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RESUMO 

Kierpel M. Trafego veicular e a espessura da camada íntima média das 
carótidas no Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto-ELSA Brasil (Tese). 
São Paulo: Faculdade de medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 

INTRODUÇÃO: Muito se conhece sobre os efeitos deletérios da 
poluição do ar sobre a saúde humana e a sua influência sobre a mortalidade 
e morbidade sobretudo por doenças cardiovasculares. A medida 
ultrassonográfica da espessura da camada íntima - média das artérias 
carótidas (EIMC), tem sido descrita como método complementar não 
invasivo de grande potencial na avaliação da doença aterosclerótica. Este 
estudo teve como objetivo avaliar a possível associação entre a exposição a 
poluentes atmosféricos oriundos de tráfego veicular e a medida da 
espessura da íntima-média das carótidas em participantes ativos do estudo 
ELSA-Brasil moradores do município de São Paulo, por meio da utilização 
de métodos indiretos de mensuração da poluição atmosférica, como o 
cálculo de tráfego veicular nos locais de trabalho e residência. 
METODOLOGIA: Estudo de corte transversal. Utilizou-se, para este projeto, 
uma parcela inicial do banco de dados referente à primeira avaliação (Onda 
1) do Estudo Longitudinal sobre a Saúde do Adulto (ELSA) realizada entre 
2008 e 2010, correspondente a 2600 funcionários ativos da Universidade de 
São Paulo. .RESULTADOS Os dados da pesquisa indicaram que não houve 
associação entre as variáveis de exposição à poluição do ar relacionada ao 
tráfego veicular e a EIMC.CONCLUSÃO: Os resultados deste projeto como 
o das meta-análises e das revisões sistemáticas apresentadas mostram a 
incerteza dos efeitos da poluição atmosférica sobre as medidas da EIMC. 
Estudos complementares poderiam avaliar se este indicador (EIMC) seria o 
ideal para avaliar os efeitos no sistema cardiovascular relacionados à 
poluição do ar. Estas mesmas análises deveriam contemplar várias espécies 
de poluentes como variáveis de exposição a fim de se identificar e analisar 
as interações latentes entre os mais prevalentes. 
 
 
Descritores: poluição atmosférica; tráfego veicular; espessura da intima 
média das carótidas 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Kierpel M. Vehicular traffic and the carotid intima-media thickness in Brazilian 
Longitudinal Study of Adult Health(ELSA-Brasil) [Thesis]. São Paulo: 
“Faculdade de medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 
 
Air pollution has been well known to have deleterious effects, which leads to 
mortality and morbidity due to respiratory problems and cardiovascular 
diseases. Several methods have been used to evaluate the consequences of 
exposure to air pollutants on human health, to identify the mechanisms 
involving this relationship. Anthropometric data, imaging studies, and 
laboratory markers have been used to investigate the development of 
atherosclerotic disease and, based on this, we tried to identify the 
relationship between the risk factors, such as atmospheric pollutants and 
atherogenesis. Ultrasound measurement of the carotid intima-media 
thickness (CIMT) has been potentially described as a great complementary 
analysis in noninvasive assessment of vascular inflammatory activity, onset, 
and development of atherosclerotic disease, and is considered an 
independent predictor of risk for morbidity and mortality due to cardiovascular 
diseases. The database from the Longitudinal Study of Adult Health (ELSA–
Brasil) in São Paulo was used in this study, to investigate the possible effects 
of air pollution produced by vehicular traffic in the CIMT of the subjects. The 
measurement of exposure to air pollutants was made through indirect 
measures of the density of vehicular traffic of georeferenced locations (work 
and home), the distance from the subjects' residence to high traffic flow 
areas, as well as the distance covered during subjects' commuting from their 
homes to workplace. A cross-sectional study using the univariate and 
multivariate linear regression models was conducted to evaluate the possible 
correlation between exposure to air pollutants and CIMT. 
 
Descriptors: atmospheric pollution, vehicular traffic, carotid intima-media 
lthickness 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O ar limpo é uma condição básica e essencial para o bem-estar e a 

saúde da humanidade. A poluição atmosférica, como produto da 

contaminação ambiental por substâncias químicas, físicas ou biológicas, é 

capaz de modificar as características naturais da atmosfera, sendo um dos 

principais contribuintes para a carga global de doenças relacionadas ao meio 

ambiente afetando tanto países em desenvolvimento quanto aos já 

desenvolvidos (Bhola et al.; WHO, 2012). 

Entende-se, por poluição atmosférica, a presença de substâncias 

(partículas ou gases) no ar, resultante da atividade humana ou de processos 

naturais, em concentrações suficientes para interferir na saúde dos seres 

vivos (Cançado et al., 2006). Estas substâncias denominadas poluentes 

podem ser classificadas, basicamente, em partículas totais em suspensão 

(PTS), fumaça (FMC), partículas inaláveis (PM10), partículas inaláveis finas 

(PM 2,5) e, ainda, em gases, como o dióxido de enxofre (SO2), monóxido de 

carbono (CO), ozônio (O3) e o dióxido de nitrogênio (NO2) (CETESB, 

2010),sendo os veiculares locais, o monóxido de carbono (CO); os 

hidrocarbonetos (HC), ou compostos orgânicos voláteis (COV); os materiais 

particulados (MP); os óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre 

(SOx) que, em geral, são produtos da queima de combustíveis fósseis 

(IPEA, 2011). 

 

Os poluentes atmosféricos de origem veicular também podem ser 

classificados em função da abrangência dos impactos causados por suas 

emissões em locais no entorno de onde é realizado o serviço de transporte. 

São exemplos a fuligem expelida pelos escapamentos e que se acomoda 

nas ruas, passeios e fachadas dos imóveis. Nessa categoria, também estão 

os poluentes que se deslocam de uma região para outra pelas correntes de 

ar, muitas vezes, sobre fronteiras de países, como é o caso dos gases que 
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causam a chuva ácida. Os poluentes globais, por sua vez, alcançam a 

atmosfera e impactam todo o planeta, como no caso da emissão de gases 

causadores do efeito estufa (GEE). O principal poluente nessa categoria em 

consequência à queima de combustíveis fósseis é o dióxido de carbono 

(CO2), que serve também como unidade de equivalência para os demais 

GEEs (IPEA, 2011). 

Vários poluentes classificados como locais atuam no efeito estufa e 

alguns destes gases catalisam reações de poluentes locais secundários. Por 

serem mais reativos e de meia-vida mais curta, não são de grande 

importância numa análise de longo prazo. Outra forma de categorização 

divide os poluentes entre aqueles de interesse médico e os de interesse na 

mitigação do efeito estufa (IPEA, 2011). 

O comprometimento da qualidade do ar causado pela poluição urbana, 

tanto interna, em domicílios e indústrias, quanto externa, produzida por 

veículos automotores a partir da queima de combustível fóssil, tem sido 

responsável por mais de 3.700.000 mortes prematuras a cada ano em nível 

mundial, sendo que 88% destas mortes ocorrem em países de baixa ou 

média renda e que representam 82% da população global, sendo que 72% 

destas mortes prematuras foram originadas por cardiopatia isquêmica ou 

acidente vascular encefálico, enquanto que 14% das mortes foram por 

doença pulmonar obstrutiva crônica ou infecções do trato respiratório inferior 

e outros 14% por câncer de pulmão. No ano de 2012, ocorreram 1,67 milhão 

de mortes no Sudeste Asiático e mais 936.000 no Pacífico Ocidental 

atribuídas à poluição do ar. Aproximadamente, 236.000 ocorreram no 

Mediterrâneo Oriental, 200.000 na Europa, 176.000 na África e 58.000 nas 

Américas. As mortes remanescentes ocorreram em países desenvolvidos e 

de alta renda per capita, sendo na Europa (280.000), Américas (94.000), 

Pacífico Ocidental (67.000) e Mediterrâneo Ocidental (14.000) (WHO, 2012). 

Dentre os fatores responsáveis pelo acúmulo de poluentes na 

atmosfera, está o padrão atual de desenvolvimento urbano, com a tendência 

à verticalização das metrópoles, a construção de edifícios cada vez mais 

altos e, ainda, pela ocupação desordenada em vários bairros de periferia, 
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limitando, assim, as concentrações de áreas verdes e dispersão de 

poluentes atmosféricos, condições propícias ao desenvolvimento de 

problemas de saúde relacionados à má qualidade do ar. Além disso, a alta 

concentração do tráfego de veículos num espaço cada vez mais limitado e o 

aumento progressivo do parque industrial nas grandes cidades expõem 

grande parcela da população, diariamente, à emissão de poluentes liberados 

tanto por veículos automotores quanto pelas chaminés das indústrias (Paes 

et al., 2006).  

Apesar dos esforços empreendidos e da redução sistemática da 

emissão de poluentes nas últimas décadas, os padrões de qualidade do ar 

são, frequentemente, ultrapassados e, com isso, vários programas 

governamentais em todo o mundo têm sido desenvolvidos no sentido de 

analisar e minimizar o impacto da poluição sobre a saúde humana, mas, 

apesar dos notáveis avanços obtidos nas últimas décadas em direção a um 

ambiente com ar mais limpo, os atuais níveis de poluição experimentados 

pela maior parcela da população humana continuam a se mostrar bastante 

danosos à saúde (Gouveia et al., 2006; Nardocci et al., 2013). 

O maior exemplo deste padrão de desenvolvimento no Brasil é o 

estado de São Paulo que possui 645 municípios ocupando uma área de, 

aproximadamente, 249.000 km. É a unidade da federação com maior 

ocupação territorial e maior contingente populacional, com cerca 44.750.000 

habitantes. Somente a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), que é 

formada por 39 municípios, concentra, aproximadamente, 20 milhões de 

habitantes, dos quais 12.038.175 vivem na capital (IBGE 2016). É o estado 

com maior desenvolvimento econômico, concentrando a maior frota 

automotiva, correspondente 18.286.849. Somente no município de São 

Paulo foram registrados, em números atualizados, 6.025.302 de automóveis 

(DETRAN SP- 2017). 

A elevação da concentração populacional, do desenvolvimento 

industrial e do aumento da frota veicular contribui para o aumento da 

poluição atmosférica, afetando a todos de uma maneira geral, porém, a 

população de baixa renda é ainda mais vulnerável às mazelas do ar poluído 
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nas grandes cidades, uma vez que a má alimentação, a exposição a 

ambientes insalubres, a precariedade das moradias, a falta de infraestrutura 

urbana básica e de saúde, o subemprego, entre outros aspectos, são 

condições agravantes para o desenvolvimento de doenças associadas à 

poluição (Freitas et al., 2004; Cançado et al., 2006; Danni-Oliveira et al.; 

Tresmondi et al., 2008). 

Um dos principais problemas ainda nas grandes cidades na atualidade 

é a questão da mobilidade urbana. A cidade de São Paulo, a sexta maior 

cidade do mundo, com uma área territorial de 875,19 km², concentrando 

uma população estimada em 11.895.893 habitantes (IBGE, 2014), e cerca 

de 18 milhões de deslocamentos diários por suas vias, cria uma permanente 

necessidade de monitoramento e geração de estratégias que visem facilitar 

o fluxo e o deslocamento veicular como projetos alternativos para o 

transporte coletivo (Ferrara, 2010; Freitag, 2012). A análise da dinâmica 

populacional e da mobilidade da RMSP mostrou que, quanto maior a faixa 

de renda, maior a tendência da mobilidade motorizada das pessoas. A 

capital paulista destaca-se como principal centro financeiro e econômico da 

América Latina, além de ter forte vocação turística (IPEA, 2013). Em apenas 

dez anos, entre 2002 e 2012, 1,6 milhão de carros passaram a circular na 

cidade de São Paulo. Isso equivale a uma média de 13 mil automóveis a 

mais todo mês nas ruas do município. Por outro lado, os investimentos em 

infraestrutura viária e no transporte coletivo de alta capacidade foram 

insuficientes para atender o aumento da demanda por locomoção na cidade. 

Seja devido ao trabalho, ao estudo, seja devido a questões de saúde, 

comércio ou lazer, as pessoas, os bens e os serviços precisam circular. Ir e 

vir em megalópoles como São Paulo tornou-se muito mais complexo do que 

era há uma década, tornando-se um desafio para grandes metrópoles e 

cidades de médio porte no mundo inteiro (Tatto, 2015). Esse descompasso 

tornou inevitável a crise de mobilidade no município, causando 

congestionamentos e implicando em perdas bilionárias de dois tipos: o 

tempo ocioso das pessoas no trânsito e os gastos pecuniários impostos à 

sociedade, com um custo anual ao município de mais de R$ 40 bilhões, 
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valor equivalente a 1% do PIB brasileiro e 7,5% do PIB paulistano (Cintra, 

2014). Os congestionamentos são limitantes do tempo dos cidadãos, elevam 

a poluição da atmosfera, e afetam a saúde e a economia. A mobilidade 

tornou-se um desafio aos governos com o crescimento das populações das 

cidades grandes. Aos poucos, os trens, os bondes elétricos, os ônibus e os 

metrôs foram substituindo-se uns aos outros, ou concorrendo entre si, num 

sistema de complementação de serviços para atenuação da demanda 

reprimida de passageiros. Mas, concomitantemente, a essa rápida 

transformação de tecnologias e uso de energias diversas pelos transportes 

coletivos, a produção automobilística teve uma curva de ascensão 

acentuada e sustentada (Silva & Miraglia, 2009). Na cidade de São Paulo, 

uma pesquisa Origem/Destino (O/D), realizada pelo Metrô em 2007, apontou 

que 37,1% dos habitantes da Capital realizavam suas viagens por coletivo, 

enquanto outros 30,6% por transporte individual, 31,6% a pé e somente 

0,7% de bicicleta (IPEA, 2011b). 

O transporte público coletivo, municipal e metropolitano, atualmente, é 

responsável por 10,1 milhões de viagens diárias, enquanto os demais 

passageiros utilizam-se do transporte individual motorizado e não 

motorizado. São Paulo possui milhares de vias e cruzamentos, o que 

acarreta um alto nível de semaforização aumentando consideravelmente o 

tempo de permanência no trânsito. O congestionamento pode ser avaliado e 

seus custos podem ser calculados de diferentes maneiras. Há quem observe 

o total de quilômetros de vias nas quais o fluxo de veículos está parado, o 

gasto de combustíveis, a emissão de gases poluentes, mas há aqueles que 

o contam em minutos ou horas de atraso, de tempo perdido (Vasconcelos, 

2014). Um estudo do Programa Cidades Sustentáveis demonstrou a volta do 

crescimento da média de congestionamentos em dias úteis, nos horários de 

pico, na cidade de São Paulo. Enquanto que, em 2010, foram registrados 99 

km de congestionamento, no ano seguinte a média caiu em 5 km, mas 

voltou a subir em 2012, alcançando 105 km (Programa Cidades 

Sustentáveis, 2013). A média de velocidade automotiva no Município de São 
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Paulo, atinge uma média de aproximadamente, 22 km /hora (CET, 2014) 

(Gráfico1) 

 Entre os modais de mobilidade, o transporte motorizado é o que mais 

ocupa o espaço público, causa congestionamentos, emite maior quantidade 

de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, prejudicando a qualidade do 

ar, e produzindo um impacto significativo na saúde da população, além de 

causar enormes prejuízos à economia das cidades. No sentido de priorizar o 

transporte público e promover a sua velocidade, em 2013, a Prefeitura de 

São Paulo promoveu diversos sistemas em operação nas áreas de trânsito e 

transporte, com adoção de vários protocolos no sentido de otimizar as 

viagens com a diminuição das horas perdidas nos congestionamentos, na 

melhoria da qualidade do ar, na diminuição dos níveis de estresse e 

consequente diminuição de riscos à saúde (Tatto, 2015).  

 

 

Gráfico 1 – Velocidade média no trânsito de São Paulo 

 
Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego/CET - Relatório de Desempenho -Velocidades 
Elaboração: SMDU/Deinfo 

 

O aumento da frota veicular gerou um crescente aumento na 

concentração de poluentes atmosféricos, fato este observado em todo o 

mundo. Vários estudos têm demonstrado a associação entre níveis diários 
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de diversos poluentes e uma série de efeitos deletérios à saúde, que vão 

desde as malformações congênitas ou menor ganho de peso durante a 

gestação, passando por adoecimentos por causas específicas ligadas, 

principalmente, ao trato respiratório e cardiovascular e, finalmente, um 

aumento na mortalidade total na população (Gouveia et al., 2006). Estudos 

de séries temporais realizados em Cubatão encontraram associação 

significativa entre as concentrações no ar de material particulado (PM10) e o 

total de internações por doenças respiratórias, e doenças cardiovasculares 

em adultos (Nardocci et al., 2013). Outros estudos têm sido desenvolvidos 

no sentido de se demonstrar a consistente associação entre a poluição do ar 

e o aumento do risco de doenças cardiovasculares, não somente pelo 

aumento no número de mortes, mas também pela maior ocorrência de 

infarto agudo do miocárdio, de arritmias complexas e redução da 

variabilidade da frequência cardíaca, este último considerado um indicador 

de risco para morte súbita. Encontrou-se, também, uma predisposição ao 

aumento dos níveis da pressão arterial em pacientes previamente 

normotensos (Pope et al., 2004b).  

Estudos epidemiológicos multicêntricos e de meta-análise 

evidenciaram um aumento na mortalidade de pessoas expostas a níveis 

distintos do material particulado (PM). Os principais foram o “APHEA-2” 

publicado por Anderson et al., em 2005, o estudo transversal “US 27 cities” 

(Franklin et al., 2007) e o “France 9 cities” por Le Tertre et al. (2002). Além 

desses, o estudo do Comittee on the Medical Effects of Air Pollution 

(COMEAP), realizado em 2006, demonstrou que pessoas expostas ao 

material particulado (PM10), durante o período de um ano, apresentaram  

índices de mortalidade diferente de acordo com os níveis de concentração 

do poluente. Nos locais nos quais houve um aumento de 10 µg/m3/ dia de 

PM10, encontrou-se um RR de 1,4 (IC 0,7-2,2) e, quando o aumento 

registrado foi de 20 µg/m3, este RR aumentou para 1,8 (IC 1,4-2,4). 

O estudo HNR (Heinz Nidorf Recall) foi um estudo de coorte (de 2000 a 

2003), que utilizou 4.814 participantes de ambos os sexos, de 45 a 75 anos, 

em que foram avaliadas as possíveis consequências a uma exposição 
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prolongada à PM10 e também da influência da distância das residências 

destes sujeitos a local de maior tráfego de veículos (Bauer et al., 2010). Uma 

análise de regressão linear múltipla foi feita para estimar a associação entre 

os poluentes atmosféricos e tráfego, utilizando como desfecho a medida da 

espessura da camada íntima-média das carótidas (EIMC), que tem surgido 

como um teste de grande potencial para a avaliação não invasiva da doença 

aterosclerótica, sendo uma ferramenta valiosa também no diagnóstico e na 

classificação do risco cardiovascular.  

Neste estudo, foram feitos ajustes das variáveis (fatores de risco) de 

acordo com a cidade ou residência, idade, sexo e estilo de vida. A média dos 

valores encontrados da EIMC para os 3.380 sujeitos analisados foi de 0,66 

mm (desvio padrão de 0,16mm). Um aumento da PM2.5 de 4,2µg/m3 

produziu um aumento de 4,3% (IC 95% 1,9% a 6,7%) na espessura da 

íntima média das carótidas, enquanto que um acréscimo de 6,7µg/m3 de 

PM10 produziu um aumento 1,7% (IC 95% 0,7% a 4,1%) e, quando a variável 

analisada foi a distância dos locais de maior tráfego, cujo valor médio foi de 

1.939 m, encontrou-se um acréscimo na ordem de 1,2% (IC 95% 0,2% a 

2,6%) na espessura da íntima-média das carótidas. Concluiu-se, assim, 

sobre a clara associação entre uma longa exposição à PM 2.5 e 

aterosclerose, contribuindo, assim, para a hipótese que este material 

particulado possa ser um fator aterogênico (Bauer et al., 2010). 

