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Torricelli AAM. Efeitos de níveis elevados de poluição atmosférica na superfície 

ocular de controladores de tráfego e taxistas na cidade de São Paulo [tese]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2013. 77p. 

 

Objetivo: Avaliar os efeitos de níveis altos de poluição ambiental do ar na 

superfície ocular de controladores de tráfego e taxistas da cidade de São 

Paulo, incluindo avaliação de sinais e sintomas, da osmolaridade lacrimal e da 

quantidade de células caliciformes obtidas na citologia de impressão 

conjunctival. Verificar a correlação destes achados entre si e com os níveis de 

dióxido de nitrogênio (NO2), e de material particulado menor que 2,5 µm (PM2,5) 

a que foram expostos. Métodos: Taxistas e controladores de tráfego de São 

Paulo, Brasil participaram do estudo. Foram mensuradas as médias individuais 

de 24 horas de exposição ao NO2 e ao PM2,5 em quatro diferentes ocasiões. Na 

primeira e terceira visitas, os indivíduos foram submetidos ao questionário 

Ocular Surface Disease Index (OSDI), avaliação na lâmpada de fenda, 

estimação do tempo de ruptura do filme lacrimal (TRFL), teste de Schirmer e 

tingimento com corantes vitais da córnea e conjuntiva. Na segunda e quartas 

visitas, amostras de lágrima foram coletadas do olho direito para análise da 

osmolaridade, enquanto amostras de citologias de impressão conjuntivais 

foram coletadas do olho esquerdo. Para estimar os efeitos dos poluentes (PM2,5 

e NO2) nos desfechos ao longo do período do estudo adotamos equações de 

estimativas generalizadas considerando efeitos fixos para medidas repetidas. 

Correlações entre os níveis de NO2 ou PM2,5, os achados clínicos, o valor da 

osmolaridade lacrimal e a quantidade de células caliciformes foram 

investigadas. Resultados: Setenta e um taxistas e controladores de tráfego, 

entre 31 e 65 anos de idade, foram incluídos no estudo. Os níveis de exposição 

à poluição do ar permaneceram muito elevados, como notado pelos níveis 

médios de PM2,5 de 40 µg/m3 e pelos níveis médios de NO2 constantemente 

acima de 100 µg/m3 durante todo o estudo. Poucos sintomas foram relatados 

no questionário OSDI com pontuação (média ± desvio padrão) de 9,18 ± 6,81 e 

8,27 ± 11,92 na primeira e terceira visita, respectivamente. O TRFL foi reduzido 

com valores médios de 5 segundos, enquanto o teste de Schirmer apresentou 

valores médios acima de 10 mm com ampla variabilidade. O tingimento com 

corante vital fluoresceína foi menor do que quatro em todos os olhos, exceto 

por um (0,7%) indivíduo com pontuação de 5. A pontuação do corante vital 

lissamina verde foi normal em 124 (87,3%) olhos na primeira visita e em 120 

(84,5%) olhos na terceira visita. Os resultados do análise da osmolaridade 

lacrimal na segunda e quarta visitas foram dentro dos limites da normalidade 

com médias ± desvio padrão de 298,56 ± 23,19 e 303,73 ± 23,52 mOsmol/Kg, 

respectivamente. No que se refere a densidade de células caliciformes, os 

valores médios ± desvio padrão foram 464,42 ± 256,66 e 407,82 ± 269,18 



xx 
 

 

células/mm2 na conjuntiva bulbar e 735,52 ± 295,87 e 707,92 ± 272,51 

células/mm2 na conjuntiva tarsal, na segunda e quarta visita, respectivamente. 

Uma significativa e negativa correlação foi encontrada entre PM2,5 e 

osmolaridade lacrimal (p<0.05). Um aumento de 10 µm/m3 nos níveis de PM2,5 

foi associado a uma diminuição de 10,9 mOsmol/Kg na osmolaridade lacrimal. 

Também houve uma correlação negativa, embora não estatisticamente 

significativa, entre NO2 e osmolaridade lacrimal. Nenhuma correlação foi 

encontrada entre a contagem de células caliciformes conjuntivais e os níveis de 

NO2 ou PM2,5 assim como nenhuma correlação foi encontrada entre o 

questionário OSDI ou os achados clínicos e a exposição à poluição do ar. 

Conclusão: Exposição à altos níveis de poluição do ar diminui a osmolaridade 

do filme lacrimal e influencia a estabilidade do filme lacrimal embora não seja 

acompanhada de sintomais e outros sinais clínicos em indivíduos sem doenças 

oculares. Alterações no filme lacrimal associado com modificações na 

densidade de células caliciformes podem fazer parte de uma resposta 

adaptativa da superfície ocular a exposição à poluição do ar. 

