associação entre a prova de função pulmonar expiratória forçada e a 

resposta de longo prazo à poluição do ar ambiental. A diminuição da 

capacidade pulmonar (FVC1, FEV1) é um marcador bem estabelecido da 

saúde tanto pulmonar como cardiovascular. De fato, estudos prospectivos 

mostraram não somente uma grande associação entre FEV1 e morte 

respiratória, mas também com os riscos concomitantes de hospitalização e 

morte decorrente de causas cardiovasculares. Assim, os achados de um 

estudo realizado em crianças acompanhadas por 8 anos no Sul da Califórnia 

mostrando que o crescimento pulmonar era afetado pela poluição do ar são 

muito relevantes. (Gauderman et al 2004). O estudo de SPALDIA (Swiss 

Study on Air Pollution and Lung Disease in Adults) realizado em pacientes 

com idades entre 18 e 65 anos, que apresentavam níveis mais baixos de 

função pulmonar, mostrou que nas cidades mais poluídas, o déficit funcional 

perdura até a vida adulta. Foram observadas associações significantes entre 

o ozônio ambiental e a função pulmonar entre estudantes universitários, 
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porém estudos dos efeitos crônicos do ozônio não são consistentes. (Tager 

et al 2005) 

A repetição dos eventos inflamatórios crônicos observados nos 

estudos experimentais e epidemiológicos pode contribuir para o 

desenvolvimento a longo prazo e para o curso das doenças crônicas. A 

redução da função pulmonar vai envolver vários mecanismos, porém os 

fatores sistêmicos incluindo-se a inflamação sistêmica desempenharão um 

papel em todas as doenças inflamatórias não pulmonares como: das 

complicações vasculares, síndromes metabólicas, aterosclerose, artrite 

reumatóide, ou doenças intestinais. (Brook et al, 2004) 

Há um modelo que liga os efeitos agudos com a doença crônica 

pulmonar e indisposições cardiovasculares. Nesse modelo, a inflamação 

sistêmica e local ocupa o centro, mas outros mecanismos podem ser 

relevantes como a ação direta tóxica sobre o DNA que pode levar à morte  

celular. Há várias evidências experimentais e epidemiológicas que dão 

substrato a esse modelo, e que permitem todas as relações, como as setas 

e as linhas indicam na figura 5. 

 



73 
 

Figura 5: Modelo de resposta à poluição do ar na inflamação pulmonar, 

sistêmica e vascular crônica.  

 

Estresse 
Oxidativo

inflamação

Função
pulmonar

Doença 
Pulmonar
crônica

Morte
Respiratória

Fígado

M. óssea

Inflamação sistemica

PULMÕES

ARTERIAS

Disfunção
Endotelial
inflamação

Parede das 
Artérias

Mais densas

Doenças 
Cardiovasculares

Morte
Cardio

Vascular

 

 A função pulmonar e a densidade da parede da artéria são 

exemplos de marcadores da continuidade do processo da 

saúde para a doença. A linha tracejada mostra as correlações 

já estabelecidas em estudos epidemiológicos.  

 

A inflamação pulmonar sustenta a inflamação sub clínica sistêmica que 

desempenha um papel importante no desenvolvimento da aterosclerose 

como o mecanismo fundamental da morbidade e mortalidade cardiovascular. 

Toda a conseqüência mostrada neste modelo é conhecida por estarem 

associadas ao cigarro. A poluição do ar ambiente pode agir nas mesmas vias 

e o ar respirável urbano pode ser considerado como uma forma contínua não 

voluntária de fumantes, com efeitos similares a longo prazo nas doenças 

crônicas respiratórias e cardiovasculares. 
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A ligação entre a poluição do ar induzindo inflamação e aterogênese 

foi investigada de forma experimental em coelhos (Suwa et al, 2002). A 

exposição aos particulados ambientais durante quatro semanas resultou em 

respostas alveolares, reações inflamatórias sistêmicas e progressão da 

aterosclerose nas artérias coronárias e na aorta de forma dose dependente. 

Os efeitos aterogênicos foram associados com uma extensa fagocitose dos 

macrófagos alveolares no pulmão associados a um aumento da liberação de 

monócitos pela medula óssea. Esses precursores de macrófagos vão 

desempenhar um importante papel nas respostas inflamatórias aterogênicas. 

Apenas um estudo investigou a associação entre a poluição do ar e 

aterosclerose em humanos (Künzli et al 2005 b). Nesse estudo, utilizou -se os 

dados de dois outros estudos realizados na área de Los Angeles. O tamanho 

do calibre interno da carótida (CIMT) que é um marcador de aterosclerose 

serviu como resultado primário. Modelos espaciais de partículas finas 

permitiram saber a concentração de cada partícula nas casas de cada 

participante. Para um contraste de 10 µg/m3 no PM2,5 o CIMT foi 

aproximadamente 4-5% mais estreito. Esses resultados abriram novas 

frentes na investigação da ligação entre a poluição do ar, pulmões e 

aterosclerose. 

Estudos epidemiológicos demonstraram uma associação entre o 

aumento da poluição por particulados e mortes por falência cardíaca, infarto 

agudo do miocárdio e arritmias. (H. C. Routledge and J. G. Ayres, 2005). 

Para se demonstrar que essas associações são causais, os mecanismos de 

ação são necessários. Várias são as hipóteses propostas e evidências são 
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acumuladas a favor de duas possibilidades com mecanismos interligados 

onde a baixa concentração de partículas no ar inspirado pode ter efeitos 

cardiovasculares. Primeira: a inalação e a intersticialização das partículas 

finas podem provocar uma resposta inflamatória nos pulmões com 

conseqüente liberação na circulação de citoquinas pro-trombóticas e 

citoquinas inflamatórias. Uma resposta sistêmica de fase aguda dessa 

natureza pode colocar os indivíduos com ateromas coronarianos em um 

maior risco de ruptura das placas ou de trombose. Segundo: a exposição ao 

material particulado pode ter um efeito adverso no sistema de controle 

autonômico do coração, levando a um aumento de risco de arritmias em 

pacientes susceptíveis. Uma resposta inflamatória sistêmica à poluição por 

particulados foi inicialmente sugerida por Seaton em 1995, que postulou que 

esse tipo de resposta podia precipitar eventos coronarianos agudos como 

um resultado de um aumento na coagulabilidade sangüínea. A relação entre 

a inflamação sistêmica e os eventos coronarianos adversos, ambos em 

pacientes com doença arterial coronariana (Ferreiros et al,1999; Biasucci et 

al, 1999) e na população em geral, não está bem estabelecida (Ridker, 

2000). Estudos realizados em 4000 adultos saudáveis, mostraram relação 

entre os altos níveis de poluição por particulados e a viscosidade sanguínea 

e os níveis de proteína C reativa. Durante um episódio de poluição, o 

resultado de aumento da proteína C reativa foi de três vezes e o aumento da 

viscosidade plasmática foi de três vezes e meia quando comparadas com 

um período controle. (Peters 1997, Donaldson 1998). As partículas finas são 
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capazes de penetrar o epitélio alveolar causando uma inflamação local e 

estresse oxidativo (Donaldson 2000).  

As células do epitélio brônquico humano quando expostas à 

combustão derivada das partículas, apresenta in vitro a liberação de 

citoquinas pró-inflamatórias como a IL -6, IL -89 e o TNF-alpha (Veronezi 

1999, Jimenez 2002). Em animais, a instilação de partículas intratraqueais 

sugeriu que o grau de estresse oxidativo e a liberação de citoquinas esta 

relacionada ao tamanho, área de superfície e aos metais de transição 

presentes nas partículas. (Ghio et al 2000, Costa 1997). Ademais, as lesões 

ateroscleróticas em coelhos expostos à poluição por particulados 

apresentam as características de placas instáveis e quando comparadas 

com o controle, sendo este um mecanismo possível para os efeitos a longo 

prazo da poluição do ar. (Ogami A, 2000). Em voluntários humanos 

saudáveis há um aumento de neutrófilos e de plaquetas no sangue periférico 

após a exposição ao diesel exalado em associação com um aumento das 

células inflamatórias e da expressão das moléculas de adesão endotelial nas 

biopsias brônquicas. (Salvi et al, 1999). Enquanto se supõem que a 

inflamação pulmonar local após a exposição por poluição é somente o 

gatilho para a resposta inflamatória sistêmica, há agora evidências que 

mostram que a inflamação em resposta à poluição pode ser iniciada com as 

partículas entrando dentro da circulação sistêmica (Nenmar, 2002). Acredita-

se que estas exposições levam a uma via final onde ocorre a lesão oxidativa 

a nível celular, porém as evidências para a anulação antioxidante desses 

efeitos permanece ainda inconsistente. 
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Há ainda os distúrbios do controle do batimento e do ritmo cardíaco 

em resposta à poluição sendo que há um aumento da freqüência cardíaca 

relacionada com eventos de aumento da poluição por particulados e SO2 

(Peters et al, 1999, Hjalmarson et al, 1981). 

Em indivíduos susceptíveis, a poluição pode aumentar a 

probabilidade de ruptura das placas, promoção da isquemia e aumento da 

vulnerabilidade à isquemia ou à insuficiência miocárdica devido à arritmia. 

(Zareb et al, 2001) 

O papel da poluição do ar na determinação da inflamação, do status 

oxidativo e controle autonômico cardíaco devem ser determinados, contudo, 

através das evidências epidemiológicas não há dúvida quanto à associação 

da poluição do ar com a morbidade e mortalidade cardíaca.  (Routledge et 

al, 2005) 

Como conseqüência de vários estudos realizados recentemente, em 

vários países, identificou-se o estresse oxidativo como uma característica 

presente que sublinha a ação tóxica dos poluentes aéreos que causam 

interesse. O estresse oxidativo resulta tanto do aumento da exposição aos 

oxidantes quanto da presença de diminuição das defesas antioxidantes, que 

parece ser o gatilho de uma série de vias sinalizadoras redox sensíveis.  Há 

agora, um grande corpo de evidências indicando que a resposta da 

inflamação pulmonar que aparece após a exposição a um episódio de 

poluição é mediada através das vias de oxidação. Além disso, parece que a 

sensibilidade individual é relatada em parte às suas defesas pulmonares 

antioxidantes. (Kelly,2003) 
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Mas o que é o estresse oxidativo? 

Estresse oxidativo é um termo biológico relativamente novo que foi 

pela primeira vez introduzido por Sies em1991. Em seu livro, o estresse 

oxidativo foi definido como um distúrbio no balanço pro - oxidante e 

antioxidante em favor do primeiro que leva a um risco de dano. Desde então, 

muitas outras definições foram propostas sendo que todas elas explicam o 

processo que essencialmente envolve o fluxo de elétrons de uma molécula 

para outra em um ambiente biológico. 

A importância do processo reside na reatividade das moléculas 

envolvidas. Sob circunstâncias normais os elétrons orbitam em volta dos 

átomos aos pares apresentando cargas opostas. Quando um átomo 

apresenta um único elétron não pareado, a sua reatividade aumenta muito e 

ele é referido como um radical livre. Em um ambiente biológico, os radicais 

livres são potencialmente muito perigosos uma vez que estes reagem de 

forma indiscriminada com as moléculas da vizinhança. Este processo de 

roubo dos elétrons leva a oxidação e de forma freqüente à inativação das 

moléculas alvo. Se essas reações são numerosas, podem causar um 

extenso dano celular. A extensão do dano se relaciona com a viabilidade de 

neutralização das defesas antioxidantes, pois estas moléculas especiais 

reagem de preferência com os radicais livres enquanto que o produto dessas 

reações normalmente tem baixa toxicidade. O estresse oxidativo então é um 

processo potencialmente danoso que ocorre quando há um excesso de 

radicais livres, uma diminuição das defesas antioxidantes ou uma 

combinação desses eventos. 
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O estresse oxidativo pode ocorrer em decorrência de vários fatores, 

incluindo o consumo de álcool, medicações, trauma, frio, poluentes 

atmosféricos, toxinas e radiação. 

Vários são os estudos que referem a relação entre os poluentes com 

a morbi-mortalidade cardiovascular através de ação inflamatória com ruptura 

das placas e alteração do ritmo cardíaco. (Seaton et al, 1995; DeMeo et al, 

2004; Pope et al, 2004). 

Alguns mecanismos foram propostos para justificar este estado de 

estresse oxidativo, estado de hipercoagulabilidade e maior incidência de 

eventos cardiovasculares.  A lesão das vias aéreas ou ativação dos 

monócitos causados pelas partículas depositadas nos alvéolos leva a 

liberação de citoquinas pró-inflamatórias a IL-6 e a IL-8. O aumento da 

produção dessas interleucinas, ativa as células mononucleares e as células 

endoteliais, iniciando a síntese de proteínas da fase aguda como a proteína 

C reativa e a regulação da expressão de adesão das moléculas como um 

marcador da disfunção endotelial. No aumento da resposta de fase aguda, 

há a ativação das células endoteliais com aumento da atividade de pró-

coagulação que é indicado por um aumento das proteínas de coagulação ou 

por evidência de ativação da cascata de coagulação. (Uttel et al 2000). 

Essas alterações nos parâmetros sanguíneos junto com a instabilidade da 

placa podem levar a um evento coronário nos pacientes susceptíveis 

(Rückerl et al 2006). 
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1.3 b - Vias inflamatórias 

 

Rückerl et al em 2006 observou uma associação positiva entre a 

exposição de PM10 e as concentrações de PCR, assim como, Seaton et al 

em 1999, observou em indivíduos idosos na Inglaterra. As concentrações 

elevadas de PCR são fatores preditivos de eventos cardiovasculares em 

indivíduos saudáveis. (Danesh et al 2000). O PM10 afeta os brônquios 

superiores e após levam a uma inflamação pulmonar enquanto as pequenas 

partículas se transferem potencialmente para o sangue dando inicio a uma 

resposta inflamatória sistêmica.  Rückerl et al em 2006 também notou uma 

resposta sistêmica defasada à poluição do ar. De acordo com Geiser et al 

2002, as partículas são rapidamente translocadas para o sangue. Rückerl et 

al fizeram a hipótese que essa defasagem observada é decorrente do tempo 

necessário para se iniciar a resposta de fase aguda após a rápida 

translocação das partículas ultrafinas.  A PCR apresenta uma meia vida de 

19 horas e é rapidamente regulada e após isso não mostra nenhuma 

elevação três a quatro dias após um aumento da poluição do ar. (Koenig 

2003). 

 

1.3 c - Disfunção Endotelial 

 

As moléculas de adesão como as ICAM-1 mediam o contato entre os 

leucócitos circulantes e as células endoteliais. ICAM-1 induzem a uma 

ligação estreita dos leucócitos ao endotélio. Dessa forma, os leucócitos 
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podem deixar a circulação sangüínea e adentrar no espaço subendotelial 

(Luster 1998). O aumento de ICAM-1 é fator preditivo de eventos 

coronarianos sendo que há uma regulação da expressão de ICAM-1 com 

uma expressão primariamente com modelos de defasagem de um e dois 

dias. O Fator de Von Willebrand (FVW) também serve como um marcador 

da disfunção endotelial. O FVW reflete a liberação vascular e provavelmente 

a reatividade vascular. A reatividade vascular pode ser secundária à 

inflamação e desde que o FVW pode mediar a adesão plaquetária ao 

endotélio danificado, este também pode ser um fator de eventos 

coronarianos. (Garnir 2004) 

Estudos epidemiológicos demonstraram associação positiva entre os 

níveis de fibrinogênio e/ou viscosidade plasmática com a poluição do ar. 

(Khandoga et al 2004 e Seaton et al 1999). Há ainda a elevação dos níveis 

do fragmento de protrombina que mostra que a poluição do ar não induz 

apenas a inflamação, mas também a coagulação. (Rückerl et al 2006) 

Algumas questões tornam-se relevantes como, por exemplo, quem 

seria susceptível a esse tipo de resposta à poluição? 