Baseado em dados já descritos sobre as diversas causas que implicam 

no desenvolvimento de doenças cardiovasculares e nos altos índices de 

morbimortalidade, há um constante interesse em se diagnosticar 

precocemente a doença arterial coronariana (DAC) em indivíduos ainda 

assintomáticos, visto que, mesmo a coronariopatia obstrutiva avançada, 

muitas vezes, pode se manifestar por mínimos sintomas ou mesmo cursar 

de forma silenciosa. Esta estratificação de risco permite a identificação de 

indivíduos com maior potencial para  eventos cardíovasculares adversos, 

podendo se estabelecer condutas terapêuticas e profiláticas capazes de 

reduzir o risco cardiovascular (Rehdberg et al., 2009). 
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Por conta de profundas transformações sociais, econômicas e 

demográficas já descritas, o Brasil passou a vivenciar um grande 

crescimento da ocorrência de doenças crônicas nas últimas décadas. 

Fatores como urbanização acelerada e modificações da estrutura familiar 

colaboraram para que, em 2002, tais enfermidades já respondessem por 

75% dos gastos com internações hospitalares no Sistema Único de Saúde 

(SUS). Devido à escassez de estudos longitudinais em populações adultas 

que investigassem as mudanças ocorridas em várias regiões brasileiras, a 

incidência dessas doenças e seus fatores de risco ainda são pouco 

conhecidos. Buscando sanar essa lacuna, o Ministério da Saúde, em 

parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, propôs o 

desenvolvimento do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto ELSA – estudo 

de coorte que busca investigar o desenvolvimento de doenças crônicas, em 

particular, das cardiovasculares e do diabetes. Para isso, foi selecionado um 

consórcio formado por seis instituições de diferentes estados do país: 

Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), Universidade de São Paulo 

(USP), e as universidades federais da Bahia (UFBA), Espírito Santo (UFES), 

Minas Gerais (UFMG) e Rio Grande do Sul (UFRGS). 

O ELSA Brasil é uma investigação multicêntrica de coorte composta 

por 15 mil funcionários de seis instituições públicas de ensino superior e 

pesquisa das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. A pesquisa tem o 

propósito de investigar a incidência e os fatores de risco para doenças 

crônicas, em particular, as cardiovasculares e o diabetes. Em cada centro 

integrante do estudo, os sujeitos da pesquisa – com idade entre 35 e 74 

anos – fazem exames e entrevistas nas quais são avaliados aspectos como 

condições de vida, diferenças sociais, relação com o trabalho, gênero e 

especificidades da dieta da população brasileira. Além de fomentar o 

desenvolvimento de novas investigações, o estudo  teve a sua “onda 1” 

entre 2008 e 2010, a “onda 2 terminada em 2014 e já iniciou a “onda 3” que 

estava programada para o início de 2017. O estudo visa a uma fundamental 

contribuição para a adequação e criação de novas políticas públicas de 

saúde que atendam às necessidades nacionais. 
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As doenças crônicas são responsáveis pelos maiores índices de 

mortalidade e morbidade no país, e seu aumento substancial não só traz 

consequências negativas para a qualidade de vida da população adulta do 

país, como também responde pelos maiores gastos com assistência 

hospitalar no Sistema Único de Saúde. No entanto, ainda existem 

importantes lacunas de conhecimento sobre a incidência das enfermidades 

crônicas e seus fatores de risco. Políticas de controle dessas doenças têm 

sido formuladas de acordo com informações de estudos oriundos de países 

desenvolvidos. Dentro dessa conjuntura, o ELSA surge como pesquisa 

essencial para uma gestão da saúde pública no Brasil. O estudo pretende 

investigar associações entre as doenças crônicas – principalmente 

cardiovasculares e diabetes – e fatores biológicos, comportamentais, 

ambientais, ocupacionais e sociais. Com Centros de Investigação 

distribuídos em seis estados, objetiva-se, também, a análise de possíveis 

variações regionais relacionadas a essas enfermidades no país (ELSA-

Brasil, 2016). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Doenças cardiovasculares: incidência e fatores de risco 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as doenças 

cardiovasculares são responsáveis por 30% do total de mortes no mundo. 

Estima-se que 17,5 milhões de pessoas morreram em consequência de 

doenças cardiovasculares em 2012, sendo 7,4 milhões por doença 

aterosclerótica coronariana e 6,7 milhões por acidente vascular encefálico 

(WHO, 2016). 

No Brasil, as doenças cardiovasculares (DCV) ainda são a principal 

causa de morte em ambos os sexos, sendo responsáveis por cerca de 20% 

de todas as mortes em indivíduos acima de 30 anos. Segundo o Ministério 

da Saúde, ocorreram no ano de 2016 aproximadamente 349338 mortes por 

doenças cardiovasculares (SBC, 2017). 

Apesar de ser a principal causa de morte no Brasil, a mortalidade por 

DCV vem caindo nas últimas décadas, sendo que a redução maior ocorreu 

nas regiões Sul e Sudeste, e na faixa etária acima de 60 anos. Apesar dessa 

redução, ainda se observam taxas elevadas de morte por essas doenças 

que poderiam ter seus níveis minimizados com a intensificação do controle 

dos fatores de risco, com a criação de políticas públicas de saúde eficientes 

que facilitassem o acesso da população a serviços de saúde e programas de 

atenção primária sobre controle de obesidade, hipertensão, dislipidemias, 

tabagismo, diabetes e sedentarismo (Mansur et al., 2012). 

Segundo Van Eyken & Moraes (2009), cerca de 80% dos casos de 

morte por doenças cardiovasculares estariam associados a fatores de risco 

já conhecidos, sendo considerados mais importantes aqueles que 

apresentam alta prevalência em muitas populações e, ainda, os que têm 

maior impacto na estratificação de risco para doenças isquêmicas cardíacas 

e acidente vascular cerebral. O diabetes mellitus, seria responsável por 6% 
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das mortes em todo o mundo, a obesidade (responsável por 5%,) a 

inatividade física (6%), a hiperlipidemia (5%) e da hipertensão arterial  por 

13% das mortes em todo o mundo (WHO, 2012). Outro importante fator de 

risco modificável é o tabagismo, responsável por 9% das mortes em todo o 

mundo, que, assim como a inatividade física, a obesidade e o são 

importantes entraves no controle das doenças cardiovasculares (WHO, 

2012). Com a idade, a obesidade apresenta tendência de aumento, em 

consequência das reduções nos níveis de atividade física e diminuição do 

metabolismo de repouso, agravada, ainda, pelo aparecimento de 

comorbidades, que podem limitar ainda mais a movimentação e, por 

consequência, o exercício físico. Esta associação pode ser observada em 

estudos que demonstraram prevalência do excesso de peso a partir dos 30 e 

40 anos de idade (Viebig et al., 2006). Pessoas insuficientemente ativas 

aumentam de 20% a 30% o risco de mortalidade (WHO, 2010).  

Estima-se que 3,2 milhões de pessoas morrem a cada ano devido à 

inatividade física, fato este que pode ser atribuído ao atual ritmo de vida das 

pessoas, como: avanço da tecnologia, estudos, ritmo de trabalho, maior 

oferta e consumo de produtos de alto valor energético; e menor tempo à 

prática de atividades físicas, a lazer e à alimentação saudável, sendo a 

obesidade e o sedentarismo considerados os principais fatores de risco para 

o desenvolvimento de doenças cardiovascular (Carlucci et al., 2013).  

No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou, recentemente, um 

levantamento que mostra um retrato do estilo de vida (alimentação e 

atividade física) da população brasileira. Segundo o inquérito Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel), 52,5% dos brasileiros estão acima do peso ideal, de acordo com 

dados de 2014 (Portal Brasil, 2015). 

Em uma análise sistemática baseada no Global Burden of Disease 

Study 2010, que avaliou os níveis de mortalidade global e regional por 235 

causas diferentes em 20 grupos etários entre 1990 e 2010, a exposição à 

poluição do ar passou a ser considerada como um dos dez principais fatores 

de risco para a saúde em nível mundial. A poluição do ar é a 11ª causa de 
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mortalidade global para os países da Europa Ocidental, 14ª para a Europa 

Central e 15ª para a Europa Oriental, que inclui a Rússia (GBD, 2010). A 

exposição diária à poluição atmosférica na Europa é, agora, reconhecida 

como um dos grandes fatores de risco à saúde da população. Pela primeira 

vez desde o início da sua publicação, o Global Burden of Disease Study 

classificou o fator ambiental dentre os mais importantes para a carga de 

doenças em todo o mundo (Lozano et al., 2012). 

A somatória de cada um destes fatores de risco descritos, mais o sinergismo 

entre alguns desses fatores aumenta exponencialmente os riscos de 

desenvolvimento da doença cardiovascular. Diversos algoritmos têm sido 

criados com base em análises de regressão de estudos populacionais, por 

meio dos quais a identificação do risco global é aprimorada 

substancialmente. Entre os algoritmos existentes, o Escore de Risco de 

Framingham, o Escore de Risco de Reynolds − que inclui a proteína C-

reativa e o antecedente familiar de doença coronariana prematura, ainda o 

Escore de Risco Global e o Escore de Risco pelo Tempo de Vida, são as 

opções de escores de risco (ER). O ER de Framingham estima a 

probabilidade de ocorrer infarto do miocárdio ou morte por doença 

coronariana no período de 10 anos em indivíduos sem diagnóstico prévio de 

aterosclerose clínica identificando adequadamente indivíduos de alto e baixo 

risco; o ER de Reynolds estima a probabilidade de infarto do miocárdio, 

acidente vascular encefálico (AVE), morte e revascularização do miocárdio 

em 10 anos; o ER Global estima o risco de infarto do miocárdio, AVE, 

insuficiência vascular periférica ou insuficiência cardíaca em 10 anos (Xavier 

et al., 2013). Já o ER pelo Tempo de Vida, utilizado a partir dos 45 anos, 

avalia a probabilidade de um indivíduo a partir dessa idade apresentar um 

evento isquêmico. A combinação de um escore de curto prazo com outro de 

longo prazo permite melhor estimativa de risco. Existem três etapas para 

esta estratificação do risco: (1) a determinação da presença de doença 

aterosclerótica significativa ou de seus equivalentes; (2) a utilização dos 

escores de predição do risco; e (3) a reclassificação do risco predito pela 

presença de fatores agravantes do risco. O ER Global deve ser utilizado na 
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avaliação inicial entre os indivíduos para identificar aqueles que são 

considerados de baixo risco com probabilidade < 5% de apresentarem os 

principais eventos cardiovasculares (DAC, AVE, doença arterial obstrutiva 

periférica ou insuficiência cardíaca) em 10 anos. Os pacientes classificados 

nessa categoria e que apresentem histórico familiar de doença 

cardiovascular prematura serão reclassificados para risco intermediário. São 

considerados ainda de risco INTERMEDIÁRIO homens com risco calculado 

≥ 5% e ≤ 20% e mulheres com risco calculado ≥ 5% e ≤ 10% de ocorrência 

de algum dos eventos citados. São considerados de ALTO RISCO aqueles 

com risco calculado > 20% para homens e > 10% para mulheres no período 

de 10 anos (Xavier et al., 2013). 

 

 

2.2 A poluição e a mortalidade por problemas cardiovasculares 

 

Uma revisão sistemática apresentada no 2010 Global Burden of 

Disease (GBD, 2010), que avaliou os principais riscos para a saúde global, 

constatou que poluição do ar sob a forma de material particulado contribuiu 

anualmente para mais de 3,2 milhões de mortes prematuras em todo o 

mundo e mais de 74 milhões de pessoas com anos de vida saudável 

perdidos (HEI, 2012).  

Dentre aqueles que estudaram os efeitos das exposições de curta 

duração, um deles realizado em 90 cidades dos EUA (incluindo 50 milhões 

de indivíduos), encontrou-se um aumento da mortalidade cardiopulmonar 

diária de 0,31% para cada aumento de 10µg/m3 de PM10 medido em período 

de 24 horas (Samet et al., 2000). 

Um grande estudo desenvolvido nesta área nos Estados Unidos, o 

National Morbity, Mortality, and Air Pollution Study (NMMAPS), avaliou a 

mortalidade causada por poluição atmosférica utilizando dados obtidos de 90 

cidades. Procurou-se avaliar a associação entre pequenas variações de 

material particulado e a mortalidade dos cidadãos nesses municípios. As 

principais conclusões foram que o material particulado exerceu influência 
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independente sobre a mortalidade, quando comparado a outros poluentes 

gasosos (NO2, SO2 e O3) (Bell et al., 2004, 2007).  

Outro estudo também nos Estados Unidos, Zanobetti et al. (2007) 

avaliaram 196.000 sobreviventes de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) em 21 

cidades americanas e concluíram que o risco de complicações, como morte 

por insuficiência cardíaca descompensada, era maior naqueles expostos a 

uma maior quantidade de PM10 por um maior período de tempo. 

Muitos outros estudos, então, passaram a ser desenvolvidos fora dos 

Estados Unidos, dentre eles e um dos mais importantes o Air Pollution and 

Health: European Approach (APHEA), que foi desenvolvido na Europa, 

avaliou os efeitos da poluição atmosférica, por meio da mensuração diária 

dos níveis de material particulado (PM10), sobre as taxas de mortalidade e o 

resultado mostrou um incremento de 0,2 a 0,6% de mortes diárias para cada 

aumento de 10µg/m3 na concentração diária de PM10.
  As conclusões foram 

parecidas com outros estudos anteriores realizados nos Estados Unidos, 

como foi o caso do NMMAPS (Katsouyanni, 2003) e do estudo Air Pollution 

and Health: A European and North American Approach (APHENA) (Samoli et 

al., 2008).  

Em relação aos efeitos crônicos, Pope et al. (2004), em um 

acompanhamento de 500.000 adultos por um período de 16 anos, 

encontraram aumentos de 8% a 18% na mortalidade por doença cardíaca 

isquêmica, insuficiência cardíaca e arritmias para cada 10 µg/m3 de 

elevação na concentração de PM2,5 em exposições prolongadas. Com a 

redução da PM2,5 verificada num período de oito anos posterior ao início do 

estudo (1974-1989), houve uma redução do risco da mortalidade total 

(RR=0,73) e de mortalidade cardiovascular (RR=0,69) para cada 10 µg /m3 

de redução de PM2,5 em médias diárias. Em outra pesquisa, o mesmo autor 

demonstrou que o aumento de 10g/m3 na média diária na concentração de 

PM2.5, seria capaz de incrementar o risco relativo (RR) de mortalidade por 

doenças cardiovasculares de 0,4% a 1,0% (Pope & Dockery, 2006).  

Dentro do estudo multicêntrico European Study of Cohorts for Air 

Pollution Effects (ESCAPE, 2014), houve uma investigação específica no 
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sentido de se avaliar a associação da exposição a longo prazo a diversos 

poluentes atmosféricos e mortalidade por doença cardiovascular (DCV) e 

foram utilizados dados de 22 estudos de coorte europeus. Usando um 

protocolo padronizado, a exposição à poluição do ar específico da área de 

estudo no endereço residencial foi caracterizada como concentrações 

médias anuais de: óxidos de nitrogênio (NO2 e NOx); partículas com 

diâmetros inferiores a 2,5 µm (PM2,5), inferior a 10 m (PM10), e 10 µm a 2,5 

µm (PM grossa). A absorção PM2.5 foi estimada por modelos de regressão 

de uso do solo e indicadores de tráfego. A população estudada foi de 

367.383 participantes, com 9.994 mortes por doenças cardiovasculares 

(incluindo 4.992 de doença cardíaca isquêmica, 2264 por infarto do 

miocárdio e 2.484 por doença cerebrovascular). A maioria das taxas de risco 

obtiveram resultados de, aproximadamente, 1,0, exceto para a massa das 

partículas e mortalidade por doença cerebrovascular; para PM2.5, o hazard 

ratio foi de 1,21 (IC 95% 0,87-1,69) por 5 µg/m2 e para PM10 de 1,22 (IC 95% 

0,91-1,63) por 10 µg/m2. Na análise conjunta dos dados de 22 grupos 

europeus, a maioria das taxas de risco para a associação entre poluentes 

atmosféricos e mortalidade por doenças cardiovasculares em geral e com as 

doenças cardiovasculares em específico foi de, aproximadamente, 1,0; com 

exceção da mortalidade por doença cerebrovascular para os quais não havia 

evidências sugestivas de associação (Beelen et al., 2014). 

 

 

2.3 Morbidade por problemas cardiovasculares e poluição 

 

Diversos trabalhos demonstram haver efeitos deletérios à saúde 

humana, especificamente no que diz respeito à morbidade por doenças 

cardiovasculares em pessoas expostas tanto em períodos de curta duração 

como em longos períodos de contato com poluentes atmosféricos. 

Dados do Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factor study, 

que foi o primeiro artigo de atualização do Global Burden of Disease de 

2013, evidenciam que parte importante da carga de doenças no Brasil e no 
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mundo está ligada às doenças cardiovasculares. Nesse estudo, a doença 

aterosclerótica coronariana (DAC) aparece como a principal causa de anos 

de vida perdidos (years of life lost) e de anos de vida ajustados para 

incapacitação (disability-adjusted life years) no mundo e no Brasil dentre 79 

fatores de risco avaliados em três grupos principais: comportamental, 

ambiental e ocupacional, e ainda fatores de risco metabólicos, sendo que os 

fatores mais significativos para avaliação da carga global de doenças foram: 

dieta, hipertensão arterial sistólica, má nutrição materno infantil, tabagismo, 

poluição atmosférica e aumento do índice de massa corpórea (IMC), sendo 

que a poluição do ar foi responsável por 5,5 milhões de mortes e 141,5 

milhões de indivíduos incapacitados em todo o mundo. O acidente vascular 

encefálico (AVE) ocupa a terceira posição como principal causa de anos de 

vida perdidos e de anos de vida perdidos ajustados para incapacitação no 

mundo, perdendo para as infecções respiratórias. No Brasil, o AVE também 

ocupa a terceira posição como principal causa de anos de vida perdidos 

(GBD, 2013). Segundo este levantamento, a partir dos dados dos relatórios 

de 2010 e 2013, 22% da população mundial teve redução nos anos de vida 

com qualidade por efeitos da poluição do ar. 

Foi também demonstrado por outros autores um aumento de 0,8% e 

0,7% nas internações por insuficiência cardíaca e por doença isquêmica 

coronariana, respectivamente, para cada elevação de 10µg/m3 de PM10 

(Morris et al., 2011). Outro estudo, utilizando, desta vez, a PM2.5, observou 

um aumento de 1,28% no risco de insuficiência cardíaca e de 4,5% nos 

eventos por síndromes coronárias agudas, para cada elevação de 10µg/m3 

diário deste poluente (Dominici et al., 2006). 

Várias outras pesquisas mostraram que a associação entre elevações 

transitórias de poluição por PM2,5 e a incidência de infarto agudo do 

miocárdio, quer fosse quando avaliado por apenas algumas horas após a 

exposição, ou ainda, num período de 24 horas (Pope et al., 2006; Torén et 

al., 2007; Brook et al., 2008). 

Estudos demonstraram, ainda, uma maior incidência de acidentes 

vasculares encefálicos (AVE) isquêmicos e hemorrágicos, diretamente 
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relacionada com um aumento transitório dos níveis de PM10 em avaliações 

diárias dos níveis do poluente (Hong et al., 2002). 

Um estudo em nove cidades americanas foi realizado para avaliar 

também a associação entre variações nos níveis de PM10 e o número de 

internações hospitalares por AVE isquêmico e hemorrágico. Foram incluídos 

indivíduos com idade maior ou igual a 65 anos. Os resultados foram 

avaliados separadamente em relação aos episódios isquêmicos (n=155.503) 

e aos hemorrágicos (n=19.314). Só houve associação entre as variações da 

PM10 com as internações por AVE isquêmico, sendo que, para cada 

aumento de 23 µg/m3de concentração de PM10, havia um aumento de 1,03% 

(IC 95% 0,04% a 2,04%) nas internações hospitalares (Wellenius et al., 

2005). 

Vários trabalhos têm, por outro lado, chamado a atenção para 

elevações nos níveis de pressão arterial em períodos de maior poluição 

atmosférica como aconteceu, por exemplo, em janeiro de 1985 na Europa 

Central, quando se verificou uma associação entre a poluição por material 

particulado e o aumento significativo dos níveis pressóricos. Esta 

observação foi registrada em habitantes residentes na cidade de Augsburg 

na Alemanha, participantes do estudo MONICA (Multinational MONItoring of 

trends and determinants in CArdiovascular disease), mesmo após o ajuste 

de outras variáveis (fatores de risco para hipertensão arterial) (Ibald et al., 

2001). 

