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RESUMO
PASQUA, L. A. Poluição atmosférica e exercício aeróbio: efeitos da duração e
intensidade sobre o sistema cardiorrespiratório, perfil inflamatório e metaboloma.
2017. Tese (Doutorado) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2017.

O objetivo da presente Tese de Doutorado foi analisar o impacto do exercício realizado em
ambiente poluído sobre parâmetros cardiorrespiratórios, inflamação e metaboloma. Para isso,
foi dividida em dois estudos, com o objetivo de analisar: a influência da duração (estudo 1) e
da intensidade (estudo 2) do exercício sobre parâmetros cardiovasculares, de inflamação e o
metaboloma. Foram recrutados 10 indivíduos fisicamente ativos do sexo masculino, que
foram submetidos aos seguintes testes: a) teste progressivo até a exaustão voluntária; b) dois
testes de carga constante no Δ25 da diferença entre o limiar ventilatório (LV) e o ponto de
compensação respiratória (PCR), com duração de 90 minutos, sendo um no ambiente limpo e
um no poluído (estudo 1) e; c) quatro testes de cargas constantes com 30 minutos de duração,
sendo dois no Δ25 e dois no Δ75 da diferença entre o LV e o PCR, também em ambiente
limpo e poluído. No estudo 1, foi observado um aumento na pressão arterial sistólica (4,0 ±
0,7 mmHg) e diastólica (6,1 ± 0,5 mmHg) após os 90 minutos de exercício em ambiente
poluído, ao contrário do observado no ambiente limpo (-6,2 ± 0,8 mmHg e -1,3 ± 0,5 mmHg,
respectivamente). Também após 90 minutos de exercício, foi observado aumento de IL-6
(+37%; p = 0,047) e VEGF (+257%; p = 0,026) e diminuição de IL-10 (-34%; p = 0,061) no
ambiente poluído em relação ao limpo. Por sua vez, o metaboloma mostrou alterações que
foram mantidas ao longo do tempo, assim como alterações tempo-dependentes, capazes de
sugerir que a duração do exercício é um fator importante a ser considerado em ambientes com
altos índices de poluição atmosférica. Não houve diferença nas demais variáveis analisadas. A
intensidade de exercício não mostrou alteração significativa em nenhum dos parâmetros
analisados. É possível que a menor duração de exercício seja responsável por essa ausência de
respostas específicas ao exercício em ambiente poluído. Por sua vez, o metaboloma apontou
vias diferentemente afetadas no ambiente poluído quando o exercício foi realizado em alta
intensidade, sugerindo que a intensidade pode ser um fator importante, porém, em maiores
durações de exercício do que a utilizada no presente trabalho. Em conclusão, nossos
resultados sugerem que quando o exercício é realizado em ambiente poluído, maiores
durações são capazes de produzir respostas mais exacerbadas à inalação de poluentes, como
aumento da pressão arterial e da inflamação, assim como diferentes alterações no
metaboloma. Por outro lado, a intensidade do exercício não pareceu influenciar
significativamente as respostas biológicas ao ambiente poluído, ao menos nas condições
testadas.
Palavras-chave: poluição do ar; exercício; saúde; inflamação; metabolômica.

ABSTRACT
PASQUA, L. A. Air pollution and aerobic exercise: effects of exercise duration and
intensity on the cardiorespiratory system, inflammatory profile and metabolome. 2017.
Thesis (Doctorate degree) – School of Physical Education and Sport, University of São Paulo,
São Paulo, 2017.

The aim of the present Thesis was to analyze the impact of exercise in polluted ambient on
cardiorespiratory parameters, inflammation and metabolome. For this, it was divided in two
studies, aiming to analyze: the influence of exercise duration (study 1) and exercise intensity
(study 2) on cardiovascular parameters, inflammation and the metabolome. 10 healthy
physical active male performed the following tests: a) maximal incremental test; b) two
constant load tests at the Δ25 of the difference between ventilatory threshold (VT) and
respiratory compensation point (RCP), with 90 minutes in duration, at clean and polluted
conditions (study 1) and; c) four constant load tests with 30 minutes in duration, with two at
Δ25 and two at Δ75 of the difference between VT and RCP, also at clean and polluted
conditions. In the study 1, it was observed an increase in systolic (4.0 ± 0.7 mmHg) and
diastolic (6.1 ± 0.5 mmHg) arterial pressure after 90 minutes of exercise at polluted condition,
unlike the observed in clean condition (-6.2 ± 0.8 mmHg e -1.3 ± 0.5 mmHg, respectively).
Also after 90 minutes of exercise, it were observed increases in IL-6 (+37%; p = 0.047) and
VEGF (+257%; p = 0.026), and a decrease in IL-10 (-34%; p = 0.061) in the polluted related
to clean condition. In turn, metabolome showed alterations which have been maintained over
time, as well as time-dependent alterations, suggesting the exercise duration as an important
factor to be considered in high polluted ambient. It were not observed significant alterations in
any of the other analyzed variables. The exercise intensity did not show significant alterations
in any of the analyzed parameters. It is possible that the lower exercise duration might be
responsible for the absence of specif responses to exercise in polluted condition. In turn,
metabolome pointed out different pathways affected by the polluted condition when the
exercise was performed at higher intensity, suggesting that exercise intensity might be an
important factor, but in longer exercise durations than the utilized in the present study. In
conclusion, our results suggest that when exercise is performed at polluted ambient, longer
exercise durations are able to induce more exacerbated responses to air pollutants inhalation,
as increased arterial pressure and inflammation, as well as metabolome alterations. On the
other hand, exercise intensity seems not significantly influence the biological responses to
polluted ambient, at least in the tested conditions.

Key words: air pollution; exercise, health, inflammation, metabolomics.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Poluição atmosférica e saúde
A crescente preocupação com os malefícios advindos da poluição atmosférica fez
também crescer o número de estudos acerca desse tema, tornando unânime a ideia de que a
exposição à poluição do ar resulta em efeitos nocivos para a saúde humana (CUTRUFELLO
et al., 2012; GILES; KOEHLE, 2014). Tal fato se torna ainda mais preocupante para
habitantes de grandes centros urbanos, onde há uma grande concentração de pessoas
convivendo com numerosas indústrias e uma elevada frota de automóveis, sendo essas as
principais fontes poluentes atualmente (PATILL et al., 2015; SAMET et al., 2015). Dessa
forma, a exposição à poluição pode desencadear diferentes processos fisiológicos no
organismo, dependendo das concentrações do poluente no ar e do tipo de poluente ao qual o
indivíduo está exposto (OMS, 2005; GILES; KOEHLE, 2014).
Sabe-se o principal contato dos indivíduos com a poluição atmosférica ocorre através
das vias aéreas. O processo de respiração faz com que haja um trânsito constante de poluentes
através do sistema respiratório, desde as porções superiores podendo chegar até os alvéolos
pulmonares (ORAVISJARVI et al., 2011; GILES; KOEHLE, 2014). Dessa forma, as
estruturas que formam o sistema respiratório estão sujeitas a um efeito local dos poluentes
atmosféricos. Aris et al. (1993) observaram uma diminuição nos valores de parâmetros da
função pulmonar em exposição a 0,2 ppm de ozônio em comparação ao ar sem a presença
desse gás. Através de lavagem broncoalveolar, também foi detectado que a porcentagem de
neutrófilos (O3: 7,6 ± 3,9 vs ar: 2,1 ± 3.0), assim como as concentrações de LDH (O3: 18,0 ±
19,4 vs ar: 9,6 ± 3,8 U.L-1), proteína total (O3: 0,20 ± 0,08 vs ar: 0,11 ± 0,05 mg.mL-1),
albumina (O3: 112,9 ± 35,6 vs ar: 54,8 ± 20,2 µg.mL-1), fibronectina (O3: 262,8 ± 96,3 vs ar:
122,8 ± 86,7 ng.mL-1) e α-1-antitripsina (O3: 609,6 ± 141,0 vs ar: 533,2 ± 60,5 ng.mL-1) foram
significativamente maiores na exposição ao ozônio comparada ao ar limpo, sugerindo uma
resposta inflamatória local no sistema respiratório com a exposição ao ozônio. Inclusive,
acredita-se que indivíduos com patologias no sistema respiratório estão mais susceptíveis aos
efeitos da poluição (BRUNST et al., 2015), assim como a exposição à poluição na infância
pode aumentar a chance de desenvolvimento de doenças respiratórias (PEARCE et al., 2015).
Achados prévios também têm sugerido que alguns gases poluentes e PM com menores
diâmetros (< 2,5 µm) são capazes de ultrapassar o sistema respiratório, atingindo a corrente
sanguínea e causando efeitos sistêmicos no organismo (BELL et al., 2014; BOS et al., 2014).
Um dos efeitos da exposição à poluição mais investigados até o presente momento é o
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aumento de marcadores inflamatórios sistêmicos (NEL et al., 1998; GHIO; DEVLIN, 2001;
BACH et al., 2015). Viehmann et al. (2015) observaram que um aumento de 2,4 µg.m-3 na
exposição crônica ao PM2,5 estava associado a um aumento médio de 5,4% na concentração
sanguínea de repouso da proteína C-reativa, sugerindo uma contribuição do estado
inflamatório para os efeitos da poluição atmosférica. Brucker et al. (2013) observaram, em
taxistas constantemente expostos à poluição do ar causada pelo tráfego de veículos, aumentos
significativos em marcadores pró-inflamatórios no sangue, como IL-6 (36,6 ± 6,3 pg.mL-1) e
TNFα (32,7 ± ,5 pg.mL-1), e diminuição significativa na IL-10 (-41,24 ± 2,1 pg.mL-1), um
marcador anti-inflamatório. Em conjunto, esses estudos apontam para um aumento do quadro
inflamatório sistêmico em indivíduos expostos à poluição atmosférica, o que pode, por sua
vez, desencadear processos nocivos em diferentes locais do organismo.
Como resultado desse aumento do quadro inflamatório e, possivelmente, também do
estresse oxidativo, os efeitos da exposição à poluição têm sido observados em outros sistemas
fisiológicos, sendo o mais investigado o cardiovascular (JOMOVA; VALKO, 2011; SUWA
et al., 2002; YATERA et al., 2008; BRUCKER et al., 2014). Uma patologia cardiovascular
amplamente conhecida é a aterosclerose, a qual se caracteriza pela formação de placas nas
paredes das artérias, dificultando o fluxo sanguíneo e podendo estar associadas a outras
complicações, como hipóxia de alguns tecidos e a formação de coágulos (USMAN et al.,
2015). Esses coágulos podem atingir vasos menores, bloqueando o fluxo sanguíneo e
aumentando a chance de ocorrência de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular
encefálico (USMAN et al., 2015). De fato, tem sido demonstrado que o aumento de processos
inflamatórios decorrente da poluição atmosférica é capaz de influenciar no desenvolvimento
da aterosclerose (SUWA et al., 2002). Yatera et al. (2008) observaram que, comparada ao ar
limpo, a exposição ao PM10 resultou em um aumento na área da parede da artéria ocupada
pela placa, assim como um maior recrutamento de monócitos na placa aterosclerótica (4.400
vs. 400.mm-3, aproximadamente) e no músculo liso abaixo da placa (3.500 vs. 500.mm-3,
aproximadamente). Além disso, a exposição à poluição do ar mostrou estar associada a um
maior risco de eventos cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio (MANNISTO et
al., 2015).
Além dos estudos suprecitados, um número crescente de estudos tem demonstrado
também que o nível de poluição atmosférica é capaz de influenciar também a ocorrência de
doenças associadas à síndrome metabólica (EZE et al., 2015; WEI et al., 2016). A síndrome
metabólica é um transtorno complexo representado por um conjunto de fatores de risco
cardiovascular relacionados à deposição central de gordura e à resistência à insulina. Tem
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sido observado que a ocorrência de fatores ligados a essa síndrome podem ser capazes de
aumentar a mortalidade geral em 50% e a cardiovascular em até 150% (LAKKA et al., 2002;
GANG et al., 2004). Em relação à obesidade, um estudo conduzido na região sul do Estado da
Califórnia (EUA) mostrou que a exposição à poluição do ar próxima a rodovias estava
relacionada com a obesidade e o aumento do IMC em crianças de 5 a 11 anos (JERRET et al.,
2014). Em outro estudo conduzido pelo mesmo grupo de pesquisa (MCCONNELL et al.,
2015), foi observado que a exposição à poluição, fumo passivo e tabagismo da mãe durante a
gravidez estavam associados com o aumento do IMC durante a adolescência e com o valor de
IMC estimado para a idade de 18 anos. Foi sugerido que esses fatores, em conjunto, poderiam
ser responsáveis por um excesso de peso corporal de 6 kg no início da idade adulta.
Outro fator considerado no estabelecimento da síndrome metabólica é a resistência à
insulina, ocorrente no diabetes mellitus. Interessantemente, diferentes estudos têm mostrado
que a poluição atmosférica á capaz de aumentar a resistência à insulina, o que pode
desencadear todas as consequências relacionadas com esse quadro, como o próprio diabetes,
obesidade, risco de doenças cardiovasculares, dislipidemia, entre outros. Meo et al. (2015)
revisaram 102 artigos publicados acerca da influência da poluição na resistência à insulina.
Esses autores mostraram que a poluição está fortemente relacionada à ocorrência de
resistência à insulina e à incidência de diabetes mellitus.

1.2 Exercício físico e poluição atmosférica
Diferentemente da poluição atmosférica, a prática sistemática de exercícios físicos
predominantemente aeróbios tem mostrado inúmeros benefícios para a saúde. Um elevado
número de estudos tem investigado o papel desses exercícios na função do sistema
cardiovascular (GREEN, 2009; PADILLA et al., 2011), do tecido muscular (VAN DEN
BERG et al., 2015), do tecido ósseo (HINTON et al., 2015) e até mesmo do sistema nervoso
(REZENDE BARBOSA et al., 2015). Em conjunto, os dados da maioria desses estudos
apontam para uma melhora das funções do organismo através da prática de exercícios físicos.
Por exemplo, Scharf et al. (2015) observaram aumentos significativos nos volumes do
ventrículo esquerdo (pré: 77,1 ± 8,5; pós: 83,9 ± 8,6 mL.m2) e do ventrículo direito (pré: 80,5
± 8,5; pós: 86,6 ± 8,1 mL.m2) após 16 semanas de treinamento aeróbio em 84 indivíduos
sedentários. Zhao et al. (2015) demostraram que a distância de caminhada diária estava
associada com um decréscimo na mortalidade de indivíduos jovens e idosos com ou sem
patologias, independentemente de outros fatores intervenientes, como o índice de massa
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corporal e histórico de doenças. Tais resultados ilustram de uma maneira resumida o
importante papel do exercício para a qualidade de vida.
Contudo, é preciso considerar determinadas situações nas quais a prática de exercícios
poderia gerar resultados adversos comparados àqueles estabelecidos na literatura científica.
Uma dessas situações é a realização de exercício com exposição à poluição atmosférica (BOS
et al., 2014; GILES; KOEHLE, 2014). Infelizmente, alguns estudos têm sugerido que a
realização de exercícios físicos em ambiente poluído pode maximizar os efeitos deletérios da
poluição de forma aguda, principalmente por dois mecanismos. O primeiro deles é o aumento
na ventilação. Durante a transição do esforço para o exercício ocorre um aumento na demanda
de oxigênio, a qual eleva a ventilação minuto (VE) e aumenta a quantidade de gases e
partículas inalados (INT PANIS et al., 2010). O segundo mecanismo é a transição da
respiração de predominantemente nasal para oronasal (NIINIMAA et al., 1980), pois a
primeira camada de filtro do ar inspirado se encontra na cavidade nasal (ORAVISJARVI et
al., 2011). Consequentemente, a maior participação da respiração oral pode levar uma maior
quantidade de partículas e gases poluentes até os alvéolos, potencialmente aumentando os
efeitos nocivos da poluição.
Pekkanen et al. (2002) observaram que, quando houve exposição prévia ao PM2,5, o
risco de depressão no segmento ST, um indicativo de infarto agudo do miocárdio, aumentou
significativamente durante o exercício. Ao analisarem indivíduos expostos a altas
concentrações de PM, Nyhan et al. (2014) demonstraram uma maior deposição alveolar de
PM entre aqueles que se transportavam ativamente (pedestres: 18,7 ± 17,2 µg; ciclistas: 36,8
± 36,5 µg) comparados aos indivíduos que se transportavam de forma passiva (passageiros de
ônibus: 7,7 ± 5,1 µg; passageiros de trem: 14,4 ± 11,1 µg) (p < 0,05). Jacobs et al. (2010)
também observaram que o exercício causou um aumento significativo de neutrófilos
sanguíneos de indivíduos saudáveis no ambiente poluído (4,6%; p = 0,04), mas não no
ambiente limpo (2,4%; p = 0,32).
Embora os mecanismos supracitados de aumento da ventilação e transição para a
respiração oronasal sugiram que a intensidade e a duração do exercício podem maximizar os
efeitos da poluição, a maioria dos estudos que investigaram as consequências do exercício em
ambiente poluído não levou em consideração esses fatores, utilizando o exercício de maneira
simplista. De forma geral, a maioria dos estudos utiliza exercício contínuos com intensidades
moderadas (AVOL et al., 1983; BRAUN-FAHRLANDER et al., 1994; FOLINSBEE et al.,
2000; PEKKANEN et al., 2002), testes incrementais (ANDERSON et al., 1973; ALLRED et
al., 1991; KLEINMAN et al., 1998) e, em menor número, testes contra-relógio

28

(SCHELEGLE; ADAMS, 1986; GILES et al., 2012), não permitindo concluir com clareza
acerca da influência de exercício com diferentes intensidades e durações.
Além disso, deve-se observar que, de acordo com os estudos descritos na presente
Tese, ao entrar em contato com a corrente sanguínea, os efeitos deletérios dos poluentes
atmosféricos em nosso organismo tornam-se sistêmicos (GILES et al., 2012). Isso poderia
indicar que, além dos efeitos negativos já reportados no sistema cardiovascular, como
aumento do risco de eventos cardíacos (LANKI et al., 2006), do stiffness arterial
(LUNDBÄCK et al., 2009) e favorecimento da evolução de placas de ateroma (Suwa et al.
2002), a interação exercício/poluição poderia promover adaptações fisiológicas indesejáveis
ainda desconhecidas. Estudos relativamente mais recentes têm utilizado a técnica de
metabolômica para descrever o perfil metabólico global durante o exercício (BRUGNARA et
al., 2012; NIEMAN et al., 2014). Por exemplo, um grupo de pesquisadores liderados por
David Nieman demonstrou que, após exercícios extenuantes para ciclistas (contrarrelógio de
75 km) e corredores (treinamento intensificado de três dias), metabólitos associados ao
estresse oxidativo e à via lipídica foram aumentados imediatamente e 1,5 h após para os
ciclistas; imediatamente e 14 horas pós para os corredores (NIEMAN et al., 2013, 2014). Em
relação à poluição, Brower et al. (2016) observaram alterações no metaboloma de
camundongos em resposta à exposição de 6 horas a 300 µg.m-3 de emissões de gasolina e
diesel. Mais especificamente, foi sinalizado aumento do estresse oxidativo, peroxidação
lipídica, inflamação e alterações metabólicas após a exposição à emissões de combustíveis em
relação ao ar limpo. Coletivamente, esses estudos indicam que a metabolômica é uma técnica
com elevado potencial para investigar as resposta metabólicas sistêmicas induzidas pela
interação exercício/poluição.

29

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
O objetivo geral foi analisar a influência do exercício físico predominantemente
aeróbio realizado em ambiente poluído sobre o sistema cardiorrespiratório, perfil inflamatório
e metabolômico.

2.2 Objetivos específicos
Os objetivos específicos da presente Tese de Doutorado foram organizados em dois
estudos, os quais foram conduzidos no intuito de investigar:

Estudo 1: A influência da duração do exercício físico realizado em ambiente poluído
sobre a frequência cardíaca, ventilação minuto, pressão arterial, percepção subjetiva de
esforço, concentração de citocinas relacionadas à inflamação e o metaboloma.

Estudo 2: A influência da intensidade do exercício físico realizado em ambiente
poluído sobre frequência cardíaca, ventilação minuto, pressão arterial, percepção subjetiva de
esforço, concentração de citocinas relacionadas à inflamação e o metaboloma.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Poluição atmosférica: uma breve perspectiva histórica
A conversão de energia química em outro tipo, como mecânica ou térmica, está
intimamente ligada à liberação de resíduos. Dessa forma, qualquer processo químico que irá
culminar em liberação de energia irá também produzir resíduos da reação inicial, sendo
importante sua administração, uma vez que esses podem ser constituídos por compostos
nocivos seja ao meio ambiente seja à saúde, podendo então ser chamados de poluentes.
Portanto, a eliminação e tratamento adequados de poluentes sólidos, líquidos e gasosos são
necessários para evitar a contaminação do meio ambiente. Ao se considerar a perspectiva
histórica dos processos geradores de energia, o que se percebe é uma gigantesca evolução em
sua quantidade e eficiência. Contudo, infelizmente, devido ao grande aumento na demanda
energética pelo aumento da população, a administração dos poluentes não acompanhou o
aumento da eficiência da produção de energia, o que resultou em quadros de poluição
enfrentados ao longo da história em distintos locais do planeta.
É possível que entre quatro e cinco milhões de anos atrás tenha surgido o
Australopithecus afarensis (ALEMSEGED et al., 2006), que parece ser o mais próximo
ancestral do Homo erectus. Uma de suas características, a qual se mantém até os dias de hoje,
é atuar na natureza de forma transformadora e, muitas vezes, predatória. Particularmente a
esse longínquo período, merece destaque a capacidade de manuseio do fogo adquirida cerca
de 800 mil anos a.C., sendo um marco para o início da contribuição do homem na
deterioração da qualidade do ar. Além disso, ainda em civilizações antigas, o desmatamento
predatório levou à destruição de imensas áreas de florestas, caracterizando ainda mais o início
da enorme magnitude da intervenção do homem no planeta. Ainda na era pré-cristã, existem
relatos da preocupação com a qualidade do ar principalmente devido à utilização do carvão
como combustível.