A resposta da susceptibilidade aos poluentes do ar é muito individual, 

porém sabe-se baseado em estudos, que os efeitos agudos da poluição do ar 

são maiores nas crianças, nos idosos, em indivíduos com doenças pré- 

existentes como diabetes complicado por doenças vasculares, asma, 

bronquite crônica, doenças cardiovasculares diagnosticadas ou história de 

infarto agudo do miocárdio e possivelmente também os obesos. Interessante 

verificar as interações com os fatores genéticos em particular o polimorfismo 
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dos genes que regulam a resposta ao estresse oxidativo e à inflamação. 

Devemos ainda demonstrar se todas as condições que sustentam os estados 

inflamatórios subclínicos como o diabetes, as síndromes metabólicas, 

hipercolesterolemia, artrite reumatóide, doenças inflamatórias intestinais (Nel, 

2005) ou a anemia falciforme amplificariam os efeitos da poluição do ar.  

A associação entre a poluição do ar com ênfase no material 

particulado ambiental e a morbidade e mortalidade cardiovascular já foram 

demonstradas em vários estudos epidemiológicos.  (Pope et al, 1999; Samet 

et al., 2000; Pope et al., 2002).  Indivíduos com doenças cardiovasculares 

pré-existentes, incluindo doença cardíaca isquêmica e doença cardíaca 

congestiva são indivíduos mais susceptíveis à exposição de material 

particulado.   (Pope et al., 2002). Causas possíveis parecem determinar a 

existência de stress oxidativo com atuação nos vasos como um dos fatores a 

serem considerados. (Brook, 2004; Kaiser, 2005; Lin, 1999,).  

Muitos estudos controlados de exposição à partículas inalatórias 

mostraram que tanto o material particulado como O3 evocam uma resposta 

inflamatória tanto pulmonar como sistêmica em seres humanos.  A inalação 

e a intersticialização das partículas finas podem provocar uma resposta 

inflamatória nos pulmões com conseqüente liberação na circulação de 

fatores pró-trombóticos e de citoquinas inflamatórias através do stress 

oxidativo. O stress oxidativo ativa fatores de transcrição específicos nos 

quais se incluem o fator nuclear – ?B e ativador da proteína-1, os quais 

regulam a expressão dos genes para citoquinas, quimioquinas e outros 

mediadores pró- inflamatórios. (Routledge et al, 2000) 
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As endotoxinas usualmente associadas com partículas mais ásperas 

também mostrou induzir produção de citoquinas pró-inflamatórias (Moon et 

al, 1999; Becker et al, 1999) e o aumento da inflamação pulmonar.  

A exposição ao material particulado aumenta o fibrinogênio (Ghio et 

al, 2000 e 2003), que é um componente chave na coagulação do sangue e 

na trombose plaquetária e um determinante importante da viscosidade 

sangüínea. A viscosidade sangüínea foi associada à intensidade da doença 

cardiovascular e ocorre associação com níveis aumentados de material 

particulado e SO2 . (Brook, 2004, Peters et al, 1997) 

Há ainda um aumento dos níveis de IL -6, IL- ß e os fatores de 

estimulação de colônia de macrófagos em indivíduos saudáveis após a 

exposição de poluição do ar decorrente de um incêndio florestal e a 

constatação que há também um aumento desses fatores, in vitro, após a 

exposição de macrófagos pulmonares humanos ao PM10. (Brook, 2004) A IL-

6 está diretamente envolvida na regulação e na síntese da proteína C reativa 

pelo fígado. A PCR é um indicador sensível de infecção, trauma e 

inflamação e a sua concentração está positivamente associada ao total das 

partículas aéreas em suspensão e ao PM10.  (Brook, 2004) 

A alteração do tônus vascular em pacientes saudáveis com 

vasoconstricção decorrente da inalação de material particulado ambiental e 

O3 já foi demonstrada. É possível que a inflamação sistêmica aguda e o 

stress oxidativo sejam responsáveis pelo desencadeamento da disfunção 

endotelial o que leva a resposta vascular com constrição do vaso (Bonetti et 

al, 2003). Deficiência no relaxamento arterial e diminuição da formação de 
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NO ocorrem em vasos expostos às partículas exaladas do diesel devido ao 

excesso de geração de espécies reativas do oxigênio (ROS) (Ikeda et al, 

1998). Há ainda um aumento na produção das endotelinas que também 

fazem parte do processo da vasoconstricção aguda.  (Brook, 2002; Bouthilier 

et al, 1998). 

Os mecanismos biológicos que ligam a poluição do ar à doença 

cardíaca envolvem efeitos diretos dos poluentes no sistema cardiovascular, 

sangue e receptores pulmonares e/ou efeitos indiretos mediados através do 

estresse oxidativo pulmonar e respostas inflamatórias. (Brook, 2004) 

Os efeitos diretos podem ocorrer através de agentes que cruzam o 

epitélio pulmonar até chegar à circulação como os gases e possivelmente 

(Nemmar et al, 2001; Obersorster et al, 2002) as partículas ultrafinas através 

dos seus componentes solúveis de PM2, 5 (metais de transição). Há ainda, a 

ativação dos reflexos neurais secundários às interações do PM com os 

receptores pulmonares que também exercem um papel nesta ação. 

Posteriormente, seguem-se alterações no tônus autonômico que sob 

circunstâncias adequadas podem contribuir para a instabilidade das placas 

vasculares ou dar inicio às arritmias cardíacas. Esses efeitos diretos da 

poluição do ar representam uma explicação plausível para a ocorrência (em 

poucas horas) das respostas cardiovasculares como o aumento dos infartos 

agudos do miocárdio. (Peters et al, 2001) 

Efeitos menos agudos (algumas horas a dias) e efeitos crônicos 

indiretos podem ocorrer através do estresse oxidativo/inflamação induzida 

por poluentes inalatórios. Subseqüentemente , estes podem contribuir para 
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um estado de inflamação sistêmica que pode ser capaz de ativar as vias de 

hemostasia levando a um dano da função vascular e acelerando a 

aterosclerose.  

A figura 6 mostra os mecanismos biológicos que relacionam o PM 

com as doenças cardiovasculares. (Brook et al, 2005) 

Figura 6: Possível mecanismo biológico que liga o PM com a doença 

cardiovascular 
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Fonte: Brook et al 2005 

A inalação dos poluentes induz o estresse oxidativo e inflamação. 

(Kelly, 2003). A presença de metais solúveis de transição no material 

particulado eleva a resposta inflamatória através de um aumento no estresse 



86 
 

oxidativo. (Donaldson et al, 1997; Jiang et al, 2000). No entanto, a 

inflamação pulmonar pode também ocorrer como efeito direto das partículas 

ultrafinas independentes dos metais de transição ou componentes solúveis. 

Similarmente, o O3 vai mediar a resposta inflamatória pulmonar através do 

estresse oxidativo e de um defeito na função pulmonar que pode ser 

atenuada pelos antioxidantes. (Samet et al , 2001) . 

O estresse oxidativo ocorre após a exposição à partículas e fumaça. 

Após a exposição a um ambiente com concentração de PM2, 5 por duas 

horas, há a multiplicação das espécies reativas de oxigênio no coração e 

pulmões de ratos. (Gurgueira et al, 2002). A exposição pessoal às 

concentrações ambientais de PM2, 5 é também associada com um aumento 

nas proteínas oxidativas no sangue humano. (Sorensen et al, 2003). 

Estudos de exposição controlada demonstraram que a inalação de 

partículas (Ghio et al, 2000; Salvi et al, 1999; Nightingale et al, 2000) e de 

ozônio (Aris et al 1993) evocaram tanto a resposta pulmonar como resposta 

sistêmica inflamatória nos seres humanos. Um desses estudos mostrou um 

aumento na adesão das moléculas que facilitaram a passagem das células 

inflamatórias na circulação das vias aéreas. No sangue, há um aumento do 

número de plaquetas e PMN, o  que sugere que a exposição às partículas 

de Diesel estimula a medula espinhal a liberar estas células na circulação. 

O exato mecanismo através do qual o PM ambiental causa doenças 

cardiovasculares permanece pouco claro. A exposição ao PM se associa a 

um aumento na geração de ROS (Tao et al., 2003). Propõe-se que o 

estresse oxidativo no sangue periférico induzido pelo PM pode ser 
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potencialmente relacionado às doenças cardiovasculares. (Sorensen et al., 

2003). A exposição de PM também se associa a níveis elevados de PCR 

(Peters et al., 2001; Pope et al., 2004), aumento da produção de citoquinas 

proinflamatórias (Ghio et al, 2001; Seaton et al., 1999; Schwartz, 2001; 

Peters et al., 2001) e aumenta a viscosidade sangüínea (Seaton et al.,1995; 

Peters et al., 1997), A exposição ao PM aumenta o risco cardiovascular do 

diabetes através do aumento da produção de estresse oxidativo, inflamação 

sistêmica e disfunção endotelial. (Lei et al, 2005) 

Ainda não é claro qual seria a população que seria particularmente 

susceptível aos efeitos adversos dos particulados e quais seriam os 

possíveis mecanismos envolvidos.  

Estudos ainda devem ser realizados para aumentar nosso 

entendimento sobre o estresse oxidativo e a resposta inflamatória, abrindo-

se a possibilidade de outras patologias com resposta inflamatória crônica 

também serem susceptíveis à poluição do ar, onde ocorreria uma 

exacerbação da resposta inflamatória decorrente dos níveis aumentados de 

poluentes atmosféricos.  

Ainda não é claro qual seria a população que seria particularmente 

susceptível aos efeitos adversos dos particulados e quais seriam os 

possíveis mecanismos envolvidos.  

Há outras doenças com características inflamatórias crônicas onde há 

um aumento do estresse oxidativo, aumento de ROS, aumento da PCR e 

disfunção endotelial. Da mesma forma que há uma resposta vascular do 

paciente diabético hipoteticamente o paciente portador de anemia falciforme 
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poderia ter uma resposta vascular diferenciada provocada pelos poluentes 

atmosféricos.  

  A anemia falciforme é uma doença de caráter hereditário que 

apresenta parte das hemácias com uma conformação diferenciada em forma 

de foice (HbS). É uma doença complexa que apresenta como efeitos 

cardinais: anemia hemolítica crônica e episódios de dor recorrentes. 

Apresenta uma associação com uma disfunção endotelial com ciclos 

repetidos de falcização e de retorno ao padrão normal da hemácia a 

desfalcização. 

Em março de 1904 foi publicada uma carta na revista Science com a 

descrição de “uma peculiar anomalia nos glóbulos vermelhos humanos. O 

exame cuidadoso mostrou que de fato que os corpúsculos que foram 

corados eram elípticos e não circulares”. Esse artigo por Melvin Dresbach foi 

a primeira publicação que identificou as células falciformes no homem. A 

presença dessas células constitui-se no marcador patognomônico da doença 

falciforme (Dresbach 1904*1 apud Firth 2005) Após esse relato inicial dos 

eritrócitos elípticos descoberto em um aparentemente saudável estudante de 

medicina um artigo no ano seguinte relatou que a pessoa portadora das 

células peculiares havia morrido de uma forma abrupta de insuficiência 

cardíaca subseqüente a um ataque agudo de reumatismo inflamatório, que 

foi precedido por uma tonsilite. (Dresbach 1905** apud Firth 2005). Os sinais 

clínicos das complicações da anemia Em março de 1904 foi publicada uma 

                                                 
*  Dresbach M. Elliptical human red corpuscles. Science 1904; 19:469–70 
**Dresbach M. Elliptical human erythocytes (a supplementary statement). Science 
1905; 21: 473–5 
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carta na revista Science com a descrição de “uma peculiar anomalia nos 

glóbulos vermelhos humanos... O exame cuidadoso mostrou que de fato que 

os corpúsculos que foram corados eram elípticos e não circulares”. Esse 

artigo por Melvin Dresbach foi a primeira publicação que identificou as 

células falciformes no homem que são o marcador patognomônico da 

doença falciforme (Dresbach 19041 apud Firth 2005) Os sinais clínicos das 

complicações da anemia falciforme incluindo-se a associação com a 

infecção, febre, dor ósseas, problemas cardíacos e respiratórios embora não 

identificados na época foi provavelmente uma descrição característica do 

curso seqüencial agudo da anemia falciforme. Um ponto de partida 

infeccioso, uma crise de dor óssea, complicações pulmonares 

subseqüentes, síndrome torácica aguda e morte súbita. Embora Desbrach 

tenha identificado primeiro os corpúsculos elípticos, quem provavelmente 

apresentou a primeira descrição da anemia falciforme, foi James Herrick em 

1910 (Herrick 191022 apud Firth 2005) que escreveu a descrição clássica 

dos sintomas da doença através do relato de um estudante de odontologia 

que apresentava icterícia, dispnéia, linfadenopatia, urina escura, úlceras nas 

pernas, dor epigástrica e anemia associada com uma hemácia 

peculiarmente alongada em forma de foice. 

Duas décadas depois, descobriu-se que as células em forma de foice 

doravante chamadas de células falciformes eram mais encontradas na 

circulação venosa relativamente desoxigenada, retornando estas células à 

forma normal após a reoxigenação. (Chiang et al 2005). Em 1949, Linus 

                                                 
2 2 Herrick JB. Peculiar elongated and sickle-shaped red blood corpuscles in a case of severe anemia. 
Arch Intern Med 1910; 6: 517–21 
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3Pauling e colaboradores verificaram na eletroforese de Hemoglobina a 

existência de uma molécula de Hemoglobina mutante nos eritrócitos dos 

pacientes com anemia falciforme (Pauling 19494 apud Firth 2005). A 

diferença existente da hemoglobina falcifome (HbS) foi a existência da 

substituição de um aminoácido na cadeia ß da HbS que permite a 

suscetibilidade anormal da polimerização da HbS na presença de uma 

diminuição de pH ou de tensão de oxigênio. Dessas observações iniciais, a 

crise vaso oclusiva falciforme parece ser o resultado da obstrução física 

passiva dos pequenos vasos sanguíneos com um eritrócito desoxigenado, 

rígido e em forma de foice. 

O gene falciforme apresenta uma vantagem genética, pois protege os 

portadores heterozigotos da infecção pelo Plasmodium falciparum 

responsável pela malaria. (Nagel, 2004) Os halotipos gênicos da globina 

estão baseados em uma serie de restrições polimórficas definidas no gene 

da globina no cromossomo 11. (Orkin et al 1982; Nagel et al 2001). O gene 

da globina S esta presente em três halotipos Africanos, todos localizados em 

três áreas geográficas distintas.  

As migrações e trafico de escravos foram responsáveis pela 

disseminação do gene. A conversão gênica explica a diversidade de 

haplotipos decorrente da disseminação geográfica que ocorreu de forma 

peculiar. A doença fa lciforme denota todos os genótipos que contem ao 

                                                 
 
4 Pauling L, Itano HA, Singer SJ, Wells IC. Sickle cell anemia. Science 1949; 110: 
543–8 
 



91 
 

menos um gene falciforme no qual a HbS compõem ao menos metade da 

hemoglobina presente.  