Na cidade de Boston, doentes em reabilitação cardíaca pós-internação 

hospitalar foram mantidos em observação para controle dos níveis de 

pressão arterial por meio da monitorização residencial de pressão arterial 

(MRPA), tendo sido verificado um aumento de 2,8 mm de Hg na pressão 

sistólica e de 2,7 mm de Hg na pressão diastólica na média da aferição 

diária. Estes achados foram correlacionados com um aumento médio de 

10,5 µg/m3 de PM2,5 nos cinco dias que antecederam o registro das 

alterações nos níveis pressóricos (Brook et al., 2007). 

Além da evidência da relação linear entre o risco de doenças 

cardiovasculares e as variações nas concentrações de PM10 e de PM2,5, foi 
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também demonstrado que os efeitos deletérios cardiovasculares das 

partículas inaláveis eram acentuados pela presença de diabetes (duplicação 

do risco), obesidade, hipertensão, doenças pulmonares crônicas e 

cardiovascular prévia, sendo também mais evidentes em indivíduos mais 

idosos (Zanobetti et al., 2001; Dubowsky et al., 2006; Peel et al., 2007). 

Tal como para os efeitos agudos, foi também evidenciado um risco 

cardiovascular maior em indivíduos expostos cronicamente a partículas PM10 

e PM2,5, mesmo sendo portadores de outros fatores de risco, como 

dislipidemia, diabetes, obesidade, hipertensão, idade avançada ou 

antecedente de doenças pulmonares ou outras de origem cardiovascular 

(Bateson et al., 2004; Peel et al., 2007). 

De acordo com Pope et al. (2007), a evidência epidemiológica sugere 

que os efeitos cardiovasculares adversos dependem não só das 

concentrações dos poluentes, mas, também, do tempo de exposição e que 

as mais prolongadas têm efeitos cumulativos mais persistentes e mais 

importantes do que as curtas, embora estas últimas possam ter um impacto 

imediato mais evidente.  

O Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution (MESA) foi um 

estudo prospectivo de coorte de 10 anos, em que foi repetida 

sequencialmente a medida do escore de cálcio da artéria coronária por 

tomografia computadorizada em 6.795 participantes com idades entre 45-84 

anos inscritos em seis regiões metropolitanas nos EUA. Análises repetidas 

foram feitas em quase todos os participantes entre 2002 e 2005, para um 

subconjunto de participantes entre 2005 e 2007, e por metade de todos os 

participantes entre 2010 e 2012. A EIMC foi medida por ultrassonografia 

(USG) em todos os participantes no início do estudo e em 3.459 

participantes no período entre 2010-2012. O principal objetivo foi examinar a 

associação entre ambos e a progressão da calcificação da artéria coronária, 

e da EIMC em sujeitos submetidos a longos períodos de exposição a 

concentrações de poluentes do ar ambiente (dentro dos seis regiões 

metropolitanas), ajustando-se o modelo estatístico para idade, sexo, etnia, 

características socioeconômicas, fatores de risco cardiovascular, e técnicas  
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utilizadas na realização da tomografia computadorizada e o USG Doppler de 

carótidas.  

A principal conclusão do estudo MESA foi de que o aumento da 

exposição em longo prazo da PM2,5 estaria associada a uma progressão 

mais rápida da aterosclerose coronária e a um risco aumentado de eventos 

coronários, tais como síndromes coronarianas agudas. Para testar esta 

hipótese, foram realizadas medidas seriadas de poluentes do ar e, 

simultaneamente, os dados da EIMC dos participantes e analisados por 

pesquisadores da Universidade de Washington. Concomitantemente à 

medição das concentrações dos poluentes, foi analisada a variabilidade 

destes dados de acordo com a características das seis cidades incluídas no 

estudo.  

Os resultados forneceram evidências diretas de que a exposição em 

longo prazo a material particulado fino (PM2,5) e o óxido de nitrogênio (NOx) 

do ar aceleram o desenvolvimento da aterosclerose em indivíduos 

saudáveis. O estudo constatou, ainda, que algumas pessoas podem ser 

mais suscetíveis, incluindo indivíduos mais idosos e aqueles com quadro 

prévio de hipertensão. Não houve diferenças significativas nos resultados 

quando o modelo foi ajustado para gênero e raça (Kaufman, 2016). 

Outros estudos ainda observaram a relação entre o material particulado 

fino e outros poluentes correlatos, com uma maior predisposição a arritmias 

cardíacas, dados estes encontrados em registros de pacientes que faziam 

controle periódicos do funcionamento de marca-passos cardíacos 

implantados (Rich et al.; Vedal et al., 2004; Metzger et al., 2007). 

O European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) 

também investiga na Europa os efeitos de longo prazo da poluição 

atmosférica sobre a saúde humana. O projeto estima que o impacto da 

poluição do ar, em especial o material particulado fino, sobre a população 

europeia seja bastante alto. No entanto, estas projeções sempre foram 

baseadas, principalmente, em estudos realizados na América do Norte. A 

estratégia propõe utilizar, de forma eficiente, os dados de saúde obtidos de 

estudos de coortes europeias.  
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Para estes estudos, a avaliação da exposição à poluição do ar baseia-

se no georreferenciamento domiciliar de cada um dos sujeitos participantes. 

Dentre os objetivos, está, ainda, o projeto de desenvolvimento de uma 

metodologia flexível para avaliação da exposição da população aos 

poluentes do ar (material particulado fino) em longo prazo e analisar as 

associações com índices de morbimortalidade por doenças crônicas na 

Europa, além das possíveis interferências na saúde perinatal, no 

aparecimento e agravamento de doenças respiratórias, como a asma em 

criança e a doença pulmonar obstrutiva crônica nos idosos e das doenças 

cardiovasculares nos adultos.  

Pretende-se, ainda, estabelecer uma relação entre níveis de poluentes 

do ar e a incidência de câncer em suas diversas formas. Está sendo criada 

uma base de dados para estimativas quantitativas dos impactos em longo 

prazo da poluição do ar sobre a saúde da comunidade europeia (Escape, 

2014). Em seus resultados preliminares referentes exclusivamente à meta-

análise, os dados mostraram que a exposição por longos períodos à 

poluição do ar estaria associada a uma maior probabilidade de um primeiro 

evento coronariano (Stafoggia et al., 2014).  

Estudos escandinavos indicaram diferentes níveis de exposição a 

determinados poluentes entre pessoas com diferentes níveis de educação e 

ocupação (Wittekoek et al., 1999; Zhu et al., 2002). Outra razão justificável 

para maior incidência de morbidade nesta população seria pelo fato de que a 

maioria das pessoas que tem menor instrução, geralmente, tem piores 

condições de vida, com alimentação inadequada e maior incidência de 

doenças preexistentes, muitas vezes, com assistência e tratamentos 

médicos precários e inadequados, o que levaria a uma maior predisposição 

a enfermidades relacionadas à poluição do ar. 

 

Em estudo realizado no Brasil, Gouveia et al. (2003), num 

levantamento de séries temporais, mostraram que os indivíduos idosos são 

os mais suscetíveis a doenças causadas por poluentes atmosféricos. O 

incremento progressivo dos níveis de poluentes estaria associado a uma 
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maior morbidade por doenças cardiovasculares (Lin et al., 2003; Cendo et 

al.; Gouveia et al., 2006). Alterações nos níveis de pressão arterial e 

variação na frequência cardíaca foram observadas em controladores de 

tráfego monitorados no município de São Paulo (Lombardi et al., 2010).  

Em outro estudo, foi observado também um aumento na incidência de 

arritmias cardíacas, principalmente agudas, em pessoas expostas a maiores 

níveis de CO e NO2 emitidos por veículos automotores (Santos, et al., 2008) 

e que os pacientes diabéticos também teriam uma maior suscetibilidade ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares ligadas à poluição 

atmosférica (Pereira Filho et al., 2008).  

Após levantamento de dados sobre internações hospitalares de 

pacientes idosos (64 anos ou mais), chegou-se à conclusão de que a 

poluição atmosférica em São Paulo exerce forte influência sobre o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, gerando um impacto grande 

sobre as despesas de saúde pública do município (Miraglia et al., 2008) 

 

 

2.4 Poluição do ar e doença aterosclerótica 

 

A aterosclerose é um processo dinâmico e evolutivo a partir do dano 

endotelial que tem origem multifatorial e é considerada uma doença 

inflamatória da parede vascular, acometendo, principalmente, a camada 

íntima de artérias de médio e grande calibres (Santos et al., 2001). 

 A formação da placa aterosclerótica se inicia com a agressão ao 

endotélio vascular devido a diversos fatores de risco, como dislipidemia, 

diabetes, hipertensão arterial ou tabagismo. Como consequência, a 

disfunção endotelial aumenta a permeabilidade da íntima às lipoproteínas 

plasmáticas, favorecendo a retenção dessas no espaço subendotelial. Estas 

sofrem oxidação, causando a exposição de diversos determinantes 

antigênicos, tornando-as imunogênicas. O depósito de lipoproteínas na 

parede arterial, processo-chave no início da aterogênese, ocorre de maneira 

proporcional à concentração dessas lipoproteínas no plasma. Além do 
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aumento da permeabilidade às lipoproteínas, outra manifestação da 

disfunção endotelial é o surgimento de moléculas de adesão leucocitária na 

superfície endotelial, processo estimulado pela presença de LDL oxidada 

(LDL-ox). Os monócitos e linfócitos são atraídos para a intimidade da parede 

arterial até o espaço subendotelial, em que se diferenciam em macrófagos, 

que, por sua vez, captam as LDL, transformando-se em células espumosas, 

que são o principal constituinte das estrias gordurosas. Uma vez ativados, os 

macrófagos são, em grande parte, responsáveis pela progressão da placa 

aterosclerótica mediante a secreção de citocinas, e de enzimas proteolíticas, 

que amplificam a inflamação. Os linfócitos T, embora menos numerosos que 

os macrófagos no interior do ateroma, são de grande importância na 

aterogênese (Hansson, 2005). 

Alguns mediadores da inflamação estimulam a migração e proliferação 

das células musculares lisas da camada média arterial que formarão parte 

da capa fibrosa da placa aterosclerótica. As placas estáveis têm o 

predomínio de colágeno, organizado em capa fibrosa espessa. As instáveis 

apresentam atividade inflamatória intensa, especialmente nas suas bordas 

laterais, com grande atividade proteolítica, núcleo lipídico e necrótico 

proeminente, e capa fibrótica tênue passível de ruptura, expondo o material 

lipídico altamente trombogênico. Este processo, também conhecido por 

aterotrombose, é um dos principais determinantes das manifestações 

clínicas da aterosclerose (Libby & Theroux, 2005).  

Há dois mecanismos descritos sobre os efeitos da poluição do ar, em 

especial, do material particulado, que contribuem para o desenvolvimento da 

doença aterosclerótica. O primeiro é um processo de estresse oxidativo que 

ocorre nos pneumócitos após o contato de agentes poluentes externos 

inalados como material particulado, fibras minerais, metais e policarbonetos 

com a superfície dos alvéolos desencadeando a liberação de mediadores 

pró-inflamatórios diretamente pelas células pulmonares (Brook et al., 2010).       

Apesar de todos os organismos aeróbios serem protegidos por processos 

antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos, um desbalanço entre agentes 

pró-oxidantes e antioxidantes pode resultar no desencadeamento de 
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mecanismos oxidantes, de inflamação. A produção de espécies reativas do 

oxigênio (ROS) induz a destruição e alteração na configuração do ácido 

desoxirribonucleico (DNA) celular e a inibição da apoptose. A peroxidação 

lipídica das membranas celulares e o acúmulo de produtos modificados do 

DNA contribuem também para o envelhecimento precoce das células e a 

carcinogênese pulmonar. Há outro possível mecanismo alternativo que 

consiste na translocação direta do material particulado, especialmente a 

partículas ultrafinas, para a corrente sanguínea (Valavanidis et al., 2013) 

(Figura 1). 

 
Figura 1 -  Mecanismos hipotéticos (clássico e alternativo) por meio dos quais o 

material particulado determinaria os efeitos cardiovasculares. Baseado 
em Mills et al., 2009, e Forastiere, 2013. 

 

O estresse oxidativo causado pelos poluentes atmosféricos seria capaz 

de sensibilizar genes ligados à atividade inflamatória, podendo agravar 

doenças pulmonares pré-existentes, como doença pulmonar obstrutiva 

crônica e asma, além de precipitar exacerbações agudas com maior 

predisposição a processos infecciosos (Smeeth et al., 2004).  

Por meio do segundo mecanismo (alternativo), haveria a passagem 

direta de material particulado ultrafino (PM0.1) ou constituintes como metais e 

compostos orgânicos para a circulação através da interface alvéolo-capilar 
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desencadeando, assim, um processo de vasoconstrição sistêmica com 

elevação da pressão arterial, uma maior adesividade plaquetária e um 

aumento no processo inflamatório com consequente disfunção endotelial e 

potencial para desencadeamento de eventos como síndrome coronariana, 

insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, acidente vascular encefálico e 

doença arterial obstrutiva periférica.  

Estes mecanismos ocorreriam também pelo aumento na produção de 

substâncias reativas do oxigênio (Nenmar et al., 2002) (Figura 2). Efeitos 

inflamatórios sistêmicos das citocinas ou moléculas oxidantes que emanam 

dos pulmões também poderiam afetar as placas ateroscleróticas, levando à 

progressão, à desestabilização  e/ou à ruptura. Entre outros efeitos 

sistêmicos, uma maior resistência à insulina, aumento dos níveis séricos de 

colesterol, diminuição da função da High Density Lipoprotein (HDL), aumento 

da coagulabilidade sanguínea e diminuição da fibrinólise, predispondo ao 

desencadeamento de fenômenos tromboembólicos (Nenmar et al., 2006).  

 

 
Figura 2-   Mecanismos estabelecidos para desfechos clínicos relacionados com a 

poluição atmosférica (Baseado em Newby et al., 2014). 

 

As células inflamatórias como macrófagos, linfócitos, neutrófilos e 

mastócitos participam ativamente do processo de aterogênese. Essas 

células passam a influenciar a remodelação vascular e iniciam o processo de 

desestabilização das placas mais avançadas, favorecendo o aparecimento 

de fenômenos tromboembólicos (Monteiro et al., 2006), que são 
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responsáveis pela etiopatogenia de várias doenças cardiovasculares (Figura 

3). Muitas experiências em animais também apoiaram o ponto de vista de 

que a exposição a PM2,5 pode contribuir para o processo de aterosclerose 

por mecanismos potenciais, incluindo estimulação da medula óssea, 

liberação de monócitos e alteração do tônus vasomotor (Fuji et al.; Suwa et 

al., 2002; Sun et al., 2005). 

 Num estudo em que ratos foram submetidos à exposição a PM2.5, 

observou-se um efeito sobre o tônus, dos níveis de inflamação vascular e 

aumento da aterosclerose aórtica (Sun et al., 2005).  

Além disso, experimentos com animais possibilitaram o estudo de 

outros mecanismos biológicos, que conectam a exposição a partículas do ar 

ao progresso da aterosclerose em longo prazo, e que a exposição a 

determinados poluentes poderia influenciar nos níveis de pressão arterial, na 

função autonômica e na oxidação de lipoproteínas de baixa densidade 

(Sharman, 2002; Brook et al., 2004). 

 

 
Figura 3 -   Possíveis efeitos da poluição do ar na morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares. Baseado em Mills et al., 2009 e Forastiere et al., 2013. 
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Vários estudos têm apontado uma relação entre a função endotelial e a 

exposição ao material particulado. Briet et al. (2007) e Santoro et al. (2012) 

demonstraram que a disfunção endotelial pode ocorrer sem alterações 

estruturais ateroscleróticas em mulheres jovens com endometriose, o que 

sublinhou a importância de investigar este parâmetro especialmente em 

pessoas jovens e saudáveis, para confirmar a precocidade da disfunção 

endotelial por meio da mensuração da EIMC. Hoffmann et al. (2007) 

mostraram que a exposição a partículas finas estava associada à 

calcificação das artérias coronárias (CAC), e relacionada de forma relevante 

com a EIMC. Wilker et al. (2013) relataram que a concentração média anual 

de carbono negro foi associada ao aumento da EIMC na população de 

idosos.  

 
 
2.5 Métodos diagnósticos auxiliares para avaliação de risco da 

doença aterosclerótica 

 

Há um constante interesse em se diagnosticar a doença aterosclerótica 

nos indivíduos assintomáticos, visto que, mesmo a doença vascular 

obstrutiva grave, muitas vezes, pode se manifestar por mínimos sintomas, 

de maneira insidiosa, ou, ainda, ser totalmente assintomática. A morte súbita 

é a manifestação inicial mais temida do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). A 

maioria das mortes por IAM ocorre nas primeiras horas de manifestação da 

doença, sendo 40%-65% dos casos na primeira hora e, aproximadamente, 

80% nas primeiras 24 horas, sendo as arritmias ventriculares complexas a 

principal causa responsável pelo por este tipo de desfecho, (Myeburg & 

Castellanos, 2011). 

O evento coronariano agudo é a primeira manifestação de DAC em 

cerca de metade dos indivíduos, sendo 50% desses fatais. A alta 

mortalidade associada e a ausência de sintomas prévios tornam a 

identificação dos indivíduos em risco crucial para a prevenção efetiva das 

mortes por DCV (Freire et al., 2015).  
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Os métodos de rastreamento mais comumente utilizados, como o 

escore de Framingham, que utiliza um cálculo de porcentagem de risco para 

doença cardiovascular nos próximos 10 anos, usa como parâmetros o sexo, 

colesterol total, HDL, níveis pressóricos, presença de diabetes e tabagismo, 

apresenta algumas limitações, tais como não se considerar a história 

familiar, o sedentarismo, além da não avaliação de alguns marcadores 

inflamatórios, tais como a proteína C reativa (PCR), que é considerado um 

marcador de risco independente e forte preditor de eventos 

cardiovasculares, e sinaliza possível processo de inflamação da camada 

endotelial (Pasceri et al., 2003). 

Outros marcadores séricos, como a Lipoproteínas A,  as frações 

apoliproteina a1/b, a interleucina 6 e a homocisteína, parecem atuar também 

como fatores que podem modular a aterogênese e a trombogênese 

(Tsimikas et al., 2006), além da mieloperoxidase, que é uma enzima cujos 

níveis elevados têm sido localizados nos sítios de inflamação e em placas 

vulneráveis após sua ruptura (Meuwese et al., 2007). 

Como a aterosclerose subclínica constitui uma inflamação crônica, 

difusa e multissistêmica, que envolve aspectos vasculares, metabólicos e 

imunológicos, o conceito principal de prevenção de eventos cardiovasculares 

envolve exames subsidiários que possibilitem a detecção precoce de lesões 

nos vasos.  

Baseado nisso, além dos exames laboratoriais, outros de imagem, 

como a ultrassonografia intravascular, a tomografia de coronária agregada 

ao escore de cálcio e o ecodoppler transcraniano, têm sido empregados com 

este propósito (Rumberger et al., 2001). Desde sua introdução por Aaslid et 

al. (1982), o doppler transcraniano (DTC) vem sendo aplicado com 

praticidade em várias situações diagnósticas. Com o auxílio de um sistema 

Doppler de baixa frequência (2 MHz), é possível medir os parâmetros 

fisiológicos da velocidade do fluxo sanguíneo nas artérias intracranianas. O 

DTC é um método útil para o estudo das alterações hemodinâmicas 

secundárias à estenose ou à oclusão do segmento extracraniano da artéria 

carótida interna e também pode ser utilizado como um teste de rastreamento 



2 Revisão de Literatura  31 

 

para estenose em pacientes com risco de doença aterosclerótica 

intracraniana. Possui como principais vantagens a possibilidade de uso à 

beira do leito e de ser repetido quando necessário, permitindo, assim, uma 

monitorização contínua, além de ser mais barato que outras técnicas e não 

necessitar de contrastes potencialmente letais.  

Por outro lado, algumas desvantagens são o fato de ser operador 

dependente e com potencial de demonstração de fluxo apenas em certos 

segmentos de grandes vasos intracranianos distais (Brucki & Massaro, 

2001). 