3.2 Os smogs e sua relação com medidas governamentais de controle
Posteriormente, já no século XII d.C. foram baixados na Inglaterra os primeiros atos
de controle da poluição. Já no século XVIII, também na Inglaterra, ocorreu o que talvez tenha
sido um dos maiores marcos do aumento da poluição na história do homem, a Revolução
Industrial, intimamente ligada à invenção das máquinas a vapor que aumentavam a produção,
mas também a poluição. Caminhando para a história mais recente, o surgimento de grandes
centros urbanos colocou, em um mesmo local, fontes poluentes (indústrias e, posteriormente,
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automóveis) e um grande número de pessoas, aumentando a exposição da população à
poluição. Desse modo, os efeitos nocivos da poluição na saúde tornaram-se mais freqüentes e
preocupantes.
Em meados do século XX, ocorreram episódios de aumento repentino na poluição em
algumas cidades da Europa e dos Estados Unidos, causando graves efeitos deletérios na saúde
da população e aumento do número de mortes. Esses episódios ficaram conhecidos como
smogs, uma mistura das palavras smoke (fumaça) e fog (nevoeiro). O mais grave desses
episódios ocorreu em Londres no ano de 1952. Durante um episódio de inversão térmica, no
qual o ar poluído fica retido próximo à superfície, a dispersão de poluentes ficou impedida,
criando uma nuvem composta principalmente por material particulado (PM, do inglês
particulate matter) e enxofre, atingindo concentrações até nove vezes maiores do que as
normais e permanecendo sobre a cidade durante três dias. Nesse período, houve um aumento
de 4000 mortes em relação ao normal (BELL; DAVIS, 2001). Abaixo, uma foto do famoso
relógio Big Bang durante o episódio conhecido como London Smog, evidenciando o alto nível
de poluição (figura 1).

Figura 1. Fotografia da famosa torre do relógio Big Ben em Londres, 1952, durante o episódio
conhecido como London Smog (fonte: http://seuhistory.com/).
A preocupação com a poluição atmosférica tem aumentado gradativamente desde a
metade do século passado, devido aos potenciais efeitos nocivos à saúde e às possíveis
catástrofes ambientais. Em 1955, o congresso americano financiou pela primeira vez estudos
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sobre o impacto da poluição atmosférica sobre a saúde e, na década de 60, o Departamento de
Saúde Educação e Bem Estar Social dos Estados Unidos iniciou um programa para controle
da poluição atmosférica. Contudo, foram necessárias as ocorrências de novos episódios de
aumento súbito da poluição para que estabelecessem medidas mais concretas de controle da
qualidade do ar. Somente a partir da década de 1960 e 1970, Estados Unidos e Europa,
respectivamente, começaram a estabelecer padrões de qualidade baseados na concentração de
alguns poluentes, como dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de
nitrogênio (NO2), ozônio (O3) e chumbo (Pb).
Contudo, tais padrões de qualidade do ar não foram apreciados pelo setor industrial,
que precisaria investir capital para o controle da emissão de poluentes. O caminho encontrado
pelo setor industrial foi migrar para os países em desenvolvimento, onde o controle e a
legislação para a emissão de poluentes praticamente inexistia. Isso significa que o problema
da poluição atmosférica não foi resolvido nem sequer amenizado, alterando apenas o local das
fontes de emissão. Assim, houve a necessidade de intervenção de uma organização global
para que os níveis de poluição pudessem atender as diretrizes em qualquer local do planeta. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) tornou-se a responsável por desenvolver e indicar
padrões de concentrações de poluentes atmosféricos, sendo o Air Quality Guidelines: Global
Update 2005 o mais recente guia lançado pela OMS. Nesse documento foram revisados os
estudos que investigaram o impacto dos diferentes poluentes na saúde, caminhando-se então
para o estabelecimento de concentrações de poluentes consideradas ideais para que não haja
malefícios à população. Adicionalmente, alguns órgãos dos países em desenvolvimento
também começaram a estabelecer padrões da qualidade do ar para um melhor controle. No
Brasil, o órgão responsável por esse controle é o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA). Na tabela 1, estão resumidos os padrões de qualidade do ar estabelecidos pela
OMS em 2005 e pelo CONAMA em 1990.
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Tabela 1. Padrões da Organização Mundial de Saúde e do Conselho Nacional do Meio
Ambiente para a concentração de poluentes atmosféricos.
OMS

Poluente

CONAMA

MDA

24 h

8h

1h

MDA

24 h

8h

1h

20

50

-

-

50

150

-

-

PM2,5 (µg.m )

10

25

-

-

-

-

-

-

CO (µg.m-3)

-

-

10.000

-

-

-

-

-

O3 (µg.m-3)

-

-

100

-

-

-

160

-

SO2 (µg.m-3)

-

20

-

200

80

365

-

320

NO2 (µg.m-3)

40

-

-

200

100

-

320

-

PM10 (µg.m-3)
-3

CONAMA: Conselho Nacional do Meio Ambiente; MDA: média diária anual; PM: material
particulado; OMS: Organização Mundial de Saúde. Os valores representados para 24, 8 e 1
horas são as médias máximas para esses períodos (CONAMA, 1990; WHO, 2005).
Ao compararmos os padrões estabelecidos pela OMS e pelo CONAMA é possível
observar que os valores do CONAMA são consideravelmente mais elevados, ou seja, o órgão
brasileiro instaurou padrões mais permissivos à emissão de gases poluentes, sendo esse um
atrativo para indústrias que não pretendem direcionar grande parte de suas finanças para o
controle da emissão de poluentes. Além disso, os padrões do órgão brasileiro foram
estabelecidos em 1990, não tendo sido atualizados de acordo com demanda e produção
significantemente mais elevadas. Esses dados ilustram o quadro atual, no qual os países em
desenvolvimento são, no geral, aqueles que possuem grandes problemas com poluição, devido
à sua grande produção de bens e serviços e controle ainda precário da emissão de resíduos
nocivos, tanto no ar quanto na água.

3.3 Distribuição da poluição atmosférica no cenário atual
Diferentemente do que se observava a cerca de um século atrás, as fontes de poluentes
que mais preocupam atualmente, além das grandes indústrias, são os automóveis (SAMET;
GRUSKIN, 2015). Com o aumento desenfreado na frota de automóveis, em paralelo com a
urbanização da sociedade, o número de viagens diárias realizadas de automóvel, cobrindo
longas distâncias e enfrentando tráfegos intensos e lentos cresceu substancialmente. Por
exemplo, na cidade de São Paulo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em
2014 a velocidade média de deslocamento de carros durante o horário de pico da manhã
(07:00 às 10:00 h) foi de 21 km.h-1, enquanto no horário de pico da tarde (17:00 às 20:00 h)
foi de 6,9 km.h-1. Isso implica em uma série de problemas sociais, como: aumento do tempo
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despendido em deslocamento, aumento do desgaste de vias, diminuição do tempo disponível
para lazer e aumento da poluição atmosférica.
Esses dados exemplificam de maneira simples como a ausência de planejamento
urbano (e sua execução) interferem radicalmente na qualidade de vida e saúde da população.
Além disso, apesar desse aumento da contribuição da frota de automóveis ter atuado na
“distribuição” mais igualitária da poluição, países subdesenvolvidos e em desenvolvimento
ainda sofrem com maiores níveis de poluição atmosférica, ausência de planejamento e de
meios para diminuição da emissão de poluentes sem prejuízos econômicos. Isso é mais
evidente ainda em países que se industrializaram mais fortemente, como é o caso da China,
como mostrado na figura 2.

Figura 2. Mapa mundial trazendo as os níveis de poluição em associação com a população das
cidades (https://air.plumelabs.com/en/). Acessado em 12/01/2017.

Contudo, ao se analisar a figura acima é possível que se cometa erros de interpretação
sobre a distribuição da poluição no planeta. Pode-se observar uma grande concentração de
altos índices de poluição no sul e sudeste asiático, fortemente influenciado por China e Índia.
Também é possível observar pontos de maiores níveis em países europeus e na América
Central. Por outro lado, poucos dados são mostrados sobre América do Sul, África, Oriente
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Médio e Rússia. A falta de dados sobre essas regiões, ao contrário do que se poderia pensar,
não necessariamente reflete baixos níveis de poluição, mas a inexistência de estações de
vigilância da qualidade do ar, como mostrado na figura 3, onde cada bandeira representa uma
estação. Desse modo, é possível que os dados sobre a distribuição da poluição no mundo não
estejam representando de maneira fiel a realidade da poluição ao redor do planeta.

Figura 3. Estações de medição dos níveis de poluição atmosférica no mundo cadastradas na
plataforma World Air Quality Index Project (http://aqicn.org/here/). Acessado em 06/12/2016.
Essa ausência de dados, que poderiam deixar mais claro como a poluição atmosférica
afeta as diferentes populações e ecossistemas ao redor do mundo, traz à tona o papel da
poluição atmosférica na injustiça ambiental. Esse termo vem sendo discutido em artigos
internacionais como Environmental Injustice e se refere às injustiças sociais promovidas pelo
ambiente no qual as pessoas vivem (JUNGES; SELLI, 2008). Em relação à poluição do ar, é
estudado como determinadas populações, geralmente mais pobres, estão mais sujeitas aos
seus efeitos deletérios (JERRET, 2009; GRINESKI et al., 2013). Um modo claro de
evidenciar essa desigualdade é analisando a publicação da OMS sobre os níveis de poluição
nas cidades em 2016. Quando são elencadas as cidades mais limpas e mais poluídas, são
evidentes as discrepâncias socioeconômicas entre essas duas classes, com as cidades mais
limpas pertencendo todas a países desenvolvidos, ao passo que as mais poluídas pertencem
todas a países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como mostrado na figura 4 em
relação ao PM2,5. Com isso, fica clara a injustiça imposta por características econômicas até
mesmo na qualidade do ar respirado pelas populações.
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Figura 4. Média anual de PM2,5 nas 10 cidades mais limpas e 10 mais poluídas. Os países com as cidades mais limpas estão em cinza claro. Os
países com as cidades mais poluídas estão em cinza escuro. Os dados são relativos às concentrações médias anuais de PM2,5 em cada cidade em
µg.m-3. Fonte: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/en/.
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Embora os dados da figura 4 ajudem a evidenciar que os países menos desenvolvidos
sofrem mais com a emissão de poluentes, fatores como a alta demanda de consumo, com
consequente produção de bens e serviços elevada, podem estar fazendo com que não se
consiga por muito tempo “controlar” os locais mais sujeitos à poluição. Um acontecimento
recente serve para ilustrar esse pensamento. No mês de dezembro de 2016, a cidade de Paris,
capital da França, experimentou um aumento súbito da concentração de poluentes devido à
contenção dos poluentes sobre a cidade em um episódio de inversão térmica (figura 5).

Figura 5. Vista aérea de Paris durante episódio repentino de aumento dos níveis de poluição
atmosférica
em
dezembro
de
2016.
(fonte:
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/22/internacional/1427059431_243348.html).

A poluição atmosférica atingiu níveis tão alarmantes que pediram medidas
governamentais, como o estabelecimento do transporte público grátis por alguns dias. A título
de comparação, a figura 6 mostra os níveis de PM2,5 na cidade de São Paulo, comumente
preocupada com os níveis de poluição, e em Paris no dia 06 de dezembro de 2016. É possível
observar que os níveis de Paris ficaram significativamente mais elevados nesse período.
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Figura 6. Concentração de PM2,5 em Paris (A) e em São Paulo (B) no dia 06/12/2016
(http://aqicn.org/here/). Acessado em 06/12/2016.
Até o presente momento, apenas um estudo foi conduzido com o intuito de comparar
exercícios de diferentes intensidades em ambiente poluído (GILES et al., 2014). Nesse estudo,
os indivíduos pedalaram a 30% e 60% do

em ambiente poluído e não-poluído por 30

minutos. Foi observado que no exercício de baixa intensidade em ambiente poluído o
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quociente respiratório foi significativamente menor, ao passo que a percepção subjetiva de
esforço, a

,o

eo

foram maiores. Contudo, tais efeitos não foram observados no

exercício de alta intensidade. Entretanto, é importante ressaltar que nesse estudo foram
avaliadas apenas variáveis ventilatórias e perceptivas durante o exercício, sendo que a maioria
dos estudos mostra alteração de padrões inflamatórios não diretamente relacionados aos
parâmetros mensurados por Giles et al. (2014).

3.4 Efeitos crônicos da interação exercício-poluição
De maneira geral, os estudos citados anteriormente na presente Tese ilustram o quadro
atual da literatura científica, o qual reporta que, de maneira aguda, a prática de exercícios
físicos em ambiente com ar poluído pode resultar em uma maior inalação de poluentes,
ampliando os malefícios da poluição do ar. Por outro lado, é interessante considerar os
achados do estudo de Vieira et al. (2012), o qual foi conduzido em modelo animal. Nesse
estudo, 32 camundongos foram separados em quatro grupos: 1) controle: os camundongos
não eram expostos à poluição e não realizavam treinamento físico; 2) treinamento: os
camundongos realizavam treinamento e não eram expostos à poluição; 3) exposição à
poluição: os camundongos eram expostos ao ar poluído sem treinamento e; 4) treinamento +
exposição: os camundongos eram expostos à poluição e realizavam treinamento. O
treinamento aeróbio de intensidade moderada foi realizado 5 dias por semana durante 5
semanas. Após o período de 5 semanas, entre os dois grupos expostos à poluição, foi
observado que o grupo que realizou treinamento apresentou menor aumento nas espécies
reativas e oxigênio, óxido nítrico exalado e células totais e diferenciadas. Através de lavagem
broncoalveolar, foi observado também que houve menor aumento nos níveis de IL-6 e TNF-α,
número de neutrófilos e na densidade de colágeno no parênquima pulmonar. No mesmo
sentido, foram observadas também menores concentrações plasmáticas de IL-6 e TNF-α e
menor expressão de IL-1 e TNF-α em leucócitos do parênquima pulmonar nos camundongos
expostos à poluição que se exercitavam comparados aos expostos sedentários. Em conjunto,
esses resultados apontam para um papel protetor do treinamento físico contra as ações
inflamatórias e de estresse oxidativo induzidas pela exposição à poluição atmosférica.
Nesse sentido, apesar de ainda não existirem estudos sobre o impacto do treinamento
físico nas respostas à poluição do ar em humanos, o estudo de Vieira et al. (2012) sugere que
a prática regular de atividades físicas pode exercer um ação antagônica à poluição
atmosférica, sendo um interessante meio não-farmacológico de se combater os malefícios à
saúde advindos da exposição a poluentes, principalmente em habitantes de grandes cidades.
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Contudo, ainda é necessário que se estabeleça de maneira mais concreta alguns aspectos da
prática de atividades físicas com esse fim, como distância de fontes poluidoras, horário do dia,
características do exercício, entre outros.
Em resumo, tem sido mostrado que a realização de exercícios em ambiente poluído é
capaz de aumentar a captação de poluentes do ar e os efeitos da poluição. Dessa forma,
praticantes de atividades físicas devem procurar locais mais distantes de centros industriais e
vias de tráfego intenso de veículos. Além disso, com a crescente divulgação do uso de
bicicletas como meio de transporte nos grandes centros urbanos, a poluição do ar deve ser um
dos fatores considerados na escolha de locais para a construção de ciclovias. Contudo, apesar
de estar bem esclarecido que o exercício é capaz de aumentar os efeitos da exposição à
poluição, ainda não foi investigado de que maneira a duração e a intensidade do exercício são
capazes modular os efeitos da poluição atmosférica.

3.5 Análise do metaboloma: breve introdução aos conceitos
De um modo geral, as ciências ômicas se referem a campos que procuram investigar
de maneira abrangente interações entre um grande número de informações, ou analitos. É
possível traçar um continuum entre os principais campos dessas ciências: a genômica analisa
as informações contidas nos genes; a transcriptômica, que analisa os RNA mensageiros, ou
seja, a transcrição da mensagem contida no gene que pode resultar em uma molécula
biologicamente ativa; a proteômica, que analisa as proteínas, como produto final da leitura do
código genético seguida da tradução bem sucedida e, por fim; a metabolômica, que analisa os
metabólitos, que são o produto indicador de que a proteína exerceu sua função. Mais
recentemente, houve uma maior ramificação das ciências ômicas, como a lipidômica. Em
comum, esses campos procuram analisar os eventos biológicos através de um espectro mais
global entre as moléculas analisadas e suas interações (DETTMER et al., 2007).
Dentre esses campos citados, é possível afirmar que a metabolômica se relaciona mais
fielmente o fenótipo do organismo, pois os metabólitos representam o “estado final” da
expressão de um gene, uma vez que as informações contidas nos genes podem nem sempre
percorrer todo o caminho necessário até a atuação real da proteína (SUMMER et al., 2003). A
figura 7 esquematiza o continuum entre as ciências ômicas.
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Figura 7. Continuum das ciências ômicas que compreende genômica, transcriptômica,
proteômica e metabolômica, suas moléculas-alvo, o significado de sua leitura e sua
proximidade com o fenótipo (adaptada de DETTMER et al., 2007).

A análise do metaboloma exige técnicas e equipamentos robustos o suficiente para
realizarem a leitura de uma vasta gama de moléculas na mesma amostra e ao mesmo tempo
em que devem ser também sensíveis o suficiente para determinarem a concentração dos
metabólitos com a maior precisão possível (ENEA et al., 2010; NIEMAN et al., 2015). Duas
técnicas têm sido as mais empregadas para essa análise: a ressonância magnética nuclear
(RMN) (D’ALESSANDRO et al., 2012) e a espectrometria de massas (HOFFMANN;
STROOBANT, 2007). Comparativamente, existem vantagens e desvantagens entre essas duas
técnicas, dependendo do desenho do estudo a ser realizado. A RMN exige uma preparação
mais simples da amostra, assim como é mais simplificada também a identificação dos
metabólitos, possui alta reprodutibilidade e é possível recuperar a amostra para análises
posteriores. Por sua vez, a espectrometria de massas possui maior sensibilidade (podendo ler
mais 1000 metabólitos dependendo da técnica contra cerca de 200-300 da RMN) e um menor
tempo de análise, principalmente considerando-se grande quantidade de amostras.
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Após a leitura das amostras pela técnica de ressonância, é gerado um espectro, o qual
permite a identificação e quantificação dos metabólitos, como o software Chenomx NMR
Suite® v. 8.2, o qual foi utilizado na presente tese. Para a quantificação, uma série de
tratamentos é realizada no intuito de realizar uma tradução da curva espectral em
concentrações de metabólitos específicos. Depois de quantificados os metabólitos, é preciso
analisar o metaboloma de maneira a integrar os achados entre si e compará-los a outros
grupos e amostras. Para isso, existem também softwares específicos, como o MetaboAnalyst
(www.metaboanalyst.ca), também utilizado em nossas análises. Esse software permite a
realização de procedimentos estatísticos comumente realizados nesse tipo de análise, como a
Análise de Componentes Principais (PCA) e a Análise Discriminante por Mínimos Quadrados
Parciais (PLS-DA). Por fim, bases de dados sobre o metaboloma permitem um maior estudo
dos metabólitos para as inferências dos resultados obtidos, como a Human Metabolome
Database (HMDB) (http://www.hmdb.ca/). Contudo, o uso exclusivo de uma base de dados,
sem uma investigação mais minuciosa na literatura científica parece ser um risco de uma
interpretação com pouca profundidade dos resultados.
Estudos analisando o metaboloma e envolvendo a prática de exercícios físicos são
relativamente recentes. Talvez um dos primeiros estudos com essa temática específica tenah
sido conduzido por Yan et al. (2009), no qual foi verificado um metaboloma distinto entre
remadores de categorias etárias diferentes, e indivíduos sedentários. Um autor que tem se
destacado na área é o professor David C. Nieman, com uma série de estudos analisando o
metaboloma em diferentes situações relacionadas ao exercício físico, como intensificação do
treinamento (NIEMAN et al., 2013), 75 km de ciclismo (NIEMAN et al., 2014), ingestão de
frutas (NIEMAN et al., 2015), bebidas esportivas (KNAB et al., 2013) e suplementos
(NIEMAN et al., 2012). Esses e outros estudos têm permitido analisar as respostas
metabólicas ao exercício sob um espectro mais abrangente, de forma a integrar melhor as
vias.
Apesar de ainda ser uma área extremamente recente, é grande a expectativa de que a
análise do metaboloma relativa ao exercício forneça informações importantes acerca do
impacto do exercício físico em parâmetros da saúde e do desempenho. Isso poderia fornecer
dados importantes sobre, por exemplo, o impacto do exercício físico sobre diferentes funções,
tecidos, órgãos e sistemas do organismo de uma forma integrativa.
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4 METODOLOGIA GERAL

A seguir serão apresentadas as informações acerca da metodologia que são comuns
aos estudos 1 e 2.

4.1 Amostra
Participaram voluntariamente do estudo 10 indivíduos jovens do sexo masculino.
Como critério de inclusão, todos os participantes foram classificados como fisicamente ativos
através da aplicação de um questionário internacional de atividade física previamente
validado (IPAQ) (Fogelholm et al. 2006). Como critérios de exclusão, os indivíduos não
poderiam apresentar nenhum tipo de doença cardiovascular ou pulmonar, não estarem
fazendo uso de nenhum tipo de fármaco, esteróides anabolizantes, e não apresentar histórico
de lesão recente que comprometesse a participação no estudo. Todos os procedimentos foram
apreciados e previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de
Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (CAAE: 46954415.0.0000.5391)
(ANEXO 1).

4.2 Padronização da dieta e lanche
No dia do teste progressivo até a exaustão, os voluntários receberam um recordatório a
ser preenchido no dia anterior à primeira sessão de teste com as refeições realizadas. Nesse
mesmo dia eles foram instruídos de que seria necessário replicar as refeições do recordatório
nas demais sessões. Na primeira sessão, os voluntários trouxeram o recordatório, o qual foi
registrado por meio de foto e devolvido ao voluntário para utilização antes das próximas
sessões. Também foi entregue um novo recordatório para o dia prévio de cada sessão. Ao
chegarem ao laboratório, os voluntários receberam um lanche padronizado. Após o lanche, foi
feito o transporte até o local de coleta. O tempo dado entre o final do lanche e o início do teste
foi de aproximadamente 45 minutos. Foi fornecida água ad libitum durante o período pré-teste
e durante toda a sessão experimental.