Uma única substituição de nucleotídeo (GTG por GAG) no sexto 

cordão do gene da globina resulta na substituição da valina por ácido 

glutâmico na superfície da cadeia da globina S. Essa mudança permite a 

HbS se polimerizar quando desoxigenada desde que a valina pode se ligar 

com sítios complementares nas cadeias de globinas adjacentes. A 

polimerização da HbS desoxigenada é o primeiro evento indispensável na 

patogênese molecular da doença falciforme. Vai haver uma dependência da 

concentração de HbS intraeritrocitária, grau de desoxigenação celular, pH e 

concentração intracelular da HbF. A inibição da polimerização da HbS pela  

HbF vai necessitar a formação de HbS/HbF em forma híbrida (Bookchin et al 

1977). A tendência a polimerização de misturas de HbS e algumas variantes 

de Hb mostram que os resíduos 22,80 e especialmente 87 da corrente são 

implicados no contato intermolecular que estabilizam os polímeros HbS 

desoxigenados (Nagel et al, 1979). É esse polímero que se alinha com os 

outros para formar um pacote, distorcendo a hemácia em uma forma de 

foice ou crescente clássico. Essa forma interfere com a característica de 

deformabilidade dos eritrócitos.  A polimerização da HbS é uma reação 

iniciada pela nucleação com um tempo de espera no qual nenhum polímero 

é detectado. No fim desse período, o núcleo critico é formado, a partir daí se 

segue a formação de polímeros em forma exponencial. (Eaton et al, 1990) A 

cinética dessa reação tem uma função critica na reologia e morfologia das 

células vermelhas circulantes (Eaton et al, 1990, Ferrone et al 2001) 
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Decorrente da ordem do tempo de transito na microcirculação da HbSS que 

é curto muitas células falham na polimerização da HbS. Se, no entanto 

essas hemácias foram submetidas ao prolongamento do seu tempo de 

transito, decorrente das suas condições microcirculatórias, então todas as 

hemácias falciformes (decorrente do seu equilíbrio em baixas concentrações 

de oxigênio), podem conter polímeros HbS e serem menos deformáveis.  

Pensava-se originariamente, que eram as formas em foice que 

causavam a obstrução da microcirculação decorrente da baixa 

deformabilidade durante o trânsito capilar, o que resulta na crise vaso 

oclusiva. O mecanismo atual é bem mais complicado que o pensado. 

No entanto, reconhece-se que somente a polimerização não é 

suficiente para produzir a crise vaso oclusiva. A conceitualização da crise 

vaso oclusiva falciforme cresceu através do reconhecimento que a hemácia 

falciforme tem a propensão de se aderir às células endoteliais de uma 

cultura vascular. (Hebbel et al 1980, Hoover et al 1979). A adesividade in 

vitro dos eritrócitos falciformes (HbSS) mostrou ter uma correlação com a 

severidade clínica da doença. (Hebbel et al 1980). Reconhece-se hoje que a 

HbSS participa ativamente do processo de vaso oclusão através de um 

envoltório celular e da matriz de adesão molecular. Tanto os eritrócitos 

assim como os reticulócitos imaturos podem participar na adesão ao 

endotélio vascular. Os reticulócitos aparentemente são mais aderentes que 

os eritrócitos maduros à cultura de endotélio in vitro. (Barabino et al 1987, 

Mohandas et al 1987), no entanto os eritrócitos mais velhos submetidos a 



93 
 

repetidos ciclos de desoxigenação podem recuperar ou manter a sua 

adesividade. (Stone at al, 1996) 

Na patogênese da doença das células falciformes, inclui-se a 

manifestação clínica de circulação prejudicada, destruição das células 

vermelhas e estase do fluxo sangüíneo. Quando o sangue dos pacientes 

com anemia falciforme sofre uma desoxigenação, há um aumento da 

viscosidade sangüínea. Esse distúrbio tem sido relacionado a uma alteração 

das propriedades de fluxo da hemácia, que contém a hemoglobina S 

polimerizada. Essas células têm maior dificuldade em se deformarem que as 

células normais, resultando em uma maior rigidez, retardando o seu fluxo 

principalmente através do micro circulação. A presença de células 

falciformes aumenta a viscosidade sangüínea e predispõe à obstrução 

capilar e dos pequenos vasos venosos. Esses eventos obstrutivos culminam 

com a hipóxia local tecidual, o que tende acentuar o processo patológico.  

(Silbergleit e Day). Aliado a esses eventos o paciente pode apresentar uma 

a elevação de fibrinogênio e/ou dos níveis de globulinas, o que também 

contribui para o aumento da viscosidade sangüínea, o que agrava as 

manifestações hematológicas no paciente falciforme (durante infecções, por 

exemplo). 

A intensa lesão da membrana eritrocitá ria leva a geração de danosos 

radicais de oxigênio. Esse processo pode levar a uma homeostase anormal 

eritrocitária, resultando em células densas desidratadas e irreversível 

falcização. Essas células podem exacerbar a anemia hemolítica e a 

obstrução vascular. A desidratação dos eritrócitos pode ocorrer pela ação 
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dos transportadores catiônicos que resulta na perda de KCl e na 

desidratação celular (Lew et al, 2005) 

Em 1974 características adicionais específicas da Hbs foram 

publicadas onde a forma oxigenada forma uma estrutura altamente instável.  

O heme é contido em uma parte da globina hidrofóbica que tanto limita a 

reação do ferro com oxigênio e defende a célula dos radicais livres 

produzidos pela altamente reativo componente de ferro. A instabilidade 

prejudicada da globina leva a acelerar o colapso da molécula, liberando 

grandes quantidades de componentes da hemoglobina e ferro tóxico na 

célula. Em adição há uma aceleração auto-oxidante patológica de 

hemoglobina para meta-hemoglobina que produz níveis aumentados de 

hemicromos. Esses mecanismos produzem um largo dano oxidativo na 

membrana da célula, interrupção da distribuição de proteína e falha no 

funcionamento normal da membrana. A interrupção da estrutura da 

membrana celular leva a um aumento da adesão, oxidação dos eritrócitos ao 

endotélio vascular que induz lesão endotelial e disfunção. (Hebbel et al 

1997) Este comportamento da hemoglobina S com quadro de instabilidade 

mais que insolubilidade ajuda a explicar a ligação entre as características 

únicas desta hemoglobina com as observações clínicas de dano vascular 

extenso. O conceito da doença de células pegajosas mais que células em 

foice implica na ação das hemácias no endotélio vascular. (Hebbel et al 

1980) O endotélio não tem apenas a função de ser uma interface anatômica 

entre o sangue e a parede do vaso, também é o grande regulador da 

homeostase vascular. A descoberta de diversos marcadores bioquímicos da 
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inflamação endotelial na década de 90 levou ao conceito da doença 

falciforme como uma doença vascular crônica inflamatória. (Hebbel et al 

1997, Platt 2000). 

O primeiro evento crucial para a vaso oclusão inclui a aderência dos 

eritrócitos (reticulócitos e células densas pobremente deformáveis) ao 

endotélio das vênulas pós capilares (Kaul et al 1989, Kaul et al 2000). A 

adesão leucoendotelial com a formação de agregados heterocelulares 

(leucócitos e células irreversivelmente falcizadas) também contribuem para a 

obstrução (Turhan et al 2002) o que resulta em uma hipóxia local, aumento 

da formação de polímeros da HbS e propagação da oclusão à vasculatura 

adjacente. A transmigração neutrofílica através dos espaços das junções 

endoteliais também se adiciona o aumento da inflamação na 

microvasculatura.  

De uma forma recente, tem se focado na desregulação do tônus 

vasomotor por uma perturbação nos mediadores da vasodilatação como o 

oxido nítrico (NO).  

O conceito de doença vascular crônica inflamatória coincide com as 

evidências das anomalias protrombóticas na anemia falciforme que se 

manifesta pelos marcadores de ativação de plaquetas, aumento da geração 

de trombina e baixa da proteína anticoagulante S. O excesso de 

componentes livres do heme liberados pelo colapso da hemoglobina S 

instável se liga de forma ávida ao oxido nítrico livre. A limpeza patológica da 

bio aviabilidade do oxido nítrico vai ter um papel adicional na interrupção da 

sinalização endotelial da homeostasia vascular. (Lancaster 2002) 
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Essa sugestão que a característica única da Hemoglobina S, a 

presumidamente a desoxigenação induzindo a polimerização com a 

subseqüente coagulação e subseqüente falcização é essencial para o 

desenvolvimento dessa síndrome clínica distinta. 

O conhecimento bioquímico desse desarranjo patológico da 

hemostasia e regulação vasomotorora se expandiu de forma considerável. 

Embora a seqüência de eventos que levam a isquemia e a vaso-oclusão 

permaneçam não muito claros, a ativação endotelial que é a expressão das 

moléculas de adesão e trombogênicas nas membranas das células 

endoteliais é provavelmente a chave do mecanismo.  

O estresse cirúrgico, a infecção e possivelmente a lesão micro 

vascular decorrente do mecanismo de isquemia e reperfusão são o gatilho 

da ativação endotelial. As mudanças endoteliais podem ser mediadas por via 

humoral sinalizando fatores ou citoquinas inflamatórias como o fator de 

necrose tumoral, interleucinas, interferon G trombina, fator de crescimento 

vascular endotelial e histamina. A falha aguda da distribuição periférica de 

óxido nítrico que é vasodilatador e apresenta propriedades anti-

trombogênicas é outra possível via. ((Lancaster 2002). Além do apresentado, 

a ligação de leucócitos ao endotélio ou o aumento de ligação das hemácias 

falciformes mediadas pela fibronectina plasmática ou pela trombospondina 

liberada pela ativação das plaquetas pode estimular outras mudanças 

inflamatórias posteriores. (Bunn 1997, Hebbel et al 1980, Hebbel et al 1997)  

 



97 
 

 

1.4 Mecanismos de adesão eritrocitária 

 

 

Os mediadores moleculares da adesão da HbSS ao endotélio 

vascular foram caracterizados nos últimos anos tanto em vitro quanto nos 

modelos animais. Esta interação mostrou-se ser mediada pelos receptores 

de membrana celular nos eritrócitos e nas células endoteliais. A adesão das 

moléculas nos eritrócitos que vão mediar as interações com as células 

endoteliais incluem a integrina a4ß1. Os antígenos de grupo sangüíneo 

Luterano, a designação do grupo 36 (CD36), sabidamente uma ligandina 

selectina e sulfatos de glicolipídios a4ß1 se ligam a fibronectina e as 

moléculas das células de adesão vascular -1 (VCAM-1), a qual se expressa 

em resposta aos estimulantes inflamatórios. Alguns estudos realizados sobre 

os efeitos da epinefrina na função de adesividade da HbSS mostrou que a 

epinefrina também promove a adesão da HBSS a integrina endotelial aVß3 

através da molécula de adesão intercelular -4 (ICAM-4). (Zenadi et al , 2004) 

Esse achado sugere que os hormônios podem contribuir para a associação 

entre os episódios vaso-oclusivos e o estresse fisiológico.  

A adesão da HbSS ao endotélio não é auto limitado por que pode em 

seu turno induzir sinais de formação de radicais livres de oxigênio e ativação 

dos fatores de transcrição NF-?B nas células endoteliais. NF-?B contribui 

para a ativação vascular pela regulação das moléculas de adesão endotelial 

incluindo a E-selectina, VCAM-1 e ICAM-1 o que permite interações 
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potenciais a longo prazo com a HbSS assim como o recrutamento dos 

leucócitos circulantes. A P-selectina endotelial que é expressa nas fases 

precoces da inflamação em níveis aumentados nos ratos transgênicos 

falciformes pode também participar na vasooclusão pela diminuição do fluxo 

sangüíneo dinâmico. (Embury et al, 2004).  

A inflamação vascular é evidenciada pela elevação dos níveis 

plasmáticos de VCAM-1 solúveis em pacientes durante as crises falciformes 

vaso oclusivas e pela presença de células endoteliais circulantes 

sustentando um fenótipo ativo durante tanto o estado de latência como nos 

estados de crise.  (Belcher et al 2003; Solovey et al 1997).   Estimulo 

inflamatório de hipóxia e de reoxigenação, que induz a produção oxidante 

endotelial e uma resposta inflamatória exagerada em modelos de ratos 

falciformes transgênicos atenua de uma forma significante pela 

administração de inibidores da NF-?B como a sulfasalazina.  (Kaul et al 

2004) A ativação endotelial e a expressão da molécula de adesão então 

aparentam ser um fator crítico no processo de vaso oclusão. Há ainda, a 

significância do óxido nítrico que mantém a homeostase da vaso-regulação e 

que começou a ser explorada em anos recentes. A produção local de NO 

pelas células endoteliais pelo oxido nítrico sintetase resulta em uma 

vasorelaxamento assim como uma atividade antioxidante e antiinflamatória 

com a redução da expressão de VCAM-1. (Reiter et al 2003). O NO limita 

ainda a agregação plaquetária, inibe a adesão leucocitária e modula a 

proliferação endotelial (Reiter et al 2003). A reduzida bioaviabilidade do NO 
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na anemia falciforme pode desencadear uma vasoconstricção e redução do 

fluxo sangüíneo, contribuindo potencialmente com a vaso-oclusão.  

Notavelmente, há um desenvolvimento potencial para as moléculas 

da matriz subendotelial na vasooclusão. Certos estímulos inflamatórios como 

a trombina, podem causar a contração das células endoteliais de tal forma 

que a adesão profunda da HbSS às células endoteliais estimuladoras de 

trombina também ocorrem com a exposição da matriz no espaço 

interendotelial. (Manadori et al 1998) 

O ambiente pro inflamatória crônico é propagado pela elevação dos 

níveis de citoquinas circulante, incluindo a interleucina -1 (IL-1), fator de 

necrose tumoral a (TNF a), endotelina-1 e fatores de estimulação de colônia 

de granulocitos-macrofagos (GM-CSF), que são secretados tanto pela 

atividade das células endoteliais e monócitos. (Croizat H, 1994, Francis et al 

1992). O fator de crescimento placentário (PlGF), ativa os monócitos e 

aumenta os níveis de RNAm de IL-1, TNF a e várias quimiocinas como a IL-

8 e proteína inflamatória de macrófagos -1 ß (Seivaraj et al 2003).  Altos 

níveis plasmáticos de PlGF encontrados em pacientes falciformes e 

mostraram-se correlacionados com a severidade da doença (Perelman et al, 

2003). 

Os monócitos, por sua vez podem ativar as células endoteliais como 

evidenciado pela expressão das moléculas de adesão endotelial, fatores 

teciduais e a ativação do NF-?B apos incubação com monócitos in vitro 

(Belcher et al 2000).  
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A inflamação vascular foi demonstrada em modelos de ratos 

transgênicos falciformes. Esses animais mostraram um elevado nível de 

proteínas de fase aguda no sangue, componente de substancia amilóide P e 

IL-6 assim como a regulação da expressão de ICAM-1, VCAM-1, moléculas 

de adesão plaqueta-endotélio e NF-?B nos tecidos pulmonares. (Belcher et 

al, 2003) 

Observações clinicas evidenciaram ainda o papel que os leucócitos 

apresentam na fisiopatologia da doença falciforme. Níveis elevados de 

leucócitos foram correlacionados com um prognóstico pior para os 

pacientes. (Platt et al, 1994) De maneira em particular ao número de 

leucócitos parece ser um fator de risco para o AVC e síndrome torácica 

aguda em crianças com anemia falciforme. 

A HbSS in vitro mostrou se ligar aos PMN em uma analise de adesão 

estática, sugerindo a participação direta dos leucócitos na vaso-oclusão.  

O papel dos leucócitos no processo de vaso-oclusão pode ser 

multifatorial. O recrutamento dos leucócitos com maior diâmetro, menos 

deformáveis e aderentes ao endotélio podem prejudicar o fluxo de sangue. 

Alem do mais, a adesão dos leucócitos podem promover a falcização 

eritrocitária e a oclusão vascular pelo aumento do tempo de transito da 

HbSS na micro circulação.  

A ativação dos fatores envolvidos na hemostasia é claro na anemia 

falciforme dada as observações de andamento da ativação plaquetária, 

geração de trombina e atividade fibrinolítica. De qualquer forma, o papel que 

esses processos tem na vaso-oclusão não é muito claro. De uma forma 
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significativa, as plaquetas circulantes na anemia falciforme vai exibir uma 

ativação fenotípica anormal tanto no estado basal como nos momentos de 

crise vaso-oclusiva.  (Metha et al 1979). 