A avaliação da doença arterial coronariana (DAC) pode ser feita, ainda, 

por meio da tomografia computadorizada (TC), pela determinação do escore 

de cálcio (EC) coronariano ou, ainda, pela angiotomografia coronariana 

propriamente dita. O EC coronariano proporciona importantes informações 

prognósticas quando adicionadas aos escores clínicos de risco tradicionais e 

a outras modalidades diagnósticas, como a dosagem da proteína C reativa, 

por exemplo. Está indicada para a estratificação do risco cardiovascular 

global de pacientes assintomáticos com risco intermediário pelo escore de 

Framingham.  

Já a angiotomografia coronariana proporciona avaliação detalhada da 

anatomia das artérias coronárias, permitindo visualizar não apenas o lúmen, 

mas também as paredes arteriais coronarianas. Comparada à 

coronariografia invasiva convencional, a angiotomografia apresenta 

excelente acurácia para identificar e, principalmente, excluir a presença de 

lesões obstrutivas significativas. Adicionalmente, demonstrou-se ser capaz 

de proporcionar informações quando associadas a fatores de risco 

tradicionais e ao EC coronariano (Azevedo et al., 2012). Destaca-se, então, 

como método propedêutico na estratificação de risco e predição de eventos 

cardíacos adversos, especialmente em grupos de risco intermediário 

(Oudkerk et al., 2008), mas possui valor limitado como desfecho em estudos 

de progressão/regressão seriados, além de não se haver, ainda, valores de 

referência estabelecidos para a população brasileira (Budoff & Gul, 2008). 
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2.5.1 A ultrassonografia de carótidas como método para identificação 
da doença aterosclerótica 

 

Visando a um aperfeiçoamento maior na detecção precoce da doença 

aterosclerótica e da consequente aterotrombose, alguns exames 

subsidiários, como a ultrassonografia de carótidas, mais precisamente, a 

medida da espessura da camada intima média de carótida (EIMC), cujo 

procedimento é rápido e não invasivo (Todd et al., 2007), tem sido 

progressivamente utilizada nos desfechos de vários estudos sobre eventos 

cardiovasculares, entre  eles, o acidente vascular cerebral e infarto agudo do 

miocárdio (Nambi et al., 2010). É uma técnica validada e bastante utilizada 

na avaliação da progressão da doença aterosclerótica desde as fases 

iniciais. Utiliza-se a ultrassonografia no modo bidimensional com um 

transdutor de alta resolução acoplado a processador automático de imagens 

e Softwares com pacotes vasculares para cálculos de velocidade de pico 

sistólica, velocidade diastólica final, relação de velocidades dos fluxos, 

índices de resistência e pulsatilidade, tempo de aceleração do fluxo, integral 

da velocidade de fluxo e do volume de fluxo, e medida automática da EIMC. 

A reprodutibilidade das medidas depende do segmento avaliado, da 

espessura total medida e do tipo de aferição realizada. Tem-se sugerido que 

a variabilidade da medida é menor quando se determina a espessura média 

do segmento distal da artéria carótida comum em mais de uma direção. 

Além disso, há descritos também resultados distintos nas medidas causados 

por diferenças entre observadores, sendo que este viés é minimizado 

quando o procedimento é realizado pelo mesmo observador (Torres et al., 

2007) ou quando se utilizaram os detectores automáticos por meio de 

Softwares., de forma automática/semiautomática ou manual, utilizando-se 

imagem ultrassonográfica ao modo bidimensional. As medidas podem ser 

realizadas “offline” ou “online”. Mais recentemente, alguns equipamentos de 

ultrassom fornecem outra maneira de se medir a EIMC em tempo real por 

sinal de radiofrequência; porém não existem estudos com tabelas 

normativas utilizando-se essa medida. A caracterização ultrassonográfica da 

EIMC deve ser realizada com o vaso sanguíneo em corte longitudinal, as 
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paredes bem alinhadas, de maneira que se forme um padrão de dupla linha 

com definição das interfaces luz-íntima e média-adventícia. A distância entre 

as duas interfaces acústicas é considerada a medida da EIMC. Define-se 

como placa carotídea ateromatosa uma estrutura focal estendendo-se, no 

mínimo, 0,5 mm para a luz do vaso, e/ou medindo mais do que 50% do 

valor da medida da EIMC adjacente, e/ou, ainda, uma medida da EIMC 

maior que 1,5 mm (Freire et al., 2015) (Figura 4).  

 

 
Figura 4 -    Ilustração esquemática demonstrando exemplos de medida da EMI e de 

placas. Medida da EMI: (A). Medidas diferentes de três placas carotídeas 
(B) protusão ≥ 0,5 mm para a luz do vaso; (C.) medida > 50% do valor da 
medida da EMI adjacente; (D). Medida de EMI > 1,5 mm (Freire et al., 
2015). 

 

Den Ruijter (2012) conduziu uma meta-análise para avaliar a acurácia 

do método e obteve resultados contraditórios, pelas diferentes metodologias 

empregadas na medida da EIMC, como o local, a técnica, o equipamento e o 

tipo de medida considerada para a análise. Talvez não só a variação na 

maneira de medir mas também as variações relacionadas à idade, ao sexo,  

à raça,  ao número de eventos, aos valores de corte para os grupos de risco 

e às definições dos desfechos sejam suficientes para explicar por que as 

evidências não são consistentes nos diversos estudos clínicos. A evidência 

de que a medição da espessura da carótida comum íntima-média (EIMC) 

melhora os escores de risco na previsão do risco absoluto de eventos 

cardiovasculares é inconsistente. Nesta meta-análise, foram incluídos 
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estudos nos quais os participantes foram retirados da população em geral, 

mas sem patologia cardiocerebrovascular prévia. A EIMC e o Escore de 

Framingham foram medidos no início do estudo, tendo como desfecho a 

ocorrência do infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral pela 

primeira vez. Sabe-se que os principais fatores de risco para essas doenças 

são a hipertensão arterial, a dislipidemia, o tabagismo e o diabetes.  

Foram incluídos 14 coortes de base populacional com 45.828 

indivíduos. Durante um seguimento médio de 11 anos, 4.007 sujeitos 

desenvolveram, pela primeira vez, um evento coronariano ou acidente 

vascular cerebral. Primeiro, o modelo foi reajustado para o Escore e, depois, 

para as medidas do EIMC. A conclusão foi que a adição das medidas da 

EIMC ao escore de risco de Framingham foi associada a uma melhor 

predição do risco de eventos cardiovasculares em 10 anos, mas essa 

melhoria não teria significância clínica. 

Diante dessa lacuna entre os estudos e a aplicabilidade clínica, as 

diretrizes mundiais sobre ultrassonografia de carótidas colocam 

recomendações distintas. O consenso da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia recomenda a medida da EIMC das carótidas para refinar a 

classificação de risco cardiovascular, em indivíduos assintomáticos, 

principalmente naqueles com risco intermediário. A última diretriz americana, 

porém, não recomenda esta metodologia para avaliação do risco de primeiro 

evento cardiovascular. Já pelas últimas diretrizes brasileiras, a placa 

carotídea ateromatosa poderia ser definida como uma estrutura focal, 

estendendo-se, no mínimo, 0,5 mm para a luz do vaso, e/ou medindo mais 

do que 50% do valor da medida da EIMC adjacente, e/ou, ainda, uma 

medida de EIMC maior que 1,5 mm em valores absolutos. O aumento da 

EIMC acima de 1,0 mm seria considerado um dos fatores agravantes que 

indicaria uma reclassificação dos indivíduos de risco intermediário para alto 

risco (Freire et al., 2014). É muito utilizada, ainda, para se avaliar o efeito 

cumulativo produzido pelos diversos fatores de risco no desenvolvimento da 

doença aterosclerótica, além de ser um preditor independente de riscos 

futuros de doença cardiovascular (O’Leary et al., 1999; Greenland et al., 
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2000). É comumente utilizado como modelo de desfecho intermediário em 

pesquisas como marcador da doença aterosclerótica (Lorenz et al., 2006). 

Sob condições padronizadas, a reprodutibilidade tem se mostrado útil em 

grandes estudos clínicos multicêntricos (Bots & Grobbee, 2002; Touboul et 

al., 2005).  

O Cardiovascular Health Study avaliou 5.858 indivíduos com idade 

acima de 65 anos sem sinais ou sintomas de doença cardiovascular por um 

período médio de 6,2 anos. Aqueles que se encontravam no maior quintil 

para os valores da EIMC tiveram risco relativo (RR) de 3,87(ajustado para 

idade e sexo) maior para desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio 

(IAM) ou acidente vascular encefálico (AVE), comparado com aqueles que 

se encontravam no menor quintil. A conclusão foi que a EIMC foi 

considerada como um forte preditor de eventos cardiovasculares comparável 

aos demais fatores de risco tradicionais e, ainda, quando ajustado a eles, a 

EIMC foi a variável que mais fortemente estava associada com eventos 

cardíacos (O’Leary et al., 1999). 

O Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study encontrou um 

incremento na ordem de 11% nas chances para eventos cardiovasculares 

para cada 0.1-mm no aumento da EIMC (Salonen et al., 1993). O Rotterdam 

Study foi um estudo desenvolvido em um único local, do tipo longitudinal, 

envolvendo 7.983 pacientes com idade acima de 55 anos e seguimento por 

um período de 2,7 anos. Quando ajustado para idade e sexo, a razão de 

chances (odds ratio - OR) para o aumento do EIMC foi de 1,41 para AVE e 

1,43 para IAM (Bots et al., 1997). 

Uma revisão sistemática e de meta-análise sobre a predição de 

eventos clínicos cardiovasculares em relação ao espessamento da íntima 

média carotídea foi realizada utilizando-se oito grandes estudos: KIHD 

(Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study), ARIC (Atherosclerosis 

Risk in Communities Study), o Rotterdam Study, o Cardiovascular Health 

Study, o Malmo Diet and Cancer Study, o LILAC (Longitudinal Investigation 

for the Longevity and Aging in Hokkaido County) e o CAPS (Carotid 

Atherosclerosis Progression Study). As conclusões dos autores foram de 



2 Revisão de Literatura  36 

 

que a medida da EIMC foi considerada uma técnica bem validada para 

seguimento da progressão da aterosclerose em estudos clínicos.  

 

2.5.1.1 –Poluição atmosférica, tráfego veicular e EIMC 

 

Em conjunto com outras técnicas de avaliação não invasivas, o estudo 

da progressão da EIMC é particularmente atraente para estudos sobre 

poluição atmosférica e é considerado o único desfecho validado em estudos 

longitudinais (Kunzli et al., 2010). Os mesmos autores concluíram que a 

EIMC é um bom marcador para estudos que pretendam investigar a 

influência de longas exposições aos poluentes atmosféricos na aterogênese. 

No Ambient Air Pollution and Atherosclerosis in Los Angeles, foi 

evidenciada uma maior espessura da íntima-média carotídea em 

comunidades com sujeitos sem doença cardiovasculares clínica e 

cronicamente mais expostas à poluição atmosférica. Ficou demonstrado um 

aumento de 4-6% desta espessura para cada aumento de 10 µg/m3 da 

concentração média de PM 2,5 em exposições prolongadas. Neste estudo, 

verificou-se, ainda, um aumento maior da EIMC em indivíduos com idade 

superior a 60 anos, do sexo feminino, naqueles que nunca tinham fumado e 

também nos que estavam em uso de alguma terapêutica específica para 

dislipidemia. Nestes últimos, o aumento da espessura foi de 12-16% e, nas 

mulheres com mais de 60 anos, de 14-19% para cada aumento de 10 µg/m3 

de PM2,5 de média diária avaliados num período de um ano (Kunzli et al., 

2005).  

Estudos ainda mostram que a espessura da íntima média correlaciona-

se com os demais fatores de risco de doenças cardíacas e é considerada 

também como um preditor de vasculopatia (Oren et al., 2003). A correlação 

entre EIMC e os eventos cardiovasculares tem sido avaliada por meio de 

longos ensaios clínicos prospectivos em sujeitos sabidamente portadores de 

doença cardiovascular (DCV) ou, ainda, em indivíduos com idade de 45 

anos ou mais sem evidências clínicas de DCV e de maneira consistente a 

EIMC sempre esteve associada com o risco de eventos cardiovasculares 
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(Todd et al., 2007). Outra meta-análise realizada por Liu et al., (2015) sobre 

os impactos da poluição ar (PM2,5, PM10) sobre a EIMC pesquisou 56 

estudos, sendo que 11 artigos preencheram os critérios de inclusão. Na 

análise global, aumentos de 10 μg/m3 nas PM2,5 e PM10 foram associados a 

um aumento da EIMC em 16,79 μm, (IC 95%, 4,95-28,63 μm) e 9,13 μm, (IC 

95% 5,79-14,04 μm), respectivamente. Os resultados apresentados na 

análise de subgrupos individualmente (dos 11 artigos) foram comparados 

com os da análise global (meta-análise) em relação aos valores de 

referência e a conclusão foi de que o impacto da proximidade do tráfego na 

EIMC foi considerado incerto.  

Vários estudos dentro desta mesma meta-análise sobre exposição em 

longo prazo ao material particulado (PM2,5, PM10) mostraram que as 

concentrações mais elevadas estavam diretamente associadas ao aumento 

da EIMC. No entanto, nem todos os estudos encontraram resultados 

significativos, de modo que a associação entre o material particulado e a 

EIMC também foi considerada incerta. Porém, na estimativa geral dos 

resultados, observou-se associação significativa e positiva entre PM2,5 e 

EIMC. Quando comparadas à análise geral, os subgrupos foram associados 

com menor heterogeneidade e mantiveram a mesma direção de efeito 

estimado, quando os modelos foram ajustados para idade, sexo, raça, 

fatores socioeconômicos, dieta, tabagismo, atividade física, lipídios no 

sangue, diabetes, hipertensão e índice de massa corporal.  

Cinco outros estudos desta revisão sistemática (Künzli et al.; Lenters et 

al., 2010; Gan et al., 2014; Perez et al., 2015) referiram-se à relação entre 

EIMC e proximidade ao tráfego. Devido à expressão de dados diferentes 

resultados de metodologias distintas, não foi possível realizar meta-análise.         

Viver perto de estradas principais pode indicar uma alta exposição a 

emissões de poluentes veiculares relacionadas ao tráfego, como partículas 

ultrafinas e outros poluentes com alta atividade pró-oxidante especialmente 

partículas a partir da combustão de diesel (Zhu et al., 2002). Perez et al. 

(2015) concluíram, também, em seu estudo, que morar na proximidade de 

vias de alto tráfego pode ser positivamente associado às medidas da EIMC. 
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Künzli et al. (2010) mostraram que um incremento de 10 μg/m3 nas PM2,5 

anuais foi associado a um aumento de 2,5 μm (IC95%, 0,3-5,4 μm) na EIMC, 

que não teve efeito significativo.  

Pessoas que habitam num raio de até 100 m da via principal tiveram 

um aumento da EIMC anual na ordem de 5,5 μm (IC95%, 0,13-10,79 μm) 

em comparação com pessoas que vivem mais longe do tráfego. Lenters et 

al. (2010) não encontraram uma direção consistente de associação entre 

indicadores de tráfego (proximidade do tráfego, densidade de tráfego) e 

EIMC. Similarmente, os resultados foram também representados por Gan et 

al. (2014).  

Vários outros estudos recentes observando as associações de EIMC 

com exposição ao combustível de biomassa descrito por Painschab et al. 

(2013) e a poluição do ar relacionada com o tráfego (Rivera et al., 2013) 

mostraram resultados estatisticamente significativos. Armijos et al. (2015) 

examinaram a associação da exposição em longo prazo ao tráfego com 

EIMC em crianças. Os resultados mostraram que as que residem a menos 

de 100 metros da estrada de tráfego intenso tiveram um aumento médio e 

máximo da EIMC de 15% e 11% em comparação com os que vivem a mais 

de 200 metros de distância (p = 0,0001). Os participantes com menor 

escolaridade foram considerados mais vulneráveis quando expostos a PM2,5. 

Uma das razões foi que, devido às más condições de vida e ao baixo poder 

socioeconômico, as pessoas com menor escolaridade tendem a viver em 

regiões mais retiradas e com habitações próximas a estradas 

movimentadas, ficando, assim, mais expostas a múltiplos poluentes 

atmosféricos.  

Quase todos os estudos incluídos nessa meta-análise usaram modelo 

de regressão linear para estimar a relação entre determinada matéria (PM2.5, 

PM10) e EIMC.  

Outro estudo realizado pela United States Enviromental Protection 

Agency (EPA), em 2014, indicou que as vias, geralmente, influenciam a 

qualidade do ar em poucas centenas metros – cerca de 100 a 200 m a favor 

do vento a partir da vizinhança de vias ou, ainda, corredores com 
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significativo tráfego de caminhões ou atividades ferroviárias. Esta distância 

varia de acordo com a localização e hora do dia, do ano, da meteorologia 

predominante, topografia, intensidade do uso do solo das proximidades, 

padrões de tráfego, bem como o tipo de poluente, categoria de veículos e de 

combustível utilizado, a intensidade de tráfego, e a velocidade e direção do 

vento, gerando grandes alterações sobre os níveis de poluentes perto das 

principais estradas.  

Geralmente, quanto mais tráfego, maiores são as emissões. No 

entanto, certas situações, como congestionamento, movimento de anda e 

para ou alta velocidade, combinação entre horário de pico de trânsito e 

períodos de menor fluxo veicular, como a madrugadas, a evaporação do 

combustível, o desgaste dos freios e dos pneus, e, ainda, a poeira levantada 

pela sujidade das vias de tráfego são variáveis, normalmente, não 

mensuradas. Certas condições de vento e terreno, certas horas do dia, 

incluindo, a presença de paredes para proteção sonoras, edifícios, a 

presença e distribuição de vegetação no entorno também têm impacto sobre 

a dispersão de poluentes.  

Outra meta-análise conduzida por Lockhart et al. (2015) demonstrou 

que a associação mais forte encontrada foi entre a poluição do tráfego 

veicular e o desenvolvimento de placas ateroscleróticas, sendo que outros 

efeitos sobre a saúde apresentarem vários e menores níveis de evidência. 

Além disso, a análise dos efeitos causados pelos poluentes individuais é 

limitada à medida que as pessoas são expostas a uma mistura de poluentes 

atmosféricos, sem se definir o impacto específico de cada um. Também se 

concluiu que os níveis de tráfego relacionados com a poluição do ar são 

afetados por vários fatores ambientais, como o clima, estações do ano, 

configuração de ruas e avenidas, projeto de estradas e a composição da 

vegetação circundante.  

Devido a estes inúmeros fatores, cada localização espacial e temporal 

é única, tornando difícil a estimativa da poluição do ar relacionada ao tráfego 

e, em muitas pesquisas já realizadas, esses fatores foram analisados de 
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forma isolada e, portanto, suas interações sinérgicas não ficaram 

exatamente claras.  

 

2.5.2  Medidas antropométricas que auxiliam na avaliação de situações  
de potencial risco cardiovascular 

 

A obesidade contribui para o desenvolvimento de várias doenças 

crônicas, incluindo a doença arterial coronariana, a hipertensão arterial 

sistêmica, a dislipidemia e o diabetes melito tipo 2, levando a um maior risco 

de complicações cardiovasculares e morte. No cenário brasileiro, o aumento 

da obesidade em todas as faixas etárias tem se tornado igualmente 

preocupante (IBGE, 2014). Os jovens com idade entre 18 a 24 anos 

registram 38% de sobrepeso e a proporção de pessoas com mais de 18 

anos com obesidade, embora tenha se mantido estável nos últimos anos, é 

um dado preocupante apontado pela pesquisa e chega a 17,9% Os maiores 

índices de excesso de peso foram encontrados em pessoas com idade entre 

45 e 64 anos, e 61% estão acima do peso ideal (Lima, 2013). 