4.3 Medidas antropométricas
As medidas antropométricas foram realizadas de acordo com os procedimentos
descritos por Lohman (1981). Os sujeitos foram pesados em balança eletrônica com escala de
aproximação de 0.1 kg. A estatura foi medida com o uso de um estadiômetro, com
aproximação de 0.1 cm.
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4.4 Teste progressivo até a exaustão
Após 5 minutos de aquecimento em cicloergômetro (Biotek 2100, Cefise, Nova
Odessa, SP, Brasil) na potência de 100 W e 70-80 rpm, a potência foi aumentada em 30 W a
cada minuto até a exaustão voluntária do participante, a qual foi determinada pela
incapacidade de manter o exercício mediante encorajamento verbal. As trocas gasosas foram
mensuradas a cada respiração através de um analisador de gases estacionário (Cortex
Metalyzer 3B, Cortex Biophysik, Leipzig, Germany) e subsequentemente calculadas as
médias de períodos de 30 segundos ao longo do teste para posterior análise. Antes de cada
teste, o analisador de gases foi calibrado de acordo com as recomendações do fabricante. O
foi determinado quando dois ou mais dos seguintes critérios foram reunidos: a) um
aumento no

menor que 2,1 ml·kg-1·min-1 entre os dois últimos estágios, b) a razão de

troca respiratória maior que 1,1; c) ≥ 90% da freqüência cardíaca máxima predita pela idade
(220-idade) (HOWLEY et al., 1995). Na ausência da ocorrência de tais fatores, o
determinado como o maior valor obtido ao final do teste (

foi

). O limiar ventilatório

(LV) e o ponto de compensação respiratória (PCR) foram determinados de maneira
independente por dois pesquisadores experientes como: o ponto de perda de linearidade da
relação

/

(LV) e o ponto de perda de linearidade da relação

/

associado ao

primeiro aumento na fração de CO2 expirada (PCR) (MEYER et al., 2005). Em caso de
discordância, um terceiro pesquisador foi consultado. O LV e o PCR foram utilizados na
determinação das intensidades dos testes de cargas constantes.

4.5 Medidas cardiovasculares
Durante as sessões experimentais, foram utilizadas como medidas de função do
sistema cardiovascular a frequência cardíaca (FC), a qual foi utilizada também para estimativa
da ventilação em litros por minuto (VE), a pressão arterial (PA) sistólica e diastólica e a
variabilidade da frequência cardíaca (VFC). A FC foi monitorada durante todo o período dos
testes, assim como a VFC, através da utilização de um cardiofrequencímetro (Polar S810;
Kempele, Finland). A PA foi aferida com a utilização de um aparelho automático de pressão
arterial de mesa prata BPA100-Microlife®. O registro da VFC foi realizado em janelas de 10
minutos em repouso com o participante sentado (pré-exercício) e durante o exercício. O
cardiofrequencímetro utilizado permite a mensuração do intervalo temporal entre as sístoles
ventriculares (R-R), assim como parâmetros extraídos a partir dessa medida, com uma
frequência de aquisição de 250 Hz extrapolada para 1000 Hz. O tratamento dos dados da VFC
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foi realizado no domínio do tempo e da frequência utilizando o software Kubios HRV
(Versão 2.0, Finlândia) (TARVAINEN et al., 2014).

4.6 Estimativa da ventilação através da frequência cardíaca
A VE foi estimada através da FC utilizando relações empíricas determinadas
previamente por Zuurbier et al. (2009) através da equação:

VE = exp (c + m * FC)

(Equação 1)

na qual VE é a ventilação (L.min-1) estimada, FC é a frequência cardíaca, c é o intercepto da
equação (1,03 para homens) e m é a inclinação da equação (0,021 para homens).

4.7 Coletas sanguíneas e preparação das amostras
Foram realizadas coletas sanguíneas por profissionais capacitados em todas as sessões
experimentais, com exceção do TPE e da familiarização. O sangue foi coletado da veia
braquial por um médico especializado em medicina esportiva e mantido em temperatura
ambiente por 30 minutos. Após esse período, o sangue foi centrifugado a 3.000 rpm por 10
minutos também em temperatura ambiente para obtenção do soro. O soro obtido foi então
aliquotado e armazenado a -80 °C para posterior análise.

4.8 Análise das citocinas sanguíneas
As amostras de plasma foram preparadas para análise numa placa de 96 poços
utilizando um painel de grânulos magnéticos de 13 citocinas/quimiocinas humanas
personalizadas Milliplex MAP (Millipore Corp., Billerica, MA) seguindo os protocolos
especíificados pelo fabricante. Os analitos foram quantificados utilizando um instrumento de
teste analítico Magpix, que utiliza a tecnologia xMAP (Luminex Corp., Austin, TX) e o
software xPONENT 4.2 (Luminex). A tecnologia xMAP usa microesferas magnéticas
codificadas por fluorescência revestidas com anticorpos de captura específicos de analitos
para medir simultaneamente múltiplos analitos em uma amostra. Depois que as microesferas
capturaram os analitos, um anticorpo de detecção biotinilado liga-se a esse complexo. A
estreptavidina PE liga-se então como uma molécula marcadora. Dentro do instrumento, os
grânulos magnéticos são mantidos em uma monocamada por um ímã, onde dois LEDs são
usados para excitar o corante de microesfera interna e o corante da molécula marcadora,
respectivamente. Uma câmera CCD captura essas imagens, que são analisadas pelo software
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Milliplex Analyst (Millipore). As concentrações das citocinas (pg.mL-1) foram determinadas
com base em um ajuste de curva padrão de intensidade de fluorescência versus pg.mL-1 (ou
ng.mL-1).

4.9 Análise dos metabólitos sanguíneos
Previamente à análise dos metabólitos no sangue, filtros 3kDa (Amicon Ultra) foram
lavados com o intuito de obter o branco amostral. Foram utilizados 500 µL de H2O Milli-Q
aplicados ao filtro, com posterior centrifugação a 14.000 rpm, durante 10 minutos em
temperatura de 4ºC. Este processo foi repetido cinco vezes devido a resultados anteriores
terem mostrado eliminação total do glicerol do filtro. Após a quinta lavagem, foi realizado um
spin com inversão do filtro e rotação de 8.000 rpm por 5 segundos para eliminar qualquer
resíduo de H2O Milli-Q. Após o spin, foram adicionados ao filtro 350 µL de amostra de soro,
a qual foi centrifugada a 14.000 rpm por 45 minutos a 4°C. Após a centrifugação, foram
recuperados 200 µL do soro filtrado. Ao soro foram então adicionados 60 µL de um tampão
fosfato (Fosfato de Sódio Monobásico, NaH2PO4 H20-137,99 g.mol-1; Fosfato de Sódio
Dibásico, Na2HPO3- 141,96 g.mol-1) (padronização do pH), TSP ((ácido 3-(trimetil-silil)2,2',3,3‘ tetradeuteropropiônico ou TMSP-d4, a 50 mmol.L-1 em D2O(6,06µL) (referência
interna) e 340 µl de H2O Milli-Q.
4.10 Aquisição do espectro e identificação dos metabólitos
Os espectros foram adquiridos utilizando um espectrômetro de RMN Inova Agilent
(Agilent Technologies Inc., Santa Clara, CA, EUA). A RMN operou a uma frequência de
ressonância de 1H 600 MHz e temperatura constante de 298 K (25 ° C). Um total de 256
decaimentos de indução livre foi realizado. A fase espectral e as correções de base, assim
como a identificação e quantificação dos metabólitos presentes nas amostras, foram realizadas
utilizando o software Suite 7.6 Chenomx RMN (Chenomx Inc., Edmonton, AB, Canada).
Para inibir qualquer viés tendencioso, as amostras foram perfiladas aleatoriamente.

4.11 Busca de vias metabólicas na análise do metaboloma
O estudo do metaboloma exige uma ampla interação entre vias metabólicas para que
se considere da melhor maneira as relações biológicas dos metabólitos obtidos. É comum a
utilização de plataformas online e softwares para, além das análises estatísticas, determinação
das vias alteradas. Porém, durante a análise dos dados da presente tese, a busca por uma única
ferramenta digital sempre resultou em uma análise incompleta das possibilidades,
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principalmente de interação entre os metabólitos. Por esse motivo, as funções e interações dos
metabólitos selecionados pelo VIP (Variable Importance in Projection) score foram
realizadas através dos seguintes passos: 1) busca e reconhecimento do metabólito no site da
Human Metabolome Database (http://www.hmdb.ca/); 2) reconhecimento das vias nas quais
o metabólito está envolvido no site da Small Molecule Pathway Database (http://smpdb.ca/);
3) estudo das vias no livro Princípios de Bioquímica de Lehninger (NELSON; COX, 2014) e;
4) busca de artigos na base de dados PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) para
identificação de artigos recentes sobre a via e possíveis implicações na saúde.

4.12 Local de realização das coletas de dados
As sessões experimentais foram realizadas em um contêiner capaz de filtrar o ar
atmosférico, simulando assim um ambiente limpo sem alterações perceptíveis. Isso permitiu
que o estudo fosse conduzido de maneira vendada, ou seja, os participantes não receberam
informações acerca do ambiente (poluído e limpo) antes do término do estudo. O contêiner
está localizado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, próximo à esquina
da rua Teodoro Sampaio com a avenida Dr. Arnaldo, onde é frequente o intenso tráfego de
veículos. Dessa forma, o ambiente poluído na sala de testes era realizado com a simples
entrada do ar ambiente. Para caracterização do ambiente com ar filtrado, o ar do ambiente
externo passava por uma série de filtros HEPA (do inglês High Efficiency Particulate
Arrestance) para retenção das partículas em suspensão e de filtros biológicos para detenção
dos gases poluentes. Uma representação esquemática do contêiner está representada na figura
8. Uma melhor visualização acerca do funcionamento e da localização do contêiner pode ser
obtida

a

partir

de

um

pequeno

vídeo

disponível

https://www.youtube.com/watch?v=Au7yal_SF0Y.

na

internet

no

endereço:
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Figura 8. Representação esquemática do contêiner onde foram realizadas as coletas de dados.

4.13 Análise dos poluentes atmosféricos
Em todas as sessões experimentais a concentração dos poluentes atmosféricos foi
determinada. A mensuração do PM foi continuamente realizada por dois analisadores Dust
Track Aerosol Monitor 8530 (TSI Incorporated, Shoreview, MN, USA), para a determinação
das concentrações de PM2,5 e PMTOTAL em suspensão. As concentrações dos óxidos de
nitrogênio (NOx) foram mensuradas continuamente por um analisador modelo 42i (Thermo
Fisher Scientific, Francklin, MA, USA). A temperatura e a umidade relativa do ar foram
obtidas durante todas as sessões experimentais através de um termohigrômetro digital de mesa
(Incoterm, Porto Alegre, Brasil).

4.14 Caracterização da amostra
A tabela 2 apresenta a idade, variáveis antropométricas e as variáveis fisiológicas
mensuradas no teste progressivo até a exaustão e o escore obtido no IPAQ.
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Tabela 2. Idade, variáveis antropométricas, variáveis fisiológicas e IPAQ (n = 10).
Média ± DP

Mínimo

Máximo

Idade (anos)

25,9 ± 2,2

22

28

Estatura (cm)

174,9 ± 9,7

163

187

Massa corporal (kg)

72,7 ± 8,9

59,3

85,4

FCmax (bpm)

182 ± 11

175

198

42,15 ± 8,3

35,4

50,5

LV (Watts)

150 ± 15

130

160

PCR (Watts)

260 ± 15

250

280

1365 ± 217

1247

1465

(mL.kg-1.min.-1)

IPAQ (escore)

Os valores estão apresentados como médias ± desvios-padrão, assim como os valores
mínimos e máximos observados. FCmax: frequência cardíaca máxima;
: consumo
máximo de oxigênio; LV: limiar ventilatório; PCR: ponto de compensação respiratória;
IPAQ: International Physical Activity Questionnaire.
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5 Estudo 1: Análise da influência da duração do exercício realizado em ambiente com
poluição atmosférica sobre o sistema cardiovascular, inflamação e metaboloma

5.1 Introdução

O controle da poluição atmosférica tem sido um grande desafio à saúde pública,
principalmente em grandes cidades, as quais concentram uma grande quantidade de pessoas
próximas a fontes poluentes, como indústrias e grandes frotas de automóveis (CHEN; KAN,
2008). Nesses locais, os resíduos da queima de combustíveis fósseis, como os materiais
particulados (PM) e o monóxido de carbono (CO), assim como o ozônio (O3), são os
principais poluentes atmosféricos capazes de atuar em vias biológicas e provocar efeitos
nocivos à saúde (CUTRUFELLO et al., 2012; GILES; KOEHLE et al., 2014). Ao conduzirem
um estudo com modelo animal, Suwa et al. (2002) observaram aumento da fração da luz do
vaso ocupada por placas de aterosclerose após exposição ao PM10 (33,3 ± 4,6%) comparado
ao ambiente limpo (19,5 ± 3,1%). Além disso, Magari et al. (2001) observaram, após
exposição ao PM2,5, um decréscimo médio de 2,66% no desvio-padrão dos intervalos RR, um
índice da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) capaz de representar perturbações no
controle autonômico da função cardiovascular. Em conjunto, esses estudos sugerem que a
poluição atmosférica pode afetar negativamente o sistema cardiovascular..
A realização de exercícios físicos parece ser um dos fatores capazes de maximizarem
os efeitos agudos da poluição atmosférica em nosso organismo (GILES; KOEHLE, 2014).
Sabe-se que o exercício físico aumenta a ventilação minuto (GILES; KOEHLE, 2014) e a
participação da respiração oral (ORAVISJARVI et al., 2011), resultando em uma maior
inalação de poluentes no mesmo período de exposição. Nyhan et al. (2014) observaram que
aqueles indivíduos que se locomoviam de maneira ativa (pedestres e ciclistas) apresentavam
uma maior deposição alveolar de PM2,5 e PM10 comparados àqueles que se transportavam de
maneira passiva (passageiros de ônibus e trem), reforçando a ideia do aumento dos efeitos da
poluição com a realização de exercícios. De fato, um número considerável de estudos tem
demonstrado resultados que corroboram os achados de Nyhan et al. (2014) (SHARMAN et
al., 2004; KARGARFARD et al., 2011; FLOURIS et al., 2012). Por exemplo, Avol et al.
(1983) observaram que 1 hora de exercício moderado em ambiente com concentração média
de PM de 196 µg.m-3 resultou em uma redução significativa de parâmetros da função
pulmonar. Semelhantemente, foi observada uma maior chance de isquemia cardíaca durante o
exercício submáximo em exposição ao PM2,5 comparado ao ar limpo (razão de chances: 1,53;
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p < 0,05) (LANKI et al., 2006), assim como um maior decréscimo na VFC durante o
exercício em ambiente poluído (NYHAN et al., 2014), sugerindo um maior estresse
cardiovascular durante o exercício em ambiente poluído.
Contudo, apesar dos resultados prévios sugerirem que os poluentes atmosféricos são
capazes de atuar em diferentes vias biológicas, a maioria dos estudos tem se concentrado em
marcadores inflamatórios e alguns parâmetros de estresse oxidativo (TASKIRAN et al., 2007;
JOMOVA; VALKO, 2011; BRUCKER et al., 2015). Por exemplo, Brucker et al. (2013)
observaram maiores concentrações sanguíneas de IL-6 (155,95 ± 6,33 pg.mL-1), TNF-α
(177,13 ± 7,50 pg.mL-1) e menores concentrações de IL-10 (61,46 ± 2,08 pg.mL-1) em taxistas
frequentemente expostos à poluição comparados a indivíduos menos expostos (119,32 ±
16,60 pg.mL-1, 144,40 ± 14,91 pg.mL-1 e 102,70 ± 8,12 pg.mL-1, respectivamente; p < 0,05),
apontando para um maior nível inflamatório nos taxistas. Dessa maneira, ainda é
desconhecido o impacto da duração do exercício realizado em ambiente poluído sobre o perfil
metabólico geral. A determinação do perfil metabólico é capaz de fornecer um estado global e
identificar diversos metabólitos que podem representar diferentes vias de uma extensa e
complexa rede metabólica, a qual pode fornecer respostas interessantes acerca da realização
de exercício em ambiente poluído (RYAN; ROBARDS, 2006). Além disso, parece também
importante que se conheça a resposta da VFC ao exercício em ambiente poluído, por esta
poder representar o estresse imposto ao sistema cardiovascular (MCCRATY; SHAFFER,
2015) e possuir uma mensuração fácil e de baixo custo.
Dessa forma, uma vez que tanto o período de exposição (MCCONNELL et al., 2002;
PETERS et al., 2004) quanto a realização de exercícios (CUTRUFELLO et al., 2012; GILES;
KOEHLE, 2014; NYHAN et al., 2014) são capazes de aumentar agudamente os efeitos da
poluição sobre o organismo, é plausível suspeitar que a duração do exercício em ambiente
poluído seja também capaz de afetar a quantidade de poluentes inalados e, consequentemente,
os efeitos da poluição nas vias biológicas. Portanto, o objetivo do presente estudo será avaliar
se o perfil metabólico e o estresse cardiovascular resultantes da exposição à poluição
atmosférica podem ser influenciados pela duração do exercício. Nossa hipótese é que uma
maior duração de exercício irá resultar em uma maior inalação de poluentes, alterando em
uma maior magnitude os parâmetros cardiovasculares, inflamatórios e o metaboloma.
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5.2 Metodologia específica

5.2.1 Desenho experimental
A figura 1 demonstra a representação esquemática do desenho experimental (painel A)
assim como de uma única sessão experimental (painel B). Ao todo, foram realizadas 3
sessões, sendo: 1) medidas antropométricas e teste progressivo até a exaustão voluntária para
caracterização da amostra e determinação da intensidade dos testes de carga constante; 2 e 3)
dois testes de carga constante em intensidade moderada em ambiente limpo e poluído. As
sessões 2 e 3 foram contrabalançadas entre si. Os participantes foram instruídos a não
realizarem exercícios vigorosos nas 24 horas precedentes às sessões experimentais. Foi dado
um intervalo mínimo de 48 horas entre as sessões.

Figura 1. Representação esquemática do desenho experimental (painel A) e de uma única
sessão (painel B). O quadro em cinza representa a sessão experimental realizada em ambiente
poluído. TPE: teste progressivo até a exaustão voluntária. No quadro A, as foram 2 e 3 serão
randomizadas. No quadro B, as setas indicam os momentos de coleta de sangue, da
variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da percepção subjetiva de esforço (PSE).

5.2.2 Testes de cargas constantes
Nas sessões 2 e 3 os participantes realizaram dois testes de cargas constante, sendo um
em ambiente limpo e um em ambiente poluído, de forma contrabalançada. Os testes tiveram
duração de 90 minutos e a intensidade escolhida para esses testes foi igual a 25% da diferença
entre o LV e o PCR. Essa intensidade foi determinada em um estudo piloto realizado
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previamente, sendo a maior intensidade que poderia ser mantida durante 90 minutos sem
desconforto excessivo. Em ambos os testes, foi realizado um aquecimento sem carga com
duração de 5 minutos a 60 rpm. Após o aquecimento, a intensidade foi ajustada para o teste.
Coletas sanguíneas para análise do metaboloma e das citocinas e da percepção subjetiva de
esforço foram obtidas pré, com 30, 60 e logo após os 90 minutos de exercício. A VFC foi
analisada em janelas de 10 minutos antes do início do exercício, em 30, 60 e 90 minutos de
exercício, assim como após o término do teste. A PA foi mensurada nos momentos pré e logo
após o término dos testes.

5.2.3 Análise estatística
A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. A
comparação da concentração média de PM2,5, PMTOTAL, NO e NO2, assim como dos valores
de temperatura, umidade relativa do ar, FC e VE entre as sessões 2 e 3 foi realizada através de
um teste T de Student para dados não-pareados. Os valores de PSE mensurados nos
momentos 30, 60 e 90 minutos foram comparados através de uma ANOVA de medidas
repetidas de dois caminhos (momento x ambiente). Os valores de PA sistólica e diastólica
foram expressos como deltas (pós – pré) e comparados através de um teste T de Student para
dados pareados. Os parâmetros da VFC foram comparados através de uma ANOVA de
medidas repetidas de dois caminhos (momento x ambiente). Devido à natural grande
diferença nas concentrações das citocinas sanguíneas avaliadas, para fins de facilitação da
comparação, as concentrações das obtidas foram expressas como fold changes (pós/pré). Essa
transformação permite uma melhor comparação do comportamento das citocinas no tempo,
nos diferentes ambientes e entre as demais. Os valores de fold-change foram comparados
através de uma ANOVA de medidas repetidas de dois caminhos (momento x ambiente). Para
as ANOVAS realizadas, foi utilizada a correção de Bonferroni. Todas as análises foram
conduzidas com a utilização do software estatístico SPSS (versão 17.0, SPSS INC., Chicago,
IL, USA), e o nível de significância adotado para todas as análises foi α = 0.05.
Para os metabólitos sanguíneos, inicialmente foi utilizada uma análise de componentes
principais (PCA). Este tipo de análise proporciona uma rápida visualização das semelhanças
ou diferenças no conjunto de dados dos metabólitos (SUMMER, 2003). Posteriormente, foi
empregada uma Análise Discriminante por Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA), a qual
permite a distinção entre os grupos de metabolomas. Para validação dessa análise, foram
utilizados os índices Q² (previsibilidade do modelo) e R² (variância explicada). A
discriminação dos perfis metabólicos entre os ambientes foi realizada utilizando-se o escore
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VIP (Variable Importance in Projection) superior a 1,0 (Xia et al. 2015), proveniente da
própria PLS-DA. Esse escore permite selecionar os metabólitos que mais contribuíram para a
diferença dos metabolomas entre os ambientes nos momentos 30, 60 e 90 minutos de
exercício. Esses procedimentos relativos às análises do metaboloma foram conduzidos
utilizando o sistema MetaboAnalyst (www.metaboanalyst.ca), o qual permite realizar várias
análises relativas a dados extraídos da análise de metabolômica. Essa é uma ferramenta grátis,
de fácil utilização e sem necessidade de download (XIA et al., 2015).

5.3 Resultados

5.3.1 Concentração dos poluentes
A comparação das concentrações de PM2,5, PMTOTAL, NO e NO2 entre os ambientes
limpo e poluído está representada na figura 2. Para todos os poluentes analisados, a
concentração foi significativamente maior no ambiente poluído comparado ao limpo (p <
0,05).

Figura 2. Concentração dos poluentes por ambiente. PM2,5: material particulado com diâmetro
de 2,5 µm ou menor; PMTOTAL: material particulado total. NO: óxido de nitrogênio; NO2:
dióxido de nitrogênio. * Significativamente maior comparado ao mesmo poluente no
ambiente limpo (p < 0,05).
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5.3.2 Temperatura e umidade relativa do ar
A tabela 1 apresenta a temperatura e a umidade relativa do ar durante as sessões de
exercício nos ambiente limpo o poluído. Não houve diferença significativa entre as sessões.

Tabela 1. Temperatura e umidade relativa do ar durante as sessões em ambiente limpo e
poluído.

Temperatura (°C)
Umidade relativa do ar (%)

Limpo

Poluído

20,8 ± 0,5

20,3 ± 0,6

71 ± 3

70 ± 3

Os dados estão apresentados como médias ± desvios-padrão.

5.3.3 Frequência cardíaca e ventilação
A ventilação foi estimada através da frequência cardíaca, semelhantemente ao
realizado por Nyhan et al. (2014), durante os exercícios em ambos os ambientes. Não houve
diferença significativa entre os ambientes limpo e poluído para nenhum dos dois parâmetros
(figura 3).