A liberação aumentada dos componentes das plaquetas incluem a  ß-

tromboglobulina, fator plaquetário -4, TSP e IL-1, pontos estes que são 

marcadores de fenotípicos e que aumentam a expressão da P selectina 

placentária e da ativação de GPIIb/IIIa (Browne et al 1996, Tomer et al 

2001). Durante o estado sem crises a sobrevida das plaquetas 

aparentemente é normal ainda que o decréscimo das plaquetas aconteça 

nos episódios de dor aguda, indicando aumento do consumo de plaquetas 

durante a crise vaso oclusiva. (Haut et al 1973, Stuart et al, 2001). A 

agregação plaquetária junto a geração de micro-partículas derivadas de 

plaquetas pode estar anormalmente aumentada (Metha et al 1979, Tomer et 

al 2001). 

O modelo de vaso-oclusão evoluiu muito nas últimas décadas dos 

conceitos baseados na polimerização até um esquema que envolve 

múltiplos degraus, heterogêneos com interações interdependentes entre a 

HbSS, aderência leucocitária, ativação endotelial induzidas diretamente ou 

indiretamente pelo comportamento pro - inflamatório da HbSS que é o 

degrau inicial para a vaso oclusão. A ativação resultante do NF-?B endotelial 

e a regulação das moléculas de adesão endotelial promovem o recrutamento 

dos leucócitos e ajuda a propagar a síndrome de inflamação vascular 

crônica que é tão proeminente nesta doença. A aderência leucocitária e os 

eritrócitos circulantes com ou sem sinais de ativação adicionais formam 
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então as ligações que permitem a agregação multicelular com a 

microvasculatura. É possível que as plaquetas e hemostaticamente as 

micropartículas ativas com ou sem elementos de coagulação plasmáticos, 

participem nesses agregados embora essas interações não foram ainda 

totalmente investigadas. Em adição, os mediadores moleculares dessas 

interações intercelulares ainda não foram bem caracterizadas. 

Essas várias vias levam a um aumento de expressão endotelial das 

moléculas das células de adesão como a ICAM -1 e CD-36 (10,39).  Essas 

moléculas aumentam a ligação endotélio-eritrócito que pode impedir o fluxo 

sanguíneo e prejudica a oxigenação tecidual. A deposição de fibrina e 

plaquetas com os leucócitos pode exacerbar o distúrbio endotelial. O 

balanço regulatório entre a vaso dilatação/constrição e a pró e a 

anticoagulação é então perturbada, levando a isquemia, vaso-oclusão e dor.  

A vaso-oclusão é provavelmente decorrente  de mudanças crônicas das 

células, plasma e componentes vasculares da hemostasia e regulação 

vasomotora.   

A noção de inflamação vascular crônica é então um modelo 

incompleto que pode servir como base para mais específicas investigações 

fisiopatológicas nas diversas características da doença.  

Há uma alta prevalência da anemia falciforme na população e estudos 

epidemiológicos apresentam um significado para a saúde pública 

particularmente para os pacientes que apresentam a patologia e os seus 

familiares. Com isso, surgiu a hipótese de que a poluição do ar é um fator 

desencadeante ou contribuinte da crise vaso oclusiva falciforme cujo sintoma 
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maior é a crise álgica. Esse estudo contribuirá para um maior entendimento 

da doença falciforme, avaliando um possível fator ambiental agravante das 

crises álgicas e fechando mais um elo da cadeia: poluição do ar e efeitos 

sobre doenças inflamatórias crônicas. 
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2. OBJETIVO GERAL 
 

 

§ Estudar a influência de fatores ambientais no atendimento de 

emergência de crianças e adolescentes portadores de anemia 

falciforme utilizando-se o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo como 

hospital sentinela. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

§ Avaliar os efeitos da poluição atmosférica da cidade de São Paulo 

sobre os atendimentos de crianças e adolescentes com anemia 

falciforme em crise álgica; 

§ Avaliar os efeitos da poluição atmosférica da cidade de São Paulo 

sobre os atendimentos de crianças e adolescentes com anemia 

falciforme motivada por doenças respiratórias;  

§ Verificar o tempo de defasagem encontrado entre o aumento dos 

níveis de concentração dos poluentes estudados (material particulado 

inalável, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e monóxido de 

carbono), e a procura pelo atendimento. 



106 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 



107 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1. Estudo Ecológico 

 

 

O estudo epidemiológico realizado foi do tipo ecológico analisando 

dados de uma série de tempo. Segundo o dicionário de Epidemiologia de 

Last (Last, 1995) o estudo ecológico é definido como um estudo no qual as 

unidades de análise são populações ou grupos de pessoas, mais do que 

indivíduos. Portanto, a abordagem ecológica é utilizada para avaliar 

possíveis efeitos danosos de um fenômeno específico sobre uma população 

ou populações expostas a diferentes níveis desse fenômeno (Evans et al, 

1984). Geralmente, as populações analisadas são definidas 

geograficamente (bairro, cidade, estado, país). 

Caracteristicamente, tanto os dados de efeito quanto os de exposição 

são secundários e já existentes, o que torna a realização do estudo 

ecológico mais rápida e menos dispendiosa do que os estudos de base 

individual, principalmente os estudos de coorte e caso-controle (Rothman e 

Morgenstern, 1998). 

Os desenhos dos estudos ecológicos podem ser classificados em 

relação à medida de exposição e em relação ao agrupamento. Em termos de 

medida de exposição eles podem ser classificados como exploratórios, onde 
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a finalidade é descrever taxas de doenças, e analíticos, onde o objetivo é 

avaliar a associação entre o nível de exposição e a taxa de doença. Em 

relação ao agrupamento, a análise pode ser por local, por intervalo de tempo 

ou mista.  

Nos estudos de série de tempo as análises são realizadas ao longo 

do tempo, de forma exploratória ou analítica, em uma ou mais de uma 

região. Analiticamente, eles avaliam variações na manifestação de um 

desfecho em função das variações na exposição (Rothman e Morgenstern, 

1998). As variações no desfecho e na exposição devem apresentar a 

mesma temporalidade e esta, por sua vez, deve ser a menor possível. As 

variações diárias tem sido as mais utilizadas para avaliar doenças 

respiratórias e cardiovasculares nos estudos de serei de tempo. Há 

limitações relativas à abordagem ecológica principalmente no que tange ao 

potencial de viés nas estimativas de efeito. Tal fato acontece porque há a 

realização de uma inferência causal sobre os fenômenos individuais nos 

quais se baseiam as observações de grupos populacionais.  

O desenvolvimento de metodologias de análise mais adequadas para 

este tipo de estudo têm aumentado a confiabilidade dos seus resultados e, 

atualmente, muitas das medidas de efeito agudo da poluição sobre a saúde 

têm se baseado, majoritariamente, em estudos ecológicos de série de 

tempo.  

Optou-se por este desenho de estudo pela disponibilidade de dados 

de boa qualidade obtidos em base diária e pela sua exeqüibilidade.  
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3.2. Informações de Saúde e de Exposição 

 

 

3.2.1. Dados de Saúde 

 

As informações sobre os pacientes pediátricos portadores de anemia 

falciforme utilizados neste estudo e as suas passagens no pronto socorro 

foram obtidas junto ao Serviço de Análise Médica e Estatística (SAME) do 

Instituto da Criança "Prof. Pedro de Alcântara" do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (ICr-HCFMUSP).  

O Instituto da Criança é um serviço de referência terciária que presta 

atendimento ao Sistema Único de Saúde na cidade de São Paulo, e que 

atende, na sua maioria, pacientes da cidade de São Paulo e entorno. O 

atendimento do Instituto da Criança privilegia as patologias mais complexas 

que necessitam de cuidados especializados em todos os níveis. O Pronto 

Socorro é o local de atendimento de urgência e emergência, sendo que a 

grande maioria das internações do Instituto da Criança é aí originada. Os 

pacientes matriculados no ICr são orientados a procurar o Pronto Socorro 

em caso de intercorrências. 

A faixa etária atendida é ampla e varia para as crianças matriculadas 

no ambulatório de especialidades do hospital entre 0 até 19 anos 

incompletos, sendo esta a idade abordada neste estudo. A origem dos 

pacientes é variada, e envolve predominantemente, todas as regiões da 

cidade de São Paulo. 
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Neste estudo, os atendimentos de pacientes pediátricos portadores 

de anemia falciforme no Serviço de Consultas de Urgência de Triagem 

(SCUT), que é o Pronto Socorro do Instituto da Criança do HC FMUSP, 

foram analisados entre 1 de setembro de 1999 e 31 de dezembro de 2004. A 

premissa básica para ser elegível para este estudo era o paciente 

apresentar o CID D57. Os pacientes matriculados no Serviço de 

Hematologia do Instituto da Criança são orientados a passar em todas as 

suas intercorrências neste local.   

As informações obtidas para cada paciente foram: data do 

atendimento de urgência no Pronto Socorro, registro no HC, data de 

nascimento, número do atendimento, data de saída, descrição do 

diagnóstico, descrição do CID, presença ou ausência de dor, presença ou 

ausência de infecção, presença ou ausência de infecção de vias aéreas, 

presença ou ausência de internação respiratória e tempo de internação 

quando fosse o caso. Cada paciente teve todas as suas passagens pelo 

pronto socorro e internações registradas assim como o diagnóstico 

correspondente para cada passagem.  

 

3.2.2. Dados de Poluentes do Ar e de Meteorologia 

 

As concentrações diárias de material particulado inalável (PM10), 

dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio (O3) e 

monóxido de carbono (CO) foram fornecidos pela Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).  
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A CETESB possui uma rede automática composta por 29 estações 

medidoras espalhadas pela cidade de São Paulo, Grande São Paulo, 

Cubatão, Campinas, São Jose dos Campos, Sorocaba e Paulínia e de duas 

estações móveis que são deslocadas em função da necessidade de 

monitoramento em locais onde não existem estações fixas ou para 

complementar estudo da rede. Essa rede ligada a uma central de 

computadores por via telefônica, registra ininterruptamente as concentrações 

dos poluentes na atmosfera, processando-os a partir de então.  

Na cidade de São Paulo, existem 13 estações automáticas e fixas que 

realizam o monitoramento diário dos poluentes do ar: Parque D. Pedro, 

Parque Ibirapuera, Congonhas, Lapa, Pinheiros e Cerqueira César, 

Cambuci, Centro, Santana, Mooca, Nossa Senhora do Ó, Santo Amaro e 

São Miguel Paulista. Todas elas medem PM10, cinco medem SO2, seis 

medem NO2, oito medem CO e oito medem O3. (CETESB, 2006) 

A CETESB fornece a medida horária dos poluentes considerando o 

período compreendido entre 1 hora e 24 horas. Os valores diários dos 

poluentes foram calculados utilizando-se apenas as medidas consideradas 

validadas pela empresa da seguinte forma: 

o PM10: concentração média de 24 horas (µg/m3); 

o SO2: concentração média de 24 horas (µg/m3); 

o NO2: maior valor horário (µg/m3) ; 

o O3: maior valor horário (µg/m3); 

o CO: maior média móvel de 8 horas (ppm). 
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Apesar de as concentrações de poluentes serem diferentes ao longo 

da cidade, suas variações positivas ou negativas estão altamente 

correlacionadas (Braga, 1998). Isso permite a utilização da média de todas 

as estações da cidade como indicativo da exposição ecológica dos 

habitantes da cidade de São Paulo.   

O Instituo de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da 

Universidade de São Paulo (IAG-USP) forneceu dados diários de 

temperaturas mínima e média, e de umidade relativa média do ar medidos 

na estação localizada dentro do Parque do Estado, na zona sul da cidade.  

 

3.3. Análise Estatística 

 

3.3.1. Desenho de Case-crossover 

 

Os estudos ecológicos que avaliam séries de tempo têm sido 

analisados através de modelos aditivos ou lineares generalizados de 

regressão de Poisson (Braga et al., 2001; Lin et al., 2003; Cançado et al., 

2006). Entretanto, tem sido questionado que, nesses estudos, a 

determinação dos efeitos agudos da poluição do ar sobre a saúde enfrenta 

dificuldades para o controle de fatores que podem interferir nessas 

estimativas. Entre eles estão os erros de mensuração de exposição, as 

discrepâncias entre as medidas de exposição ambientais e pessoais e os 

fatores de confusão dependentes (sazonalidade) e independentes do tempo. 
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Este problema é relevante na medida em que os efeitos da exposição são 

usualmente muito pequenos enquanto que os efeitos dos fatores de 

confusão tempo-dependente podem ser muitas vezes maiores (Dominici et 

al 2004). 

O desenho de case-crossover foi desenvolvido como uma variação do 

desenho caso-controle para estudar os efeitos de exposições transitórias em 

eventos agudos (Maclure, 1991) e, portanto, se tornou uma opção de 

abordagem para estudos dos efeitos da variação diária da exposição aos 

poluentes do ar sobre a morbidade e a mortalidade (Dominici et cols, 2003). 

Diversos desfechos de saúde têm sido avaliados incluindo-se, 

preferencialmente, as doenças respiratórias, em crianças e idosos, e as 

cardiovasculares, em adultos e idosos.  

Neste desenho de estudo, cada caso tem a sua exposição em um 

determinado período do tempo imediatamente antes da manifestação do 

desfecho de interesse (tempo indicador) comparada com exposições em 

diferentes momentos do tempo (controle ou tempo de referência).   

Como as características individuais dos participantes que não 

apresentam variação ao longo do tempo não apresentarão efeito de 

confusão das estimativas, como também é observado nas regressões de 

série de tempo, a escolha dos períodos de controle (ou tempos de 

referência) deve ser baseada em características que apresentem variação 

sazonal. Além disso, se os dias definidos como controle estão próximos ao 

dia do evento, outras características que possam apresenta pequenas 

variações também serão controladas pelo pareamento.  
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Autores têm demonstrado que a escolha de controles próximos ao dia 

do evento pode, ainda, facilitar o controle para fatores de confusão em 

relação à exposição fortemente influenciada pela sazonalidade (Bateson and 

Schwartz, 1999, 2001). Essa característica tem levado os pesquisadores a, 

mais recentemente, preferir esta abordagem em relação aos modelos de 

regressão de Poisson. Além disso, foi demonstrado que a estratificação 

temporal dos controles, como, por exemplo, escolher dias do mesmo mês e 

do mesmo ano que os casos evita vieses de seleção e resulta em uma 

correta probabilidade logística condicional (Levy et al., 2001). Esta 

abordagem produz estimativas de efeito não enviesadas mesmo em 

situações onde a sazonalidade seja marcante tanto na exposição quanto no 

efeito analisado (Schwartz et al., 2003). Além da estratificação temporal dos 

controles, sua escolha pode ser feita de modo simétrico bidirecional, nos 

quais as referências são fixadas em uma estrutura de defasagem fixa antes 

e depois do tempo índice, e através de desenho restrito unidirecional nos 

quais as referências estão em estruturas de defasagens fixas antes do dia 

índice. 

A possibilidade de controle de fatores de confusão através do 

desenho do estudo colocam a abordagem de case-crossover em contraste 

absoluto às outras abordagens utilizadas para estimar os efeitos agudos da 

poluição, como os estudos de serie de tempo nos quais os fatores de 

confusão tempo dependentes são controlados pelo modelo de regressão. 

Com a análise de regressão logística condicional, os fatores de confusão de 

todas as variáveis associadas são controladas pelo estudo. Permite-se, 
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ainda, a inclusão de outros fatores de confusão no modelo de regressão 

quando necessária a adição de mais controles. 