O índice de massa corporal (IMC) permite avaliar a obesidade, e tem 

sido utilizado na estratificação de risco cardiovascular e nas decisões 

terapêuticas relacionadas às situações clínicas associadas. Entretanto, 

sabe-se, desde a década de 50, que o tipo de distribuição de gordura 

corporal confere um risco variável de eventos cardiovasculares. A deposição 

excessiva de gordura visceral na região abdominal, chamada de obesidade 

androgênica, está associada a um risco maior de eventos coronarianos, 

diabetes do tipo II e hipertensão arterial sistêmica, em ambos os sexos e em 

diferentes etnias. Acredita-se que esse aumento no risco de complicações 

vasculares deve-se à heterogeneidade das propriedades metabólicas e à 

localização anatômica dos adipócitos, as quais levariam à resistência à ação 

da insulina. Apesar da quantificação acurada de tecido adiposo em 

compartimentos corporais, ela também pode ser realizada por meio de 

técnicas de imagem, como ressonância magnética, tomografia 

computadorizada e densitometria corporal total. Entretanto, essas técnicas 

são onerosas e complexas, sendo impraticável sua utilização na rotina 
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clínica. Já as medidas antropométricas simples, como a circunferência 

abdominal (CA) e a razão cintura/quadril (RCQ), demonstraram ser 

adequadas para estimar a quantidade de gordura abdominal. Recentemente, 

foi sugerido que a RCQ define melhor indivíduos de risco para doença 

cardiovascular, sendo que outros autores consideram que a medida da 

cintura é melhor preditor de obesidade, dislipidemia e risco cardiovascular 

(Picon et al., 2007). Alguns estudos demonstraram que a circunferência do 

pescoço (CP), assim como o IMC, a CA, e a RCQ, pode ser utilizada como 

marcador antropométrico para estimar risco cardiovascular (Pitanga et al., 

2005). Indivíduos com CP aumentada apresentaram maior proporção de 

hipertensão, diabetes, dislipidemias, obesidade e alteração nos marcadores 

de aterosclerose estudados. Apesar da escassez de estudos sobre a 

mensuração da CP como indicador de DCV, pode-se concluir que a CP é 

uma medida simples de ser realizada e pode, na prática clínica, ser utilizada 

como marcador antropométrico relevante, capaz de estimar fatores de risco 

cardiovascular (Pitanga et al., 2005). 

 

 

2.6   Métodos de avaliação da exposição ambiental aos poluentes 
atmosféricos gerados por tráfego veicular 

 

A complexidade dos ambientes urbanos, o aumento da contribuição 

das fontes móveis, a diversidade de poluentes e dos efeitos à saúde da 

população têm impulsionado o desenvolvimento de métodos para a 

avaliação da exposição humana à poluição relacionada ao tráfego em áreas 

urbanas (Toledo et al., 2011). São Paulo tem uma das maiores frotas de 

veículos do mundo circulando em, aproximadamente, 16.300 km de estradas 

em uma área densamente povoada. As emissões do tráfego de veículos são 

o principal contribuinte para níveis elevados de poluição atmosférica 

(CETESB, 2010). A cidade é de complexidade heterogênea no que se refere 

à emissão e exposição aos poluentes do ar.  
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Fatores como o tráfego mais intenso em algumas regiões, a maior 

proximidade de instalações industriais, estações ferroviária e aeroportos 

podem aumentar a concentração e limitar a dispersão dos poluentes, bem 

como, a existência de uma grande e complexa distribuição de fontes móveis 

e estacionárias que contribuem para a poluição do ar. A dispersão destes 

poluentes depende de parâmetros atmosféricos e do uso do solo, como, por 

exemplo, a existência de altos edifícios que influenciam o deslocamento de 

ventos. São variáveis, ainda, a diversidade da intensidade, distribuição e 

constituição dos poluentes emitidos por tipo de veículo (diesel, gasolina, 

álcool e flex), além do longo tempo gasto em congestionamentos diários. 

A quase totalidade dos estudos sobre os efeitos da poluição do ar 

sobre a saúde utiliza para a caracterização da exposição à poluição do ar os 

resultados fornecidos pelas estações de monitoramento da qualidade do ar. 

Entretanto, estes dados são dispersos e não evidenciam gradientes de 

exposição na região intraurbana pela heterogeneidade espacial da dispersão 

dos poluentes emitidos por fontes móveis, o que pode levar a erros de 

classificação da exposição entre sujeitos. Embora esta abordagem permita a 

avaliação de determinados poluentes do ar separadamente e com uma 

precisão temporal, alguns argumentam que as estações de monitorização 

são escassas e não localizadas em todos os lugares em que as pessoas 

vivem. Por motivos econômicos e administrativos, existem limitações no 

número e na distribuição dessas estações, e, portanto, não se pode detectar 

com precisão a heterogeneidade espacial da concentração de poluentes 

(Sahsuvaroglu et al., 2006; Woodruff et al., 2008; Habermann & Gouveia, 

2014). Portanto, se as informações usadas para avaliar a exposição da 

população só viessem das estações de monitoramento, talvez não fosse 

possível identificar uma fonte específica de poluição (Zhu et al., 2002; 

Habermann et al., 2010).  

Diversos estudos avaliam a densidade de poluentes de maneira direta 

por meio de dados de concentração médias destes e de medidas realizadas 

por estações de monitoramento da qualidade do ar. Entretanto, a distribuição 

dessas estações nas áreas urbanas avalia a concentração regional dos 
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poluentes, e não é precisa o suficiente para detectar a heterogeneidade 

espacial da concentração e dispersão dos poluentes emitidos por fontes 

móveis. Desta forma, outros estudos têm examinado os efeitos da poluição 

atmosférica na saúde, utilizando medidas indiretas a partir da exposição ao 

tráfego de veículos. Esta abordagem tem sido empregada em associação ou 

em substituição à medida direta obtida pela concentração média dos 

poluentes nas estações de monitoramento. O interesse no emprego da 

medida indireta em alguns estudos ocorre pela possibilidade de se obter 

uma estimativa da exposição para um local específico (Habermann et al., 

2010). Os principais métodos de avaliação de exposição humana aos 

poluentes de fontes veiculares utilizados mundialmente são: 

Avaliação da exposição humana baseada na proximidade das vias de 

tráfego intenso e na concentração veicular: Embora estes estudos 

considerem que, quanto mais próximo da fonte de poluição, maiores serão 

as concentrações dos poluentes e, portanto, maior a exposição, a distância 

entre as pessoas e a via é tomada como uma proxy da exposição aos 

poluentes relacionados ao tráfego, podendo avaliar o decaimento de 

poluentes e de seus efeitos em função da distância. Porém, não há uma 

distinção dos tipos de poluentes envolvidos, e da influência das condições 

meteorológicas e topográficas locais (Jerret et al., 2005). 

Outro indicador utiliza apenas a intensidade de tráfego veicular para 

avaliar a exposição aos poluentes por meio da média anual de tráfego diário 

e utiliza a contagem de carros/hora para estimar esta exposição. De acordo 

com o objetivo de cada trabalho, leva-se em consideração o tráfego da via 

principal mais próxima, o da rodovia mais próxima ou o tráfego das vias (vias 

principais ou não) contidas em distâncias (buffers) de 50 m, 100 m e 300 m 

(Medina-Ramon; Kim et al., 2008). Outra abordagem inclui a operação de 

multiplicação do comprimento das vias próximas às residências da 

população estudada pela média diária do fluxo de veículo dessas (Meng et 

al., 2007; Wilhem et al., 2008). 

Pode ser utilizada apenas a densidade de vias/veículos. A partir do 

endereço do sujeito georreferenciado e de dados do censo, calcula-se a 
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densidade de veículos obtida pela divisão do total de veículos do setor 

censitário por uma área (em quilômetros quadrados), referindo-se ao número 

de proprietários de veículos e não a sua circulação nas vias desta área 

(Reynolds et al., 2002). Estes dados fornecem uma estimativa do potencial 

de exposição às emissões por evaporação noturna de combustíveis. Existem 

estudos ainda que utilizam a combinação de vários indicadores da exposição 

ao tráfego veicular para estimar indiretamente a poluição atmosférica. Uma 

das metodologias mais amplamente utilizadas baseia-se na combinação de 

dados sobre o fluxo de veículos e a distância das vias no entorno do ponto 

de interesse (representando a dispersão de poluentes advindo dos veículos 

a partir do centro da rua) denominado densidade de tráfego ponderada pela 

distância (DTPD) (Pearson et al., 2000; Reynold et al., 2004; Medeiros et al., 

2009). Neste modelo, se assume que as emissões dos veículos nas vias se 

aproximam de uma distribuição gaussiana (normal) e que 96% dos 

poluentes emitidos pelo tráfego veicular se dispersam em até 500 pés/150 m 

do centro da via. Quanto maior o fluxo na via, maior a emissão de poluentes 

veiculares, aumentando as concentrações desses no espaço urbano, 

principalmente nas residências próxima às vias mais movimentadas (Figura 

5). 

O cálculo é feito individualmente para cada sujeito a ser estudado. Em 

síntese, os indicadores de exposição baseados em tráfego veicular têm sido 

aplicados em diversos estudos, porque são relativamente fáceis de 

interpretar e descrevem o quanto estão expostos às emissões veiculares 

aqueles que residem, principalmente, próximos de ruas movimentados e que 

as concentrações de poluentes perto de vias são bem correlacionadas com 

tráfego, de modo que estes indicadores podem ser usados como um 

indicador da exposição da população aos poluentes atmosféricos urbanos 

(Habermann et al., 2010). 
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Figura 5 - Perfil da concentração de poluentes emitidos pelo tráfego veicular 

conforme o modelo da Densidade de Tráfego Ponderada pela Distância. 
Adaptado de Pearson et al., 2000). 

 

Modelos de interpolação geoestatística estocática: Para se avaliar os 

níveis de exposição, os dados de concentrações dos poluentes obtidos em 

estações de monitoramento são interpolados por meio de técnicas de 

geoestatística. Os modelos de interpolação dependem destas técnicas 

determinísticas e estocásticas (emprego para uso estatístico do cálculo de 

probabilidade). As medições do poluente-alvo são obtidas num conjunto de 

estações de monitorização distribuídas por toda a área de estudo. Com base 

nessa informação, geram-se estimativas da concentração de poluentes em 

locais diferentes da localização das estações de monitoramento. A técnica 

geoestatística mais comum usada no campo da poluição do ar é a 

"krigagem" (Jerrett et al., 2001). É um método de regressão usado em 

geoestatística para aproximar ou interpolar dados. A vantagem deste método 

é o uso de dados reais de poluição e a possibilidade da realização de 

estudos de dose-resposta com limitações em relação às possíveis 

influências das condições meteorológicas, fatores específicos do terreno na 

dispersão dos poluentes e da existência de uma densa rede de 

monitoramento ou da coleta primária de dados com significante elevação do 

custo operacional (Toledo & Nardocci, 2011). 
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Modelos de análise de uso do solo: A análise baseia-se na avaliação 

da exposição a partir dos padrões de emissão, das formas utilização deste 

solo e do tráfego da área, sem necessidade de monitoramento específico, 

além de ser de baixo custo (Briggs et al., 1997; Lebret et al., 2000). 

Modelos de dispersão de poluentes: Os modelos de dispersão também 

são empregados para estimar a exposição. Neste caso, informações de 

emissão, dados meteorológicos e topográficos são necessários para estimar 

a concentração dos poluentes. Integram-se módulos meteorológicos e 

químicos na simulação da dinâmica atmosférica dos poluentes, melhorando 

a acurácia em relação aos modelos de dispersão simples. Têm como 

vantagem a análise das variações da poluição no tempo e espaço em 

diferentes escalas, porém são análises que demandam Softwares muito 

específicos, computadores de alto desempenho e pessoal técnico 

especializado, gerando alto custo operacional (Bellander et al., 2001). 

Modelos integrados de controle de emissão e meteorologia (IME): Os 

módulos meteorológicos e químicos são acoplados para simular dinâmicas 

na atmosfera. Nestes modelos, os dados meteorológicos são fornecidos aos 

módulos de estudo da composição química dos poluentes em tempo real em 

cada etapa da análise. São modelos úteis em áreas que não possuem 

estações meteorológicas em quantidades suficientes para uma adequada 

avaliação da qualidade do ar. Estes modelos não foram utilizados para 

estudos que tentam vincular a qualidade do ar à saúde, devido aos altos 

custos de implementação e aos requisitos de dados. No entanto, eles têm 

um potencial considerável, especialmente para áreas com grandes 

populações, por meio da detecção dos níveis de poluentes que são  

formados na atmosfera pelas reações químicas entre os poluentes primários, 

com destaque para o peróxido de hidrogênio (H2O2), o ácido sulfúrico 

(H2SO4), o ácido nítrico (HNO3), o trióxido de enxofre (SO3), os nitratos (NO3-

), os sulfatos (SO4 
2-) e o ozônio (O3).  

Os modelos de IME tipicamente compõem três módulos: 

meteorológico, transporte de química, e visualização e análise. Existe a 

descrição de condições atmosféricas, tais como movimento de ar, 
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temperatura, campos de pressão barométricos, cobertura de nuvem e 

precipitação. Permite recursos em tempo real e preditivos que ajudarão a 

encontrar o destino e o transporte de poluentes em ambientes intraurbanos. 

Assim, os problemas de qualidade do ar podem ser estudados em 

combinação com os padrões de atividade do tempo com muito mais precisão 

do que com os outros modelos analisados. Os modelos requerem sistemas 

de computação complexos, instalações sofisticadas, Software altamente 

qualificado e pessoal experiente para sua implementação e operação. Estes 

requisitos tornam a sua utilização pouco viável em pesquisas de larga escala 

(Otte; Yin et al., 2001). 

Modelos híbridos: Estes combinam o uso de monitoramento pessoal 

com um dos métodos citados anteriormente, permitindo validar as medidas 

de concentrações ambientais de poluentes como parâmetro da exposição 

humana. No entanto, o monitoramento pessoal é caro e depende da 

facilidade/custo da análise, sendo que sua aplicação requer que as demais 

técnicas de avaliação de exposição já tenham sido empregadas (Toledo et 

al., 2011). Na Tabela 1, abaixo, a síntese dos modelos de avaliação indireta 

da exposição humana aos poluentes atmosféricos. 
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Tabela 1 - Métodos de avaliação da exposição ambiental aos poluentes 
atmosféricos gerados por tráfego veicular 

 

Modelo 
Conceito 
teórico 

Limitações aos 
estudos na área da 

Saúde 
Requisitos de dados 

Necessidade 
de dados 

atualizados 

Proximidade 
baseada 

Baixo 
Estimativas de 
exposição bruta 

Volume de tráfego; Distância da 
linha de origem; Questionário 

Baixo 

Geoestatística Médio 
Depende da densidade 
da rede de 
monitoramento 

Medições de monitoramento Baixo 

Regressão de 
uso do solo 

Médio 
Depende da densidade 
de observações 

Volume de tráfego; Utilização do 
solo Meteorologia; Medidas de 
monitorização 

Médio 

Dispersão Médio 

Insumos extensivos 
Suposições irrealistas 
sobre o transporte de 
poluentes 

Volume de tráfego; Emissões 
provenientes de fontes pontuais; 
Meteorologia; Medidas de 
monitorização; Topografia 

Médio 

Emissão 
meteorológica 
integrada 

Médio Resolução grosseira 

Volume de tráfego; Emissões 
provenientes de fontes pontuais; 
Meteorologia; Medidas de 
monitorização; Topografia 

Alto 

Híbrido 
(monitoramento 
pessoal e um 
dos métodos 
anteriores) 

Alto 
Amostra pequena e 
tendenciosa depende 
da combinação 

Questionário Dados pessoais de 
monitoramento. Outros 
dependendo da combinação 

Depende da 
combinação 

 

Modelo 
Software/ 
expertise 

Custo global de 
implementação 

Benefício marginal 
Trasnmissi-

bilidade 

Proximidade 
baseada 

GIS Staistics 
Equipamento: baixo 
Software: baixo 
Pessoal: médio 

Caso base Baixo 

Geoestatística 
GIS Estatística 

espacial 

Equipamento: médio 
Software: médio 
Pessoal: baixo 

Transferibilidade; Estrutura de 
erro da estimativa 

Baixo 

Regressão de 
uso do solo 

Especialistas em 
Monitorização de 

Estatísticas do 
GIS 

Equipamento: médio 
Software: médio 
Pessoal: médio 

Transferibilidade; Estrutura de 
erro da estimativa 

Médio 

Dispersão 

GIS Statistics 
Monitor 

especialistas 
Dispersion 
Software 

Equipamento: elevado 
Software: elevado 
Pessoal: médio 

Ênfase no processo Alto 

Emissão 
meteorológica 
integrada 

Especialistas em 
Monitorização de 

Estatísticas do 
GIS 

Equipamento: elevado 
Software: elevado 
Pessoal: elevado 

Ênfase no Processo Médio 

Híbrido 
(monitoramento 
pessoal e um 
dos métodos 
anteriores) 

Especialistas em 
monitores 

pessoais Projeto 
de levantamento 

Depende da 
combinação 

Equipamento: alto 
Software: *Pessoal: 
**Depende da 
combinação 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) representam 72% das 

mortes no Brasil (Schmidt et al., 2011). O aumento da carga de DCNT se 

sobrepõe ao rápido envelhecimento da população, juntamente com os 

efeitos negativos da rápida crescente urbanização dos grandes centros, a 

propensão à vida sedentária e dietas com alto teor calórico, juntamente com 

a mal controlada comercialização de tabaco e álcool, afetando, 

principalmente, os segmentos mais pobres e mais vulneráveis da população 

que estão mais expostas aos fatores de risco e por terem menos acesso aos 

serviços de saúde não participando de programas públicos de promoção da 

saúde e prevenção de agravos (WHO, 2011). Outros estudos têm 

demonstrado que os determinantes sociais, como educação, ocupação, 

renda, gênero e etnia, estão associados à prevalência de DCNT e seus 

fatores de risco, agravando a carga de morbidade em populações 

vulneráveis (Malta et al., 2016). 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, 

apesar da mortalidade causada por essas doenças ter diminuído ao longo 

dos anos. A alta frequência do problema coloca o Brasil entre os 10 países 

com maior índice de mortes por doenças cardiovasculares. São, ainda, as 

patologias que geram os maiores custos com relação a internações 

hospitalares. De acordo com a Pesquisa Nacional em Saúde (PNS), em 

2013, 4,2% (6,1 milhões) de pessoas de 18 anos ou mais de idade tiveram 

algum diagnóstico médico de alguma doença do coração. Esta mesma 

pesquisa, num inquérito epidemiológico de base domiciliar, com amostra 

representativa nacional avaliou a prevalência de AVC no Brasil calculou o 

número absoluto estimado de pessoas com AVC e incapacidade por AVC e 

respectivas prevalências. Estimou-se 2.231.000 pessoas com AVC e 

568.000 com incapacidade grave. A prevalência pontual foi 1,6% em 
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homens e 1,4% em mulheres, e a de incapacidade 29,5% em homens e de 

21,5% em mulheres (Benseñor, 2015). 

Segundo Marino et al. (2016), o infarto agudo do miocárdio (IAM) ainda 

é considerado a principal causa de morte no Brasil. Em 2012, foi 

responsável por 8,8% do total de mortes, sendo que as doenças do aparelho 

circulatório representaram 20,6% de todos os óbitos naquele ano 

(DATASUS, 2012). No Brasil, apesar do declínio nas taxas de mortalidade, o 

AVC representa a primeira causa de morte e incapacidade no País, o que 

cria grande impacto econômico e social. Dados provenientes de estudo 

prospectivo nacional indicaram incidência anual de 108 casos por 100 mil 

habitantes, taxa de fatalidade aos 30 dias de 18,5% e aos 12 meses de 

30,9%, sendo o índice de recorrência após um 1 de 15,9%.(BRASIL,2013) 

Sabe-se que a poluição atmosférica está entre os principais fatores de 

risco modificáveis responsáveis pela carga de doença em todo o mundo. 

Segundo análise constante no Global Burden of Disease (GBD, 2013), a 

partir dos dados dos relatórios de 2010 e 2013, 22% da população mundial 

tiveram redução nos anos de vida com qualidade (Disability Adjusted Life 

Years – DALYs) por efeito da poluição do ar.  