Figura 3. Frequência cardíaca (painel A) e ventilação estimada (painel B) por ambiente.

5.3.4 Percepção subjetiva de esforço
A percepção subjetiva de esforço, determinada através da escala de Borg (BORG,
1988), foi reportada com 30, 60 e 90 minutos de exercício (figura 4). A percepção subjetiva
de esforço aumentou significativamente ao longo do exercício em ambos os ambientes (p <
0,05). Contudo, não houve diferença para o mesmo momento nos diferentes ambientes.
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Figura 4. Percepção subjetiva de esforço com 30, 60 e 90 minutos de exercício por ambiente.
5.3.5 Pressão arterial
Os valores da pressão arterial sistólica e diastólica foram mensurados nos momentos
pré e logo após os 90 minutos de exercício e estão apresentados na figura 5 como a diferença
entre a medida pós e a medida pré (delta). No ambiente poluído, tanto o delta da pressão
sistólica quanto da pressão diastólica foram significativamente maiores quando comparados
aos do ambiente limpo.

Figura 5. Delta da pressão arterial sistólica e diastólica por ambiente. * Significativamente
maior comparado ao ambiente limpo (p < 0,05).
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5.3.6 Variabilidade da frequência cardíaca
A variabilidade da frequência cardíaca foi mensurada durante toda a duração de cada
teste. Para as análises, foram selecionadas janelas de 10 minutos nos momentos pré-exercício,
20-30, 50-60 e 80-90 minutos de exercício e logo após o término do exercício. Não foram
observadas diferenças significativas para nenhum dos momentos entre os ambientes limpo e
poluído (tabela 2).

Tabela 2. Parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca nos diferentes momentos por
ambiente (n = 10).
Limpo
pré

30

60

90

Pós

918,8 ± 125,9

473,4 ± 65,3

477,9 ± 70,1

466,5 ± 72,7

779,7 ± 124,5

SDNN

85,1 ± 26,2

12,7 ± 4,8

12,8 ± 4,9

12,8 ± 7,0

66,6 ± 26,8

RMSSD

61,0 ± 24,9

4,6 ± 1,7

4,8 ± 2,4

5,0 ± 3,0

32,7 ± 16,0

pNN50

35,1 ± 18,7

0,0 ± 0,0

0,1 ± 0,1

0,0 ± 0,1

18,7 ± 13,5

LF

1867,0 ± 1321,4

43,4 ± 56,7

46,6 ± 61,2

64,8 ± 118,8

1392,5 ± 1012,9

HF

1275,5 ± 1019,7

5,6 ± 7,6

7,2 ± 9,4

8,4 ± 12,4

579,7 ± 479,6

1,8 ± 1,1

9,0 ± 5,4

8,5 ± 6,1

8,6 ± 4,4

3,5 ± 2,6

SD1

43,2 ± 17,6

3,3 ± 1,2

4,4 ± 3,6

3,5 ± 2,1

27,1 ± 12,1

SD2

111,9 ± 33,6

17,6 ± 6,9

17,7 ± 6,7

17,7 ±9,7

90,0 ± 36,5

Média RR

LF/HF

Poluído
pré

30

60

90

Pós

942,7 ± 164,0

527,6 ± 119,0

474,3 ± 71,5

467,9 ± 70,5

756,8 ± 183,0

SDNN

75,6 ± 29,4

21,5 ± 24,2

13,5 ± 6,6

13,0 ± 8,2

69,2 ± 33,6

RMSSD

59,2 ± 40,2

9,4 ± 13,1

4,8 ± 3,5

4,6 ± 3,7

39,1 ± 20,9

pNN50

30,5 ± 22,0

2,8 ± 8,4

0,0 ± 0,1

0,0 ± 0,1

18,3 ± 15,2

LF

1371,3 ± 991,6

245,7 ± 574,0

41,6 ± 81,6

58,1 ± 119,9

1115,33 ± 628,3

HF

1450,0 ± 2059,0

9,3 ± 15,2

9,0 ± 15,4

7,8 ± 12,7

622,0 ± 633,7

2,3 ± 2,6

7,3 ± 3,6

7,2 ± 3,6

8,6 ± 4,6

4,8 ± 5,5

SD1

41,9 ± 28,5

6,6 ± 9,3

3,4 ± 2,5

3,3 ± 2,6

27,6 ± 14,8

SD2

97,9 ± 33,3

29,7 ± 33,0

18,8 ± 9,0

18,1 ± 11,3

93,6 ± 45,7

Média RR

LF/HF

Os valores estão apresentados como médias ± desvios-padrão.
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5.3.7 Citocinas
A concentração sanguínea das citocinas foi mensurada nos momentos pré, aos 30 e 60
minutos de exercício e logo após o término do exercício. Na tabela 3 estão apresentados os
valores de fold change nos momentos 30, 60 e pós em relação ao pré. Após os 90 minutos de
exercício no ambiente poluído, os valores de IL-6 (p = 0,047) e VEGF (p = 0,026) foram
significativamente maiores comparados ao ambiente limpo. Também após 90 minutos no
ambiente poluído, a concentração de IL-10 apresentou uma tendência estatística (p = 0,061)
de ser menor em relação ao ambiente limpo.

Tabela 3. Fold change das interleucinas sanguíneas nos diferentes momentos por ambiente (n
= 10).
Limpo

Poluído

30

60

90

30

60

90

IL-6

0,80 ± 0,49

1,16 ± 0,42

4,71 ± 2,42

1,05 ± 0,27

1,14 ± 0,28

6,46 ± 3,58*

TNF-α

0,68 ± 0,46

1,09 ± 0,58

53,66 ± 33,30

1,13 ± 0,57

1,69 ± 1,41

69,84 ± 38,15

IL-1

1,24 ± 1,11

1,10 ± 0,69

19,79 ± 14,31

1,11 ± 0,91

1,38 ± 0,79

18,67 ± 15,87

VEGF

1,45 ± 1,41

2,29 ± 1,78

2,95 ± 1,93

1,11 ± 0,81

0,99 ± 0,55

10,55 ± 6,17*

MCP1

6,91 ± 3,31

40,96 ± 34,05

730,48 ± 614,768

10,44 ± 7,62

37,82 ± 35,18

1158,84 ± 738,19

MIP1

2,70 ± 5,94

3,05 ± 5,26

41,56 ± 52,05

1,23 ± 1,04

4,25 ± 3,13

66,43 ± 111,92

IL-10

0,71 ± 0,43

1,10 ± 0,57

14,97 ± 7,62

0,83 ± 0,26

1,18 ± 0,32

9,85 ± 5,13**

Os valores estão apresentados como médias ± desvios-padrão do fold change em relação ao
momento pré; *significativamente maior comparado ao mesmo momento no ambiente limpo
(p < 0,05); ** tendência estatística de significância (p = 0,061).

5.3.8 Análise exploratória do metaboloma
Previamente às análises estatísticas dos dados do metaboloma, os dados foram
normalizados através da técnica de Pareto scaling, a qual consiste em uma centralização pela
média e divisão pela raiz quadrada do desvio-padrão de cada variável. A figura 6 mostra um
exemplo da alteração nos dados após a normalização.
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Figura 6. Comportamento e boxplot dos dados após o processo de normalização.

5.3.9 Efeitos de 30 minutos de exercício
A análise de PCA não identificou a presença de outliers (figura 7). Considerando-se os
intervalos de confiança, nenhuma amostra foi retirada das análises posteriores. Em conjunto,
os dois componentes principais selecionados pela análise explicam 38,6% da variância dos
dados.
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Figura 7. Análise de PCA do perfil metabolômico após 30 minutos de exercício por ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo;
perfis metabolômicos em ambiente poluído.
A figura 8 mostra a distribuição dos perfis metabolômicos de acordo com o ambiente
aos 30 minutos de exercício após a realização da análise de PLS-DA. É possível observar
distribuições distintas dos perfis metabólicos nos ambientes limpo e poluído. A análise de
PLS-DA apresentou acurácia de 0,25, R2 de 0,66 e Q2 1,1.
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Figura 8. Análise de PLS-DA do perfil metabolômico após 30 minutos de exercício por
ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo; perfis metabolômicos em ambiente
poluído.
Foram selecionados 15 metabólitos com valor de VIP score superior a 1. Na tabela 4
estão apresentados os metabólitos selecionados, os valores de VIP score e os valores de p das
comparações das concentrações desses metabólitos entre os ambientes limpo e poluído em 30
minutos de exercício.
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Tabela 4. Metabólitos selecionados na análise de PLS-DA como mais capazes de diferenciar o metaboloma em ambiente limpo e poluído aos 30
minutos de exercício (n = 10).
Metabólito

VIP score

Isoleucina
Glutamina
Metionina
Ornitina
2-hidroxibutirato
Malonato
Metilsuccinato
Treonina
3-hidroxi-3-metilglutarato
Fosfocolina
Acetona
Succinato
4-Piridoxato
Dimetil Sulfona
2-metilglutarato

2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,3
1,1
1,5
1,5
2,1
1,1
2,0
1,8
1,4

Fold change
Limpo
Poluído
1,03
0,87
0,81
0,99
0,83
0,58
1,07
0,43
1,03
0,79
0,53
0,71
1,11
0,93
0,78
0,94
4,41
2,40
1,39
1,01
0,59
0,95
1,91
1,41
0,66
7,77
1,24
0,78
0,97
0,66

Vias
Principal

Aminoácidos

Lipídios
Energético
Ácido carboxílico
Componentes sulfurados
#N/D

Específica
Metabolismo de valina, leucina e isoleucina
Metabolismo de alanina, aspartato e glutamato
Metabolismo de cisteína e metionina
Ciclo da ureia
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Metabolismo de glicina, serina e treonina
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Metabolismo de glicina, serina e treonina
Metabolismo de mevalonato
Metabolismo de fosfolipídios
Metabolismo de corpos cetônicos
Ciclo do ácido tricarboxílico
Álcoois e polióis, aminas, Aromáticos, Vitaminas e cofatores
#N/D
#N/D

Os valores de VIP score são apresentados sem unidade; os valores de fold change se referem ao valor da concentração de cada metabólito no
momento 30 dividido pela concentração pré-exercício. #N/D: não consta na base HMDB.
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5.3.10 Efeitos de 60 minutos de exercício
Após a análise de PCA para 60 minutos de exercício em ambiente limpo e poluído,
todas as amostras foram mantidas para as análises subsequentes (figura 9). Em conjunto, os
dois componentes principais selecionados pela análise explicam 34,7% da variância dos
dados.

Figura 9. Análise de PCA do perfil metabolômico após 60 minutos de exercício por ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo;

perfis metabolômicos em ambiente poluído.

De acordo com a análise de PLS-DA para 60 minutos de exercício, é possível observar
distribuições distintas dos perfis metabolômicos nos ambientes limpo e poluído. A análise de
PLS-DA apresentou acurácia de 0,25, R2 de 0,81 e Q2 1,0 (figura 10).
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Figura 10. Análise de PLS-DA do perfil metabolômico após 60 minutos de exercício por
ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo; perfis metabolômicos em ambiente
poluído.

Foram selecionados 15 metabólitos com valor de VIP score superior a 1, os quais
estão apresentados na tabela 5, juntamente com os valores de VIP score e os valores de p das
comparações das concentrações desses metabólitos entre os ambientes limpo e poluído em 60
minutos de exercício.
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Tabela 5. Metabólitos selecionados na análise de PLS-DA como mais capazes de diferenciar o metaboloma em ambiente limpo e poluído aos 60
minutos de exercício (n = 10).
Metabólito
3-hidroxiisovalerato
2-hidroxibutirato
Isoleucina
Metilsuccinato
Glutamina
Guanidoacetato
Ornitina
Malonato
Creatina
Fosfocolina
Acetoacetato
N-acetilglicosamina
Melatonina
1,7-dimetilxantina
Trimetilamina

VIP score
1,86
1,77
1,75
1,58
1,58
1,44
1,43
1,31
1,05
1,20
1,02
1,79
1,36
1,27
1,17

Fold change
Limpo
Poluído
1,30
0,90
1,43
0,92
1,26
0,99
1,28
1,00
0,86
0,96
1,23
0,89
1,00
0,61
2,09
2,63
1,82
1,02
1,36
1,07
0,92
1,25
0,80
0,94
1,33
0,43
0,22
0,59
1,03
1,22

Vias
Principal

Aminoácidos

Lipídios

#N/D

Específica
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de alanina, aspartato e glutamato
Metabolismo da creatina
Ciclo da ureia, Metabolismo de arginina e prolina
Metabolismo de alanina, aspartato e glutamato
Metabolismo da creatina
Metabolismo de fosfolipídios
Metabolismo de corpos cetônicos
#N/D
#N/D
#N/D
#N/D

Os valores de VIP score são apresentados sem unidade; os valores de fold change se referem ao valor da concentração de cada metabólito no
momento 60 dividido pela concentração pré-exercício. #N/D: não consta na base HMDB.
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5.3.11 Efeitos de 90 minutos de exercício
A análise de PCA para 90 minutos de exercício em ambiente limpo e poluído também
não indicou outliers (figura 11). Em conjunto, os dois componentes principais selecionados
pela análise explicam 39% da variância dos dados.

Figura 11. Análise de PCA do perfil metabolômico após 90 minutos de exercício por
ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo;
perfis metabolômicos em
ambiente poluído.
A análise de PLS-DA apontou distinções significativas nos perfis metabolômicos entre
os ambientes limpo e poluído após 90 minutos de exercício (figura 12). A análise de PLS-DA
apresentou acurácia de 0,11, R2 de 0,78 e Q2 1,67.
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Figura 12. Análise de PLS-DA do perfil metabolômico após 90 minutos de exercício por
ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo; perfis metabolômicos em ambiente
poluído.
Foram selecionados 14 metabólitos com valor de VIP score superior a 1, os quais
estão apresentados na tabela 6, juntamente com os valores de VIP score e os valores de p das
comparações das concentrações desses metabólitos entre os ambientes limpo e poluído em 90
minutos de exercício.

68

Tabela 6. Metabólitos selecionados na análise de PLS-DA como mais capazes de diferenciar o metaboloma em ambiente limpo e poluído aos 90
minutos de exercício (n = 10).
Metabólito
Glutamina
Metilsuccinato
Metionina
2-hidroxibutirato
Creatina
3-hidroxiisobutirato
Treonina
Histidina
Acetilcolina
Carnitina
1,3-dimetilurato
N-acetilcisteína
Trimetilamina
5-aminolevulinato

VIP score
2,55
2,29
1,59
1,55
1,42
1,22
1,16
1,16
1,34
1,03
1,20
1,52
1,41
1,23

Fold change
Limpo
Poluído
0,74
0,94
1,77
1,10
0,94
0,67
1,03
0,81
1,89
1,00
0,84
0,87
0,93
0,80
2,97
4,53
0,80
1,05
0,86
1,41
0,93
0,80
1,52
0,56
0,96
1,04
1,70
1,10

Vias
Principal

Aminoácidos

Lipídios
Xenobióticos
#N/D

Específica
Metabolismo de alanina, aspartato e glutamato
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de metionina e cisteína
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Metabolismo da creatina
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de glicina, serina e treonina
Metabolismo da histidina
Metabolismo de glicerofosfolipídios
Metabolismo da carnitina
Metabolismo da xantina
#N/D
#N/D
#N/D

Os valores de VIP score são apresentados sem unidade; os valores de fold change se referem ao valor da concentração de cada metabólito no
momento 90 dividido pela concentração pré-exercício. #N/D: não consta na base HMDB.
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5.3.12 Metabólitos de diferenciação entre os ambientes para cada momento
Para fins de comparação, a tabela 7 traz reunidos os metabólitos VIP em cada um dos
momentos, os quais foram responsáveis por diferenciar o metaboloma entre o ambiente limpo
e poluído.

Tabela 7. Principais metabólitos responsáveis pela diferenciação do metaboloma no ambiente
poluído em comparação ao ambiente limpo em cada momento.
Aumentados
30

60

90

Glutamina

Glutamina

Glutamina

Malonato

Malonato

Histidina

Treonina

Acetoacetato

Acetilcolina

Acetona

N-actilglicosamina

Carnitina

4-piridoxato

Trimetilamina

Trimetilamina

1,7-dimetilxantina
Diminuídos
30

60

90

Isoleucina

Isoleucina

Metilsuccinato

2-hidroxibutirato

2-hidroxibutirato

2-hidroxibutirato

Metionina

Guanidoacetato

Metionina

Ornitina

Ornitina

Creatina

Metilsuccinato

Metilsuccinato

Treonina

3-hidroxi-3-metilglutarato

Creatina

1,3-dimetilurato

Fosfocolina

Fosfocolina

Aminolevulinato

Succinato

3-hidroxiisovalerato

N-acetilcisteína

Dimetilsulfona

Melatonina

3-hidroxiisobutirato

2-metilglutarato

Os metabólitos estão separados entre os que se apresentaram aumentados ou diminuídos no
ambiente poluído em relação ao ambiente limpo de acordo com o VIP score.
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5.4 Discussão

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de comparar a influência de diferentes
durações de exercício em ambiente limpo e poluído sobre parâmetros cardiorrespiratórios e o
metaboloma. Estudos prévios têm demonstrado que a exposição à poluição atmosférica é
capaz de afetar o sistema cardiorrespiratório em repouso (WHO, 2005; PEARCE et al., 2015)
e durante o exercício (CUTRUFELLO et al., 2012; GILES; KOEHLE, 2014). Porém, nenhum
estudo verificou se a duração do exercício poderia ser um fator importante para os efeitos da
poluição sobre os sistemas biológicos, uma vez que os praticantes inalariam uma maior dose
de poluentes em exercício mais prolongados. Nossos principais achados foram que, após o
exercício em ambiente poluído, houve um aumento da PA, ao contrário do observado no
ambiente limpo. Após 90 minutos de exercício, apenas no ambiente poluído, foi observado
um aumento na concentração sanguínea de IL-6 e VEGF e diminuição na concentração
sanguínea de IL-10, sugerindo um aumento na sinalização da inflamação. Por fim, a análise
exploratória do metaboloma mostrou alterações interessantes em resposta ao ambiente
poluído em cada um dos momentos analisados. Foi possível observar alterações persistentes
ao longo dos diferentes momentos, as quais podem ser respostas metabólicas ao ambiente
poluído independentes da duração do exercício. Por outro lado, algumas vias responderam ao
ambiente poluído de uma maneira tempo-dependente, sendo distintas ao longo do período de
exercício.

5.4.1 Qualidade do ar nas diferentes condições
Os resultados das concentrações dos poluentes durante as sessões experimentais
sugerem que houve sucesso no controle de dois ambientes com níveis de poluição
significativamente distintos. Levando-se em consideração as classificações da OMS sobre
qualidade do ar quanto à poluição atmosférica (WHO, 2005), o ambiente limpo apresentou
concentrações médias dos poluentes abaixo dos padrões recomendados (PM2,5: 56%;
PMTOTAL: 68%; NO: 71%; NO2: 49%) . Analisando-se as concentrações observadas no
ambiente poluído do presente estudo, é possível observar estudos prévios com ambientes
poluídos com concentrações menores (PEKKANEN et al., 2002; JACOBS et al., 2010) e
maiores (GILES et al., 2012; GILES et al., 2014). Nesse aspecto, duas importantes
características devem ser destacadas: a) o ar do ambiente poluído era proveniente do ambiente
encontrado externamente à sala de coleta, não havendo nenhuma manipulação e
representando fielmente a qualidade do ar à qual os habitantes locais estão expostos: b) a
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média dos poluentes encontra-se acima do recomendado pela OMS, caracterizando, de fato,
esse ambiente como poluído. Dessa forma, é importante ressaltar que os achados do presente
estudo se referem a um ambiente com alta validade ecológica e níveis de poluição não são
considerados extremamente altos. Isso sugere que, possivelmente, valores de poluentes que
não são considerados elevados são capazes de produzirem alterações em alguns parâmetros
cardiovasculares, inflamatórios e metabolômico durante o exercício predominantemente
aeróbio.

5.4.2 Comportamento da ventilação, frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço
Diferentemente da hipótese inicial, a ventilação minuto estimada não foi alterada
durante o exercício em ambiente poluído quando comparado ao limpo. Devido à maior
concentração de poluentes no ar, nossa hipótese era de que seria necessária uma maior
ventilação para suprir a demanda de oxigênio para o trabalho muscular do exercício. Além
disso, era esperada uma maior resposta da ventilação devido à possível estimulação do centro
respiratório em resposta a uma diminuição no pH sanguíneo (FERDINANDS et al., 2008).
Por outro lado, os poluentes também são capazes de prejudicar a função pulmonar, como a
diminuição no volume expiratório forçado e no volume tidal (GONG et al., 1986). Dessa
forma, essas duas respostas poderiam estar se compensando, o que faz com que, apesar de um
ambiente interno alterado, a variável resposta (VE) não apresente alteração, ao menos no
intervalo de tempo analisado e para o nível de poluição avaliado. Deve-se destacar que as
concentrações dos poluentes no ambiente poluído reportado no presente trabalho foram
consideravelmente menores quando comparadas a estudos anteriores (GILES et al., 2012;
WAUTERS et al., 2015). Por exemplo, segundo um relatório da OMS, são necessárias
concentrações de NO2 maiores que 1000 ppb para induzir alterações na função pulmonar de
adultos saudáveis (WHO, 2005). Isso poderia estar também influenciando nos resultados
observados.
Em realação à PSE, também não houve diferença significativa entre os ambientes em
nenhum dos momentos analisados. Estudos prévios já demonstraram alterações em
parâmetros perceptivos durante exercício realizados em ambiente poluído. Por exemplo,
Schelegle e Adams (1986) recrutaram dez voluntários, os quais realizaram quatro testes
máximos de 1 hora de ciclismo em ambientes com concentrações de ozônio de 0, 0,12, 0,18 e
0,24 ppm. Os autores observaram que, à medida que aumentou a concentração de ozônio, um
número crescente de voluntários reportou não conseguir realizar esforço máximo. Porém, a
PSE foi inicialmente proposta por sua correlação com fatores fisiológicos, como a própria FC
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e a VE (BORG, 1988). Nesse sentido, seria inicialmente preciso que houvesse alteração
nesses parâmetros fisiológicos para que a percepção de esforço fosse modificada. Então, o
fato dessas variáveis fisiológicas não terem sido alteradas pode também explicar a ausência de
diferença entre os ambientes na PSE. É possível que maiores níveis dos poluentes, ou mesmo
a investigação em indivíduos mais susceptíveis aos efeitos da poluição, pudessem provocar
respostas mais pronunciadas na PSE.