O modelo estatístico que é primeiramente postulado para o desenho 

de um estudo de case-crossover é um modelo de tempo precipitante. 3 Este 

modelo assume que o tempo pode ser dividido em períodos expostos e não 

expostos. Vai estipular que o objeto do estudo esta em alto risco para um 

determinado período de tempo fixo após um período de exposição e que 

desde então retorna ao risco de base até o próximo período de exposição. 

No entanto, o modelo de risco proporcional para uma doença rara, que 

utiliza uma constante padrão de risco para cada indivíduo é mais apropriada 

para as exposições à poluição do ar não binária. Esse padrão nos estudos 

de case-crossover foi primeiramente proposto por Navidi (1998), por 

Marshall e Jackson, (1993). Janes et al. (2005) chamam este modelo de 

exposição por variação de tempo. 

Esse modelo de exposição por variação de tempo assume que há 

somente um evento para cada caso o qual é legitimado como um evento 

raro, e especifica o risco em função do tempo e da exposição. Se as 

exposições com as estruturas de defasagem passadas são incluídas, este 

modelo permite que o risco dependa da exposição histórica. Sob modelo de 

exposição por variação de tempo , o risco ? de uma pessoa i no tempo t nas 

covariâncias tempo-dependente xit é dado por: 

                                              ?i(t; xit) = ?i  exitß                                        (1) 

Após um curto período de tempo, a suposição de um risco padrão 

constante é frequentemente razoável.  Essa proposição é o equivalente a 
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assumir um alisamento dos efeitos periódicos em uma análise por série de 

tempo. 22 O parâmetro eß representa a mudança no risco de um evento 

associado com um aumento de exposição a curto prazo. 

A regressão condicional logística é tipicamente utilizada para estimar 

ß em modelo de exposição tempo variável. Este método foi usado para 

adaptar os estudos por case-crossover nos quais a predisposição da 

regressão condicional logística é a mesma dos dados. Isso faz sentido 

porque a idéia é controlar os fatores de confusão fazendo-se comparações 

com as janelas correspondentes e, portanto, condicionando-se na janela de 

referencia durante a análise.  

 

3.3.2. Análise dos Dados 

 

Os efeitos das variações nos poluentes do ar (PM10, SO2, NO2, CO e 

O3) sobre os atendimentos de emergência por anemia falciforme foram 

estimados através de modelos de regressão logística condicional específicos 

para cada um dos poluentes adotados neste estudo de desenho de case-

crossover onde a escolha dos dias de exposição foi baseada na 

estratificação por tempo. Desse modo, as exposições nos dias considerados 

casos foram comparadas com as exposições nos dias do mesmo mês com 

os mesmos valores de temperatura que os observados no dia do caso, 

controlando-se para dias da semana. A sazonalidade foi controlada por 

pareamento.  



117 
 

Também foram testados modelos onde as exposições nos dias 

considerados como casos foram comparadas com exposições nos mesmos 

dias da semana ou a cada três dias. 

As estimativas foram feitas para todos os atendimentos de pronto-

socorro de pacientes com diagnósticos de anemia falciforme e estratificada 

para dor e infecções respiratórias, as duas principais causas de 

atendimentos de emergência para esses pacientes. 

Para determinar a estrutura de defasagem entre a exposição e o 

desfecho foram testadas as associações considerando as exposições do dia 

do evento e dos três dias anteriores em modelos específicos para cada dia e 

modelos específicos utilizando médias móveis de dois até quatro dias antes 

do desfecho. 

Os resultados estão apresentados em termos de aumento percentual 

e respectivos intervalos de confiança nos atendimentos para variações de 

um interquartil (a diferença entre os valores do terceiro e do primeiro quartis) 

nas concentrações dos poluentes e foram obtidos através das seguintes 

fórmulas: 

                        A%[Y] = ((e(β∗ VIQPol))-1) ∗100                                 (2)     

              IC 95% (A%[Y]) = ((e((β∗ VIQPol)±(1,96∗ EP∗ VIQ)))-1) ∗100         (3)     

onde A%[Y] é o aumento percentual nos desfecho Y (total de atendimentos 

por anemia falciforme ou atendimentos específicos dos casos com dor ou 

infecção respiratória), e(β∗ VIQPol) é o risco relativo devido à variação 

interquartil do poluente específico,  IC 95% é o intervalo de confiança de 

95%, e EP é o erro padrão de  β . 
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4. RESULTADOS  
 

4.1 Análise Descritiva 

 

O estudo foi realizado de 1 de setembro de 1999 a 31 de dezembro 

de 2004, com a inserção de 338 pacientes portadores de anemia falciforme. 

Nesse período ocorreram 3180 atendimentos de pacientes com anemia 

falciforme no departamento de emergência do Instituto da Criança do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (ICr – HCFMUSP). A tabela 1 mostra a análise descritiva dos 

atendimentos de pacientes com anemia falciforme.  Destes atendimentos, 

aproximadamente metade foram decorrentes de dor que é a principal 

manifestação da crise vaso oclusiva. Aproximadamente um terço dos 

atendimentos ocorreram por causas infecciosas sendo que por volta de um 

quinto destes foram decorrentes de infecções respiratórias. Um mesmo 

paciente pode apresentar várias passagens, sendo que cada procura de 

assistência no Pronto Socorro foi considerado um atendimento no computo 

geral. 

Os pacientes apresentaram de 1 até 77 atendimentos sendo que 

aproximadamente um terço destes tiveram apenas de 1 a 2 passagens.  

Dos 3180 atendimentos realizados, 1183 foram exclusivamente por 

dor, 276 atendimentos por dor e infecção respiratória, 57 atendimentos por 
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dor e infecções de outra natureza, 501 atendimentos por infecção 

respiratória exclusiva e 1163 atendimentos por outras causas. (Figura 7) 

Tabela 2 - Analise descritiva dos atendimentos de pacientes com 

anemia falciforme no Pronto Socorro do ICr – HCFMUSP 

 

  N % 
Total atendimento anemia 
falciforme 

3180 100,0  

      
Infecção     
sim 966 30,4 
não 2214 69,6 
 
Infecção respiratória 

    

sim 777 24,4 
não 195 6,1 
 
outra queixa 

 
2207 

 
69,4 

 
Dor 

    

sim 1516 47,7 
não 1663 52,3 

 

Figura 7: Distribuição percentual dos atendimentos por patologias 

durante o período do estudo.  

 

 

36% 

9% 2% 16% 

37% 
DOR 
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A dor associada ou não a infecção é responsável por 47% dos 

atendimentos. 

Já a infecção respiratória esteve presente em 25% dos atendimentos 

sendo este acometimento de forma isolada ou acompanhada de dor. Esse 

dado tem sua importância, pois, a relação entre a poluição atmosférica e 

doença respiratória é clássica.   

Na figura 8, pode-se observar o comportamento do número diário de 

atendimentos de urgência de pacientes falciformes decorrentes de todas as 

patologias durante o período do estudo. Pode notar-se a variação com a 

sazonalidade, e observar a variação mensal e diária respectivamente durante 

o período do estudo (Figura 8). 

Figura 8: Variação da sazonalidade diária e mensal no período do 

estudo. 
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Há uma diferença entre os dados apresentados entre duas fases do 

estudo. Esse fato se deve provavelmente à diferença entre o número de 

crises apresentadas pelos pacientes que completaram 18 anos no período 

do estudo. Estes pacientes foram transferidos para atendimento no 

ambulatório de hematologia dos adultos, sendo que os demais 

permaneceram em acompanhamento no ambulatório do Instituto da Criança 

por não terem atingido a idade limite para atendimento. Esses pacientes, 67 

tiveram uma média de passagem de 12,07 em 824 atendimentos com uma 

mediana de 6.  

Já a média dos atendimentos totais foi de 9,40 com uma mediana de 

5. Os 271 pacientes restantes, com idade inferior a 18 anos tiveram uma 

média 8,72 passagens com uma mediana de 4. 

A figura 9 mostra o número de atendimentos relacionado à idade no 

período do estudo e a figura 10 mostra o número de pacientes em cada faixa 

etária no período do estudo. 
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Figura 9: Atendimentos relacionados à idade. 
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Figura 10: Número de pacientes por idade 
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A distribuição dos atendimentos por dor (Figura 11) e por infecção 

respiratória (Figura 12) seguem de uma forma geral o mesmo padrão de 

sazonalidade apresentado no atendimento global do paciente falciforme.  

 
Figura 11 - Distribuição dos atendimentos diários ao longo do período 

do estudo nos pacientes com dor 
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Figura 12: Distribuição dos atendimentos diários ao longo do período 

do estudo nos pacientes com infecção respiratória 
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A figura 13 apresenta a distribuição dos atendimentos dos pacientes 

falciformes por dia da semana. A média de atendimentos por dia da semana 

no período do estudo foi de 454,28.  

Observa-se que apesar do Pronto Socorro do ICr funcionar por 24 

horas nos 7 dias da semana, o maior número de atendimentos aconteceram 

durante os dias úteis principalmente segunda e terça feira com 563 e 585 

atendimentos respectivamente. 

 
 
 
 
 



126 
 

 
Figura 13 - Número de atendimentos dos pacientes falciformes por dias 

da semana no período do estudo  
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A Tabela 3 apresenta uma análise descritiva das variáveis utilizadas 

no estudo quanto a: atendimentos totais por anemia falciforme, atendimentos 

por dor, atendimentos por infecção respiratória, concentrações de poluentes 

e condições climáticas avaliando-se a média, valor mínimo e máximo, desvio 

– padrão e.variação interquartile.   
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Tabela 3 - Análise descritiva das variáveis utilizadas no estudo. 
 

Variáveis  Média 
Diária  

SD∗  Mínimo IQR† Máximo 

Anemia falciforme 

     Total 

dor 

     Respiratório 

 

1.63 

0.78 

0.40 

 

1.68 

1.01 

0.74 

 

0 

0 

0 

 

- 

- 

- 

 

9 

7 

8 

Poluente 

     PM10 (µg/m3) 

      O3    (µg/m3) 

     SO2  (µg/m3) 

     CO   (ppm) 

     NO2 ((µg/m3) 

 

47.23 

90.73 

14.76  

2.63 

104.59       

 

  21.58  

  43.65   

6.78    

 1.21 

  48.56       

 

9.62 

13.42 

2.14 

0.54 

22.24 

 

25.90 

57.23 

8.08 

1.25 

64.77 

 

168.98     

282.03    

51.86   

12.09 

390.78  

Clima 

Temperatura (ºC)‡ 

 

15.23 

 

3.40 

 

 

-0.20 

 

 

5.00 

 

21.80 

 

Umidade (%)§ 79.52 8.58 45.54 10.6 97.29 
∗ Desvio padrão da média; † variação interquartile ; ‡ temperatura mínima; § umidade relativa    

 

Os atendimentos de todos os pacientes com anemia falciforme e 

principalmente as visitas decorrentes de causas específicas como dor e 

infecção respiratória mostram-se raros, com dias sem atendimento e com 

dias com até 7 atendimentos por dor e 8 atendimentos por quadro 

respiratório. 

Durante o período de estudo, a concentração média de PM10 foi de 

47,23 µg/m3, sendo este valor inferior ao padrão primário de média anual da 

qualidade do ar de 50 µg/m3 que é adotada pelo Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente (CONAMA) e CETESB.  No período do estudo ocorreram duas 

ultrapassagens do padrão máximo diário de  150 µg/m3 . 

A Figura 14 mostra os níveis diários de PM10 durante o período do 

estudo. Pode-se observar que a série apresenta variações conforme a 

sazonalidade com ocorrência de aumento nos meses frios que é um período 

que apresenta a característica da favorecer a menor dispersão do poluente. 

 

Figura 14: Distribuição sazonal do PM10, durante o período do estudo. 

 

PM10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1/
9/

99

1/
12

/9
9

1/
3/

00

1/
6/

00

1/
9/

00

1/
12

/0
0

1/
3/

01

1/
6/

01

1/
9/

01

1/
12

/0
1

1/
3/

02

1/
6/

02

1/
9/

02

1/
12

/0
2

1/
3/

03

1/
6/

03

1/
9/

03

1/
12

/0
3

1/
3/

04

1/
6/

04

1/
9/

04

1/
12

/0
4

DATAS

V
A

R
IA

Ç
Ã

O
 P

M
10

 

 

O SO2  foi o poluente que não ultrapassou o padrão de qualidade do 

ar adotados pela CETESB para a média anual (80  µg/m3) assim como para 

o padrão primário de qualidade do ar para as 24 horas (365 µg/m3 ). A 
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concentração média desse poluente , durante o período do estudo, foi de 

14,76 µg/m3. 

A figura 15 mostra série temporal dos níveis diários de SO2 durante o 

período do estudo. Pelo comportamento  da distribuição daria, observa-se a 

tendência de aumento das concentrações de SO2  nos meses frios. 

 

Figura 15: Distribuição sazonal do SO2, durante o período do estudo. 
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A média aritmética anual de NO2  (100 µg/m3 ) foi ultrapassada em 

dois dias e o mesmo ocorreu para o valor máximo em 1 hora (320 µg/m3 ). A 

figura 16 mostra série temporal dos níveis diários e mensais do NO2. 
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Figura 16: Distribuição sazonal do NO2, durante o período do estudo. 
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O padrão primário da qualidade do ar de 8 horas para o CO (9 ppm) 

foi ultrapassado em 5 dias, sendo a média durante o período do estudo de 

2,63 ppm.  A figura 17 mostra a variação do CO no período do estudo. 
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Figura 17: Distribuição sazonal do CO durante o período do estudo 
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No que tange ao Ozônio, os valores máximos em 1 hora  de  Ozônio  

(160 µg/m3) foram ultrapassados em 194 dias. Observa-se que nos meses 

mais quentes ocorre um aumento na concentração do Ozônio, o que pode 

ser explicado pela maior incidência de raios ultravioleta que são importantes 

catalisadores da formação deste poluente. A figura 18 mostra a variação do 

Ozônio no período do estudo. 
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Figura 18: Distribuição sazonal do Ozônio  durante o período do estudo 
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A variação da temperatura durante o período do estudo é mostrada 

na figura 19 e a variação da umidade é mostrada na figura 20. 
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Figura 19: Variação da temperatura durante o período do estudo 
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Figura 20: Variação da umidade  durante o período do estudo  
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4.2 Correlação de Pearson 

 

Com a finalidade de se obter uma avaliação inicial de como as 

variáveis do modelo estão relacionadas, os coeficientes da correlação de 

Pearson foram calculados para as diversas variáveis utilizadas na avaliação 

dos atendimentos dos pacientes falciformes. Os coeficientes de correlação 

de Pearson (tabela 3)  mostram uma alta correlação entre os poluentes 

primários e principalmente entre o PM10  e SO2.  Inesperadamente, para o 

período analisado, o ozônio apresenta uma correlação positiva e 

estatisticamente significante com o NO2 que é um dos precursores principais. 

A umidade apresenta uma correlação negativa e não pequena com as 

partículas e poluentes gasosos enquanto a temperatura mínima apresenta 

uma correlação negativa com todos os poluentes exceto o ozônio.  
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Tabela 4 - Coeficientes da Correlação de Pearson entre a 

poluição do ar e variáveis climáticas.  

 

 PM10 CO NO2 SO2 O3 Temp. ∗  Um. † 

PM10 1,00       

CO ,698* 1,00      

NO2 ,640* ,594* 1,00     

SO2 ,755* ,551* ,566 1,00    

O3 ,401 ,075* ,430* ,238* 1,00   

Temp. -,200* -,141 * -,089* -,276* ,156 * 1,00  

Um. -,535* -,325 * -,340* -,448* -,393* ,069* 1,00 

∗ Temperatura mínima ; † Umidade relativa  * p < 0,01 
 

 

4.3 Case- crossover 

 

Em relação ao case-crossover, são utilizados coeficientes de 

regressão para a temperatura, dias da semana e terceiro dia através de 

pareamento dos dados, utilizando-se ai a estrutura de defasagem (lag) de 1, 

2 e 3 dias além das médias móveis (mm) de 2 , 3 e 4 dias.  