Diversos trabalhos mostram a existência de efeitos deletérios à saúde 

humana, tanto em exposições de curta duração como em longos períodos 

de contato com poluentes atmosféricos. Como já descrito anteriormente, 

existem evidências do aumento de doenças do trato respiratório como a 

exacerbação de asma brônquica, da doença pulmonar obstrutiva crônica e o 

aumento de internações por infecções respiratórias. Há descrito também, 

maior incidência de malformações congênitas e o menor ganho de peso fetal 

durante a gestação. Outras situações, talvez com maior relevância, dizem 

respeito ao aumento significativo da morbidade e mortalidade por doenças 

cardiovasculares, principalmente por doença arterial coronariana, naqueles 

indivíduos expostos a poluentes atmosféricos. A forma como isto tem sido 

explicado fisiopatologicamente é pela relação existente entre a exposição a 

poluentes atmosféricos, a ativação do sistema pró-inflamatório sistêmico, o 

desenvolvimento da doença aterosclerótica e a aterotrombose. 
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Vários métodos de imagem e marcadores laboratoriais têm sido 

utilizados com o propósito de se investigar e estreitar a relação entre níveis 

de poluentes atmosféricos, e o desenvolvimento de doença aterosclerótica 

pelo fato de existirem vários mecanismos complexos por trás da relação 

entre poluição atmosférica e aterogênese. Novas tecnologias têm sido 

desenvolvidas no sentido de se ajudar a entender, de forma mais ampla, a 

relação entre a qualidade e quantidade dos diversos agentes poluentes da 

atmosfera e seus mecanismos na gênese de eventos cardiovasculares. 

A concentração de poluentes atmosféricos pode ser avaliada de várias 

maneiras, sendo muito frequente a utilização de medidas diretas da 

concentração média dos poluentes feita por estações de monitoramento da 

qualidade do ar, ou, ainda, de forma indireta, a partir da exposição ao tráfego 

de veículos com a vantagem desta última em se poder estimar o nível de 

exposição para um local específico. Dada a enorme população exposta e 

este fator de risco modificável, esta pesquisa visou, por meio de seus 

resultados, estabelecer uma associação entre poluição atmosférica e doença 

aterosclerótica. A partir daí, auxiliar em outros estudos sobre medidas 

preventivas e geração de políticas públicas que possam atenuar a exposição 

da população aos poluentes do ar reduzindo os efeitos nocivos destes 

agentes sobre a saúde humana. 
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4  OBJETIVOS 

 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a possível associação entre a 

exposição a poluentes atmosféricos oriundos de tráfego veicular e a medida 

da espessura da íntima-média das carótidas em participantes ativos do 

estudo ELSA-Brasil moradores do município de São Paulo, por meio da 

utilização de métodos indiretos de mensuração da poluição atmosférica, 

como o cálculo de tráfego veicular nos locais de trabalho e residência. 
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5  MÉTODO E CASUÍSTICA 

 

 

5.1 Tipo de estudo 

 

Foi conduzido um estudo de corte transversal. 

 

 

5.2  Caracterização do estudo 

 

Utilizou-se, para este projeto, uma parcela inicial do banco de dados 

referente à primeira avaliação (Onda 1) realizada entre 2008 e 2010 do 

Estudo Longitudinal sobre a Saúde do Adulto (ELSA), correspondente a 

5.061 funcionários  da Universidade de São Paulo. 

 

 

5.3  Caracterização da população estudada 

 

Critérios de inclusão: funcionários ativos da Universidade de São Paulo 

que participaram do projeto ELSA-SP de ambos os sexos com idade entre 

35 e 74 anos, servidores civis ativos, todos voluntários e moradores no 

Município de São Paulo. 

 

Critérios de exclusão: doença cardiovascular prévia (DCV) 

caracterizada por infarto agudo do miocárdio e/ou acidente vascular cerebral 

e/ou revascularização prévia. 
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5.4  Procedimento 

 

Do banco de dados do estudo ELSA (primeira avaliação entre 2008 e 

2010), foram obtidos os dados de local de trabalho e residencial de cada 

sujeito para o georreferenciamento, o questionário com informações 

pessoais e contextuais contendo condições sociais, história pregressa sobre 

a saúde com informações sobre doenças crônicas pré-existentes, uso de 

medicamentos continuados, nível socioeconômico e de escolaridade.  

Foram extraídas também as medidas antropométricas, ultrassonografia 

de carótida e exames bioquímicos de glicose, hemoglobina glicada, 

colesterol total e frações, e triglicérides. 

 A etnia foi autodefinida como negra, parda, branca, asiática e nativa 

(Indígena). Hipertensão foi definida pela referência ao uso de medicamentos 

de uso contínuo para tratamento desta patologia, além de níveis de pressão 

arterial sistólica mensurados acima de 140 mm Hg ou uma pressão arterial 

diastólica acima de 90 mmHg na avaliação inicial do estudo ELSA-Brasil. 

 O diabetes foi definido pela história clínica e o relato do uso de 

medicamentos para controlá-la, uma glicemia em jejum igual ou maior a 126 

mg/dl, os níveis de hemoglobina glicada (HbA1c) de 6,5% ou teste de 

tolerância a glicose oral de 2 horas com valores acima de 200 mg/dL. A 

intolerância à glicose ou disglicemia foi definida por valores entre 101 e 125 

mg/dl.  

A dislipidemia como variável categórica foi definida pela referência de 

tratamento para redução de lipídeos, ou, ainda, como variável ordinal, níveis 

de LDL colesterol acima de 130 mg/dL, HDL colesterol menor do que 45 

mg/dL, o colesterol total acima de 240 mg/dL e os triglicérides acima de 150 

mg/dL. 

 Obesidade abdominal foi definida como a medida da circunferência da 

cintura maior 88 cm para mulheres e maior que 102 cm em homens. Foram 

considerados com sobrepeso indivíduos com valores de índice de massa 

corpórea [IMC= Kg/(altura em m2 )] entre 25 e 29,99; e obesos acima de 30. 
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Foram definidos indivíduos de baixo risco cardiovascular aqueles sem 

hipertensão, diabetes ou dislipidemia diagnóstico e que não tomaram 

quaisquer medicamentos no espectro cardiovascular, não fumantes ativos 

ou prévios, que não relataram doenças cardiovasculares prévias e tinham 

um índice de massa corpórea (IMC) <30 kg/m2. Além disso, os indivíduos 

participantes deste estudo foram divididos em menore <49 ou ≥ 49 anos, 

pois o risco de doença cardiovascular também aumenta com a idade. 

 

 

5.4.1 A medida da espessura da intima média das carótidas no ELSA-
Brasil 

 

A técnica de medição da EIMC no ELSA-Brasil utilizou o mesmo 

protocolo para a realização dos exames em todos os centros com um 

Toshiba (Aplio XG™) com um transdutor linear de 7,5 MHz. A EIMC foi 

medida na parede externa de um segmento pré-definido da carótida de 1 cm 

de comprimento, 1 cm abaixo da bifurcação carótida, durante três ciclos 

cardíacos consecutivos, e essas aquisições foram encaminhadas ao centro 

de leitura centralizada em São Paulo. Foram consideradas válidas as 

imagens claramente visualizadas tanto do lado esquerdo como do direito, as 

referências anatômicas para as artérias carótidas comuns e as interfaces 

entre o lúmen e a parede do vaso, sendo essa imagem analisada no eixo 

longitudinal, em que o segmento arterial é mais perpendicular ao feixe de 

ultrassom, com ajuste adequado do ganho e da profundidade entre 3,0 e 4,0 

cm. As imagens carotídeas foram obtidas por meiodos acessos anterior, 

posterior ou no esternocleidomastoideo, optando-se por aquela mais 

retilínea possível e com o padrão de dupla linha bem definido. Especial 

atenção foi dada aos pontos de colocação do cursor nas interfaces íntima-

lúmen e média-adventícia, em que o examinador deve ser bastante 

cauteloso para não superestimar valores (Santos et al., 2014) (Figura 5). A 

interpretação das imagens foi feita por meio de um Software MIATM  que 

registra, automaticamente, medidas unilaterais da EIMC. Foram utilizados 

para este estudo a EIMC média (média aritmética dos valores médios 
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calculados para ambas as carótidas) e EIMC máxima (máximo valor obtido 

entre as medidas do lado direito e esquerdo) (Santos et al., 2014). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 
- 

Espessura médio-intimal média da artéria carótida comum (Freire et al., 
2015). 

 

 

5.4.2 Obtenção dos dados viários e de tráfego 
 

Foram utilizadas informações viárias e de tráfego veicular do ano de 

2007 que correspondem ao período do início do estudo ELSA, as quais 

incluem a base cartográfica das vias, por classificação, número de faixas de 

rolagem e velocidade máxima permitida no segmento. Nesta época, a cidade 

de São Paulo contava com mais de 16.300 km de vias de tráfego, quase 

75% deles eram classificados como locais. Menos de 2% eram vias de 

trânsito rápido, com maiores fluxos de tráfego. 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) realiza contagem de 

veículos em algumas vias do município, nos horários de pico da manhã, e 

utilizam o programa canadense EMME-2 para simular o tráfego nas demais 

vias do município. Baseando-se nas contagens e simulações, a CET 

forneceu informações do tráfego médio de 2007. Também foram incluídos 

dados das vias, por tipo (vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido), 
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número de faixas de rolamento e velocidade média do fluxo (Habermann et 

al., 2011). 

Para os segmentos que não possuem valor de tráfego, foi atribuído o 

volume médio, de acordo com a classificação da respectiva via. O tráfego 

das vias locais foi estimado pela CET em 926 regiões delimitadas para 

planejamento de tráfego (denominadas Origem-Destino), sendo que a soma 

de tráfego de cada uma dessas regiões dividida pela soma das extensões 

das vias locais contidas nelas resultava na densidade de tráfego (fluxo de 

veículos/metro de via local (i)); posteriormente, essa medida foi multiplicada 

pelo comprimento dos segmentos de vias locais (SVL), em metros, contidos 

nas respectivas regiões, obtendo-se o volume de tráfego de cada trecho de 

via local (T). 

 

T= (∑ fluxo: ∑ comprimento)x SVL 

 

 
5.4.3 Cálculo da densidade de tráfego ponderada pela distância 

(DTPD) 
 

Para cada sujeito do estudo já previamente georreferenciado e 

constantes no banco de dados do estudo ELSA, foi calculada a DTPD em 

uma distância no entorno de sua residência, no qual L é largura do buffer e 

D é a menor distância da casa para cada via dentro do buffer, Y é o valor 

utilizado para ponderar o fluxo veicular obtido para cada via dentro desta 

área. 
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Divide-se, então, o fluxo veicular da referida rua pelo valor de Y, 

gerando o valor de X. Então, se somam os valores ponderados de tráfego 

(X) de todas as vias contidas no buffer (n), obtendo-se, portanto, a DTPD. 
 

 

 

Como a densidade e a característica das construções, direção 

predominante dos ventos, altitude e turbulência gerada pela passagem de 

veículos interferem na dispersão dos poluentes gerados pelo tráfego, pode-

se assumir larguras variadas de buffers para calcular a DTPD, diminuindo as 

imprecisões na medida de exposição. Para estes cálculos, foi utilizado o 

buffer com raio de 500 pés (aproximadamente, 156,5 m). Cálculos 

semelhantes foram realizados em relação à unidade da Universidade em 

que cada sujeito do estudo trabalha. 

 
 
5.4.4 Cálculo da densidade de tráfego ponderada pela distância 

combinada (DTPD comb) 
 

Considerou-se horário comercial (8 horas) o tempo médio de 

permanência dos funcionários nas respectivas unidades da Universidade de 

São Paulo durante o período de trabalho. As demais horas do dia (16 horas) 

foram atribuídas a atividades fora da unidade ou à permanência em 

domicílio. Portanto, o cálculo da DPTD combinada (DTPD comb) foi feito 

com a média ponderada de 1/3 do valor da DTPD do local de trabalho 

(DTPD trab) e 2/3 do valor da DTPD da residência dos sujeitos (DTPD casa). 

 

 

5.4.5 Cálculo da exposição ao tráfego veicular tendo como indicador 
apenas a distância (DP) 

 

Este método consiste no uso de sistema de informação geográfica 

(SIG) para mapear um local de interesse e sua distância até uma ou mais 
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vias de fluxo intenso de tráfego. A mensuração da exposição se baseou na 

distância destes pontos em relação às vias. Neste estudo, foram avaliados o 

tráfego veicular em relação ao domicílio e o local de trabalho de cada um 

dos sujeitos analisados. São definidas vias com fluxo intenso de tráfego 

aquelas com volumes de tráfego de veículos maiores do que o percentil 95 

(≥1,876 veículos/hora) da distribuição. Isso inclui a maioria das vias de 

trânsito rápido, arterial e coletor. 

 

 

5.4.6 Cálculo da distância entre o domicílio e o local de trabalho dos 
sujeitos do estudo 

 

Utilizou-se como ferramenta a trigonometria esférica na elaboração do 

cálculo da distância entre a residência e o local de trabalho. A medida linear 

de um arco qualquer é a distância entre dois pontos, ou seja, é o 

comprimento do menor arco de circunferência máxima que passa por dois 

pontos numa superfície curva (Abreu & Ottoni, 2015). 

A fórmula utilizada foi: 

 

dlon = lon2 - lon1(diferença de longitude trabalho e residência); 

dlat = lat2 - lat1(diferença de latitude trabalho e residência); 

a = (sin(dlat/2)2 + cos(lat1) * cos(lat2) * (sin(dlon/2))2; 

c = 2 * atan2( sqrt(a), sqrt(1-a) ); 

d = R * c; 

(onde R é o Raio da Terra = 6.373 km); 

< lon > e < lat > são latitudes e longitudes de cada ponto p1 (local da 

residência) e p2 (local de trabalho); 

< dlon > e < dlat > são as diferenças entre as coordenadas dos dois 

pontos; 

< sqrt >, < sin >, e < cos > são as funções raiz quadrada, seno, 

cosseno; 

< atan2 > é a função arco-tangente de dois argumentos. 
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5.5  Análises de dados 

 

Trata-se de um estudo transversal que pretendeu analisar a associação 

entre a exposição a diferentes concentrações de poluentes atmosféricos (por 

meio dos cálculos da DTPD, DP, e distância entre casa e trabalho) e a 

medida da espessura da íntima média das carótidas (EIMC). Para esta 

investigação, utilizou-se como modelo estatístico a regressão linear. Foi 

realizada a análise univariada entre a variável de desfecho (EIMC), as 

variáveis de exposição e cada uma das variáveis independentes referentes 

às características individuais dos sujeitos do estudo, e resultados dos 

exames laboratoriais.  

Na análise multivariada, foram utilizadas todas as variáveis de 

exposição individualmente. Foram construídos modelos ajustados para 

idade, sexo e raça (homens, negros e idosos possuem valores maiores de 

EIMC quando comparadas às demais características dos sujeitos) e com 

ajuste completo (sexo, raça, idade, nível educacional, pressão arterial 

sistólica, índice de massa corpórea, diagnóstico de hipertensão, diabetes 

mellitus e dislipidemia, status de tabagismo e história familiar de doença 

cardiovascular precoce (<60 anos)). Foram construídos também modelos 

para análise por grupo etário (maior ou igual 49 anos ou menor do que 49 

anos) e outros de acordo com a classificação de maior ou menor risco para 

desenvolvimento de doença aterosclerótica. As variáveis dependentes não 

foram selecionadas com base na significância estatística, pois todas elas 

são sabidamente fatores de risco que influenciam a EIMC e o 

desenvolvimento de aterosclerose. Além disso, uma amostra tão grande 

implicaria em selecionar variáveis que têm associação real muito fraca com 

a variável de desfecho. A medida de associação utilizada foi o coeficiente de 

inclinação da reta (coeficiente ß). O nível de significância foi estabelecido em 

0,05. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o Software Minitab 

V16. 
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6   RESULTADOS 

 

Dentre os 5.061 participantes ELSA-Brasil-SP, foram excluídos 933 

(18,4%) aposentados, 108 (2,1%) que tinham doença cardiovascular prévia 

(DCV) caracterizada por infarto agudo do miocárdio e/ou acidente vascular 

cerebral e/ou revascularização prévia, 2 (< 0,1%, nos quais não foi possível 

obter a informação sobre DCV prévia, 102 (2,0%) que não tinham valores 

válidos de EIMC para alguma das artérias carótidas comuns e 1.316 (26,0%) 

nos quais não foi possível obter os dados de densidade de tráfego, por 

morarem ou trabalharem fora da cidade de São Paulo. Assim, foi incluído 

nas análises um total de 2.600 participantes. As Tabelas 2 e 3 referem-se à 

análise descritiva das variáveis contínuas e categorizadas. Os homens 

corresponderam a 44,7% do total, predominava a etnia branca (62,0%) e, em 

relação ao nível de escolaridade, 52,6% possuíam nível superior completo. 

Na avaliação da presença de comorbidades, 26,8% eram hipertensos, 16.3 

% eram fumantes ativos, 16,6% diabéticos, 55,4% dislipidêmicos, 20,4% 

faziam uso de medicação anti-hipertensiva e 15,3% tinham histórico de 

doença coronária precoce na família. Em relação às variáveis de exposição, 

a DTPD_casa foi 2,7 vezes superior aos valores da DTPD_trabalho 

(veículos/hora/Km2). Quando a variável de exposição foi a distância da 

residência à via de maior fluxo veicular (DIST_95P_casa) e do local de 

trabalho (DIST_95P_trabalho), os valores encontrados referentes aos locais 

de trabalho foram 12 vezes superiores em relação aos domicílios (distância 

em metros da via principal). Utilizando-se o primeiro quartil (Q1) da Tabela 2 

como valor de referência para baixa exposição dos sujeitos aos poluentes do 

ar, verificamos que a média da DTPD_casa foi 18,5 vezes superior à 

referência, a do DTPD_trabalho foi 13 vezes maior e o DTPD combinado foi 

12,3 vezes superior. Em relação à DIST_95P_casa e DIST_95P_trabalho, os 

valores em metros foram, aproximadamente, de 2,8 e 1,4 vezes maiores do 

que os valores de referência (Q1), respectivamente.  
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Baseado na média de velocidade automotiva no Município de São 

Paulo, que, em 2008, era de, aproximadamente, 18,5 km /hora (CET, 2014), 

calculou-se que o tempo médio gasto para o deslocamento entre casa e 

trabalho (ida e volta) foi de, aproximadamente, 50 minutos e, no máximo, de 

352 minutos. 

Em relação à distribuição dos valores obtidos da EIMC, dos 2.600 

indivíduos do estudo, 2.577 estavam menores do que de 1mm; 22 entre 

1mm e 1,5mm e apenas 1 acima de 1,5 mm, com valor máximo de 1,64mm 

para EIMC média e 2,83 mm para EIMC máxima. Segundo a V Diretriz 

Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, a EIMC 

(patológica) seria para a média definida com valores >1,0 mm e a placa 

carotídea > 1,5 mm (Xavier et al., 2013). 

Na Tabela 4, a análise de regressão univariada para os valores médios 

da EIMC mostrou uma associação linear com fatores tradicionais de doença 

aterosclerótica, como a idade, hipertensão arterial referida, pressão arterial 

sistólica e diastólica aferidas, uso de anti-hipertensivos, IMC, diabetes, 

tabagismo, dislipidemia e antecedentes familiares de doença cardiovascular. 

Em relação às variáveis referentes às medidas de exposição indireta aos 

poluentes, houve correlação estatística apenas com a distância do trabalho a 

casa (DIST_casa trabalho) com p<0,001. 

Quando foi feita a análise em relação aos valores máximos da EIMC 

(Tabela 5), houve correlação também com idade, hipertensão arterial 

referida, pressão arterial sistólica e diastólica aferidas, uso de anti-

hipertensivos, IMC, diabetes, tabagismo, dislipidemia e antecedentes 

familiares de doença cardiovascular. Novamente, quando analisadas as 

variáveis de exposição em relação ao desfecho, houve correlação estatística 

apenas com a variável relativa à (DIST_casa trabalho) (p < 0,001). 