5.4.3 Variabilidade da frequência cardíaca
No presente estudo, não foram observadas diferenças significativas nos parâmetros da
VFC entre os ambientes limpo e poluído para nenhum dos momentos analisados. Esse achado
é oposto ao encontrado em um considerável número de publicações que observaram
alterações na VFC em ambiente com poluição atmosférica. Por exemplo, Gold et al. (2000)
observaram associação negativa do SDNN e do RMSSD com a média diária de PM 2,5. Da
mesma maneira, Magari et al. (2001) observaram uma diminuição de 2,66% no SDNN para
cada aumento de 1 mg.m-3 de PM2,5 na média de 4 horas de exposição. Por outro lado,
também existem autores que não observaram relação entre a VFC e a poluição atmosférica.
Buteau e Goldberg (2015) e (2016) revisaram os estudos que buscaram associar a VFC à
poluição do ar. De maneira geral, apesar de grande parte das pesquisas ter demonstrado
efeitos significativos da poluição sobre a VFC, principalmente no sentido de diminuição do
SDNN (UNOSSON et al., 2013; NYHAN et al., 2014), os autores exploram também a grande
disparidade metodológica entre elas, principalmente no que diz respeito à análise dos
parâmetros de VFC. Por exemplo, enquanto Wheeler et al. (2006) e Suh e Zabonetti (2010)
utilizaram os parâmetros da VFC transformados em log seguido de uma análise de modelo
linear de efeitos mistos com diferentes covariáveis, Brauer et al. (2001) analisaram os
parâmetros em valores brutos através de um modelo de efeitos fixos. Além das análises
estatísticas, outro fator de confusão para a interpretação dos dados é o tipo de exposição dos
indivíduos, podendo ser utilizada a exposição do indivíduo com aparelhos portáteis
(SHIELDS et al., 2013) ou com a medição em um local fixo (HAMPEL et al., 2012). Além
dos aspectos metodológicos, a realização de exercícios por si só aumenta a ativação do
sistema nervoso simpático (ZOUHAL et al., 2008). Esse aumento ocorre em paralelo aos
possíveis efeitos da poluição na regulação autonômica da VFC. Desse modo, a combinação de
exercício e poluição atmosférica pode ser um fator de confusão para a análise da VFC.
Dois pontos são importantes merecem destaque em relação aos resultados da presente
tese. Primeiramente,

o nível de poluição

observado

no ambiente poluído

foi
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consideravelmente inferior quando comparado a alguns estudos prévios (GHIO et al., 2012;
GILES et al., 2012). Como um de nossos objetivos era verificar as alterações biológicas
provenientes da exposição aos níveis de poluição reais às quais os indivíduos estão expostos
diariamente, não cabia manipular o ambiente para obter maiores concentrações, o que poderia
aumentar nossas chances de observar resultados significativos na VFC. Em segundo lugar, os
participantes do estudo eram todos residentes na cidade de São Paulo de regiões próximas e
todos eram alunos da Universidade de São Paulo. Com isso, eles estavam expostos
diariamente a níveis de poluição semelhantes e similares aos que foram observados no
ambiente poluído. Isso também difere de estudos anteriores que utilizaram participantes que
viviam em cidades com menores níveis de poluição (INT PANIS et al., 2010; AYDIN et al.,
2014).

5.4.4 Alteração de pressão arterial no ambiente poluído
Os valores de PA após os 90 minutos de exercício foram significativamente maiores
no ambiente poluído comparado ao ambiente limpo. Mais precisamente, a alteração da PA
apresentou sentidos opostos nos dois ambientes. Enquanto no ambiente limpo houve um
efeito hipotensor do exercício, com os valores pós ficando abaixo dos valores pré, no
ambiente poluído tanto a pressão sistólica quanto a diastólica aumentaram. O efeito
hipotensor do exercício aeróbio de baixa intensidade já era esperado, por ser um mecanismo
bem conhecido, o qual já foi bem descrito por Kenney e Seals (1993). Por outro lado, também
já foi demonstrado por diferentes estudos que a exposição à poluição do ar é capaz de
aumentar a PA. Por exemplo, Bellavia et al. (2013) observaram aumentos significativos na
PA sistólica (2,53 e 1,56 mmHg, respectivamente) e não-significativos na PA diastólica após
130 minutos de exposição em repouso a MP fino (250 µg.m-3) e grosso (200 µg.m-3).
Entre os mecanismos discutidos através dos quais a exposição à poluição pode levar a
um aumento da PA estão alterações na biodisponibilidade de NO, devido a um maior estresse
oxidativo, e uma maior ativação do sistema nervoso autônomo. Ambos podem aumentar o
tônus vascular e aumentar o stiffness arterial (KUBESCH et al., 2015). De fato, tem sido
reportado que a exposição aos poluentes atmosféricos é capaz tanto de promover o estresse
oxidativo (BRUCKER et al., 2013) quanto de aumentar o stiffness arterial (LUNDBÄCK et
al., 2009). Devido à ausência de alteração na ativação simpática, observada pela não diferença
entre os ambientes na VFC, é possível sugerir que o aumento da PA possa estar ocorrendo
pelo aumento do stiffness arterial das arteríolas musculares, principal local de controle da
resistência vascular periférica (GUYTON; HALL, 2012). Apesar da análise do metaboloma
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ter sido realizada com um intuito exploratório e de determinação do perfil, a concentração de
arginina pode fornecer evidências sobre essa via, uma vez que esse aminoácido é o precursor
da formação de NO, um potente vasodilatador. De fato, foi observado que as concentrações de
arginina no sangue foram menores no ambiente poluído (30 min = 0,41 mg.dL-1; 60 min =
0,48 mg.dL-1; 90 min = 0,46 mg.dL-1) em relação ao limpo (30 min = 0,68 mg.dL-1; 60 min =
0,86 mg.dL-1; 90 min = 0,78 mg.dL-1) nos três momentos analisados. Desse modo, é possível
sugerir que a poluição tenha aumentado a PA predominantemente através da menor formação
de NO e, consequentemente, diminuição de seu efeito vasodilatador.
Com os nossos resultados, pode-se inferir que os efeitos de elevação na PA podem
ocorrer em concentrações de poluentes mais baixas do que se considerava com os achados
existentes antes da presente tese. Com isso, esse é um achado extremamente relevante, tendo
em vista que a hipertensão é o maior fator de risco de morte no mundo segundo o Global
Health Risks Report publicado pela OMS (WHO, 2009), e poderia ser um importante fator a
ser considerado na recomendação das concentrações de poluentes.

5.4.5 Citocinas sanguíneas
Um dos objetivos centrais da presente tese foi avaliar se o comportamento de
marcadores de inflamação seria diferente nos ambientes limpo e poluído e em qual momento
seria possível observar essas diferenças. Diversos estudos prévios já demonstraram a
ocorrência de um quadro de inflamação associado à exposição a poluentes atmosféricos
(ARIS et al., 1993; BRUCKER et al., 2013). Contudo, com os dados existentes anteriormente,
seria difícil estabelecer qual o tempo mínimo de exposição à poluição durante o exercício que
seria necessário para que se observasse uma resposta pronunciada do quadro inflamatório.
Nossos resultados mostraram aumentos significativos nas concentrações de IL-6 e VEGF e
diminuição significativa na concentração de IL-10 após 90 minutos de exercício no ambiente
poluído em relação ao limpo.
Considerando-se as concentrações das interleucinas, o aumento da IL-6 e a diminuição
da IL-10 sugerem um aumento da resposta inflamatória no ambiente poluído. Sabe-se que a
IL-6 é uma citocina pró-inflamatória na quase totalidade dos tecidos do corpo (HUNTER;
JONES, 2015), ao passo que a IL-10 é uma citocina anti-inflamatória (AKDIS et al., 2016).
Desse modo, a presença de poluentes pareceu levar a um quadro de inflamação sistêmica após
o exercício. Nossos resultados se assemelham aos achados de Brucker et al. (2013), que
verificaram que taxistas expostos à poluição durante o trabalho apresentavam níveis
significativamente mais elevados de IL-6 (155,95 ± 6,33 pg.mL-1) e mais baixos de IL-10
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(61,46 ± 2,08 pg.mL-1) comparados a indivíduos menos expostos à poluição (119,32 ± 16,60
pg.mL-1 e 102,70 ± 8,12 pg.mL-1, respectivamente). Dessa forma, nossos dados mostraram
que apenas após 90 minutos de exercício de baixa intensidade em ambiente poluído é possível
observar alterações em marcadores das vias de inflamação. Contudo, apesar desse achado
poder significar que as vias inflamatórias são ativadas apenas após uma determinada
quantidade de poluentes ser inalada, é preciso ter cautela nessa interpretação, uma vez que é
característica dessas citocinas apresentar uma resposta lenta, observada apenas após decorrido
um tempo do estímulo inicial.
Por sua vez, o aumento na concentração de VEGF pode ser explicado devido a essa
molécula ser sinalizadora de angiogênese, podendo sua liberação ser estimulada por diferentes
fatores de estresse ao endotélio vascular (RAMAKRISHNAN et al., 2014). Como foi
observado aumento tanto a pressão arterial sistólica quanto diastólica, é possível sugerir
também um aumento da pressão vascular alveolar (SAKAO et al., 2015), o que diminui as
trocas gasosas entre alvéolo e capilar, constituindo um mecanismo parcial de hipóxia. Por sua
vez, a hipóxia por si só é um estímulo para a produção e liberação de VEGF
(RAMAKRISHNAN et al., 2014). Além disso, a presença de poluentes depositados no
alvéolo pode também estar colaborando para a resposta inflamatória, o que pode estar
causando lesão tecidual local em tecidos do pulmão e de sua rede vascular. Portanto, essa
agressão tecidual ao endotélio vascular pulmonar pode estar sendo um segundo estímulo para
o aumento no VEGF. Dessa forma, essa resposta pode ser interpretada como uma reação do
organismo ao estresse vascular imposto pela presença de poluentes, na tentativa de
reestabelecer a função normal do sistema. Contudo, é importante frisar que esse aumento no
VEGF pode nem sempre ser benéfico, uma vez que essa citocina pode ser utilizada por
tumores cancerígenos para aumentar seu aporte sanguíneo e aumentar sua velocidade de
crescimento (LATHAM et al., 2010).
Com os comportamentos observados para as citocinas, é possível sugerir que, após 90
minutos de exercício aeróbio contínuo de intensidade moderada, a presença de poluentes no ar
inalado é capaz de induzir um quadro de inflamação, tanto através da estimulação de vias próinflamatórias quanto através da inibição de vias anti-inflamatórias.

5.4.6 Metaboloma
A análise do metaboloma apontou diferenças e semelhanças nos grupos de metabólitos
que distinguiram os ambientes limpo e poluído em cada momento analisado. Primeiramente,
como é feito em grande parte dos estudos que utilizam a metabolômica como ferramenta de
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investigação, é interessante analisar o comportamento dos metabólitos em relação às vias
energéticas, ou seja, como o ambiente poluído pode estar afetando a bioenergética durante o
exercício físico. Depois, foi feita uma associação dos metabólitos com alterações em vias já
sabidamente afetadas pela poluição atmosférica, como estresse oxidativo e inflamação, esta
última também demonstrada na presente tese. Em toda a discussão sobre as alterações no
metaboloma, optamos por destacar as alterações que foram observadas no ambiente poluído
em relação ao ambiente limpo.

5.4.7 Metaboloma e bioenergética
Analisando-se o comportamento dos metabólitos aos 30 minutos de exercício, é
possível observar alterações no ambiente poluído capazes de sugerir mudanças no
funcionamento das vias energéticas. Um dos traços observados foi o metabolismo incompleto
de lipídios. Tal fato pode ser apontado pelo aumento na concentração sanguínea de acetona,
produto final do metabolismo de corpos cetônicos, e pela diminuição da concentração do 3hidroxi-3-metilglutarato. Esse metabolismo direcionado para a cetogênese aponta, em
primeiro lugar, para uma formação de acetil-CoA em uma taxa mais elevada do que a sua
capacidade de ser utilizada no próximo passo da via energética, que é o ciclo de Krebs. De
fato, foi observada também uma diminuição no succinato, um dos intermediários do ciclo,
assim como do metilsuccinato, um de seus precursores, e do 2-metilglutarato, formado a partir
do succinato. Além disso, houve também diminuições nas concentrações sanguíneas de
aminoácidos precursores de outros intermediários do ciclo de Krebs, como a isoleucina e a
metionina, e outros compostos envolvidos em vias capazes de alterar o conteúdo disponível
desses e outros aminoácidos, como a ornitina e o 2-hidroxibutirato. Por outro lado, houve
aumento da treonina, um aminoácido essencial capaz de favorecer a síntese de outros
aminoácidos precursores de intermediários das vias energéticas. Posteriormente, analisandose ainda o último passo da via oxidativa, a cadeia de transporte de elétrons (CTE), foi
observado um aumento na concentração sanguínea de malonato. Sabendo-se que o malonato
possui uma função inibitória sobre o complexo II da CTE (Wojtovich et al. 2013), é possível
sugerir que o aumento desse metabólito é capaz de diminuir a taxa de formação de ATP
através dessa via, podendo alterar também os processos anteriores.
Aos 60 minutos de exercício, também é possível sugerir a ocorrência do metabolismo
incompleto de lipídios. Porém, nesse momento, não foi observada diferença na concentração
de acetona entre os ambientes, mas sim do acetoacetato. O acetoacetato é o precursor da
acetona na última reação do metabolismo de corpos cetônicos. Seu aumento pode significar
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uma diminuição na capacidade de realizar essa última reação de conversão. Apesar do
acetoacetato ser utilizado como fonte de energia em tecidos extra-hepáticos, por possuir
característica levemente ácida, seu acúmulo pode contribuir para diminuição do pH sanguíneo
(NELSON; COX, 2014). Além disso, a formação de corpos cetônicos diminui a demanda
celular por glicose, o que pode ser um dos fatores ligados à associação entre poluição
atmosférica e diabetes (PARK et al., 2015). Também similar ao observado aos 30 minutos,
houve diminuição em precursores de intermediários do ciclo de Krebs, como o metilsuccinato
e isoleucina, assim como da ornitina e do 2-hidroxibutirato, capazes de influenciar a
biodisponibilidade de aminoácidos tanto para vias energéticas quanto para a síntese proteica.
Foi observada uma diminuição da concentração sanguínea de creatina, a qual pode estar sendo
captada pelos músculos exercitados, o que pode indicar uma necessidade do metabolismo
anaeróbio no fornecimento de energia. Por fim, houve aumento do malonato, sugerindo, assim
como em 30 minutos, uma possível diminuição no fluxo de elétrons na CTE.
Ao final dos 90 minutos de exercício, assim como aos 30 minutos, foi observada uma
diminuição da metionina, e similarmente aos 30 e 60 minutos, uma diminuição do 2hidroxibutirato, ambos envolvidos na disponibilidade de aminoácidos tanto para as reações de
bioenergética quanto para as reações de síntese proteica. Também similar aos momentos 30 e
60 minutos, o metilsuccinato sanguíneo estava diminuído aos 90 minutos de exercício em
ambiente poluído, sugerindo menor aporte para a formação de succinato, um intermediário do
ciclo de Krebs. Diferentemente dos 30 minutos, aos 90 minutos houve diminuição da treonina
sanguínea no ambiente poluído. Além de sugerir que isso pode diminuir a disponibilidade de
aminoácidos, tanto a própria treonina quanto outros formados a partir dela, indica que esse
aminoácido pode ter uma resposta tempo-dependente à presença de poluentes no ar inalado.
Em paralelo com o observado aos 60 minutos, com 90 minutos houve diminuição da creatina
sanguínea, possivelmente indicando uma maior necessidade do metabolismo anaeróbio no
fornecimento

de
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comparado
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Interessantemente, aos 90 minutos no ambiente poluído foi observada uma diminuição no 5aminolevulinato, um componente intermediário da síntese do heme, composto essencial para a
estrutura dos eritrócitos e, consequentemente, para o transporte e fornecimento de oxigênio
para as fibras musculares em exercício.
Interessantemente, houve aumento da carnitina sanguínea aos 90 minutos de exercício
no ambiente poluído. A carnitina é essencial para o transporte de ácidos graxos através da
membrana externa da mitocôndria, participando ativamente da facilitação do processo de βoxidação. Sabidamente, um aumento na oxidação de ácidos graxos maior do que a demanda
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energética celular pode gerar espécies reativas, capazes de iniciar um processo de estresse
oxidativo (NELSON; COX, 2014). Dessa forma, esse aumento na carnitina pode sugerir um
desacoplamento da velocidade da β-oxidação com a necessidade energética da célula, o que
pode ser prejudicial.
Em resumo, em relação à bioenergética, foi possível observar diferenças
interessantes no metaboloma entre o ambiente limpo e poluído. No geral, o metabolismo de
lipídios parece ter sido alterado em todos os momentos analisados, com sugestões de uma
maior taxa da β-oxidação no ambiente poluído. Apesar de a maior degradação de lipídios
parecer uma alteração positiva em termos bioenergéticos, principalmente para atividades de
longa duração, os resultados relativos a intermediários do ciclo de Krebs e aminoácidos
precursores de intermediários sugerem uma menor disponibilidade de substratos para a
ocorrência total do ciclo. Além disso, é possível também que tenha havido uma inibição de
um dos passos da CTE. Em outras palavras, a maior degradação de ácidos graxos não parece
estar levando a uma maior conversão de energia proveniente dos lipídios no ambiente
poluído. Consequentemente, isso pode direcionar mais rapidamente as vias metabólicas para a
formação de corpos cetônicos, o que em conjunto facilita também a ocorrência de processos
de estresse oxidativo (NELSON; COX, 2014), o qual já foi anteriormente relacionado aos
efeitos da poluição (CUTRUFELLO et al., 2012; GILES; KOEHLE, 2014).

5.4.8 Metaboloma, inflamação, estresse oxidativo e outras alterações biológicas
Além dos processos bioenergéticos, é possível também inferir sobre alterações em
outras vias importantes e já conhecidamente afetadas pela presença de poluentes atmosféricos
nos diferentes momentos analisados. Inicialmente, aos 30 minutos de exercício em ambiente
poluído, foi observada uma diminuição em conjunto da metionina, 2-hidroxibutirato e
metilsuccinato, todos envolvidos no metabolismo da cisteína. Um dos produtos formados
nessa via metabólica é a glutationa. A glutationa tem um papel importante na regulação de
uma vasta gama de processos, como ações antioxidantes, eritropoiese, leucopoiese e,
consequentemente, na função do sistema imune e em processos inflamatórios (LIU et al.,
2014). Assim, uma menor síntese de glutationa pode indicar uma menor capacidade do
organismo de regular processos inflamatórios e de estresse oxidativo, já mostrados como
efeitos da poluição atmosférica (CUTRUFELLO et al., 2012; GILES; KOEHLE, 2014).
Outra observação interessante foi a alteração de metabólitos relacionados ao sistema
imunológico. Por exemplo, a diminuição na concentração sanguínea de fosfocolina no
ambiente poluído poderia ser interpretada como positiva, devido à ligação desse metabólito
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com a resposta inflamatória (FROSTEGARD, 2013). Contudo, esse fosfolipídio parece ser
importante na ativação inicial da resposta imune, necessária para o combate de infecções,
como na pneumonia (HERGOTT et al., 2015). Assim, essa diminuição na fosfocolina pode
caracterizar um impedimento da resposta aos poluentes inalados. Além disso, a fosfocolina é
um importante componente da membrana de células endoteliais e da substância surfactante
alveolar. Portanto, a diminuição na fosfocolina no ambiente poluído pode indicar uma
diminuição da proteção tanto nas vias aéreas de condução quanto na região dos alvéolos
(BARITUSSIO, 2004).
Paralelamente, foi observado um aumento no 4-piridoxato, o produto catabólico da
vitamina B6. A menor disponibilidade de vitamina B6 no organismo já foi associada um
quadro sistêmico de inflamação (UELAND et al., 2016) e a doenças cardiovasculares
(SPINNEKER et al., 2007). Dessa forma, o aumento no 4-piridoxato no ambiente poluído
pode sugerir um menor tempo de meia-vida da vitamina B6 com a inalação de poluentes, o
que pode favorecer as consequências negativas da diminuição dessa vitamina no organismo.
Também aos 30 minutos em ambiente poluído, houve aumento da glutamina e da treonina. O
aumento desses aminoácidos pode estar relacionado ao aumento da atividade imune, uma vez
que são importantes ativadores do sistema imune (LI et al., 2007; SIKALIDIS, 2015). Dessa
forma, essa pode ser uma tentativa inicial de resposta ao estresse imposto pela presença de
poluentes no ar inspirado e, consequentemente, nos alvéolos e na corrente sanguínea.
Aos 60 minutos de exercício, similar ao observado em 30 minutos, houve diminuição
na concentração sanguínea de 2-hidroxibutirato e metilsuccinato no ambiente poluído. Como
já mencionado, esses metabólitos participam do metabolismo da cisteína e sua diminuição
indica também uma menor formação de glutationa. Assim, esse achado sugere que, também
aos 60 minutos, a inalação de poluentes pode afetar vias capazes de regular processos
inflamatórios e antioxidantes (LIU et al., 2014). Como já mencionado, houve aumento do
acetoacetato em 60 minutos. Além de sua participação em vias energéticas, o acetoacetato é
também um importante substrato para a síntese de lipídios que irão compor a substância
surfactante nos alvéolos pulmonares (SHEEHAN; YEH, 1985). Estudos prévios
demonstraram que poluentes atmosféricos, principalmente materiais particulados, podem se
depositar
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alvéolos

pulmonares,
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uma
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local