Os resultados abaixo mostram as relações entre os diversos 

poluentes com o aumento de porcentagem relacionado ao intervalo de 

confiança de 95% 
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Esses dados foram obtidos através de pareamento dos diversos 

poluentes com a temperatura, dia da semana e três dias.  

As diversas figuras e tabelas a seguir mostram a estrutura de 

defasagem e média móveis de 2, 3 e 4 dias dos diversos poluentes quanto 

aos atendimentos totais, atendimento por dor e infecção respiratória com 

pareamento para temperatura, dia da semana e 3 dias. 

A Tabela 5 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para PM10 calculados nos três modelos de 

pareamanento para atendimentos totais dos pacientes falciformes A Figure 

21 mostra as estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais por 

anemia falciforme, e respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados 

em modelos pareados por temperatura. 

Tabela 5 - Coeficientes de regressão e erros padrão para PM10 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento total por 

anemia falciforme. 

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

PM10 0,0043 (0,0011) 0,0045(0,0011) 0,0036(0,0010) 

PM10 lag1 0,0042 (0,0011) 0,0042(0,0011) 0,0040(0,0011) 

PM10 lag2 0,0046 (0,0011) 0,0032(0,0011) 0,0041(0,0010) 

PM10 lag3 0,0025 (0,0011) 0,0019(0011) 0,0016(0,0011) 

PM10 mm2-d 0,0054 (0,0013) 0,0053(0,0012) 0,0047(0,0012) 

PM10 mm3-d 0,0068 (0,0014) 0,0058(0,0014) 0,0059(0,0013) 

PM10 mm4-d 0,0073 (0,0015) 0,0058(0,00146) 0,0059(0,0013) 
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Nos resultados observados, o PM10, apresentou efeitos 

estatisticamente significativos em todos os modelos. O desenho dos efeitos 

do PM10  mostra que  este é agudo, começa no mesmo dia do aumento do 

poluente e permanece com efeito por  3 dias. 

 
Figura 21: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais 

por anemia falciforme, e respectivos intervalos de confiança 

de 95%, estimados em modelos pareados por temperatura. 
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Já a avaliação com as médias móveis para o PM10 mostrou que o 

efeito deste poluente também acontece de uma forma acumulada, sendo 

que os efeitos apresentados são maiores do que aqueles estimados apenas 

com as estruturas de defasagem. 

A Tabela 6 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para PM10 calculados nos três modelos de 

pareamanento para atendimento de pacientes com dor.. A figura 22 mostra 
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as estimativas de aumento percentual nos atendimentos por dor em 

pacientes com anemia falciforme, e respectivos intervalos de confiança de 

95%, estimados em modelos pareados por temperatura. 

 
 
Tabela 6 - Coeficientes de regressão e erros padrão para PM10 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento por dor  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

PM10 0,0061(0,0016) 0,0045(0,0016) 0,0045(0,0015) 

PM10 lag1 0,0052(0,0017) 0,0049(0,0017) 0,0048(0,0016) 

PM10 lag2 0,0043(0,0016) 0,0041(0,0017) 0,0035(0,0016) 

PM10 lag3 0,0022(0,0017) 0,0020(0,0018) 0,0001(0,0015) 

PM10 mm2-d 0,0071(0,0019) 0,0057(0,0018) 0,0057(0,0017) 

PM10 mm3-d 0,0080(0,0020) 0,0064(0,0020) 0,0063(0,0019) 

PM10 mm4-d 0,0081(0,0022) 0,0065(0,0022) 0,0059(0,0021) 

 
 
 

No que tange a dor, a estrutura de defasagem relacionada ao efeito 

do PM10 foi mais curta do que a observada para os atendimentos totais 

(Tabela 6).  Entretanto, os efeitos acumulados, principalmente para três ou 

quatro dias, foram aparentemente maiores do que os observados para os 

atendimentos totais (Figura 22). 
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Figura 22: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

dor em pacientes com anemia falciforme, e respectivos 

intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura.  
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A Tabela 7 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para PM10 calculados nos três modelos de 

pareamento para pacientes com infecção respiratória. A Figura 23 mostra as 

estimativas de aumento percentual nos atendimentos por infecção 

respiratória em pacientes falciformes, e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por temperatura. 
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Tabela 7 - Coeficientes de regressão e erros padrão para PM10 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento por 

infecção respiratória. 

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

PM10 0,0021(0,0020) 0,0033(0,0021) 0,0018(0,0020) 

PM10 lag1 0,0002(0,0022) 0,0006(0,0022) 0,0006(0,0021) 

PM10 lag2 0,0044(0,0021) 0,0022(0,0022) 0,0042(0,00210 

PM10 lag3 0,0035(0,0021) 0,0017(0,0022) 0,0019(0,0020) 

PM10 mm2-d 0,0016(0,0024) 0,0025(0,0024) 0,0015(0,0023) 

PM10 mm3-d 0,0035(0,0027) 0,0030(0,0026) 0,0033(0,0025) 

PM10 mm4-d 0,0049(0,0030) 0,0034(0,0028) 0,0039(0,0030) 

 
O atendimento por infecção respiratória em relação ao PM10 mostrou 

um comportamento diferenciado, com uma menor ação nas estruturas de 

defasagem e pouco efeito das médias móveis de três dias (Tabela 7).  

Quando comparados com os efeitos do poluente nos atendimentos 

totais ou nos atendimentos por dor do paciente falciforme observa-se que o 

tamanho do efeito foi menor. Na estimativa com a média móvel de três dias 

de PM10 o efeito foi 43% maior nos pacientes com dor que nos pacientes 

com doença respiratória (Figura 23). 
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Figura 23: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

infecção respiratória em pacientes falciformes, e os 

respectivos intervalos de confiança de 95% , estimados em 

modelos pareados por temperatura. 
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A Tabela 8 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o NO2 calculado nos três modelos de 

pareamanento para atendimentos totais. A Figura 24 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos totais em pacientes falciformes e 

os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura. 
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Tabela 8 - Coeficientes de regressão e erros padrão para NO2 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento total  por 

anemia falciforme  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

NO2 0,0017(0,0005) 0,0022(0,0006) 0,0017(0,0005) 

NO2 lag1 0,0014(0,0006) 0,0017(0,0006) 0,0015(0,0005) 

NO20 lag2 0,0014(0,0006) 0,0013(0,0006) 0,0016(0,0005) 

NO2 lag3 0,0006(0,0005) 0,0005(0,0006) 0,0004(0,0005) 

NO2 mm2-d 0,0022(0,0007) 0,0027(0,0007) 0,0022(0,0006) 

NO2 mm3-d 0,0028(0,0008) 0,0029(0,0008) 0,0028(0,0007)  

NO2 mm4-d 0,0029(0,0008) 0,0029(0,0008) 0,0029(0,0008) 

 
 

O NO2 apresenta efeito no atendimento total no dia do aumento do 

poluente e se mantém por mais dois dias apresentando um comportamento 

similar ao PM10  (Tabela 8).  

Os efeitos acumulados mostraram um aumento nos atendimentos que 

pode atingir entre 15% e 20% de acréscimo (Figura 24). 
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Figura 24: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais 

em pacientes falciformes e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura. 
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A Tabela 9 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o NO2 calculados nos três modelos de 

pareamanento nos atendimentos por dor. A Figura 25 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por dor em pacientes falciformes e 

os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura. 
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Tabela 9 - Coeficientes de regressão e erros padrão para NO2 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento dor  por 

anemia falciforme  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

NO2 0,0023(0,0008), 0,0019(0,0008) 0,0021(0,0008) 

NO2 lag1 0,0022(0,0008) 0,0023(0,0008) 0,0020(0,0007) 

NO20 lag2 0,0017(0,0008) 0,0017(0,0009) 0,0017(0,0007) 

NO2 lag3 0,0010(0,0008) 0,0011(0,0009) 0,0008(0,0008) 

NO2 mm2-d 0,0033(0,0010) 0,0029(0,0010) 0,0028(0,0009) 

NO2 mm3-d 0,0039(0,0011) 0,0034(0,0011) 0,0034(0,0010) 

NO2 mm4-d 0,0042(0,0012) 0,0037(0,0012) 0,0036(0,0011) 

 
 

Nos resultados observados, o NO2  apresenta efeito significativo 

com efeito agudo no dia do aumento do poluente e até dois dias após 

(Tabela 9).  

Na avaliação da média móvel de três dias o NO2 apresenta uma 

atuação de forma acumulada com o comportamento de efeito maior do que 

aqueles realizados apenas com estruturas de defasagem. As estimativas de 

efeito acumulado apresentaram padrão temporal e magnitudes semelhantes 

aos observados para total e para dor com PM10. 

 

 
 



145 
 

 
Figura 25: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

dor em pacientes falciformes e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura 
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A Tabela 10 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o NO2 calculados nos três modelos de 

pareamanento. A Figura 26 mostra as estimativas de aumento percentual 

nos atendimentos por infecção respiratória em pacientes falciformes, e os 

respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura 
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Tabela 10 - Coeficientes de regressão e erros padrão para NO2 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento infecção 

respiratória  por anemia falciforme  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

NO2 0,0006(0,0010) 0,0016(0,0012) 0,0007 (0,0010) 

NO2 lag1 -0,0010(0,0011) -0,0008(0,0012) -0,0002(0,0011) 

NO20 lag2 0,0009(0,0011) 0,0002(0,0012) 0,0014(0,0011) 

NO2 lag3 0,0002(0,0011) -0,0006(0,0012) -0,0004(0,0010) 

NO2 mm2-d -0,0003(0,0013) 0,0006(0,0013) 0,0004(0,0012) 

NO2 mm3-d 0,0003(0,0015) 0,0006(0,0015) 0,0012(0,0014) 

NO2 mm4-d 0,0005(0,0017) 0,0003(0,0016) 0,0008(0,0016) 

 
 

Não houve efeito estatisticamente significativo do NO2 sobre os 

atendimentos de pacientes falciformes com doenças respiratórias.  
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Figura 26: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

infecção respiratória em pacientes falciformes, e os 

respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em 

modelos pareados por temperatura. 
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A Tabela 11 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o SO2 calculados nos três modelos de 

pareamento para atendimentos totais . A Figura 27 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por total em pacientes falciformes 

e os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura 
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Tabela 11 - Coeficientes de regressão e erros padrão para SO2 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento total  por 

anemia falciforme  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

SO2 0,0101(0,0035) 0,011557(0,0034) 0,0100(0,0032) 

SO2 lag1 0,0111(0,0035) 0,010638(0,0036) 0,0104(0,0033) 

SO2 lag2 0,0083(0,0034) 0,005449(0,0036) 0,0075(0,0033) 

SO2 lag3 0,0041(0,0035) 0,001739(0,0036) 0,0024(0,0033) 

SO2 mm2-d 0,0144(0,0040) 0,014204(0,0040) 0,0132(0,0037) 

SO2 mm3-d 0,0168(0,0045) 0,014771(0,0045) 0,0153(0,0042) 

SO2 mm4-d 0,0178(0,0050) 0,014313(0,0049) 0,0155(0,0047) 

 
Nos resultados observados, o SO2 apresenta efeito agudo no dia do 

aumento do poluente e até dois dias após. O comportamento do efeito se 

assemelha aos efeitos do PM10  e do NO2 .  

Em relação aos efeitos acumulados para atendimentos totais o 

tamanho do efeito foi um pouco menor do que os observados para PM10 e 

NO2 (Figura 27).  
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Figura 27: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais  

em pacientes falciformes e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura 
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A Tabela 12 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o SO2 calculados nos três modelos de 

pareamanento para atendimentos por dor. A Figura 28 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por dor em pacientes falciformes, 

e os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura 
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Tabela 12 - Coeficientes de regressão e erros padrão para SO2 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento dor por 

anemia falciforme. 

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

SO2 0,0107(0,0053) 0,0074(0,0051) 0,0096(0,0049) 

SO2 lag1 0,0135(0,0053) 0,0101(0,0053) 0,0129(0,0050) 

SO2 lag2 0,0128(0,0052) 0,0097(0,0054) 0,0092(0,0050) 

SO2 lag3 0,0031(0,0053) 0,0008(0,0056) -0,0004(0,0050) 

SO2 mm2-d 0,0165(0,0061) 0,0111(0,0059) 0,0145(0,0056) 

SO2 mm3-d 0,0211(0,0068) 0,0142(0,0066) 0,0171(0,0063) 

SO2 mm4-d 0,0211(0,0076) 0,0135(0,0073) 0,0157(0,0070) 

 
 

 
Nos resultados observados, o SO2 apresenta efeito agudo, 

estatisticamente significativo que se prolonga até dois dias após a 

exposição, porém, neste caso, o efeito é maior no segundo dia do que no lag 

0 (Tabela 11).  

Na avaliação de efeito acumulado, o aumento percentual nos 

atendimentos foi semelhante ao observado para PM10  (Figura 28).  



151 
 

Figura 28: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

dor em pacientes falciformes, e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura. 
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A Tabela 13 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o SO2 calculados nos três modelos de 

pareamanento para atendimentos por doenças respiratórias. A Figura 29 

mostra as estimativas de aumento percentual nos atendimentos por infecção 

respiratória em pacientes falciformes, e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por temperatura 
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Tabela 13 - Coeficientes de regressão e erros padrão para SO2 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento infecção 

respiratória por anemia falciforme. 

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

SO2 0,0041(0,0071) 0,008475(0,0071) 0,0057(0,0067) 

SO2 lag1 0,0089(0,0072) 0,009602(0,0073) 0,0085(0,0069) 

SO2 lag2 0,0026(0,0073) -0,00052(0,0076) 0,0062(0,0068) 

SO2 lag3 0,0028(0,0071) -0,00355(0,0073) 0,0010(0,0068) 

SO2 mm2-d 0,0087(0,0083) 0,011598(0,0082) 0,0092(0,0078) 

SO2 mm3-d 0,0089(0,0094) 0,009512(0,0092) 0,0113(0,0088) 

SO2 mm4-d 0,0100(0,0105) 0,00697(0,0102) 0,0112(0,0099) 

 

Observa-se, claramente, a ausência de efeitos estatisticamente 

significativos do poluente sobre os atendimentos por doenças respiratórias.  
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Figura 29: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

infecção respiratória em pacientes falciformes, e os 

respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em 

modelos pareados por temperatura. 
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A Tabela 14 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o O3 calculados nos três modelos de 

pareamanento para atendimentos totais. A Figura 30 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos totais em pacientes falciformes, e 

os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura. 
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Tabela 14 - Coeficientes de regressão e erros padrão para O3 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento total por 

anemia falciforme.  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

O3 0,0003(0,0005) 0,0005(0,0005) 0,0005(0,0005) 

O3 lag1 0,0007(0,0005) 0,0005(0,0005) 0,0005(0,0005) 

O3 lag2 0,0014(0,0005) 0,0012(0,0005) 0,0012(0,0005) 

O3 lag3 0,0004(0,0005) 0,0002(0,0005) 0,0002(0,0005) 

O3 mm2-d 0,0008(0,0007) 0,0007(0,0006) 0,0007(0,0006) 

O3 mm3-d 0,0016(0,0007) 0,0013(0,0007) 0,0013(0,0007) 

O3 mm4-d 0,0017(0,0008) 0,0013(0,0008) 0,0013(0,0008) 

 
O O3  apresenta um comportamento diferenciado, com um efeito mais 

retardado e mais curto somente no lag 3 (Tabela 14). Conseqüentemente, os 

efeitos acumulados também apresentam menor magnitude (Figura 30).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



155 
 

Figura 30: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais 

em pacientes falciformes , e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura. 
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A Tabela 15 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o O3 calculados nos três modelos de 

pareamanento para atendimentos por dor. A Figura 31 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por dor em pacientes falciformes, 

e os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura 
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Tabela 15 - Coeficientes de regressão e erros padrão para O3 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento dor por 

anemia falciforme. 