Na análise multivariada (Tabela 6), houve uma associação apenas com 

DIST_casa trabalho com ß=0,532 para o modelo ajustado para sexo, cor e 

etnia,  lembrando que estes valores são o produto dos iniciais multiplicados 

por 1000.  Nos demais modelos, não houve associação linear. Quando a 

variável de desfecho foi referente aos valores máximos da EIMC (Tabela 7), 
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houve, novamente, uma associação apenas com a variável DIST_casa 

trabalho com ß =0,532 para o modelo ajustado para sexo, idade e enia. As 

Tabelas 8 e 9 referem-se à análise do coeficiente de regressão para os 

valores médios e máximos da EIMC para o grupo de sujeitos com alto risco 

para doença aterosclerótica em relação às variáveis de exposição. Tanto 

para os valores médios como os máximos, não houve associação em 

nenhum dos modelos ajustados. Foram também analisados os grupos de 

baixo risco para doença aterosclerótica em relação aos valores médios e 

máximos da EIMC (Tabelas 10 e 11), não havendo associação estatística 

com nenhuma das variáveis de exposição tanto nos valores médios quanto 

nos máximos para qualquer um dos modelos (bruto, ajustado para idade, 

sexo e etnia, e o ajuste completo). Os mesmos resultados foram obtidos 

para os grupos de sujeitos com idade menor a 49 anos(Tabelas 12 e 13). No 

modelo que utilizou indivíduos com idade maior ou igual a 49 anos, houve 

apenas associação no modelo bruto, sabendo-se que estes grupos relativos 

à idade foram analisados separadamente, tanto para os valores médios 

quanto os máximos da EIMC (Tabelas 14 e 15). Na tentativa de esclarecer a 

não associação entre a variável de exposição (DIST casa_trab) e o desfecho 

nos modelos de ajuste completo, foi feita uma análise de regressão linear 

univariada entre esta variável de exposição (divididos em grupos pela 

mediana da distância de 4.9 Km) e as variáveis ligadas às características 

dos sujeitos.  

Os resultados (Tabela 16) mostraram que os negros e pardos moram em 

locais mais distantes do trabalho (p=0,003), bem como, os que possuem 

menor nível de escolaridade (p= 0,010). O tabagismo, que também é fator 

de risco para doença cardiovascular, não mostrou diferença entre os grupos. 

,  
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Tabela 2 -  Análise descritiva das características dos sujeitos do estudo das (variáveis 
contínuas) 

 
Variável   Unidade N N* Média DP Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo

EIMC médio mm 2600 0 0,59 0,12 0,26 0,5 0,57 0,66 1,64

EIMC máximo mm 2600 0 0,79 0,19 0,47 0,65 0,75 0,88 2,83

PAD mm/hg 2600 0 74,67 10,72 46,5 67 74 81 130,5

PAS  mm/hg 2600 0 117,7 15,53 82 106,5 116 127,4 202

IDADE  anos 2600 0 49,3 7,45 34 44 49 55 72

IMC 
peso/(alt em 

m)2 
2600 0 26,9 4,7 15,58 23,68 26,18 29,39 52,17

Glicose mg/dl 2600 0 108,4 23,74 76 98 104 112 393

Hemog glicada  % 2599 1 5,39 0,85 2,6 4,9 5,3 5,7 14,6

GTT  mg/dl 2426 174 129,6 39,88 42 106 123 146 495

Colesterol total mg/dl 2600 0 213,8 40,66 98 186 211 238 575

HDL mg/dl 2600 0 56,7 13,93 20 47 54 65 136

LDL mg/dl 2600 0 131,2 33,89 33 108 129 152 335

Triglicérides mg/dl 2600 0 131,8 96,49 31 78 110 159 2070

DTPD_casa   veic/hora/km2 2600 0 668,4 1099 0 36 235,5 887,7 16537,9

DTPD_trabalho veic/hora/km2 2600 0 243,3 664 2,8 18,6 25,9 32,2 3293,1

DTPD_COMB veic/hora/km2 2600 0 385 576 1,8 31,1 130 506,1 5534,1

DIST_95P_casa metros 2600 0 437,4 546 0,2 153 304,6 532,6 13439

DIST_95P_trabalho metros 2600 0 521,6 260,8 2,06 378,2 573,51 677 1103,08

Dist casatrab kilômetros 2600 0 7,66 8,06 0,12 2,63 4,93 9,53 54,36
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Tabela 3 - Análise descritiva das características dos sujeitos do estudo (variáveis 
categorizadas) 

Variável n Valor absoluto % 

Sexo    

Masculino 2600 1163 44,73 

Feminino 2600 1437 55,27 

Nº funcionários 

Básico 2600 686 26,38 

Técnico 2600 901 34,85 

Superior 2600 1013 38,96 

Etnia    

Negro 2564 298 11,62 

Pardo 2564 523 20,40 

Branco 2564 1590 62,01 

Outros 2564 153 5,97 

* = 36 

Escolaridade  

Até 2º grau incompleto 2600 280 10,77 

2º grau completo 2600 952 36,62 

Graduação superior completa 2600 1368 52,62 

Hipertensão  

Não 2598 1901 73,17 

Sim 2598 697 26,93 

*=2 

Tabagismo 

Nunca 2600 1428 54,92 

Ex 2600 747 28,73 

Atual 2600 425 16,35 

Diabetes 

Não 2600 2168 83,38 

Sim 2600 432 16,62 

Dislipidemia 

Não 2599 1166 44,86 

Sim 2599 1433 55,14 

*=1    

Uso de anti-hipertensivos 

Não 2600 2067 79,60 

Sim 2600 529 20,40 

Doença coronária precoce na família    

Não 2566 2172 84,65 

Sim 2566 394 15,35 
*=34 
*= missing 
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Tabela 4 - Análise de regressão linear univariada para os desfechos da EIMC (valores 
médios) 

Variável β Erro Padrão Valor de p 

Sexo 

Feminino -0,042 0,004 < 0,001 

DTPD trabalho  0,000 < 0,001 0,297 

DTPD casa 0,000 < 0,001 0,986 

DTPD comb 0,000 < 0,001 0,416 

DIST_95P residência 0,000 < 0,001 0,543 

DIST_95P_trabalho 0,000 < 0,001 0,486 

DIST casa - trabalho 0,001 < 0,001 < 0,001 

Etnia 

Pardo -0,029 0,009 0,001 

Brancos -0,030 0,007 < 0,001 

Outros -0,019 0,012 0,113 

Pressão arterial diastólica 0,002 < 0,001 < 0,001 

Pressão arterial sistólica 0,002 < 0,001 < 0,001 

Idade 0,008 < 0,001 < 0,001 

IMC 0,005 0,0005 < 0,001 

Hipertensão 0,077 0,005 < 0,001 

Diabetes 0,063 0,006 < 0,001 

Tabagismo 

Nunca 0,043 0,005 <0,001 

Ex-fumante 0,037 0,004 <0,001 

Atual 0,033 0,006 <0,001 

Uso de anti-hipertensivos 0,065 0,005 <0,001 

Glicemia em jejum 0,001 0,000 < 0,001 

Colesterol total 0,054 0,005 < 0,001 

HDL 0,001 < 0,001 < 0,001 

LDL 0,000 0,000 0,011 

Triglicérides 0,001 < 0,001 < 0,001 

Dislipidemia 0,042 0,004 0,000 

Hemoglobina glicada 0,018 0,002 < 0,001 

Teste de tolerância à glicose 0,001 < 0,001 < 0,001 

Antecedentes de DCV familiar 0,017 0,006 0,012 

Colesterol total    

Escolaridade    

Segundo grau completo 0,008 0,007 0,261 

Superior ou pós graduação 0,000 0,007 0,982 
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Tabela 5 - Análise de regressão linear univariada para os desfechos de EIMC (valores 
máximos) 

Variável β Erro Padrão Valor de p

Sexo 

Feminino -0,065 0,007 <0,001 

*DTPD comb 0,001 <0,001 0,602 

DIST_95P_casa 0,001 <0,001 0,802 

DIST_95P_ local de trabalho 0,001 <0,001 0,960 

DTPD casa 0,149 0,008 0,997 

DTPD trabalho  0,001 <0,001 0,500 

DIST casa - trabalho 0,001 <0,001 <0,001 

Etnia 

Pardo -0,039 0,013 0,005 

Brancos -0,046 0,012 <0,001 

Outros -0,038 0,019 0,045 

Pressão arterial diastólica 0,004 0,000 <0,001 

Pressão arterial sistólica 0,004 0,000 <0,001 

Idade 0,010 0,000 <0,001 

IMC 0,011 0,008 <0,001 

Hipertensão 0,131 0,007 <0,001 

Diabetes 0,105 0,009 < 0,001 

Tabagismo 

Nunca 0,055 0,007 <0,001 

Ex-fumante 0,055 0,007 <0,001 

Atual 0,053 0,021 0,001 

Uso de anti-hipertensivos 0,115 0,009 <0,001 

Glicemia de jejum  0,001 0,000 <0,001 

Tolerância à glicose 0,001 <0,001 <0,001 

HDL -0,001 0,001 <0,001 

LDL 0,001 0,007 <0,001 

Triglicérides 0,001 0,001 <0,001 

Dislipidemia 0,073 0,007 <0,001 

Hemoglobina glicada 0,033 0,004 <0,001 

Histórico de doença CV na família 0,115 0,009 <0,001 

Colesterol total 0,001 <0,001 <0,001 

Escolaridade 
Segundo grau completo -0,060 0,013 <0,001 
Superior ou pós graduação -0,079 0,012 <0,001 
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Tabela 6 - Coeficiente de regressão (intervalo de confiança de 95%) para a associação 
entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a média das 
medidas da espessura da camada íntima média das carótidas da linha 
de base do estudo ELSA – Brasil-SP – 2008 

Modelo Bruto Idade ,sexo e etnia Ajuste completo* 

DTPD trabalho  0,004 (-0,003 a 0,011) 0,004 (-0,002 a 0,010) 0,002 (-0,004 a 0,008) 

DTPD casa 0,000 (-0,004 a 0,004) -0,003 (-0,006 a 0,001) -0,002 (-0,006 a 0,001) 

DTPD comb 0,003 (-0,005 a 0,012) 0.000 (-0,007 a 0,008) -0,001 (-0,008 a 0,006),

DIST 95P residência 0,005 (-0,004 a 0,014) 0,006 (-0,002 a 0,013) 0,003 (-0,005 a 0,010) 

DIST 95P trabalho 0.007 (-0,012 a 0,025) -0,012 (-0,028 a 0,004) -0,004 (-0,019 a 0,012) 

DIST casa trabalho   0,894 (0,300 a 1,489) 0.532 (0,002 a 1,063) 0,239 (-0,283 a 0,757 

Obs.: Os valores foram multiplicados por 1000. 
* Variáveis no ajuste completo: sexo, raça, idade, nível educacional, pressão arterial 
sistólica, índice de massa corpórea, diagnóstico de HAS, DM, DLP, status de tabagismo e 
história familiar de DCV precoce (<60 anos) 
 

Tabela 7 - Coeficiente de regressão (intervalo de confiança de 95%) para a associação 
entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a medida máxima 
da espessura da camada íntima média das carótidas da linha de base do 
estudo ELSA – Brasil-SP – 2008. 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo* 

DTPD trabalho  0,004 (-0,007 a 0,015) 0,004 (-0,006 a 0,014) 0,002 (-0,009 a 0,009) 

DTPD casa 0,000 (-0,007 a 0,007) -0,003 (-0,010 a 0,002) -0,002 (-0,009 a 0,002)

DTPD comb 0,003 (-0,009 a 0,016) -0,001 (-0,013 a 0,011 -0,001 (-0,015 a 0,006)

DIST 95P residência 0,005 (-0,002 a 0,024) 0,011 (-0,001 a 0,024) 0,003 (-0,006 a 0,017) 

DIST 95P trabalho 0.007 (-0,028 a 0,029) -0,012 (-0,053 a -0,002) -0,004 (-0,036 a 0,014)

DIST casa trabalho   1,644 (0,727 a 2,560) 0.532 (0,220 a 1,897) 0,239 (-0,299 a 1,310) 
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Tabela 8 - Coeficiente de regressão (intervalo de confiança de 95%) para a associação 
entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a medida média da 
espessura da camada íntima média das carótidas da linha de base do 
estudo ELSA – Brasil-SP – 2008 para o grupo de sujeitos considerados 
de alto risco para doença aterosclerótica 

Modelo Bruto 
Ajustado idade, sexo e 

etnia 
Ajuste completo* 

DTPD –trabalho  0,004 (-0,006 a 0,009) 0,003 (-0,003 a 0,010) 0,002 (-0,004 a 0,009)

DTPD -casa 0,000 (-0,006 a 0,004) -0,003 (-0,007 a 0,001) -0,002 (-0,007 a 0,001)

DTPD combinado 0,003 (-0,009 a 0,009) -0.000 (-0,008 a 0,0007) -0.001 (-0,009 a 0,006)

DIST 95P residência 0,011 (-0,005 a 0,014) 0,006 (-0,002 a 0,014) 0,004 (-0,003 a 0,131)

DIST 95P trabalho 0.001 (-0,010 a 0,030) -0,008 (-0,026 a 0,009) -0,002 (-0,020 a 0,015)

DIST casa trabalho   0,822 (0,185 a 1,459) 0,532 (-0,045 a 1,110) 0,369 (-0,194 a 0,932)

 

Tabela 9 - Coeficiente de regressão (intervalo de confiança de 95%) para a associação 
entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a medida máxima 
da espessura da camada íntima média das carótidas da linha de base do 
estudo ELSA – Brasil-SP – 2008 para o grupo de sujeitos considerados 
de alto risco para doença aterosclerótica 

Modelo Bruto 
Ajustado idade, sexo e 

etnia 
Ajuste completo* 

DTPD –trabalho  0,000 (-0,012 a 0,012) 0,002 (-0,008 a 0,010) -0,000 (-0,010 a 0,010)

DTPD -casa -0,002 (-0,009 a 0,005) -0,005 (-0,012 a 0,013) -0,004 (-0,011 a 0,001)

DTPD combinado -0,002 (-0,016 a 0,011) -0.000 (-0,008 a 0,0007) -0.001 (-0,009 a 0,006)

DIST 95P residência 0,011 (-0,004 a 0,024) 0,011 (-0,001 a 0,025) 0,009 (-0,039 a 0,016)

DIST 95P trabalho 0.004 (-0,027 a 0,035) -0,023(-0,052a 0,004) -0,011 (-0,020 a 0,015)

DIST casa trabalho   1,521 (0,539 a 2,503) 1,050 (-0,137 a 1,963) 0,763 (-0,111 a 1,637)

 
Tabela 10 - Coeficiente de regressão (intervalo de confiança de 95%) para a 

associação entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a 
medida média da espessura da camada íntima média das carótidas da 
linha de base do estudo ELSA – Brasil-SP – 2008 para o grupo de 
sujeitos considerados de baixo risco para doença aterosclerótica 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo* 

DTPD trabalho  0,006 (-0,011 a 0,023) 0,004 (-0,010 a 0,019) -0,004 (-0,010 a 0,019)

DTPD casa 0,004 (-0,004 a 0,013) 0,000 (-0,007 a 0,079) -0,000 (-0,007 a 0,007)

DTPD comb 0,011 (-0,007 a 0,029) 0,003 (-0,012 a 0,019) -0,003 (-0,012 a 0,019 )

DIST 95P residência -0,003 (-0,023 a 0,017) -0,000 (-0,019 a 0,017) -0,004 (-0,022 a 0,014)

DIST 95P trabalho 0.007 (-0,029 a 0,042) -0,015 (-0,047 a 0,017) -0,015 (-0,047 a 0,017)

DIST casa trabalho   0,154 (-1,189 a 1,496) 0,040 (-1,179 a 1,259) -0,005 (-1,213 a 1,204)
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Tabela 11 - Coeficiente de regressão (intervalo de confiança de 95%) para a 
associação entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a 
medida máxima espessura da camada íntima média das carótidas da 
linha de base do estudo ELSA – Brasil-SP – 2008 para o grupo de 
sujeitos considerados de baixo risco para doença aterosclerótica 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo* 

DTPD trabalho  0,008 (-0,017 a 0,034) 0,007 (-0,015 a 0,030) -0,007 (-0,015 a 0,030)

DTPD casa 0,009 (-0,003 a 0,023) 0,005 (-0,006 a 0,017) 0,004 (-0,007 a 0,015)

DTPD comb 0,021 (-0,006 a 0,048) 0,013 (-0,011 a 0,037) -0,011 (-0,013 a 0,035)

DIST 95P residência -0,001 (-0,031 a 0,028) -0,000(-0,027 a 0,029) - 0,050 (-0,003 a 0,022)

DIST 95P trabalho 0.014 (-0,039 a 0,068) -0,014 (-0,064 a 0,034) -0,014 (0,001 a 0,010)

DIST casa trabalho   0,470 (-1,520 a 2,470) 0,251 (-1,620 a 2,122) 0,229 (-0,1622 a 2,080)

 

Tabela 12 - Coeficiente de regressão Beta (intervalo de confiança de 95%) para a 
associação entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a 
medida média da espessura da camada íntima média das carótidas da 
linha de base do estudo ELSA – Brasil-SP – 2008 para o grupo de 
sujeitos com idade menor do que 49 anos. 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo*

DTPD trabalho  0,002 (-0,006 a 0,011) 0,002 (-0,005 a 0,010) -0,000 (-0,008 a 0,007)

DTPD casa -0,001 (-0,006 a 0,005) -0,001 (-0,007 a 0,003) -0,001 (-0,006 a 0,004)

DTPD comb 0,001 (-0,009 a 0,011) 0.000 (-0,008 a 0,010) -0,001 (-0,010 a 0,007)

DIST 95P residência 0,003 (-0,005 a 0,012) 0,000 (-0,007 a 0,008) -0,002 (-0,010 a 0,005)

DIST 95P trabalho -0,001 (-0,022 a 0,020) -0,004 (-0,025 a 0,015) 0,002 (-0,017 a 0,021) 

DIST casa trabalho   0,530 (-0,152 a 1,213) 0,185 ( -0473 a 0,843) 0,006 (-0,628 a 0,640) 

 
Tabela 13 - Coeficiente de regressão Beta (intervalo de confiança de 95%) para a 

associação entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a 
medida máxima da espessura da camada íntima média das carótidas da 
linha de base do estudo ELSA-Brasil-SP – 2008 para o grupo de sujeitos 
com idade menor do que 49 anos. 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo*

DTPD trabalho  0,004 (-0,009 a 0,016) 0,003 (-0,008 a 0,016) -0,000 (-0,008 a 0,007)

DTPD casa -0,001 (-0,009 a 0,007) -0,002 (-0,010 a 0,005) -0,001 (-0,006 a 0,004)

DTPD comb 0,002 (-0,013 a 0,017) 0.000 (-0,013 a 0,015) -0,001 (-0,010 a 0,007)

DIST 95P residência 0,008 (-0,005 a 0,021) 0,000 (-0,007 a 0,008) -0,002 (-0,010 a 0,005)

DIST 95P trabalho -0,010 (-0,042 a 0,021) -0,017 (-0,047 a 0,012) 0,002 (-0,017 a 0,021) 

DIST casa trabalho   0,878 (-0,143 a 1,900) 0,357 (-0,631 a 1,346) 0,006 (-0,628 a 0,640) 
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Tabela 14 - Coeficiente de regressão Beta (intervalo de confiança de 95%) para a 
associação entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a 
medida média da espessura da camada íntima média das carótidas da 
linha de base do estudo ELSA - Brasil - SP – 2008 para o grupo de 
sujeitos com idade maior ou igual a 49 anos. 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo*

DTPD trabalho  0,001 (-0,009 a 0,011) 0,003 (-0,008 a 0,016) -0,002 (-0,014 a 0,008)

DTPD casa 0,003 (-0,009 a 0,002) -0,003( -0,008 a 0,002) -0,002 (-0,008 a 0,002)

DTPD comb -0,004 (-0,016 a 0,008) 0.000 (-0013 a 0,015) -0,000 (-0,011 a 0,010)

DIST 95P residência 0,018 (0,001 a 0,034) 0,017 (-0,001 a 0,035) 0,014 (-0,010 a 0,030)

DIST 95P trabalho 0.002 (-0,026 a 0,029) -0,017 (-0,047 a 0,012) -0,011 (-0,003 a 0,015)

DIST casa trabalho   1,067 (0,183 a 1,951) 0,357 (-0,631 a1,346) 0,534 (-0,311 a 1,397)
 
 
Tabela 15 - Coeficiente de regressão Beta (intervalo de confiança de 95%) para a 

associação entre as medidas indiretas da poluição atmosférica e a 
medida máxima da espessura da camada íntima média das carótidas da 
linha de base do estudo ELSA-Brasil-SP – 2008 para o grupo de sujeitos 
com idade maior ou igual a 49 anos. 