(CUTRUFELLO et al., 2012). É possível que a resposta inflamatória que causa lesão tecidual
nos alvéolos esteja desencadeando um mecanismo de resposta através da síntese de
surfactante, na tentativa de manter a integridade alveolar e as trocas gasosas em níveis
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normais. Tal achado se associa de forma muito interessante com o aumento do VEGF
observado posteriormente, aos 90 minutos de exercício.
Também diminuído no ambiente poluído, o guanidoacetato é um metabólito envolvido
na síntese de creatina a partir de arginina, sendo essa uma importante via de fornecimento de
energia para as células do sistema nervoso central (NELSON; COX, 2014). Além disso, a
própria creatina estava também diminuída aos 60 minutos de exercício no ambiente poluído.
Além de seu papel no metabolismo energético, a creatina tem mostrado diferentes funções
importantes para a saúde, como funcionamento do sistema nervoso central e regulação do
sistema imune (RIESBERG et al. 2016). Além disso, Qasim e Mahmood (2015) observaram
um efeito antioxidante da creatina sanguínea em eritrócitos e linfócitos, o que reforça seu
papel no funcionamento do sistema imune. Adicionalmente, recentemente foi demonstrado
que a creatina pode até mesmo exercer um papel no controle do aumento de tumores
cancerígenos (CAMPOS-FERRAZ et al., 2016). Essas funções da creatina podem ser
relacionadas a diferentes efeitos deletérios da poluição atmosférica sobre o sistema nervoso
(BOS et al., 2014), função imunológica e estresse oxidativo (BRUCKER et al., 2013).
Dois achados relacionados aos 60 minutos de exercício são particularmente
interessantes por se tratarem de metabólitos envolvidos em processos regulatórios
abrangentes. Em primeiro lugar, no ambiente poluído, houve diminuição na concentração
sanguínea de 3-hidroxiisovalerato. Esse metabólito, também conhecido como HMβ, é um
precursor do PGC-1α, um importante fator de regulação da biogênese mitocondrial e de uma
série de atividades envolvendo o DNA nuclear, como a síntese e degradação de proteínas
(SZCZEŚNIAK et al., 2015; HE et al., 2016). Dessa forma, a diminuição desse metabólito em
decorrência da poluição pode sugerir que em ambientes poluídos há também uma menor
síntese de PGC-1α, prejudicando assim uma série de processos regulatórios celulares. De
forma similar, houve também uma diminuição na concentração sanguínea de melatonina no
ambiente poluído. A melatonina é um hormônio produzido e liberado pela glândula pineal,
localizada próxima à região central do encéfalo, porém não protegida pela barreira
hematoencefálica. A melatonina é um importante regulador de processos fisiológicos
relacionados ao ciclo sono-vigília (ACUÑA-CASTROVIEJO et al., 2001). Além disso, possui
também papel regulatório em importantes processos conhecidamente afetados pela poluição
atmosférica, como inflamação, estresse oxidativo, ativação do sistema imune e regulação da
expressão do GLUT4, importante na captação da glicose sanguínea (ACUÑACASTROVIEJO et al., 2011; CIPOLLA-NETO et al., 2014). Interessantemente, Romero et
al. (2014) demonstraram que a melatonina possui um efeito protetor contra a intoxicação por
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metais, o que é particularmente interessante para os achados da presente tese. Com esses dois
achados, é possível apontar um efeito negativo da inalação de poluentes durante o exercício
em vias regulatórias importantes para uma vasta gama de processos fisiológicos e do
funcionamento celular.
Também no ambiente poluído, foram observados maiores aumentos na concentração
de N-acetilglicosamina e trimetilamina. A N-acetilglicosamina é um açúcar que pode ser
inserido em proteínas em um mecanismo pós-traducional de regulação de função, por
exemplo, enzimática e de receptores (SLAWSON et al., 2006). Além disso, é também um
componente do ácido hialurônico, presente em cartilagens, pele e na parede arterial
(SLAWSON et al., 2006). Tal achado se associa de forma interessante com estudos prévios
que mostraram que a exposição à poluição atmosférica pode ser capaz de aumentar a pressão
arterial devido a um aumento no stiffness arterial (UNOSSON et al., 2013). Paralelamente,
níveis elevados de trimetilamina já foram associados a diferentes patologias, como diabetes e
doenças cardiovasculares, como revisado por Chhibber-Goel et al. (2016), as quais também já
foram associadas à poluição do ar (MARINO et al., 2015). Em conjunto, esses achados e suas
associações com resultados de estudos anteriores podem ser capazes de sugerir através de
quais vias a exposição atmosférica pode causar efeitos deletérios à saúde.
Similar ao observado em 30 minutos, houve aumento na concentração de glutamina
com 60 minutos de exercício em ambiente poluído, sugerindo um aumento da atividade
imunológica (LI et al,. 2007; SIKALIDIS, 2015). Associado a isso, houve também um
aumento na concentração sanguínea de 1,7-dimetilxantina. Esse metabólito já demonstrou
exercer um papel inibidor da inflamação pulmonar e sistêmica (GERAETS et al., 2010).
Dessa forma, os aumentos na glutamina e na 1,7-dimetilxantina podem caracterizar uma
resposta continuada à presença de poluentes.
Em 90 minutos de exercício, foram observadas similaridades com os momentos
anteriores. Uma via que se mostrou possivelmente alterada em todos os momentos analisados
foi o metabolismo da cisteína. Em 90 minutos, também foram observadas diminuições nas
concentrações sanguíneas de metionina, 2-hidroxibutirato e metilsuccinato. Como já
mencionado, essa via é responsável pela formação de glutationa, um composto com
importante função regulatória de processos importantes e relacionados a malefícios
provocados pela exposição à poluição atmosférica, como estresse oxidativo, síntese de
hemácias e leucócitos, sistema imune e inflamação (LIU et al., 2014).
Também similar aos 60 minutos de exercício, houve diminuição da creatina aos 90
minutos no ambiente poluído. A creatina é formada a partir dos aminoácidos arginina, glicina
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e metionina, estando essa última também diminuída aos 90 minutos. Portanto, a diminuição
da creatina pode ser mais uma consequência da diminuição da metionina. Desse modo, assim
como mencionado para os 60 minutos, a diminuição da creatina pode indicar alterações
importantes, uma vez que esse metabólito tem sido associado a funções importantes de
regulação do estresse oxidativo (QASIM; MAHMOOD, 2015), do sistema imune e do sistema
nervoso central (RIESBERG et al., 2016). Com esse achado, parece que a presença de
poluentes pode ser capaz de influenciar vias que controlam a síntese ou degradação de
creatina, diminuindo seus níveis sanguíneos e, consequentemente, sua capacidade de atuar na
modulação do sistema imune, de prevenir o estresse oxidativo e até mesmo de ser utilizada
pelo sistema nervoso central.
A trimetilamina mostrou um aumento aos 90 minutos de exercício no ambiente
poluído, semelhante à observação em 60 minutos. Como descrito acima, diferentes patologias
cardiovasculares e o diabetes já foram associados a níveis aumentados desse metabólito
(CHHIBBER-GOEL et al., 2016). Assim, essa pode ser uma importante alteração no
metaboloma associada ao aumento da inalação de poluentes. Pela primeira vez aos 90
minutos, a acetilcolina mostrou um aumento no ambiente poluído. Ela atua como
neurotransmissor do sistema nervoso parassimpático, podendo estar relacionada a diferentes
ações, dependendo do receptor presente na membrana da célula-alvo. Interessantemente, a
acetilcolina participa da resposta do corpo carotídeo a alterações nas pressões parciais de O2 e
CO2 e diminuição do pH sanguíneo. Com a diminuição do pH do sangue, o corpo carotídeo
envia um estímulo aferente ao hipotálamo, o qual ativa o centro de respiração e inicia um
aumento da ventilação. Dessa forma, apesar de um maior aumento na ventilação no ambiente
poluído não ter sido observado no presente estudo, é possível que esse aumento passasse a ser
pronunciado em momentos posteriores.
Por outro lado, foram observadas diminuições nas concentrações sanguíneas de 1,3dimetilurato e aminolevulinato no ambiente poluído após os 90 minutos de exercício. O 1,3dimetilurato é um composto metilado análogo ao ácido úrico, ou seja, possuem fórmula
molecular semelhante. Como encontrado por Nishida (1991), esses compostos são capazes de
inibir a peroxidação lipídica através da diminuição da formação de substâncias reativas
derivadas do ácido tiobarbitúrico. Dessa forma, esses compostos são eficazes em diminuir os
efeitos do estresse oxidativo. Por sua vez, o aminolevulinato é um intermediário na síntese do
heme, importante componente da hemoglobina envolvido no transporte de ferro e O2. Além
disso, Higashikawa et al. (2013) mostraram que o aminolevulinato pode ser uma ferramenta
interessante para controle do diabetes, pois a administração oral de aminolevulinato mostrou
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diminuir os níveis de glicemia de jejum e pós-prandial em indivíduos hiperglicêmicos.
Coletivamente, a diminuição desses dois metabólitos sugere que a inalação de poluentes
atmosféricos, assim como sua possível presença no sistema cardiovascular e em outros
órgãos, pode ser capaz de afetar vias bastante importantes na manutenção da homeostasia do
organismo e de funções vitais para a saúde, como o controle da glicemia.
Curiosamente, ao contrário do que ocorreu aos 30 minutos de exercício, houve
diminuição da concentração sanguínea de treonina, um aminoácido com papel estimulante do
sistema imune (LI et al., 2007). Analisando-se dessa forma, é possível sugerir que a treonina
possui um comportamento diferente ao longo do tempo em resposta à exposição à poluição do
ar e sua diminuição pode significar que a presença de poluentes é capaz de suprimir essa via
imuno-excitatória, diminuindo a capacidade do organismo de responder a agentes patogênicos
e aos próprios poluentes atmosféricos via treonina. Esse achado pode sugerir que as respostas
imunes associadas à inflamação podem ser moduladas por vias específicas em diferentes
intervalos de tempo.
Por outro lado, em paralelo com 30 e 60 minutos, foi observado aumento da glutamina
também após os 90 minutos de exercício, sugerindo que a estimulação do sistema imune no
ambiente poluído através da glutamina (LI et al., 2007) foi uma via atuante durante toda a
exposição aos poluentes durante o exercício. Adicionalmente, também houve aumento da
histidina no ambiente poluído. A histidina é o precursor da histamina, essa associada à
resposta imune e inflamatória (HASEGAWA et al., 2011). Por sua vez, a histidina mostrou ter
um efeito anti-inflamatório (PETERSON et al., 1998). Além disso, Gerber (1975) observaram
uma menor concentração de histidina sanguínea em pacientes com artrite reumatóide,
sugerindo uma maior captação de histidina pelos tecidos em processo de inflamação
decorrente da artrite. Interessantemente, em um estudo analisando pacientes com asma (JUNG
et al., 2013) e utilizando a mesma técnica de metabolômica empregada na presente tese,
também foram observados aumentos nas concentrações sanguíneas de glutamina e histidina,
sugerindo esses metabólitos como importantes nas vias de resposta do organismo ao estresse
nas vias aéreas. Estudos prévios demonstraram que portadores de asma são particularmente
sensíveis aos efeitos da poluição atmosférica (PEARCE et al., 2015). Dessa forma, é possível
apontar esses dois metabólitos como importantes marcadores de diferentes tipos de estresse
no sistema respiratório.
Por fim, pela primeira vez após os 90 minutos de exercício no ambiente poluído,
houve aumento da carnitina sanguínea. A carnitina é essencial para o metabolismo de ácidos
graxos, uma vez que atua no transporte desses ácidos através da membrana externa da
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mitocôndria para as reações da β-oxidação (NELSON; COX, 2014). Porém, além disso, a
carnitina parece exercer também importantes papéis no controle da glicemia e lipidemia
(VIDAL-CASARIEGO et al., 2013) e no funcionamento do miocárdio (DINICOLANTONIO
et al., 2014). Assim, o aumento da carnitina sanguínea após esse tempo mais longo de
exercício em combinação com a exposição à poluição atmosférica pode caracterizar uma
resposta protetora do organismo, no sentido de prevenir efeitos deletérios graves ao tecido
cardíaco e melhorar a regulação do conteúdo de glicose e lipídios sanguíneos, uma vez que a
poluição atmosférica já mostrou afetar esses processos (MEO et al., 2015).
Em resumo, a exposição à poluição atmosférica durante o exercício pareceu alterar o
metaboloma em importantes vias regulatórias que podem ser associadas a achados de estudos
prévios que observaram influência da poluição sobre o sistema imune, sistema
cardiorrespiratório, doenças metabólicas, assim como inflamação e estresse oxidativo. Em
linhas gerais, a exposição aos poluentes parece ter afetado fortemente a via de síntese da
glutationa, um importante agente regulador. Além disso, em paralelo com os achados da
bioenergética, houve um maior direcionamento para a cetogênese, o que pode também estar
associado a mudanças que, em conjunto, sugerem uma maior facilidade para estabelecimento
do estresse oxidativo. Adicionalmente, alterações em diferentes metabólitos sugerem também
uma alteração nas vias de ativação do sistema imune, o que pode estar associado a quadros de
inflamação comumente associados à poluição atmosférica.
De maneira interessante, a alteração em alguns metabólitos sugere que o organismo
pode estar atuando através de diferentes vias em resposta ao estresse imposto pelos poluentes.
Dentre essas vias, o aumento da glutamina apareceu pronunciado nos três momentos
analisados, indicando esse aminoácido como um possível marcador da resposta do organismo
à presença de poluentes no ar inalado. Além desse, outros metabólitos também sugerem
mecanismos de proteção, como aumento de inibidores de inflamação e de protetores do tecido
cardíaco.

5.5 Conclusão

Os dados do presente apontaram para a reversão do efeito hipotensor pós-exercício
quando esse é realizado em ambiente poluído. Esse aumento na pressão arterial decorrente do
ambiente poluído em indivíduos normotensos é um fator preocupante, uma vez que a
hipertensão arterial é um dos principais riscos de mortalidade no mundo e o exercício tem
sido utilizado como ferramenta em seu combate. Com isso, é possível suspeitar que o
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benefício da prática de atividades físicas no controle da pressão arterial pode ser restrito a
ambientes com baixos níveis de poluição atmosférica, o que prejudica a busca por qualidade
de vida principalmente de habitantes de grandes cidades.
Além disso, foi observado também um aumento de marcadores inflamatórios após 90
minutos de exercício no ambiente poluído. A inflamação está fortemente associada às doenças
crônico-degenerativas que vêm aumentando sua incidência nos últimos anos. Similarmente ao
discutido acima, o exercício também é capaz de promover efeitos anti-inflamatórios, podendo
ser utilizado como parte da prevenção e tratamento para algumas dessas doenças. Contudo,
esse efeito benéfico do exercício pode também estar sendo condicionado à qualidade do ar
inalado durante a prática.
Em relação ao metaboloma, nossos dados exploratórios forneceram pontos
interessantes em relação a vias metabólicas associadas às respostas biológicas à poluição
atmosférica. Interessantemente, algumas distinções nas respostas das vias foram observadas
entre os diferentes momentos de análise. Dessa forma, nossos dados podem ser úteis para
pesquisas futuras no sentido de direcionar as buscas para um maior esclarecimento dos
sistemas afetados pela poluição atmosférica. Além disso, é possível sugerir que os efeitos da
poluição atmosférica sobre as vias metabólicas durante o exercício são dependentes da
duração, auxiliando para que, no futuro, a qualidade do ar seja levada em conta para o
planejamento do transporte ativo diário de pessoas e até mesmo de sessões de treinamento.
Com isso, nossos resultados reforçam os achados anteriores sobre os efeitos deletérios
da poluição atmosférica para a saúde de praticantes de atividades físicas. Em adição a dados
prévios, foi possível observar diferentes vias afetadas pela poluição, que podem colaborar
com o entendimento dos efeitos da presença de poluentes no organismo, assim como
possíveis métodos para combatê-los. Além disso, coletivamente, pode-se sugerir que
exercícios de maiores durações podem aumentar mais os efeitos da poluição atmosférica,
possivelmente devido à maior inalação de poluentes, o que foi apontado pelo aumento da
inflamação apenas após os 90 minutos, assim como pelas diferenças nas vias alteradas em
relação ao tempo.
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6 Estudo 2: Análise da influência da intensidade do exercício realizado em ambiente com
poluição atmosférica sobre o sistema cardiovascular, inflamação e metaboloma

6.1 Introdução

A prática de exercícios físicos tem demonstrado resultar em inúmeros benefícios à
saúde, tais como melhoras em variáveis cardiorrespiratórias (GREEN, 2009; PADILLA et al.,
2011) e anti-inflamatórias (SZOSTAK; LAURANT, 2011). Isso tem levado alguns
pesquisadores a sugerir que a sua prática regular é importante para a manutenção da saúde
(PAFFENBARGER et al., 1986; KOKKINOS; MYERS, 2010). Grande parte das
modalidades mais acessíveis e realizadas por indivíduos que buscam hábitos saudáveis, como
caminhada, corrida e ciclismo, são realizadas em ambientes abertos. Todavia, cerca de 52%
das pessoas no planeta vivem em grandes cidades (UNITED NATIONS, 2012), dentre as
quais a maior parte possui elevados níveis de poluição atmosférica. Dessa forma, a prática de
exercícios físicos em ambientes abertos pode aumentar a exposição à poluição,
principalmente nos grandes centros urbanos.
Está bem estabelecido na literatura que o tráfego de veículos e a atividade industrial
são as principais fontes de poluentes atmosféricos em diversas cidades de grande porte
(CHEN; KAN, 2008), caracterizando os produtos da queima de combustíveis fósseis como os
componentes da poluição atmosférica mais analisados em relação à saúde (GILES; KOEHLE,
2014). Yatera et al. (2008) observaram que a exposição ao material particulado (PM),
composto por partículas sólidas e líquidas suspensas no ar, aumentou o número de monócitos
em placas de aterosclerose, indicando aumento do estado inflamatório. Além disso, Alonso et
al. (2003) demonstraram que a exposição ao monóxido de carbono (CO) reduziu
significativamente a atividade da enzima citocromo C oxidase. Adicionalmente, quando se
considera o exercício realizado em ambientes abertos, devido à exposição à luz solar, é
necessário considerar também o ozônio como um possível poluente atuante em vias
biológicas (ARIS et al., 1993; GILES; KOEHLE, 2014), como no aumento da resposta
inflamatória local no sistema respiratório de indivíduos saudáveis (FRY et al., 2014).
Estudos prévios indicam que a exposição à poluição atmosférica é capaz de
desencadear processos prejudiciais à saúde de forma sistêmica, não estando restritos ao
sistema respiratório, sendo comum o aumento do estado inflamatório com maiores níveis de
poluição atmosférica (LIM et al., 2012). Curiosamente, Nyhan et al. (2014) mostraram que
entre os indivíduos expostos à poluição, aqueles ativos (ciclistas e pedestres) estavam mais

87

propensos a uma maior inalação e deposição alveolar de PM comparados aos inativos
(passageiros de trem e ônibus). Logo, é possível que, em ambientes poluídos, a atividade
física pode tanto ter alguns de seus efeitos benéficos suprimidos quanto aumentar o risco da
exposição à poluição atmosférica. De fato, alterações biológicas importantes têm sido
mostradas com a realização de exercícios em ambiente poluído (GILES; KOEHLE, 2014).
Pekkanen et al. (2012) observaram uma associação positiva entre a concentração prévia de
PM2,5 e o risco de depressão do segmento ST durante um exercício submáximo em
cicloergômetro, indicando uma maior chance de isquemia cardíaca. Além disso, Kargarfard et
al. (2015) observaram que durante um exercício máximo em ambiente poluído houve
diminuições significativas no

(~ 3,9%) e contagem total de células sanguíneas

vermelhas (~ 6,4%) quando comparado ao ambiente não-poluído em 19 indivíduos saudáveis.
Mais recentemente, Giles et al. (2014), observaram que 30 minutos de exercício em ambiente
poluído resultava em aumentos significativos no
não em intensidade alta (30% e 60% da potência do

, VE e

em intensidade baixa, mas
, respectivamente).

Embora esses estudos apresentem informações relevantes acerca do efeito do exercício
praticado em ambiente poluído, é importante destacar que a intensidade do exercício é capaz
de gerar aumentos no

e na VE através de outros mecanismos (FUKUOKA et al., 2002;

ZOUHAL et al., 2008), o que pode estar mascarando os efeitos do ambiente poluído no
estudo de Giles et al. (2014). Não obstante, é provável que a mensuração das trocas gasosas
durante o exercício não seja o melhor método para se determinar os efeitos adversos da
poluição em exercícios de diferentes intensidades. Grande parte dos estudos tem mostrado
alterações imunes (JACOBS et al., 2010; FLOURIS et al., 2012) e inflamatórias (ARIS et al.,
1993; BLOCK; CALDERÓN-GARCIDUEÑAS, 2009), as quais apresentam picos de
alteração em diferentes momentos e podem gerar efeitos adversos em distintos sistemas do
organismo. Dessa forma, torna-se importante investigar o efeito da intensidade do exercício
em ambiente poluído através medidas capazes de proporcionarem informações acerca da
resposta sistêmica dos sistemas fisiológicos durante o esforço físico.
A análise do metaboloma parece ser uma ferramenta capaz de proporcionar uma
resposta fisiológica global (ENEA et al., 2009), uma vez que já foram identificados
aproximadamente 4000 metabólitos no soro humano (PSYCHOGIOS et al., 2011),
possibilitando a geração de hipóteses distintas das já demonstradas, bem como a descoberta
de novos biomarcadores (EMWAS et al., 2013). Essa análise parece bastante atrente para
pesquisas envolvendo exercício físico, uma vez que essa é uma prática que provoca alterações
nos diversos sistemas do organismo, necessitando de uma análise abrangente para sua leitura

88

mais completa, o que já tem sido realizado em alguns estudos (NIEMAN et al., 2014;
NIEMAN et al., 2015). Adicionalmente, a variabilidade da frequência cardíaca (VFC) parece
também uma técnica não invasiva, de fácil aplicação e baixo custo capaz de representar o
estresse imposto ao sistema cardiovascular (MCCRATY; SHAFFER, 2015). Contudo, até o
presente momento, foram realizadas análises apenas de um pequeno número de marcadores
em conjunto, o que não permite estabelecer uma resposta sistêmica ao exercício em ambiente
poluído. Além disso, o efeito da intensidade do exercício foi visto apenas em variáveis
ventilatórias. Portanto, o objetivo do presente estudo será analisar a resposta do perfil
metabólico e da VFC ao exercício com diferentes intensidades em ambiente poluído. A nossa
hipótese é que o exercício em ambiente poluído irá induzir a um perfil metabólico distinto e
um maior estresse cardiovascular comparado ao limpo. Também se espera que esses efeitos
sejam aumentados com o exercício de maior intensidade, principalmente devido a uma maior
ventilação e inalação de poluentes, comparado ao de menor intensidade.

6.2 Metodologia específica

6.2.1 Desenho experimental
A figura 1 traz uma representação esquemática do desenho experimental (painel A)
assim como de uma única sessão (painel B). Ao todo, foram realizadas 5 sessões, sendo: 1)
medidas antropométricas e teste progressivo até a exaustão voluntária para caracterização da
amostra e determinação da intensidade dos testes de cargas constantes; 2 e 3) dois testes de
carga constante em intensidade moderada em ambiente limpo e poluído; 4 e 5) dois testes de
carga constante em intensidade alta em ambiente limpo e poluído. As sessões 2-3 e 4-5 serão
contrabalançadas entre si. Os participantes foram instruídos a não realizarem exercícios
vigorosos nas 24 horas precedentes às sessões experimentais. Foi dado um intervalo mínimo
de 48 horas entre as sessões.
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Figura 1. Representação esquemática do desenho experimental (painel A) e de uma única
sessão (painel B). Os quadros em cinza representam as sessões experimentais realizadas em
ambiente poluído. TPE: teste progressivo até a exaustão voluntária. No painel A, as sessões
de 2 a 5 foram randomizadas. No painel B, as setas indicam os momentos de coleta de sangue,
da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e da percepção subjetiva de esforço (PSE).