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

O3 
0,0009(0,0007) 0,0004(0,0008) 0,0005(0,0007) 

O3 lag1 
0,0004(0,0007) 0,0007(0,0008) 0,0005(0,0007) 

O3 lag2 
0,0015(0,0007) 0,0015(0,0007) 0,0014(0,0007) 

O3 lag3 
0,0010(0,0007) 0,0009(0,0007) 0,0008(0,007) 

O3 mm2-d 
0,0010(0,0009) 0,0007(0,0009) 0,0007(,00081) 

O3 mm3-d 
0,0018(0,0010) 0,0015(0,0010) 0,0014(0,0009) 

O3 mm4-d 0,0022(0,0011) 0,0018(0,0011) 0,0017(0,0010) 
 

O mesmo padrão observado para o atendimento total do O3 se repete  

quando o item avaliado é a dor, com efeito, apenas no lag 3 (Tabela 15). Os 

efeitos cumulativos foram maiores para dor do que para o total de 

atendimentos (Figura 31).  
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Figura 31: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

dor em pacientes falciformes, e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura. 
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A Tabela 16 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o O3 calculados nos três modelos de 

pareamanento para infecção respiratórias. A Figura 32 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por infecção respiratória em 

pacientes falciformes e os respectivos intervalos de confiança de 95%, 

estimados em modelos pareados por temperatura. 
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Tabela 16 - Coeficientes de regressão e erros padrão para O3 (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento infecção 

respiratória por anemia falciforme.  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

O3 -0,0012(0,0011) -0,0005(0,0011) -0,0018(0,0010) 

O3 lag1 -0,0013(0,0011) -0,0015(0,0011) -0,00125),(0,010) 

O3 lag2 0,0008(0,0010) 0,0011(0,0011) 0,001397))(0,0010) 

O3 lag3 -0,0002(0,0010) -0,0008(0,0011) -1,2398(0,0010) 

O3 mm2-d -0,0018(0,0013) -0,0014(0,0013) -0,0021(0,0011) 

O3 mm3-d -0,0010(0,0014) -0,0005(0,0015) -0,001(0,0014) 

O3 mm4-d -0,0011(0,0016) -0,0008(0,0016) -0,00092(0,0015) 

 
Em relação ao atendimento por infecção respiratória e o O3 não se 

observou efeito com a análise das estruturas de defasagem.  
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Figura 32: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

infecção respiratória em pacientes falciformes e os 

respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em 

modelos pareados por temperatura. 
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A Tabela 17 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o CO calculados nos três modelos de 

pareamanento para os atendimentos totais. A Figura 33 mostra as 

estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais em pacientes 

falciformes, e os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em 

modelos pareados por temperatura. 
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Tabela 17 - Coeficientes de regressão e erros padrão para CO (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento total por 

anemia falciforme. 

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

CO 0,0485(0,0208) 0,0546(0,0210) 0,0446(0,0197) 

CO lag1 0,0684(0,0204) 0,0691(0,0214) 0,0569(0,0195) 

CO lag2 0,0760(0,0207) 0,0269(0,0214) 0,0610(0,0194) 

CO lag3 0,0406(0,02383) 0,0074(0,0214) 0,0168(0,0196) 

CO mm2-d 0,0788(0,0234) 0,0810(0,0243) 0,0668(0,0224) 

CO mm3-d 0,1126(0,0272) 0,0847(0,0277) 0,0925(0,0255) 

CO mm4-d 0,13172(0,0309) 0,0817(0,0307) 0,0971(0,0287) 

 

Nos resultados observados, o CO apresenta efeito agudo significativo 

no dia do aumento do poluente e o efeito cresce até dois dias após. 

Decrescendo rapidamente no terceiro dia. Este padrão se diferencia dos 

demais poluentes (Tabela 17). 

Os efeitos cumulativos apresentam magnitude semelhante à 

observada para os demais poluentes primários. 
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Figura 33: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos totais 

em pacientes falciformes, e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura. 
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A Tabela 18 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o CO calculados nos três modelos de 

pareamanento.para atendimentos por dor. A Figura 34 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por dor em pacientes falciformes, 

e os respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em modelos 

pareados por temperatura. 
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Tabela 18 - Coeficientes de regressão e erros padrão para CO (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento dor por 

anemia falciforme.  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

CO 0,0707(0,0316) 0,0363(0,0321) 0,0418(0,0299) 

CO lag1 0,0962(0,3074) 0,0921(0,0330) 0,0718(0,0296) 

CO lag2 0,1167(0,0312) 0,0909(0,0331) 0,0891(0,0293) 

CO lag3 0,0246(0,0318) 0,0006(0,0340) 0,0053(0,0306) 

CO mm2-d 0,1120(0,0360) 0,0832(0,0372) 0,0752(0,0341) 

CO mm3-d 0,1627(0,0408) 0,1195(0,0421) 0,1152(0,0387) 

CO mm4-d 0,1700(0,0464) 0,1128(0,0473) 0,1120(0,0437) 

 

Para atendimentos por dor, o padrão observado é o mesmo 

apresentado para os atendimentos totais (Tabela 18). Entretanto, os efeitos 

por dias e cumulativos são maiores (Figura 34). 
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Figura 34: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

dor em pacientes falciformes, e os respectivos intervalos de 

confiança de 95%, estimados em modelos pareados por 

temperatura 
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A Tabela 19 apresenta os coeficientes de regressão e respectivos 

erros padrão estimados para o CO calculados nos três modelos de 

pareamanento por infecção respiratória. A Figura 35 mostra as estimativas 

de aumento percentual nos atendimentos por infecção respiratória em 

pacientes falciformes,  e os respectivos intervalos de confiança de 95%, 

estimados em modelos pareados por temperatura. 
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Tabela 19 - Coeficientes de regressão e erros padrão para CO (dia, 

defasagens e médias móveis) estimados em modelos com 

pareamento pela temperatura, dia da semana e a cada três 

dias, onde a variável dependente foi atendimento infecção 

respiratória  por anemia falciforme.  

    

 Temperatura Dia da Semana Cada 3 Dias 

Poluente CR (EP) CR (EP) CR (EP) 

CO 0,0304(0,0396) 0,0499(0,0410) 0,0425(0,0373) 

CO lag1 -0,0399(0,0408) -0,0405(0,0428) -0,0298(0,0399) 

CO lag2 0,0578(0,0392) -0,0089(0,0406) 0,0483(0,0378) 

CO lag3 0,0297(0,0381) -0,0018(0,0409) -0,0060(0,0372) 

CO mm2-d -0,0057(0,0461) 0,0077(0,0474) 0,0103(0,0439) 

CO mm3-d 0,0287(0,0523) 0,0013(0,0529) 0,0365(0,0450) 

CO mm4-d 0,0456(0,0592) 0,0001(0,0585) 0,0310(0,0561) 

 

 

Também para o CO, não houve afeito sobre os atendimentos por 

doenças respiratórias. 
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Figura 35: Estimativas de aumento percentual nos atendimentos por 

infecção respiratória em pacientes falciformes, e os 

respectivos intervalos de confiança de 95%, estimados em 

modelos pareados por temperatura. 
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É interessante notar que em relação à dor, a análise estratificada dos 

atendimentos na emergência mostrou que o modelo geral dos efeitos 

observados para atendimento total foi direcionado pelos efeitos da poluição 

do ar nas crises vaso oclusivas representadas pelas manifestações 

dolorosas. Não foram encontrados os efeitos da poluição do ar nos 

atendimentos por infecção respiratória nesta população. 
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5. DISCUSSÃO 
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5. DISCUSSÃO 
 

Este estudo apresenta um novo indicador dos efeitos da poluição do 

ar sobre a saúde. O efeito da poluição do ar no paciente com anemia 

falciforme, representado pelos atendimentos diários no Pronto Socorro foi 

agudo e predominantemente na manifestação dolorosa, que é o sinal 

cardinal da crise vaso oclusiva.  

As visitas ao departamento de emergência dos pacientes com anemia 

falciforme e principalmente as visitas por causas específicas decorrentes de 

dor e infecções respiratórias são realmente eventos raros quando 

comparados a outras causas de visitas ao Pronto Socorro de população 

previamente hígida. 

Optamos por uma abordagem diferente das utilizadas nos estudos de 

série de tempo normalmente utilizados. O desenho de estudo adotado tem 

sido utilizado em outros países e além das qualidades inerentes ao mesmo, 

tem sido utilizado para confirmar os resultados obtidos com os modelos de 

regressão de Poisson.  

Com a escolha desse método de estudo, pudemos explorar as 

estruturas de defasagem dessa associação: poluição do ar e anemia 

falciforme. No meio das diversas abordagens metodológicas para estudos 

por serie de tempo, foram adotas os modelos lineares e todos os 

procedimentos foram utilizados para garantir o melhor ajuste para os 

modelos de regressão. Pouco se sabe sobre a relação entre a associação 

poluição do ar e doença falciforme, sendo esta a razão de uma exploração 
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extensiva das diferentes formas de controles das variáveis que incluem as 

estruturas de defasagem, as médias móveis para temperatura e umidade, 

pareamento para os dias da semana, temperatura e para três dias, além do 

controle utilizado para os atendimentos na emergência do ICr que incluem 

os indicadores de feriados e dias da semana. 

Ocorreram 3180 eventos de procura de pacientes falciformes ao 

pronto socorro 1516 eventos foram por quadro de crise vaso oclusiva onde a 

manifestação cardinal é a dor.  

O PM10, o NO2, o SO2 apresentaram efeitos significativos para o 

atendimento total e para o atendimento decorrente de dor  de uma forma 

aguda no dia do aumento do poluente e até dois ou três dias após na 

dependências do agente estudado. Esta ação também ocorre de uma forma 

acumulada, com um aumento dos números de atendimento que na 

dependência do poluente pode chegar até a 25%. 

Não houve efeito estatisticamente significativo dos poluentes PM10, o 

NO2, o SO2 e o CO  sobre os atendimentos de pacientes falciformes com 

doenças respiratórias.. 

O ozônio, tanto para os atendimentos totais como para os 

atendimentos por dor, apresentou um comportamento diferenciado, com um 

efeito mais retardado e mais curto, sendo esta a razão de os efeitos 

acumulados mostrarem menor magnitude quando comparados aos outros 

poluentes. Em relação ao atendimento respiratório, o ozônio não mostrou 

efeitos com a análise das estruturas de defasagem. 



169 
 

O CO, apresenta um efeito agudo significativo para os atendimentos 

totais e para atendimentos por dor no dia do aumento do poluente, sendo 

que o efeito cresce até dois dias após decrescendo rapidamente após. Esse 

padrão se diferenciou dos demais poluentes, porém os efeitos cumulativos 

apresentaram uma magnitude semelhante á observada para os outros 

poluentes primários.  O CO não apresentou efeitos sobre os atendimentos 

por doenças respiratórias. 

Deve-se salientar que em relação à dor, a análise estratificada dos 

atendimentos na emergência mostrou que o modelo geral dos efeitos 

observados para atendimento total foi direcionado pelos efeitos da poluição 

do ar  nas crises vaso oclusivas representadas pelas manifestações 

dolorosas, não se encontrando os efeitos da poluição do ar nos 

atendimentos  por infecção respiratória nesta população. 

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia hereditária, onde há a 

presença da HbS em altas porcentagens quando comparadas às outras 

hemoglobinas. É mais prevalente  em indivíduos cujas origens genéticas são 

procedentes da África sub-Sahara, Sul da Índia e Mediterrâneo. Nos Estados 

Unidos, aproximadamente 1 em cada 350 americanos descendentes de 

africanos nascem com HbSS, fazendo da doença das células falciformes a 

doença hereditária mais comum neste país (Bond 2005). No Brasil esta taxa 

esta por volta de 1 em cada 500 nascimentos (Lira, 2005) e na Inglaterra 

esta taxa é por volta de 1 em cada 710 nascimentos (Hickman et al., 1999; 

Firth et al., 2004). 
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A hemoglobina falciforme, apresenta uma capacidade normal de 

carrear oxigênio. No entanto, quando desoxigenada, forma polímeros de 

moléculas que se agregam em varas de cristal rígido, levando a eritrócitos 

em forma de foice. (Yaster et al, 2000). 

A marca da anemia falciforme é a anemia e a vasculopatia que 

apresenta múltiplas manifestações clínicas. A vasculopatia é caracterizada 

por um aumento na viscosidade sangüínea, aderência das hemácias à 

superfície endotelial com conseqüente vaso-oclusão e ativação da cascata 

de coagulação e moléculas de adesão adicional (Kaul et al 1995).  

Clinicamente, caracteriza-se por uma anemia hemolítica crônica, com 

episódios recorrentes de vaso-oclusão intermitente, dor intensa, danos 

progressivos aos órgãos e uma variação de expressão clínica. Muitos 

fatores, conhecidos e alguns desconhecidos podem ser o fator 

desencadeante das crises de vaso-oclusão tais como: mudanças na 

temperatura ambiente, infecções, hipoxemia, desidratação, acidose, fadiga e 

situações potencialmente estressantes. (Serjeant 1985; Ballas, 2005) Para 

esses agentes a fisiopatologia envolve o estresse oxidativo, (Wetterstroem et 

al, 1984; Rice-Evans et al, 1986; van den Berg et al, 1991), principalmente 

no endotélio, o que leva a uma inflamação vascular crônica. (Orah S. 

Platt,2000; Kaul and Hebbel 2000; Chiang and Frenete 2005).Esta  

disfunção endotelial é acompanhada de um alto grau de estresse oxidativo. 

(Brevetti et al 2001)  

Na anemia falciforme, a membrana da hemácia também apresenta 

um aumento do estresse oxidativo (Wetterstroem et al, 1984; Rice-Evans 
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et al, 1986; van den Berg et al, 1991), em parte devido ao caráter instável da 

hemoglobina falciforme. As mudanças que são induzidas pela oxidação 

contribuem para uma aceleração no processo de senescência  e destruição 

aleatória  da hemácia.  

Interessantemente, pacientes com anemia falciforme, com defeitos 

bioquímicos idênticos mostram uma grande diversidade na freqüência e na 

severidade clínica das crises vaso oclusivas. Alguns ficam assintomáticos 

por períodos prolongados o que indica que fatores adicionais devem 

contribuir para a fisiopatologia da vaso oclusão. (Platt 1991) Fatores 

ambientais como a poluição atmosférica que leva a um aumento do 

estresse oxidativo podem também contribuir para um agravamento do 

processo na doença das células falciformes. 

A adesão da hemácia falciforme ao endotélio não é auto limitada 

porque pode induzir a formação de radicais de oxigênio e ativação do fator 

de transcrição NF-?B nas células endoteliais. NF-?B contribui para a 

ativação vascular crônica pela desregulação das moléculas de adesão 

endotelial que inclui a E- selectina, VCAM-1 e ICAM-1, o que permite outras 

interações com a hemoglobina S , assim como o recrutamento dos 

leucócitos circulantes. A inflamação vascular é evidenciada pela elevação 

dos níveis de VCAM-1 em pacientes durante uma crise vaso oclusiva e pela 

presença de células endoteliais circulantes que influenciam o fenótipo ativo 

durante os períodos de crise e os períodos sem crise.  