Modelo Bruto Idade, sexo e etnia Ajuste completo*

DTPD trabalho  -0,001 (-0,018 a 0,015) 0,005 (-0,011 a 0,21) 0,002 ( -0,013 a 0,018)

DTPD casa -0,005 (-0,014 a 0,005) -0,004 (-0,014 a 0,004) -0,004(-0,013 a 0,004)

DTPD comb -0,008 (-0,027 a 0,011) - 0.001 (-0020 a 0,016) -0,003 (-0,021 a 0,014)

DIST 95P residência 0,029 (0,002 a 0,055) 0,027 (0,000 a 0,053) 0,018 (-0,007 a 0,044) 

DIST 95P trabalho -0,005 (-0,050 a 0,039) -0,017(-0,047 a 0,012) -0,022 (-0,064 a 0,020)

DIST casa trabalho   2,169 (0,737 a 3,602) 1,815(-0,415 a 3,213) 0,985 (-0,388 a 2,358) 
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Tabela 16 -Análise de regressão linear univariada para a variável de 
exposição Distância casa- trabalho (DIST casa_trab) 
 

 

 

Variáveis

DIST CASA TRAB < 

4.9 Km (mediana) 

(N=1299)

DIST CASA TRAB >=  

4.9 km (mediana) 

(N=1301)

Total (N=2600) p

Sexo masculino (N (%)) 551 (42.4%) 612 (47.0%) 1163 (44.7%) 0.020

Idade(média  ± DP) 49.1 ± 7.4 49.5 ± 7.5 49.3 ± 7.5 0.106

Etnia branca (N (%)) 836 (65.4%) 754 (58.7%) 1590 (62.0%) 0.003

Etnia parda (N (%)) 243 (19.0%) 280 (21.8%) 523 (20.4%) NA

Etnia negra  (N (%)) 127 (9.9%) 171 (13.3%) 298 (11.6%) NA

Outras etnias(N (%)) 73 (5.7%) 80 (6.2%) 153 (6.0%) NA

Não fumantes(N (%)) 719 (55.4%) 709 (54.5%) 1428 (54.9%) 0.716

Ex fumantes(N (%)) 364 (28.0%) 383 (29.4%) 747 (28.7%) NA

Fumantes (N (%)) 216 (16.6%) 209 (16.1%) 425 (16.3%) NA

Diabetes (N (%)) 194 (14.9%) 238 (18.3%) 432 (16.6%) 0.025
Uso de medicação 

antihipertensiva(N (%))
220 (17.0%) 309 (23.8%) 529 (20.4%) 0.000

Dislipidemia (N (%)) 697 (53.7%) 736 (56.6%) 1433 (55.1%) 0.152

História familiar de doença 

cardiovascular precoce(N (%))
187 (14.6%) 207 (16.1%) 394 (15.4%) 0.322

Pressão sistólica(média  ± DP) 116.2 ± 14.9 119.2 ± 16.0 117.7 ± 15.5 0.000

Pressão diastólica( média  ± DP) 74.0 ± 10.4 75.4 ± 11.0 74.7 ± 10.7 0.001

IMC(média  ± DP) 26.7 ± 4.6 27.1 ± 4.8 26.9 ± 4.7 0.056

Colesterol total (média  ± DP) 214.7 ± 39.2 212.9 ± 42.1 213.8 ± 40.7 0.262

LDL (média  ± DP) 131.7 ± 33.8 130.6 ± 34.0 131.2 ± 33.9 0.411

HDL (média  ± DP) 57.4 ± 14.2 56.0 ± 13.7 56.7 ± 13.9 0.008

Triglicerides (média  ± DP) 109.0 [77.0 ‐ 155.0]  112.0 [79.0 ‐ 162.0]  110.0 [78.0 ‐ 159.0]  0.459

Glicemia de jejum(média  ± DP) 106.7 ± 18.2 110.1 ± 28.1 108.4 ± 23.7 0.000

Hemoglobina glicada

 (média  ± DP)
5.3 ± 0.8 5.4 ± 0.9 5.4 ± 0.9 0.006

EIMC (média  ± DP) 0.581 ± 0.119 0.597 ± 0.130 0.589 ± 0.125 0.001

Segundo grau incompleto(N (%)) 131 (10.1%) 149 (11.5%) 280 (10.8%) 0.010

Segundo grau completo( (N (%)) 446 (34.3%) 506 (38.9%) 952 (36.6%) NA

Superior ou pós N (%)) 722 (55.6%) 646 (49.7%) 1368 (52.6%) NA



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 



7 Discussão e Conclusão  76 

 

7   DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

 

 

 A analise ranálise univariada indicaram que há uma associação, 

embora não consistente, entre a exposição à poluição do ar relacionada ao 

tráfego veicular e os efeitos sobre a EIMC. Nesta análise, houve associação 

estatisticamente significante em relação à variável de exposição distância 

entre casa e trabalho (DIST_casa trabalho), mas não com as demais 

(distância entre casa e via principal, distância entre o local de trabalho e via 

principal, DTPD do local da casa, do trabalho e combinada). A DIST_casa 

trabalho foi a mais consistente na regressão linear mesmo com o ajuste para 

idade, sexo e raça, tanto na análise dos valores médios como dos máximos 

da EIMC. Entretanto, quando analisados os resultados com o ajuste 

completo para sexo, etnia, idade, nível educacional, pressão arterial 

sistólica, índice de massa corpórea, diagnóstico de HAS, DM, DLP, status de 

tabagismo e história familiar de DCV precoce (<60 anos), não houve 

associação em nenhum dos modelos. 

Os dados mostram que houve associação para os sujeitos com idade 

igual ou superior a 49 anos e com o grupo com comorbidades associadas 

somente no modelo bruto, o que, por si só, aumentaria significativamente as 

chances de desenvolvimento da doença aterosclerótica. Nos grupos de 

menor risco e de idade inferior a 49 anos, também não houve resultados 

estatisticamente significativos, o que demonstra novamente que os fatores 

de risco tradicionais se sobrepõem ao poder da poluição atmosférica na 

influência sobre o desfecho, porque a aterosclerose é um processo 

multifatorial e, quanto maior o número de fatores de risco, maior o grau e a 

gravidade da doença. Aqueles fatores considerados tradicionais utilizados no 

modelo completo já foram amplamente estudados e estão bem descritos na 

literatura sobre o assunto, podendo se aventar a hipótese de que a influência 

da poluição do ar não teria efeito superior aos fatores de risco tradicionais na 

EIMC.  
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Em relação à densidade de tráfego e a proximidade de vias de maior fluxo 

dos locais de trabalho e domicílio dos sujeitos estudos mostram a influência 

sobre os resultados de medidas da EIMC. 

Pessoas que habitam num raio de até 100 m da via principal tiveram 

um aumento da EIMC anual na ordem de 5,5 μm (IC 95%  0,13-10,79 μm) 

em comparação com pessoas que vivem mais longe do tráfego) (Zhu et al., 

2002; Perez et al., 2015). Armijos et al. (2015) examinaram a associação da 

exposição em longo prazo ao tráfego com EIMC em crianças. Os resultados 

mostraram que as que residem a menos de 100 metros da estrada de 

tráfego intenso tiveram um aumento médio e máximo da EIMC de 15% e 

11% em comparação com os que vivem a mais de 200 metros de distância 

(p = 0,0001). Um outro estudo realizado pela United States Enviromental 

Protection Agency (EPA), em 2014, por meio de medições anuais de 

estações de monitoramento de PM2,5 e O3, indicou que a proximidade do 

domicílio a vias de maior tráfego veicular, geralmente, influencia a qualidade 

do ar em poucas centenas metros – cerca de 100 a 200 m a favor do vento a 

partir da vizinhança de vias de maior fluxo veicular e, ainda, corredores com 

significativo tráfego de caminhões ou atividades ferroviárias. Outra meta-

análise conduzida por Lockhart et al. (2015) demonstrou que a associação 

mais forte encontrada foi entre a poluição do tráfego veicular e o 

desenvolvimento de placas ateroscleróticas constatada por estudos sobre a 

exposição de animais de laboratório ao diesel por forma inalatória e os 

efeitos anatomopatológicos sobre as artérias de camundongos.  

Uma meta-análise realizada por Liu et al. (2015), a respeito dos 

impactos da poluição ar (PM2,5, PM10) sobre a EIMC, apresentou vários 

dados discordantes e a conclusão foi de que a influência da proximidade do 

tráfego na EIMC foi considerada incerta. Lenters et al. (2010) não 

encontraram associação consistente entre indicadores de tráfego 

(proximidade do tráfego, densidade de tráfego) e EIMC. Similarmente, os 

mesmos resultados foram apresentados por Gan et al. (2014). Também, os 

resultados obtidos no nosso estudo mostraram que, apesar de haver 

diferenças significativas nas medidas tanto da DPTD_casa e DTPD_trabalho 
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que apresentavam médias de 668,40 e 243,30 veículos/hora/km2 e das 

DIST_95P casa com 437,4 e DIST_95P trabalho com 521metros, bem acima 

dos valores de referência (quartil 1 -Tabela 2), não houve nenhuma 

associação com a variável de desfecho, fazendo-se supor que a análise de 

poluentes por medidas indiretas não seja sensível o suficiente para avaliar 

os efeitos da poluição do ar sobre a EIMC e que esta variável talvez não seja 

adequada para este tipo de avaliação. Além disso, deve-se levar em 

consideração que os efeitos causados pelos poluentes individuais é limitada, 

à medida que as pessoas são expostas a uma mistura de poluentes 

atmosféricos, sem se saber o impacto específico de cada um, além da 

influência de fatores ambientais como o clima, estações do ano, 

configuração de ruas e avenidas, projeto de estradas e a composição da 

vegetação circundante, tornando difícil a estimativa da poluição do ar 

relacionada ao tráfego, suas interações sinérgicas num determinado período 

e o impacto específico de cada um. 

 A evidência revisada destacou algumas limitações metodológicas. 

Vários estudos usaram modelos de regressão de uso do solo ou outras 

técnicas de modelagem para considerar o impacto na saúde ou conjuntos de 

dados disponíveis ou meta-análises concluídas. Apenas poucas 

metodologias que utilizam níveis de poluição atmosféricos medidos e 

estudos de caso-controle fornecem uma evidência mais forte. Embora 

muitas pesquisas tenham sido concluídas em relação ao impacto da 

poluição do ar relacionada com o tráfego, ainda existem lacunas no 

conhecimento como a falta de estudos abrangentes que examinem como as 

características do ambiente afetam a poluição do ar. A pesquisa deve 

considerar todos estes fatores e como eles interagem para formar níveis de 

exposição pessoal. Cada pessoa em uma área tem o mesmo nível de 

exposição usando dados de uma estação de monitoramento da qualidade do 

ar, porém, não se levam em consideração determinadas características do 

ambiente nem as particularidades e suscetibilidades dos indivíduos quando 

se avaliam os malefícios da poluição do ar relacionados com o tráfego. Em 

vista do número limitado de estudos existentes sobre a associação entre o 
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material particulado e a EIMC, os autores concluíram que estudos análogos 

deveriam ser conduzidos no futuro para verificar com mais exatidão os 

resultados. Além disso, pesquisas futuras também poderiam se concentrar 

em distinguir potenciais fatores de confusão que afetam o efeito de PM2,5 e 

PM10 na EIMC, como ruído, mulheres pós-menopáusicas, diabéticos ou 

exercício físico  (Liu et al,2015).  

O nosso estudo também apresentou algumas limitações. A utilização 

de corte transversal para as análises de linha de base é limitante em relação 

à inferência da causalidade para os achados descritos, uma vez que é 

sabido que a doença aterosclerótica se desenvolve e progride de forma 

insidiosa, sendo influenciada por uma série de variáveis no decorrer da vida. 

Há também como limitação a ausência de uma análise sobre os efeitos dos 

poluentes primários e secundários isoladamente sobre a EIMC. 

O ozônio troposférico, que é um poluente secundário, é formado na 

atmosfera a partir de gases emitidos pelos veículos (principalmente óxido 

nitroso e compostos orgânicos voláteis) em conjunto com a luz solar. 

Quando esses carros estão muito próximos das vias, o ozônio é destruído 

rapidamente devido a reações com outros poluentes e à movimentação dos 

automóveis. Quanto mais longe das vias, maior a concentração de ozônio, o 

que ocorre nas regiões bem arborizadas. O ozônio representa o principal 

poluente atmosférico para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), 

sendo frequentes os dias em que sua concentração excede os padrões. Por 

se tratar de um poluente secundário, torna-se muito difícil a elaboração de 

estratégias eficazes para a redução deste poluente (Guerrero, 2016). 

Estudos em modelos animais identificaram um mecanismo biológico para 

efeitos de O3 na saúde cardiovascular. A exposição crônica a este poluente 

resultou num incremento de 179% na espessura da camada íntima média 

das arteríolas peribronquiolares em um modelo de estudo utilizando-se 

macacos (Breton et al., 2012). A exposição infantil a O3 foi associada ao 

aumento da EIMC em adultos jovens (Breton et al., 2012). 

Apesar de não possuir um trânsito pesado no seu interior, o campus da 

USP no Butantã sofre com o trânsito de seu entorno, especialmente com a 
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Marginal Pinheiros e as rodovias que chegam a São Paulo pela Zona Oeste 

da cidade, como a Raposo Tavares, a Castelo Branco, a Anhanguera e a 

Bandeirantes. Essa deve ser a principal razão da área ser apontada como a 

mais poluída entre as 21 estações da Cetesb que monitoram o ar da cidade. 

A reação química provocada pelos gases emitidos pelos caminhões e 

automóveis e a luz solar é a responsável pela produção do O3, que teve 

concentração acima do padrão seguro na Cidade Universitária em 2015 

(USP, 2015). Este fator seria, então, outro limitante na análise dos 

resultados desta tese, uma vez que, aproximadamente, 80% dos sujeitos 

deste estudo trabalham na Cidade Universitária e estariam mais expostos a 

poluentes secundários, principalmente o O3, enquanto os demais que 

trabalham no quadrilátero da USP estariam mais suscetíveis aos poluentes 

primários, principalmente ao material particulado. 

Positivamente, o estudo ELSA-Brasil, cujo grupo amostral deste projeto 

foi extraído, tem uma das maiores amostras dentre os estudos 

epidemiológicos observacionais que estudaram a EIMC. Além disso, o 

ELSA-Brasil aborda uma amostra fora dos EUA e Europa, o que permite 

avaliar associações em uma população diferente da maioria dos estudos 

publicados.        A medida de EIMC no estudo ELSA-Brasil foi realizada 

utilizando um protocolo sistemático, auxiliado por Software específico, com 

rigoroso controle de qualidade das imagens e leitura centralizada. Isto 

potencializa a confiabilidade e a reprodutibilidade da técnica eliminando 

vieses de aferição, uma vez que há heterogeneidade entre os estudos 

quanto à forma de mensuração da EIMC, em especial, se feita 

manualmente. Tanto a metodologia como o modelo estatístico adotados 

para este estudo, e ainda os resultados obtidos, são totalmente compatíveis 

com os demais estudos e meta-análises realizadas no estudo da influência 

da poluição do ar com a EIMC e, ainda, como fator relevante, tivemos o uso 

da variável de exposição distancia casa-trabalho que nunca houvera sido 

analisada em estudos sobre poluição do ar e doença aterosclerótica, e que 

mostrou uma correlação estatística linear com o desfecho, embora não se 

mantivesse no ajuste completo. Há de se considerar, entretanto, que as 
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pessoas que passam o maior tempo no no trajeto da residência ao local de 

trabalho estão sujeitas a outras variáveis como o ruído  e estresse. Além 

disso, sabe-se que os moradores mais próximos à periferia dos grandes 

centros, geralmente tem menor renda familiar e de escolaridade como 

verificado também nos dados desse projeto. O estrato socioeconômico de 

menor renda apresenta maior agravo à saúde cardiovascular e, portanto, a 

associação da variável de exposição DIST_casa trabalho com EIMC poderia 

ser também influenciada por outras variáveis que não somente os poluentes 

do ar. 

Em relação à plausibilidade biológica deste estudo, sabe-se que a 

aterosclerose é um processo dinâmico e evolutivo a partir do dano 

endotelial, que tem origem multifatorial e é considerada uma doença 

inflamatória da parede vascular acometendo, principalmente, a camada 

íntima de artérias de médio e grande calibres (Santos et al., 2001). A 

formação da placa aterosclerótica se inicia com a agressão ao endotélio 

vascular devido a diversos fatores de risco, como dislipidemia, diabetes, 

hipertensão arterial ou tabagismo. Há dois mecanismos descritos sobre os 

efeitos da poluição do ar, em especial do material particulado, que 

contribuem para o desenvolvimento da doença aterosclerótica. O primeiro é 

um processo de estresse oxidativo pulmonar que ocorre após o contato de 

agentes poluentes externos inalados como material particulado, fibras 

minerais, metais e policarbonetos com a superfície dos alvéolos 

desencadeando a liberação de mediadores pró-inflamatórios diretamente 

pelas células pulmonares (Brook et al., 2010). Há outro possível mecanismo 

alternativo que consiste na translocação direta do material particulado 

ultrafino (PM0.1) ou constituintes como metais e compostos orgânicos para a 

circulação por meio da interface alvéolo-capilar, desencadeando, assim, um 

processo de vasoconstrição sistêmica com elevação da pressão arterial, 

uma maior adesividade plaquetária e um aumento no processo inflamatório 

com consequente disfunção endotelial e potencial para desencadeamento 

de eventos como síndrome coronariana, insuficiência cardíaca, arritmias 

cardíacas, acidente vascular encefálico e doença arterial obstrutiva 
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periférica. Muitas experiências em animais também apoiaram o ponto de 

vista de que a exposição a PM2,5 pode contribuir para o processo de 

aterosclerose por mecanismos potenciais, incluindo estimulação da medula 

óssea, liberação de monócitos e alteração do tônus vasomotor (Fuji et al.; 

Suwa et al., 2002; Sun et al., 2005). Num estudo em que ratos foram 

submetidos à exposição à PM2.5, observou-se um efeito sobre o tônus 

vascular, dos níveis de inflamação vascular e aumento da aterosclerose 

aórtica (Sun et al., 2005). Além disso, experimentos com animais 

possibilitaram o estudo de outros mecanismos biológicos, que conectam a 

exposição a partículas do ar ao progresso da aterosclerose a longo prazo, e 

que a exposição a determinados poluentes poderia influenciar nos níveis de 

pressão arterial, na função autonômica e na oxidação de lipoproteínas de 

baixa densidade (Sharman, 2002; Brook, 2004). 

Vários estudos têm apontado uma relação entre a função endotelial e a 

exposição ao material particulado. Briet et al. (2007) e Santoro et al. (2012) 

demonstraram que a disfunção endotelial pode ocorrer sem alterações 

estruturais ateroscleróticas em mulheres jovens com endometriose, o que 

sublinhou a importância de investigar este parâmetro, especialmente em 

pessoas jovens e saudáveis, para confirmar a precocidade da disfunção 

endotelial por meio da mensuração da EIMC. Hoffmann et al. (2007) 

mostraram que a exposição a partículas finas estava associada à 

calcificação das artérias coronárias (CAC), e relacionada de forma relevante 

com a EIMC. Wilker et al. (2013) relataram que a concentração média anual 

de carbono negro foi associada ao aumento da EIMC na população de 

idosos. Todos estes dados apoiaram a associação entre exposição à 

poluição atmosférica a longo prazo e aterosclerose.  

Os resultados deste projeto como o das meta-análises e das revisões 

sistemáticas apresentadas mostram a incerteza dos efeitos da poluição 

atmosférica sobre as medidas da EIMC e poderão auxiliar na concepção de 

novos trabalhos que devam se concentrar na maior proximidade entre os 

efeitos do tráfego veicular e a doença aterosclerótica. Segundo estes 

estudos apresentados, se a relação entre poluentes do ar e doenças 
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cardiovasculares é linear, seria de grande importância avaliar se este 

indicador (EIMC) seria o ideal para refletir os efeitos adversos relacionados à 

poluição do ar e se mais estudos longitudinais deveriam ser realizados com 

o intuito de se avaliar a temporalidade e as variáveis que influem na relação 

ente poluição do ar e doença aterosclerótica. Estas mesmas análises 

deveriam contemplar várias espécies de poluentes como variáveis de 

exposição a fim de se identificar e analisar as interações latentes entre os 

mais prevalentes. 
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