6.2.2 Testes de cargas constantes em intensidade baixa
Os testes tiveram duração de 30 minutos e a intensidade escolhida para esses testes foi
igual a 25% da diferença entre o LV e o PCR. Em ambos os testes, foi realizado um
aquecimento sem carga com duração de 5 minutos a 60 rpm. Após o aquecimento, a
intensidade foi ajustada para o teste. Coletas sanguíneas e da percepção subjetiva de esforço
foram obtidas nos momentos pré e logo após os 30 minutos de exercício. A VFC foi analisada
em janelas de 10 minutos antes do início do exercício, nos últimos 10 minutos de exercício e
após o término do teste. A PA foi mensurada nos momentos pré e logo após o término dos
testes.

6.2.3 Testes de cargas constantes em intensidade alta
Os testes tiveram duração de 30 minutos e a intensidade escolhida para esses testes foi
igual a 75% da diferença entre o LV e o PCR. Essa intensidade foi determinada em um estudo
piloto realizado previamente, sendo a maior intensidade que poderia ser mantida durante 30
minutos de exercício. Em ambos os testes, foi realizado um aquecimento sem carga com
duração de 5 minutos a 60 rpm. Após o aquecimento, a intensidade foi ajustada para o teste.
Coletas sanguíneas e da percepção subjetiva de esforço foram obtidas nos momentos pré e
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logo após os 30 minutos de exercício. A VFC foi analisada em janelas de 10 minutos antes do
início do exercício, nos últimos 10 minutos de exercício e após o término do teste. A PA foi
mensurada nos momentos pré e logo após o término dos testes.

6.2.4 Análise estatística
A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. A
comparação da concentração média de PM2,5, PMTOTAL, NO e NO2, assim como dos valores
de temperatura e umidade relativa do ar foi realizada através de uma ANOVA de dois
caminhos com post hoc de Tuckey. A FC média e a VE média das sessões 2, 3, 4 e 5 foram
comparadas através de uma ANOVA de medidas repetidas de dois caminhos (ambiente x
intensidade). Os valores de PSE mensurados logo após o término do exercício foram
comparados através de uma ANOVA de medidas repetidas de dois caminhos (ambiente x
intensidade). Os valores de PA sistólica e diastólica foram expressos como deltas (pós – pré) e
comparados através de uma ANOVA de medidas repetidas de dois caminhos (ambiente x
intensidade). Os parâmetros da VFC foram comparados através de uma ANOVA de medidas
repetidas de três caminhos (ambiente x intensidade x momento). Devido à natural grande
diferença nas concentrações das citocinas sanguíneas avaliadas, para fins de facilitação da
comparação, as concentrações das obtidas foram expressas como fold changes (pós/pré). Essa
transformação permite uma melhor comparação do comportamento das citocinas no tempo,
nos diferentes ambientes e entre as demais. Os valores de fold-change foram comparados
através de uma ANOVA de medidas repetidas de dois caminhos (ambiente x intensidade).
Para as ANOVAS realizadas, foi utilizada a correção de Bonferroni. Todas as análises foram
conduzidas com a utilização do software estatístico SPSS (versão 17.0, SPSS INC., Chicago,
IL, USA), e o nível de significância adotado para todas as análises foi α = 0.05.
Para os metabólitos sanguíneos, inicialmente foi utilizada uma análise de componentes
principais (PCA). Este tipo de análise proporciona uma rápida visualização das semelhanças
ou diferenças no conjunto de dados dos metabólitos (SUMMER, 2003). Posteriormente, foi
empregada uma Análise Discriminante por Mínimos Quadrados Parciais (PLS-DA), a qual
permite a distinção entre os grupos de metabolomas. Para validação dessa análise, foram
utilizados os índices Q² (previsibilidade do modelo) e R² (variância explicada). A
discriminação dos perfis metabólicos entre os ambientes foi realizada utilizando-se o escore
VIP (Variable Importance in Projection) superior a 1,0 (Xia et al. 2015), proveniente da
própria PLS-DA. Esse escore permite selecionar os metabólitos que mais contribuíram para a
diferença dos metabolomas entre os ambientes nos exercícios de baixa e alta intensidade.
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Esses procedimentos relativos às análises do metaboloma foram conduzidos utilizando o
sistema MetaboAnalyst (www.metaboanalyst.ca), o qual permite realizar várias análises
relativas a dados extraídos da análise de metabolômica. Essa é uma ferramenta grátis, de fácil
utilização e sem necessidade de download (XIA et al., 2015).

6.3 Resultados

6.3.1 Concentração dos poluentes
A comparação das concentrações de PM2,5, PMTOTAL, NO e NO2 entre os ambientes
limpo e poluído para os exercícios de alta e baixa intensidade está representada na figura 2.
Para todos os poluentes analisados, a concentração foi significativamente maior no ambiente
poluído comparado ao limpo nas duas intensidades de exercício (p < 0,05). Não houve
diferença significativa para o mesmo ambiente em intensidades diferentes.

Figura 2. Concentração dos poluentes por ambiente. Painel A: exercício de baixa intensidade;
Painel B: exercício de alta intensidade. PM2,5: material particulado com diâmetro de 2,5 µm
ou menor; PMTOTAL: material particulado total. NO: óxido de nitrogênio; NO2: dióxido de
nitrogênio. * Significativamente maior comparado ao mesmo poluente no ambiente limpo na
mesma intensidade de exercício (p < 0,05).
6.3.2 Temperatura e umidade relativa do ar
A tabela 1 apresenta a temperatura e a umidade relativa do ar durante as sessões de
exercício nos ambiente limpo o poluído. Não houve diferença significativa entre as sessões.
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Tabela 1. Temperatura e umidade relativa do ar durante as sessões em ambiente limpo e
poluído.
Baixa intensidade

Temperatura (°C)

Alta intensidade

Limpo

Poluído

Limpo

Poluído

20,8 ± 0,5

20,3 ± 0,6

21,1 ± 0,3

20,7 ± 0,4

71 ± 3

70 ± 3

70 ± 4

72 ± 2

Umidade relativa do ar (%)

Os dados estão apresentados como médias ± desvios-padrão.

6.3.3 Frequência cardíaca e ventilação
A frequência cardíaca, além de reportada, foi também utilizada para a estimação da
VE, semelhantemente ao realizado por Nyhan et al. (2014), durante os exercícios de baixa e
alta intensidade em ambos os ambientes. Não houve diferença significativa entre os ambientes
limpo e poluído para nenhum dos dois parâmetros. Tanto a FC quanto a VE foi
significativamente maior no exercício de alta intensidade em ambos os ambientes (figuras 3 e
4).

Figura 3. Frequência cardíaca por ambiente nos exercícios de baixa intensidade (painel A) e
alta intensidade (painel B).
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Figura 4. Ventilação por ambiente nos exercícios de baixa intensidade (painel A) e alta
intensidade (painel B).
6.3.4 Percepção subjetiva de esforço
A percepção subjetiva de esforço, determinada através da escala de Borg (BORG,
1988), foi reportada logo após os 30 minutos de exercício. A percepção subjetiva de esforço
foi significativamente maior no exercício de alta intensidade em ambos os ambientes (p <
0,05). Contudo, não houve diferença entre os ambientes na mesma intensidade de exercício
(figura 5).

Figura 5. Percepção subjetiva de esforço após os 30 minutos de exercício em baixa
intensidade e alta intensidade por ambiente.
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6.3.5 Pressão arterial
Os valores da pressão arterial sistólica e diastólica foram mensurados nos momentos
pré e logo após os 30 minutos de exercício. Não houve diferença significativa no
comportamento da PA tanto em relação ao ambiente quanto em relação à intensidade (figura
6).

Figura 6. Delta da pressão arterial sistólica e diastólica por ambiente. Painel A: exercício de
baixa intensidade; painel B: exercício de alta intensidade.
6.3.6 Variabilidade da frequência cardíaca
A variabilidade da frequência cardíaca foi mensurada durante toda a duração de cada
teste. Para as análises, foram selecionadas janelas de 10 minutos nos momentos pré-exercício,
aos 30 minutos de exercício e pós-exercício. Não foram observadas diferenças significativas
para nenhum dos momentos entre os ambientes limpo e poluído (tabela 2).
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Tabela 2. Parâmetros da variabilidade da frequência cardíaca nos exercícios de baixa e alta intensidade por ambiente (n = 10).
Baixa intensidade
Limpo

Média RR
SDNN
RMSSD
pNN50
LF
HF
LF/HF
SD1
SD2

Pré

30

918,8 ± 125,9
85,1 ± 26,2
61,0 ± 24,9
35,1 ± 18,7
1867,0 ± 1321,4
1275,5 ± 1019,7
1,8 ± 1,1
43,2 ± 17,6
111,9 ± 33,6

473,4 ± 65,3
12,7 ± 4,8
4,6 ± 1,7
0,0 ± 0,0
43,4 ± 56,7
5,6 ± 7,6
9,0 ± 5,4
3,3 ± 1,2
17,6 ± 6,9

Poluído
Pós

pré

779,7 ± 124,5
942,7 ± 164,0
66,6 ± 26,8
75,6 ± 29,4
32,7 ± 16,0
59,2 ± 40,2
18,7 ± 13,5
30,5 ± 22,0
1392,5 ± 1012,9
1371,3 ± 991,6
579,7 ± 479,6
1450,0 ± 2059,0
3,5 ± 2,6
2,3 ± 2,6
27,1 ± 12,1
41,9 ± 28,5
90,0 ± 36,5
97,9 ± 33,3
Alta intensidade

Limpo

Média RR
SDNN
RMSSD
pNN50
LF
HF
LF/HF
SD1
SD2

30

Pós

527,6 ± 119,0
21,5 ± 24,2
9,4 ± 13,1
2,8 ± 8,4
245,7 ± 574,0
9,3 ± 15,2
7,3 ± 3,6
6,6 ± 9,3
29,7 ± 33,0

756,8 ± 183,0
69,2 ± 33,6
39,1 ± 20,9
18,3 ± 15,2
1115,33 ± 628,3
622,0 ± 633,7
4,8 ± 5,5
27,6 ± 14,8
93,6 ± 45,7

Poluído

Pré

30

Pós

pré

30

Pós

954,9 ± 160,7
90,7 ± 29,8
70,4 ± 39,4
37,6 ± 18,5
1620,9 ± 965,3
1063,3 ± 815,8
1,6 ± 0,9
49,8 ± 27,9
117,2 ± 34,4

398,1 ± 56,7
8,4 ± 2,7
3,6 ± 1,2
0,0 ± 0,0
6,8 ± 9,1
1,5 ± 3,1
7,5 ± 4,9
2,6 ± 0,9
11,5 ± 3,9

685,4 ± 137,9
45,1 ± 22,4
21,2 ± 17,0
7,6 ± 12,6
703,9 ± 756,3
231,0 ± 333,6
6,9 ± 5,9
15,0 ± 12,0
61,7 ± 29,8

962,5 ± 155,9
100,1 ± 43,5
68,7 ± 42,7
34,5 ± 23,3
1575,1 ± 926,1
1108,8 ± 1031,8
2,5 ± 2,4
48,6 ± 30,2
131,8 ± 56,5

409,6 ± 48,4
11,3 ± 5,4
3,4 ± 1,0
0,0 ± 0,0
11,8 ± 19,2
1,4 ± 2,5
11,4 ± 8,9
2,4 ± 0,7
15,7 ± 7,8

702,4 ± 112,5
42,9 ± 16,5
22,9 ± 15,1
7,9 ± 12,9
516,2 ± 303,7
228,9 ± 298,9
6,2 ± 6,2
16,2 ± 10,7
58,1 ± 21,3

Os valores estão apresentados como médias ± desvios-padrão.
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6.3.7 Citocinas sanguíneas
A concentração sanguínea das citocinas foi mensurada nos momentos pré e logo após
os 30 minutos de exercício. Na tabela 3 estão apresentados os valores de fold change no
momento 30 em relação ao pré. Não foram observadas diferenças significativas nas
concentrações das citocinas entre as diferentes intensidades de exercício, assim como entre os
ambientes limpo e poluído.

Tabela 3. Fold change das interleucinas sanguíneas nos diferentes momentos por ambiente (n
= 10).
Baixa intensidade

Alta intensidade

Limpo

Poluído

Limpo

Poluído

IL-6

0,80 ± 0,49

1,05 ± 0,27

1,16 ± 0,36

1,42 ± 1,18

TNF-α

0,68 ± 0,46

1,13 ± 0,57

1,34 ± 1,21

2,03 ± 2,39

IL-1

1,24 ± 1,11

1,11 ± 0,91

1,54 ± 1,05

1,52 ± 1,22

VEGF

1,45 ± 1,41

1,11 ± 0,81

3,17 ± 2,93

1,89 ± 1,64

MCP1

6,91 ± 3,31

10,44 ± 7,62

5,34 ± 6,43

6,16 ± 3,92

MIP1

2,70 ± 5,94

1,23 ± 1,04

2,10 ± 1,71

1,13 ± 0,71

IL-10

0,71 ± 0,43

0,83 ± 0,26

4,17 ± 6,47

1,08 ± 0,29

Os valores estão apresentados como médias ± desvios-padrão do fold-change em relação ao
momento pré.
6.3.8 Análise exploratória do metaboloma
Previamente às análises estatísticas dos dados do metaboloma, os dados foram
normalizados através da técnica de Pareto scaling, a qual consiste em uma centralização pela
média e divisão pela raiz quadrada do desvio-padrão de cada variável. A figura 7 mostra um
exemplo da alteração nos dados após a normalização.
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Figura 7. Comportamento e boxplot dos dados após o processo de normalização.

6.3.9 Metaboloma no exercício de baixa intensidade
A análise de PCA não identificou a presença de outliers (figura 8). Considerando-se os
intervalos de confiança, nenhuma amostra foi retirada das análises posteriores. Em conjunto,
os dois componentes principais selecionados pela análise explicam 38,6% da variância dos
dados.
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Figura 8. Análise de PCA do perfil metabolômico após 30 minutos de exercício por ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo;
perfis metabolômicos em ambiente poluído.
A figura 9 mostra a distribuição dos perfis metabolômicos de acordo com o ambiente
aos 30 minutos de exercício após a realização da análise de PLS-DA. É possível observar
distribuições distintas dos perfis metabólicos nos ambientes limpo e poluído. A análise de
PLS-DA apresentou acurácia de 0,25, R2 de 0,66 e Q2 1,1.
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Figura 9. Análise de PLS-DA do perfil metabolômico após 30 minutos de exercício por
ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo; perfis metabolômicos em ambiente
poluído.
Foram selecionados 17 metabólitos com valor de VIP score superior a 1. Na tabela 4
estão apresentados os metabólitos selecionados, os valores de VIP score e os valores de p das
comparações das concentrações desses metabólitos entre os ambientes limpo e poluído em 30
minutos de exercício.
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Tabela 4. Metabólitos selecionados na análise de PLS-DA como mais capazes de diferenciar o metaboloma em ambiente limpo e poluído na
baixa intensidade (n = 10).
Metabólito

VIP score

Isoleucina
Glutamina
Metionina
Ornitina
2-hidroxibutirato
Malonato
Metilsuccinato
Treonina
3-hidroxi-3-metilglutarato
Fosfocolina
Acetona
Succinato
4-Piridoxato
Dimetil Sulfona
2-metilglutarato

2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,3
1,1
1,5
1,5
2,1
1,1
2,0
1,8
1,4

Fold change
Limpo
Poluído
1,03
0,87
0,81
0,99
0,83
0,58
1,07
0,43
1,03
0,79
0,53
0,71
1,11
0,93
0,78
0,94
4,41
2,40
1,39
1,01
0,59
0,95
1,91
1,41
0,66
7,77
1,24
0,78
0,97
0,66

Vias
Principal

Aminoácidos

Lipídios
Energético
Ácido carboxílico
Componentes sulfurados
#N/D

Específica
Metabolismo de valina, leucina e isoleucina
Metabolismo de alanina, aspartato e glutamato
Metabolismo de cisteína e metionina
Ciclo da ureia
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Metabolismo de glicina, serina e treonina
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Metabolismo de glicina, serina e treonina
Metabolismo de mevalonato
Metabolismo de fosfolipídios
Metabolismo de corpos cetônicos
Ciclo do ácido tricarboxílico
Álcoois e polióis, aminas, Aromáticos, Vitaminas e cofatores
#N/D
#N/D

Os valores de VIP score são apresentados sem unidade; os valores de fold change se referem ao valor da concentração de cada metabólito no
momento pós dividido pela concentração pré-exercício. #N/D: não consta na base HMDB.
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6.3.10 Metaboloma no exercício de alta intensidade
A análise de PCA não identificou a presença de outliers (figura 10). Considerando-se
os intervalos de confiança, nenhuma amostra foi retirada das análises posteriores. Em
conjunto, os dois componentes principais selecionados pela análise explicam 35,9% da
variância dos dados.

Figura 10. Análise de PCA do perfil metabolômico após 30 minutos de exercício em alta
intensidade por ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo;
perfis
metabolômicos em ambiente poluído.
A figura 11 mostra a distribuição dos perfis metabolômicos de acordo com o ambiente
aos 30 minutos de exercício em alta intensidade após a realização da análise de PLS-DA. É
possível observar distribuições distintas dos perfis metabólicos nos ambientes limpo e
poluído. A análise de PLS-DA apresentou acurácia de 0,40, R2 de 0,79 e Q2 0,56.
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Figura 11. Análise de PLS-DA do perfil metabolômico após 30 minutos de exercício por
ambiente.
perfis metabolômicos em ambiente limpo; perfis metabolômicos em ambiente
poluído.

Foram selecionados 16 metabólitos com valor de VIP score superior a 1. Na tabela 5
estão apresentados os metabólitos selecionados, os valores de VIP score e os valores de p das
comparações das concentrações desses metabólitos entre os ambientes limpo e poluído em 30
minutos de exercício em alta intensidade.
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Tabela 5. Metabólitos selecionados na análise de PLS-DA como mais capazes de diferenciar o metaboloma em ambiente limpo e poluído na alta
intensidade (n = 10).
Metabólito

VIP score

Fold change
Limpo
Poluído

2-hidroxiisovalerato
3-hidroxiisovalerato
Lisina
2-hidroxivalerato
N,N-dimetilglicina
2-hidroxibutirato
Prolina
Metilmalonato
Carnitina
Fosfocolina

2,83
2,29
1,93
1,21
1,10
1,07
1,04
2,79
1,37
1,20

1,07
1,09
0,60
1,19
0,96
1,25
0,95
3,64
1,66
1,05

0,82
0,68
0,74
0,82
1,28
0,98
1,07
3,23
0,90
0,95

Acetilcarnitina

1,92

1,46

1,31

Vias
Principal

Aminoácidos

Lipídios
Aminoácidos, lipídios e
energético
Energético
Xenobióticos

Específica
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo da lisina
Metabolismo de leucina, isoleucina e valina
Metabolismo de glicina, serina e treonina
Metabolismo de metionina, cisteína e taurina
Ciclo da ureia, metabolismo de arginina e prolina
Metabolismo de ácidos graxos
Metabolismo da carnitina
Metabolismo de fosfolipídios
Metabolismo de alanina e aspartato, transporte de lipídios

Ciclo do ATC
Succinato
1,08
1,61
1,14
Metabolismo da xantina
1,3-dimetilurato
1,26
0,95
0,75
#N/D
N-nitrosodimetilamina
2,64
0,76
1,26
#N/D
#N/D
N-acetilcisteína
1,53
0,72
0,33
Os valores de VIP score são apresentados sem unidade; os valores de fold change se referem ao valor da concentração de cada metabólito no
momento pós dividido pela concentração pré-exercício. #N/D: não consta na base HMDB.
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6.3.11 Metabólitos de diferenciação entre os ambientes para cada intensidade
Para fins de comparação, a tabela 6 traz reunidos os metabólitos VIP em cada um dos
momentos, os quais foram responsáveis por diferenciar o metaboloma entre o ambiente limpo
e poluído.

Tabela 6. Principais metabólitos responsáveis pela diferenciação do metaboloma no ambiente
poluído em comparação ao ambiente limpo nos exercícios de baixa e alta intensidade.
Baixa intensidade

Alta intensidade
Aumentados

Glutamina

Lisina

Malonato

N,N-dimetilglicina

Treonina

Prolina

Acetona

N-nitrosodimetilamina

4-piridoxato
Diminuídos
Isoleucina

2-hidroxiisovalerato

2-hidroxibutirato

2-hidroxibutirato

Metionina

3-hidroxiisovalerato

Ornitina

2-hidroxivalerato

Metilsuccinato

Carnitina

3-hidroxi-3-metilglutarato

Fosfocolina

Fosfocolina

Succinato

Succinato

1,3-dimetilurato

Dimetilsulfona

N-acetilcisteína

2-metilglutarato

Metilmalonato

Os metabólitos estão separados entre os que se apresentaram
aumentados ou diminuídos no
Acetilcarnitina
ambiente poluído em relação ao ambiente limpo de acordo com o VIP score.
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6.4 Discussão

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de verificar a influência da
intensidade do exercício realizado em ambiente poluído sobre parâmetros cardiorrespiratórios
e em uma análise exploratória do metaboloma. Um número grande de estudos já demonstrou
que a exposição à poluição atmosférica é capaz de afetar negativamente diferentes processos
fisiológicos tanto no repouso (SEATON et al., 1995; MARINO et al., 2015) quanto durante o
exercício (CUTRUFELLO et al., 2012; GILES et al., 2014). Por outro lado, nenhum estudo
investigou se exercício de diferentes durações poderia gerar respostas distintas ao ambiente
poluído, uma vez que o aumento na duração do exercício eleva a ventilação pulmonar,
podendo assim elevar a quantidade de poluentes inalados. Ao contrário do que se esperava,
nenhuma das variáveis analisadas apresentou diferenças significativas entre os exercícios de
baixa e alta intensidade. Por um lado, é possível que determinadas características dos
exercícios de intensidade mais elevada possam explicar esses achados. Por sua vez, a análise
exploratória do metaboloma permitiu a observação da resposta de diferentes metabólitos ao
ambiente poluído em baixa e alta intensidade, apontando vias interessantes da possível cascata
de efeitos da poluição atmosférica nessas duas intensidades de exercício.