O estresse oxidativo foi definido por Sies em 1991 como um distúrbio 

no balanço pró oxidante – antioxidante que desencadeia um dano potencial. 
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A importância deste processo se implica na reatividade das moléculas 

envolvidas. Em um ser vivo, os radicais livres são potencialmente muito 

perigosos visto que as reações podem ocorrer de uma forma indiscriminada 

com as moléculas vizinhas. Quando essas reações ocorrem em um grande 

número pode ocorrer um extenso dano celular. Resumindo, o estresse 

oxidativo é um processo potencialmente  prejudicial que ocorre quando há 

um excesso de radicais livres, uma diminuição das defesas antioxidantes ou 

uma combinação desses dois eventos. O consumo de álcool, medicações, 

trauma, ar frio, poluição atmosférica, toxinas e radiação são alguns dos 

fatores que podem induzir o estresse oxidativo no homem. (Kelly, 2003)  

O ar ambiente é composto por uma variedade de poluentes. Muitos 

dos poluentes individuais que fazem parte do ambiente são uma mistura de 

radicais livres como o dióxido de nitrogênio (NO2) ou apresentam a 

habilidade de impulsionar as reações dos radicais livres. O ozônio e o 

material particulado são o exemplo. Como conseqüência, a exposição aos 

poluentes pode desencadear o estresse oxidativo no pulmão, o que parece 

desencadear respostas que podem ser particularmente deletérias em 

membros da população mais susceptíveis. Uma das respostas é o influxo de 

células inflamatórias no pulmão que podem liberar grandes quantidades de 

radicais livres. Esses radicais livres atuam sobre os componentes locais e 

levam a lesão celular. (Kelly, 2003)  

O ozônio tem sido relacionado ao estresse oxidativo. Porém para 

nossa surpresa em nosso estudo não observamos correlação entre o seu 

aumento e o número de eventos observados. As respostas celulares do O3 
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não são o resultado da ação direta na membrana da célula, mas são 

mediadas através de uma cascata secundária de derivados de radicais livres 

e dos produtos da ozonização.  

O aumento do dióxido de nitrogênio (NO2) acompanhou-se de um 

aumento de eventos. O maior contribuinte do NO2 nas áreas urbanas é o 

tráfego com flutuações das concentrações de ambientais nos rushs matinais 

e noturnos. Há ainda uma associação do seu aumento com a fumaça de 

cigarro e gás de cozinha. Estudos realizados por Sandströn et al (1991) 

mostrou que tanto uma exposição única ou múltipla de seres humanos a 

concentrações ocupacionais de NO2 pode resultar em uma resposta 

inflamatória pulmonar que é tempo dependente. Como o ozônio, o NO reage 

com os substratos presentes nos fluidos pulmonares e chega até a interagir 

diretamente com o epitélio pulmonar. Esta reação entre o NO e o pulmão dá 

o início da cascata sinalizadora que traz as células inflamatórias para o 

pulmão. Ocorre a  translocação intersticial para a circulação, iniciando-se o 

estresse oxidativo nos vasos periféricos  com ativação das células 

endoteliais. 

 Os matérias particulados principalmente as partículas menores que 

10 µm em diâmetro aerodinâmico (PM10) sugerem que as frações das 

partículas finas PM2,5 e das partículas ultrafinas (PM0,1) é que contém 

componentes tóxicos e se  relacionam com efeitos adversos à saúde com 

aumento relacionados de morbidade e mortalidade. (Samet, 2000).  

Em nosso estudo percebeu-se uma nítida relação entre o aumento de 

PM10 com um aumento de procura ao departamento de emergência 
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principalmente com eventos relacionados em primeiro lugar a crise vaso 

oclusiva e em segundo lugar a infecções principalmente de caráter 

respiratório. O material particulado é capaz de desencadear o estresse 

oxidativo com geração de redução das quinonas ativas que agem como um 

catalisador para a produção de radicais livres além de ser um determinante 

primário da resposta inflamatória aguda. (Kelly 2003, Costa 1997). As 

partículas penetram os alvéolos pulmonares e levam à oxidação e ao 

estresse oxidativo. As células pulmonares então liberam as citoquinas na 

circulação que causam inflamação, sendo que o aumento do material 

particulado de forma seqüencial induz as respostas celulares de proteção e 

de lesão 

O nosso estudo também mostrou uma relação entre o aumento do 

SO2 e os eventos relatados sendo que a explicação se relaciona novamente 

com a presença do desencadeamento do estresse oxidativo evento similar 

aos outros poluentes já citados. 

Há, ainda, o significado do NO o qual mantém a homeostasia vaso- 

regulatória. A produção de NO constitutiva local pelas células endoteliais vai 

resultar em um relaxamento do vaso assim como um efeito antioxidante e 

antiinflamatório com a redução da expressão VCAM-1. O NO  ainda limita a 

agregação plaquetária, inibe a adesão leucocitária e modula a proliferação 

endotelial. A redução da bioaviabilidade do NO na anemia falciforme pode 

levar a vasoconstricção e a redução do fluxo sanguíneo o que 

potencialmente contribui para a vaso-oclusão. O ambiente de pro inflamação 

crônica é propagado pelos elevados níveis de citoquinas circulantes que 
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inclui a interleucina 1 (IL-1), fator de necrose a (TNF- a), endotelina 1 e 

fatores de estimulação de colônias de granulócitos e de mastócitos (GM-

CSF)  

A resposta aguda a uma exposição ambiental pode ser reduzida 

porque os fatores endoteliais que incluem uma menor produção de NO ou 

uma dissipação do NO pelo excesso de radicais oxidativos, aliados ao 

próprio excesso de radicais oxidativos próprios da fisiopatologia da crise 

vaso oclusiva vão resultar em inflamação associada às partículas e 

subsequentemente estresse oxidativo. 

As pessoas com anemia falciforme podem ser mais vulneráveis aos 

efeitos agudos das partículas por muitas razões o seja pela  inflamação 

crônica (Chiang) que se relaciona com aumento de estresse oxidativo com  

dissipação do NO, com um desbalanço dos mediadores vasoativos no tecido 

arterial ou na remodelação vascular que pode resultara em um dano ao fluxo 

que vai mediar a dilatação. 

Os resultados apresentados correlacionam a exposição à poluição às 

respostas fisiológicas que são a via para as reações de vaso oclusão da 

anemia falciforme. Há uma associação significante entre a reatividade 

vascular e a exposição às partículas de poluição especialmente PM10, SO2 e 

NO2. Um aumento na internação por crise vaso-oclusiva até dois dias após a 

um pico de aumento de poluição de particulados nos pacientes portadores 

de anemia falciforme pode ser parcialmente explicado pela deficiência na 

função endotelial, no estresse oxidativo e na subseqüente resposta de 

oclusão vascular . 
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Na anemia falciforme assim como no diabetes, temos a função 

endotelial prejudicada. Evidências epidemiológicas mostram que há uma 

relação entre o endotélio danificado com uma reatividade vascular e eventos 

cardiovasculares como morte, infarto do miocárdio e AVC isquêmico .(O’Neil, 

2005) 

Uma das hipóteses  principais para explicar os efeitos da poluição do 

ar nas doenças respiratórias e cardíacas e em outras vasculopatias como 

nos pacientes diabéticos é a sua capacidade de induzir o estresse oxidativo 

e finalmente a inflamação. (Bernstein 2004, Li et al. 2003; Kelly 2003).  

Os pacientes diabéticos tipo II também apresentam um aumento de 

vulnerabilidade decorrente da exposição aos particulados que desencadeia 

uma deficiência na reatividade vascular e na função endotelial (O’Neill, et al, 

2005) e conseqüente inflamação crônica e  aumento do estresse oxidativo. 

Nos últimos 35 anos, os efeitos adversos da poluição do ar na saúde 

têm sido investigado. Já se sabe que a exposição às partículas e aos 

poluentes gasosos aumenta a morbidade e mortalidade respiratória e 

cardiovascular e os fetos, crianças, adolescentes e os idosos são os grupos 

mais susceptíveis. (Commitee of Environmental and Occupational Health 

Assembly of the American Thoracic Society, 1996) 

Especificamente para crianças e adolescentes, estudos realizados na 

cidade de São Paulo mostraram que o impacto dos poluentes do ar ocorrem 

no sistema respiratório e que leva a um aumento nos sintomas (Arbex et al, 

2000), nos atendimentos de pronto socorro (Lin et al, 1999; Farhat et al, 

2005), admissões hospitalares (Braga et al, 2001) e mortalidade (Saldiva et 
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al, 1994; Conceição et al, 2001). Efeitos da poluição do ar nas doenças 

cardíacas e/ou vasculares na faixa etária pediátrica ainda não foram 

relatadas em São Paulo ou em outro lugar, provavelmente porque estes são 

eventos raros nesta faixa etária. Este é o primeiro estudo na faixa etária 

pediátrica que analisa os efeitos dos poluentes em pacientes com doenças 

que cursam com comprometimento vascular e mostra que os efeitos da 

poluição do ar em pacientes pediátricos susceptíveis, pode se manifestar 

não como um problema respiratório,mas como outra manifestação de 

acometimento vascular. 

Delfino et al em 2005 fez a hipótese sobre as vias que desencadeiam 

os efeitos cardiovasculares decorrentes da exposição aos particulados. A 

exposição aos particulados se segue por uma grande deposição pulmonar. 

Os particulados e os outros poluentes primários translocam-se para o 

interstício e chegam à circulação. Os componentes ativos de redução do 

PM10 levam a uma produção de ROS em várias células nos pulmões, sangue 

e tecidos vasculares. Segue-se ai as respostas do estresse oxidativo no 

epitélio pulmonar e no endotélio vascular pulmonar e  no endotélio vascular 

fora dos pulmões levando a produção de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL), peroxidação lipídica, redução da capacidade antioxidante  e produção 

de anions superoxidados pela NADPH endotelial. Todos estes processos 

contribuem para a aterogênese. O polimorfismo genético é a chave 

metabólica enzimática que apresentam um papel na suscetibilidade. 

O estresse oxidativo vascular  pulmonar  e vascular periférico, resulta 

na ativação e mobilização dos leucócitos mononucleares e a expressão do 
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NF-?B, seguidos pelo aumento das citoquinas pró-inflamatórias (IL -1ß, IL-6 e 

TNF-a) além da ativação das células endoteliais. 

A migração das células inflamatórias do sangue para os sítios 

teciduais envolvidos na regulação das moléculas de adesão (VCAM-1, 

ICAM-1) no endotélio vascular e nos leucócitos circulantes. Há então um 

aumento da liberação de citoquinas pelos monócitos ativados nos pulmões e 

no sangue que levam a iniciação da síntese hepática das proteínas de fase 

aguda como a PCR e o fibrinogênio. 

A partir daí, ocorre um estado de hipercoagulabilidade com a ativação 

de plaquetas, hemostasia e formação de fatores de coagulação seguidos por 

atividade fibrinolítica que aumenta o risco de eventos coronarianos. As 

citoquinas podem também ter efeitos diretos na função cardíaca. 

A ativação das células endoteliais também leva a expressão da 

endotelina 1 que induz a vasoconstricção e aumento da pressão arterial 

sistólica e diastólica e a expressão da dismutase superoxido extracelular 

(SOD). A SOD cataliza superóxidos (O2) para H2 O2 que diminui a 

vasodilatação induzida pelo óxido nítrico (NO). 

A resposta inflamatória sistêmica também estimula a medula óssea  a 

liberar leucócitos e plaquetas. Os leucócitos polimorfonucleares têm o seu 

aumento de seqüestro nos capilares pulmonares e induzem ai a mais  

inflamação. 

Assim como nas doenças respiratórias e cardíacas a hipótese para 

explicar os efeitos da poluição do ar sobre o paciente falciforme é a sua 

capacidade de induzir o estresse oxidativo e a inflamação. potencializando a 
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crise vaso oclusiva e consequentemente a dor. O paciente falciforme é um 

indivíduo com inflamação vascular crônica. (Orah S. Platt,2000; Kaul et al 

2000; Chiang et al  2005).  

A hipótese da ação da poluição do ar na crise álgica do paciente 

falciforme segue o modelo proposto por Delfino et al em 2005 . 

A exposição aos poluentes do ar leva ao estresse oxidativo vascular  

pulmonar  e vascular periférico, resulta na ativação e mobilização dos 

leucócitos mononucleares e a expressão do NF-?B, seguidos pelo aumento 

das citoquinas pró-inflamatórias (IL-1ß, IL-6 e TNF-a) além da ativação das 

células endoteliais. 

Há a migração das células inflamatórias do sangue para os sítios 

teciduais envolvidos na regulação das moléculas de adesão (VCAM-1, 

ICAM-1) no endotélio vascular e nos leucócitos circulantes. e um aumento 

da liberação de citoquinas pelos monócitos ativados nos pulmões e no 

sangue que levam a iniciação da síntese hepática das proteínas de fase 

aguda como a PCR e o fibrinogênio. 

A partir daí, ocorre um estado de hipercoagulabilidade com a ativação 

de plaquetas, hemostasia e formação de fatores de coagulação seguidos por 

atividade fibrinolítica que aumenta o risco de crise álgica . As citoquinas 

podem também ter efeitos diretos na crise vaso oclusiva. 

A ativação das células endoteliais também leva a expressão da 

endotelina 1 que induz a vasoconstricção e aumento da pressão arterial 

sistólica e diastólica e a expressão da dismutase superóxido extracelular 

(SOD). A SOD catalisa superóxidos (O2) para H2 O2 que diminui a 
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vasodilatação induzida pelo óxido nítrico (NO). Com a diminuição da 

vasodilatação ocorre uma maior possibilidade de desoxigenação com 

conseqüente quadro de falcização e crise vaso oclusiva. 

A fisiopatologia dos efeitos da poluição do ar tanto respiratório como 

na doença cardiovascular envolve principalmente o desenvolvimento do 

estresse oxidativo e após o processo  inflamatório  nos pulmões e 

vasos.(Bernstein et al, 2004;Godleski et al 2000; Arbex et al ,2000; Li et al, 

2003) . Como apresentado acima, a anemia falciforme é um modelo de 

vasculopatia nas crianças e adolescentes que pode ser piorado por 

diferentes agentes. O material particulado, NO2, SO2 e CO são os poluentes 

que neste estudo estiveram associados com os efeitos agudos encontrados, 

já são associados com os efeitos nas doenças cardiovasculares (Dockery , 

2001, Brunerkreef et al, 2002; de Paula Santos et al 2005). Os diabéticos 

são um grupo de pacientes com uma disfunção endotelial, também 

apresentam um aumento de suscetibilidade à exposição das partículas. 

(O’Neil et al, 2005). Portanto há evidências epidemiológicas e toxicológicas 

que dão substrato ao nosso resultado. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

6. CONCLUSÕES 
 

 

Este estudo mostrou que a variação da poluição atmosférica afeta o 

atendimento de emergência de crianças e adolescentes portadores de 

anemia falciforme, tanto nos atendimentos totais e principalmente nos 

atendimentos por crise álgica . 
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A variação da poluição atmosférica não afeta o atendimento de 

pacientes falciformes com infecção respiratória. 

Após o aumento dos poluentes  PM10, NO2, SO2  e CO, há um 

aumento nos  atendimentos  totais e  por dor, sendo que este efeito 

acontece de dois até três dias após  aumento. Há um aumento nos 

atendimentos por  efeito acumulado dos poluentes que podem atingir até 

25% de acréscimo.   

 Este estudo contribui para a área da epidemiologia ambiental e 

medicina porque inclui uma doença hematológica crônica na lista dos que já 

se sabem podem ser afetados pela exposição à  poluição do ar.  Além disso, 

mostrou que para as crianças e adolescentes, o risco da poluição do ar não 

se restringe às doenças respiratórias. Nos países onde a anemia falciforme 

apresenta uma alta prevalência, deve se levar em conta este fato quando se 

estimar o impacto sobre a saúde pública da poluição do ar. 
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