6.4.1 Qualidade do ar nas diferentes condições
Assim como no estudo apresentado anteriormente, foi possível observar que a
simulação de dois ambientes significativamente distintos quanto à qualidade do ar foi
realizada com sucesso, também gerando um ambiente considerado limpo e um com
concentrações elevadas de poluentes segundo a classificação da OMS (WHO, 2005) tanto no
exercício de baixa quanto no de alta intensidade. Outro ponto importante foi que as
concentrações dos poluentes no ar foram similares no ambiente limpo entre as duas
intensidades de exercício, assim como também no ambiente poluído. Dessa forma, assim
como no estudo anterior, é possível considerar a análise dos efeitos da poluição atmosférica
que, apesar de não apresentar níveis tão elevados quanto em pesquisas prévias (GHIO;
DEVLIN, 2001; GILES et al., 2012), representam a poluição real enfrentada pelos cidadãos
residentes na cidade de São Paulo.

6.4.2 Parâmetros cardiovasculares e percepção subjetiva de esforço
A FC foi significativamente maior no exercício de alta intensidade comparado ao de
baixa intensidade em ambos os ambientes, o que mostra que o protocolo foi adequado para
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caracterizar dois exercícios com intensidades claramente distintas. Contudo, não houve
diferença significativa na FC entre os ambientes para nenhuma das intensidades. Sabe-se que
o exercício provoca um aumento da FC em relação aos valores de repouso, o que se torna
mais evidente com o aumento da intensidade e está relacionado a uma maior ativação do
sistema nervoso simpático (CARTER; RAY, 2015). Estudos prévios demonstraram que a
exposição à poluição atmosférica pode também aumentar a ativação simpática (NYHAN et
al., 2014). Assim, é possível que o aumento simpático inerente ao exercício possa estar
mascarando um possível efeito da poluição atmosférica que, ao menos nos níveis observados,
deve ter uma menor magnitude. Outro possível mecanismo através do qual a FC poderia estar
aumentada no ambiente poluído seria pelo aumento do stiffness arterial induzido pela
poluição (UNOSSON et al., 2013). Esse aumento poderia aumentar a resistência vascular
periférica, obrigando o coração a fazer um maior número de contrações para manter o débito
cardíaco. Porém, a vasodilatação periférica induzida pelo exercício (GIELEN et al., 2011)
pode estar atuando de maneira compensatória sobre esse mecanismo, ao menos para o período
de exercício analisado.
A VE foi estimada através da FC. Portanto, a VE também foi significativamente maior
no exercício de maior intensidade, porém sem diferenças significativas entre os ambientes. A
maior VE no exercício de alta intensidade aponta para uma maior inalação de poluentes nessa
condição. Como já foi mostrado por pesquisas anteriores, alguns malefícios da poluição
podem ser dose-dependentes (SCHELEGLE; ADAMS, 1986), essa diferença entre as
intensidades era importante. Por outro lado, o fato de o ambiente não ter influenciado na VE
em nenhuma das intensidades de exercício pode ser explicado através de mecanismos
associados ao exercício. Por exemplo, é esperado um aumento na VE de maior magnitude
apenas pela realização do exercício em comparação com o estresse imposto pelos poluentes
do ar isoladamente. Dessa forma, é possível que esse seja mais um efeito da poluição
atmosférica sendo mascarado agudamente pelo exercício físico. Além disso, esse mecanismo
pode até mesmo estar mascarando o efeito de uma maior dose de poluentes inalados no
exercício de alta intensidade.
Também sinalizando a clara diferença entre as intensidades de exercício, a PSE foi
significativamente maior após o exercício de alta intensidade. Porém, assim como a FC e a
VE, a PSE não mostrou diferenças significativas de acordo com o ambiente. Ainda não é bem
estabelecido de que maneira a poluição atmosférica pode modular a PSE, apesar de achados
prévios terem mostrado que possivelmente os indivíduos podem apresentar a percepção de
esforço aumentada na presença de poluentes (SCHELEGLE; ADAMS, 1986). Somado a isso,
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há também o fato de os participantes serem residentes na cidade de São Paulo, estando
expostos a níveis de poluição aos quais já estavam habituados.
Os parâmetros da VFC não apresentaram diferenças significativas entre os ambientes
para nenhuma das duas intensidades de exercício. Resultados obtidos em estudos anteriores
mostraram uma maior ativação simpática em ambiente poluído comparado ao ambiente limpo
através da VFC (NYHAN et al., 2014; COLE-HUNTER et al., 2016). Contudo, Giles et al.
(2014) também não verificaram diferenças em parâmetros ventilatórios e de percepção
subjetiva entre exercícios de baixa e alta intensidade em ambiente poluído. Como discutido
por esses autores, o exercício por si só é capaz de aumentar a ativação simpática e a
consequente liberação de catecolaminas na corrente sanguínea (ZOUHAL et al., 2008), o que
aumenta ainda mais em intensidades elevadas (FISHER et al., 2015). Com isso, é possível que
o mecanismo intrínseco do exercício possa estar mascarando alguns efeitos agudos da
poluição sobre o sistema nervoso autônomo.
Similar ao observado para as demais variáveis cardiovasculares, a resposta da PA ao
ambiente poluído também não apresentou diferenças significativas entre os exercícios de
diferentes intensidades. Após os 30 minutos de exercício em baixa intensidade, para ambos os
ambientes, houve uma discreta diminuição na PA. Inversamente, foi observado um leve
aumento na PA após o exercício de alta intensidade em ambos os ambientes. Porém, essas
diferenças não foram suficientes para atingir significância estatística. Esse comportamento já
era esperado devido a dois fatores: 1) efeito hipotensor pós-exercício, principalmente de baixa
intensidade (KENNEY; SEALS, 1993) e 2) maior aumento da PA durante o exercício com o
aumento da intensidade (BOUTCHER; BOUTCHER, 2017). Esses próprios fatores são
capazes também de explicar a ausência de diferença entre os ambientes. É possível que nos
níveis de poluição testados, o efeito do exercício na modulação da PA tenha uma maior
magnitude em comparação à composição do ar. Apesar desse não ser um objetivo da presente
tese, é possível especular que esse achado pode apontar o exercício como um meio eficaz de
atenuar os efeitos hipertensivos causados pela exposição crônica à poluição atmosférica
(GIORGINI et al., 2016).

6.4.3 Comportamento das citocinas sanguíneas
Não foram observadas diferenças significativas para nenhuma das citocinas analisadas,
seja em resposta ao ambiente seja em reposta à intensidade do exercício. É comum a
observação da alteração de algumas dessas citocinas em resposta à exposição à poluição
atmosférica, como a IL-6 e a IL-10 (BRUCKER et al., 2013). Contudo, os estudos que
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observaram tais alterações utilizaram janelas maiores de análise. Por exemplo, Brucker et al.
2013 analisaram tais marcadores em taxistas que permaneciam expostos por cerca de 8 horas
diárias aos poluentes. Similarmente, Wu et al. (2016) também observaram alterações nesses
marcadores em decorrência da exposição crônica. Dessa forma, esse tópico aponta uma
limitação importante no desenho utilizado para as nossas análises. Como a análise das
citocinas foi realizada apenas nos momentos pré e logo após o exercício, é possível que os
efeitos mais pronunciados estejam aparecendo apenas em momentos posteriores.
Infelizmente, essa limitação reduz também a possibilidade de discussão desses resultados,
uma vez que não seria correto assumir a real ausência de diferença entre as situações apenas
com as análises realizadas.
Seria possível, com cautela, sugerir que o tempo de exercício, mesmo em alta
intensidade, não foi suficiente para induzir uma inalação de poluentes capaz de desencadear
uma resposta inflamatória. Como visto no estudo 1, no qual as alterações nas citocinas foram
observadas apenas após 90 minutos de exercício, é possível que os 30 minutos de exercício
induzam uma menor resposta do sistema imune mesmo em uma intensidade de exercício mais
elevada. Contudo, não é possível defender com clareza esse raciocínio pela ausência de dados
pós-exercício.

6.4.4 Metaboloma
Em relação ao metaboloma, foi observado que grupos distintos de metabólitos
diferenciaram os ambientes limpo e poluído nos exercícios de baixa e alta intensidade. Em um
primeiro momento, como é feito em grande parte dos estudos que utilizam a metabolômica
como ferramenta de investigação, é interessante analisar o comportamento dos metabólitos
em relação às vias energéticas, ou seja, como o ambiente poluído pode estar afetando a
bioenergética durante o exercício físico. Em seguida, foi feita uma associação dos metabólitos
com alterações em vias já sabidamente afetadas pela poluição atmosférica, como estresse
oxidativo e inflamação. Em toda a discussão sobre as alterações no metaboloma, por questões
didáticas, optamos por destacar as alterações que foram observadas no ambiente poluído em
relação ao ambiente limpo.

6.4.5 Metaboloma e bioenergética
Analisando-se o comportamento dos metabólitos após o exercício de baixa
intensidade, é possível observar alterações no ambiente poluído capazes de sugerir mudanças
no funcionamento das vias energéticas. Um dos traços observados foi o metabolismo
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incompleto de lipídios. Tal fato pode ser apontado pelo aumento na concentração sanguínea
de acetona, produto final do metabolismo de corpos cetônicos, e pela diminuição da
concentração do 3-hidroxi-3-metilglutarato. Esse metabolismo direcionado para a cetogênese
aponta, em primeiro lugar, para uma formação de acetil-CoA em uma taxa mais elevada do
que a sua capacidade de ser utilizada no próximo passo da via energética, que é o ciclo de
Krebs. De fato, foi observada também uma diminuição no succinato, um dos intermediários
do ciclo, assim como do metilsuccinato, um de seus precursores, e do 2-metilglutarato,
formado a partir do succinato. Além disso, houve também diminuições nas concentrações
sanguíneas de aminoácidos precursores de outros intermediários do ciclo de Krebs, como a
isoleucina e a metionina, e outros compostos envolvidos em vias capazes de alterar o
conteúdo disponível desses e outros aminoácidos, como a ornitina e o 2-hidroxibutirato. Por
outro lado, houve aumento da treonina, um aminoácido essencial capaz de favorecer a síntese
de outros aminoácidos precursores de intermediários das vias energéticas. Posteriormente,
analisando-se ainda o último passo da via oxidativa, a cadeia de transporte de elétrons (CTE),
foi observado um aumento na concentração sanguínea de malonato. Sabendo-se que o
malonato possui uma função inibitória sobre o complexo II da CTE (WOJTOVICH et al.,
2013), é possível sugerir que o aumento desse metabólito é capaz de diminuir a taxa de
formação de ATP através dessa via, podendo alterar também os processos anteriores.
Por sua vez, no exercício de alta intensidade, houve metabólitos similares e distintos,
em comparação ao exercício de baixa intensidade, diferenciando os ambientes. Em primeiro
lugar, como na baixa intensidade, parece que a poluição atmosférica atuou fortemente sobre o
metabolismo de proteínas e aminoácidos. Por um lado, as diminuições do 2-hidroxibutirato,
2-hidroxiisovalerato e 3-hidroxiisovalerato indicam uma menor biodisponibilidade de
aminoácidos para atuarem na formação de intermediários do ciclo de Krebs e até mesmo na
conversão direta de energia em ATP e também um possível aumento na degradação de
proteínas. Por outro lado, o aumento na lisina e na prolina podem sinalizar um aumento de
aminoácidos para essas vias supracitadas. Particularmente, sabe-se que a lisina é o
aminoácido no qual as proteínas que sofrem hidrólise no músculo esquelético são convertidas,
sendo encaminhado para desaminação no fígado. Dessa forma, esse aumento na lisina pode
também sugerir um aumento da proteólise muscular. Como observado também na baixa
intensidade, a diminuição do succinato, um intermediário do ciclo de Krebs, aponta para uma
possível diminuição da velocidade do ciclo, obtendo um menor gradiente de prótons para a
geração de ATP pela cadeia de transporte de elétrons. Por fim, houve também diminuição na
carnitina. Esse metabólito atua no transporte de ácidos graxos para o interior da mitocôndria
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no processo da β-oxidação. Dessa forma, sua diminuição pode refletir uma diminuição da
utilização de ácidos graxos como fonte energética no ambiente poluído.

6.4.6 Metaboloma, inflamação, estresse oxidativo e outras alterações biológicas
Além dos processos bioenergéticos, é possível também inferir sobre alterações em
outras vias importantes e já conhecidamente afetadas pela presença de poluentes atmosféricos
nos diferentes momentos analisados.

6.4.6.1 Baixa intensidade
Inicialmente, foi observada uma diminuição em conjunto da metionina, 2hidroxibutirato e metilsuccinato, todos envolvidos no metabolismo da cisteína. Entre outros,
um dos produtos formados nessa via metabólica é a glutationa. A glutationa tem um papel
importante na regulação de uma vasta gama de processos, como ações antioxidantes,
eritropoiese, leucopoiese e, consequentemente, na função do sistema imune e em processos
inflamatórios (LIU et al., 2014). Assim, uma menor síntese de glutationa pode indicar uma
menor capacidade do organismo de regular processos inflamatórios e de estresse oxidativo, já
mostrados como efeitos da poluição atmosférica (GILES; KOEHLE, 2014; CUTRUFELLO et
al., 2012).
Outra observação interessante foi a alteração de metabólitos relacionados ao sistema
imunológico. Por exemplo, a diminuição na concentração sanguínea de fosfocolina no
ambiente poluído poderia ser interpretada como positiva, devido à ligação desse metabólito
com a resposta inflamatória (FROSTEGARD, 2013). Contudo, esse fosfolipídio parece ser
importante na ativação inicial da resposta imune, necessária para o combate de infecções,
como na pneumonia (HERGOTT et al., 2015). Assim, essa diminuição na fosfocolina pode
caracterizar um impedimento da resposta aos poluentes inalados. Além disso, a fosfocolina é
um importante componente da membrana de células endoteliais e da substância surfactante
alveolar. Portanto, a diminuição na fosfocolina no ambiente poluído pode indicar uma
diminuição da proteção tanto nas vias aéreas de condução quanto na região dos alvéolos
(BARITUSSIO, 2004).
Paralelamente, foi observado um aumento no 4-piridoxato, o produto catabólico da
vitamina B6. A menor disponibilidade de vitamina B6 no organismo já foi associada um
quadro sistêmico de inflamação (UELAND et al., 2016) e a doenças cardiovasculares
(SPINNEKER et al., 2007). Dessa forma, o aumento no 4-piridoxato no ambiente poluído
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pode sugerir um menor tempo de meia-vida da vitamina B6 com a inalação de poluentes, o
que pode favorecer as consequências negativas da diminuição dessa vitamina no organismo.
Finalmente, também após o exercício de baixa intensidade em ambiente poluído,
houve aumento da glutamina e da treonina. O aumento desses aminoácidos pode estar
relacionado ao aumento da atividade imune, uma vez que são importantes ativadores do
sistema imune (LI et al., 2007; SIKALIDIS, 2015). Dessa forma, essa pode ser uma tentativa
inicial de resposta ao estresse imposto pela presença de poluentes no ar inspirado e,
consequentemente, nos alvéolos e na corrente sanguínea.

6.4.6.2 Alta intensidade
Similar ao observado no exercício de baixa intensidade, após o exercício de alta
intensidade no ambiente poluído parece ter havido uma diminuição na via de formação da
glutationa. Porém, na alta intensidade, por diminuições nas concentrações sanguíneas de 2hidroxibutirato e n-acetilcisteína. Dessa forma, a via da glutationa parece ser afetada pela
presença de poluentes independente da intensidade do exercício.
Houve também diminuição nas concentrações de 2-hidroxiisovalerato e 3hidroxiisovalerato. O isômero 2 é originado na via cetogênica, estando, portanto, relacionado
a processos de estresse oxidativo. Assim, sua diminuição pode ser interpretada como positiva,
podendo significar também a diminuição desses processos. Por sua vez, o isômero 3 é
também conhecido como HMβ e está relacionado à biossíntese mitocondrial por ser precursor
do PGC-1α (XI et al., 2015). Além disso, é também capaz de sinalizar aumento na síntese e
diminuição na degradação de proteínas (PORTAL et al., 2010). Portanto, sua diminuição pode
se associar a um prejuízo nesses processos.
Assim como os anteriores, verificou-se também diminuição nas concentrações de 1,3dimetilurato e carnitina no ambiente poluído. Enquanto a diminuição no 1,3-dimetilurato pode
diminuir também a proteção contra a peroxidação lipídica decorrente do estresse oxidativo
(Small Molecule Pathway Database), a redução na carnitina pode prejudicar o controle da
glicemia e da lipidemia (VIDAL-CASARIEGO et al., 2013), assim como prejudicar a função
do miocárdio por uma menor disponibilidade desse metabólito para o funcionamento das
células musculares cardíacas (DINICOLANTÔNIO et al., 2014).
Contrariamente, foi observado um aumento na N-nitrosodimetilamina no ambiente
poluído. Sabe-se que a doses elevadas esse metabólito é tóxico e apresenta possíveis efeitos
carcinogênicos e hepatotóxicos (SHORT, 1993). Curiosamente, esse composto pode estar
presente no ar como partícula em suspensão (HUTCHINGS et al., 2010), sugerindo que sua
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presença no sangue possa também ter fonte exógena e podendo ser uma importante indicação
de que os poluentes do ar estariam atingindo a corrente sanguínea.

6.5 Conclusão

Os resultados do presente estudo trouxeram alguns resultados diferentes do que se
esperava, mas não menos interessantes. De acordo com nossa hipótese, no ambiente poluído,
era de se esperar que o exercício de alta intensidade provocasse malefícios em maior
magnitude comparado com o de baixa intensidade, devido a um maior aumento da ventilação
e, consequentemente, na inalação de poluentes. Porém, nenhuma alteração cardiovascular foi
observada em maior grau no exercício de alta intensidade.
É preciso ressaltar que algumas limitações do presente estudo podem ter mascarado a
observação de alguns resultados, como o momento de avaliação das citocinas marcadoras de
inflamação. Contudo, ainda assim, os nossos resultados podem sugerir que o aumento da
intensidade do exercício, ao menos no nível testado, não resultou em maiores efeitos
deletérios da poluição do ar.
Como resultados anteriores mostram que exercícios de maiores intensidade são
capazes de gerar mais benefícios em curtas durações de treinamento, nossos resultados podem
ser atraentes na medida em que podem servir para que indivíduos expostos a níveis elevados
de poluição atmosférica maximizem suas adaptações ao treinamento minimizando os efeitos
da poluição do ar. Em conjunto com os resultados do estudo 1, que mostraram aumento da
pressão arterial e da inflamação após 90 minutos de exercício, esse estudo sugere que,
vivendo em níveis mais elevados de poluição, talvez o exercício possa ser utilizado em
períodos mais curtos e com intensidades mais intensas para promover os benefícios desejados.
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7 LIMITAÇÕES

A presente Tese de Doutorado apresenta algumas limitações que justificam
apresentação e breve discussão. Por exemplo, foi adotado um ambiente poluído relativo ao
ambiente externo à sala de coletas, ou seja, a qualidade do ar próximo ao ambiente no qual
foram realizados os procedimentos experimentais. Isso fez com que não fosse possível
observar concentrações dos poluentes em magnitudes extremamente elevadas, como feito em
alguns estudos que manipularam os poluentes do ar. Isso pode ter sido responsável pela
ausência de diferenças significativas entre os ambientes para algumas variáveis. Contudo,
permitiu analisar os efeitos aos quais os habitantes da cidade de São Paulo estão realmente
expostos, aumentando consideravelmente a validade ecológica do estudo. Além disso, com os
equipamentos disponíveis, foi possível mensurar apenas quatro poluentes atmosféricos e,
como se sabe, a poluição nas grandes cidades é composta por uma grande variedade de
substâncias no ar. Por outro lado, o PM2,5, poluente mais relacionado a efeitos deletérios à
saúde, foi mensurado com sucesso em todas as sessões experimentais.
Quanto à nossa amostra, todos os indivíduos eram jovens, saudáveis e residentes em
São Paulo, ou seja, já estavam habituados à exposição aos níveis de poluição obtidos. Além
disso, não caracterizavam uma população com maior susceptibilidade aos efeitos dos
poluentes inalados. Porém, apesar de poder diminuir a chance de observação de diferenças
significativas, a utilização dessa população com baixo risco pode ser considerado um fator de
reforço aos nossos resultados, uma vez que os efeitos observados podem ser esperados ainda
em maiores magnitudes em populações mais susceptíveis, como idosos e indivíduos
portadores de asma, por exemplo. Por fim, como uma limitação de caráter mais técnico, a
análise das citocinas sanguíneas poderia ter sido realizada em mais pontos após o término do
exercício, uma vez que essas moléculas apresentam um tempo de atraso em sua resposta. Essa
limitação pode ter influenciado principalmente na análise da inflamação nos exercícios de
menor duração (30 minutos).
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8 CONCLUSÃO GERAL

Com base nos achados e limitações do presente estudo, pode-se concluir que:


A poluição atmosférica parece capaz de inibir o efeito hipotensor após um exercício de
90 minutos em intensidade moderada, causando um aumento da pressão arterial após a
realização do exercício. Esse resultado possui considerável relevância, haja vista a alta
taxa de hipertensão na população e a capacidade do exercício em combatê-la.



Após 90 minutos de exercício em ambiente poluído, o quadro inflamatório pode estar
agravado, tanto pelo aumento de fatores pró-inflamatórios quanto pela diminuição da
proteção anti-inflamatória. Esse resultado mostra que a exposição à poluição
atmosférica durante um exercício de longa duração é capaz, como ocorreu na pressão
arterial, de competir com um efeito benéfico do exercício.



A poluição atmosférica é capaz de influenciar o metaboloma durante o exercício de
diferentes maneiras ao longo do tempo. Apesar de existirem vias similarmente
afetadas, a duração do exercício pareceu um fator importante nas respostas biológicas
ao ambiente poluído. Dessa forma, os níveis de poluição do ar devem ser considerados
para a prática de atividades físicas.



Ao menos nos níveis de poluição testados, a presença de poluentes no ar não foi capaz
de afetar os parâmetros cardiorrespiratórios mensurados. É possível que maiores níveis
do poluição, ou mesmo maiores durações de exercício, sejam necessários para alterar
significativamente esses parâmetros.



A intensidade do exercício parece não ter sido determinante nas respostas fisiológicas
à poluição atmosférica. É possível que a menor duração utilizada no exercício de
maior intensidade tenha resultado em uma menor inalação total de poluentes, apesar
da maior ventilação minuto. Por isso, é interessante que pesquisas subsequentes
analisem o efeito da intensidade em maiores durações de exercício.
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