 

Descritores: 1.Poluição do ar/Efeitos adversos  2.Exposição ambiental  

3.Túnica conjuntiva/citologia  4.Osmolaridade 5.Oftalmopatias 
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Torricelli AAM. Effects of high levels of environmental air pollution on ocular 

surface of traffic controllers and taxi drivers in Sao Paulo city [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 77p. 

 

Purpose: To evaluate the effect of high levels of environmental air pollution on 

ocular surface of taxi drivers and traffic controllers of São Paulo, including the 

assessment of signs and symptoms, tear osmolarity assays, and goblet cells 

count from conjunctival impression cytology. To verify whether there is 

correlation between such findings as well as with nitrogen dioxide (NO2) levels 

and particulate matter smaller than 2.5 µm (PM2.5) levels to which they were 

exposed. Methods: Taxi drivers and traffic controllers from São Paulo, Brazil 

were enrolled into the study. Mean individual levels of 24-hours exposure to 

nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter smaller than 2.5 µm (PM2.5) were 

assessed on 4 different occasions. On the first and third visits, subjects were 

submitted to clinical evaluations including the administration of the Ocular 

Surface Disease Index (OSDI) questionnaire, slit-lamp examination, estimation 

of tear breakup time (BUT), the Schirmer test, and vital staining of the cornea 

and conjunctiva. On the second and fourth visits, tear samples were collected 

from right eye for osmolarity assays, while conjunctival impression cytology was 

collected from left eye. To estimate the effect of the air pollutants (NO2 and 

PM2.5) on the endpoints throughout the study generalized estimating equations 

were adopted. Correlations between NO2 or PM2.5 levels, clinical findings, tear 

osmolarity and goblet cells density were investigated. Results: Seventy-one 

taxi drivers and traffic controllers, aged from 31 to 65, were enrolled in the 

study. Air pollution exposure levels remained very high, as noted by the mean 

PM2.5 levels of 40 µm/m3 and the mean NO2 levels constantly above of 

100 µm/m3 during the period of study. Few symptoms were reported in the 

OSDI questionnaire with score (mean ± standard deviation) of 9.18 ± 6.81 e 

8.27 ± 11.92 at the first and third visit, respectively. BUT was low with mean 

values of 5 seconds, while Schirmer test showed mean values above 10 mm 

with wide variability. The corneal vital staining score with fluorescein was 

inferior to 4 in all but one eye (0.7%) with a score of 5. The conjunctival vital 

staining score with lissamine green was considered normal in 124 eyes (87.3%) 

in the first visit and in 120 eyes (84.5%) in the third visit. The results of the 

osmolarity assay at the second and fourth visits were within normal limits with 

mean ± standard deviation of 298.56 ± 23.19 and 303.72 ± 23.52 mOsmol/kg, 

respectively. Regarding goblet cells density, the mean ± standard deviation 

values were 464.42 ± 256.66 and 407.82 ± 269.18 cells/mm2 on bulbar 

conjunctiva and 735.52 ± 295.87 and 707.92 ± 272.51 cells/mm2 on the tarsal 

conjunctiva, at the second and fourth visit, respectively. A significant and 

negative correlation was found between PM2.5 and tear film osmolarity (p<0.05). 
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An increase of 10 µm/m3 in PM2.5 levels was associated with 10.9 mOsmol/Kg 

decrease in tear osmolarity. There also was a negative correlation, though not 

statistically significant, between NO2 and tear osmolarity No correlation was 

found between conjunctival goblet cells count and NO2 or PM2.5 levels as well as 

no correlation was found between OSDI questionnaire or clinical findings and 

air pollution exposure. Conclusion: Exposure to high levels of air pollution 

reduces tear film osmolarity and influences tear film stability, although it is not 

associated with symptoms and other clinical signs in individual without ocular 

disease. Alterations on tear film osmolarity combined to goblet cells density 

modification may be part of an adaptive ocular surface response to air pollution 

exposure.   

 

Descriptors: 1.Air pollution/Adverse effects 2.Environmental exposure 

3.Conjunctiva/cytology  4.Osmolarity 5.Eye disease 
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A poluição atmosférica é uma mistura complexa de partículas sólidas e 

líquidas suspensas no ar, denominadas material particulado (PM), que variam 

em tamanho, composição e origem, e de diferentes tipos de gases tais como 

ozônio (O3), dióxido de nitrogênio (NO2), carbonos orgânicos voláteis, 

monóxido de carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2)
1, 2. Nos últimos anos 

houve interesse considerável nos efeitos a curto e longo prazo da exposição à 

poluição do ar na saúde humana. A crescente industrialização e o progressivo 

aumento do número de veículos automotores nos grandes centros urbanos são 

os principais causadores da poluição atmosférica1. 

Estudos prévios indicaram que o aumento da poluição do ar, em 

especial do material particulado, tem aumentado a taxa de mortalidade tanto 

nos Estados Unidos2, 3 quanto na Europa4. Dois estudos de coorte prospectivos 

também relataram que o risco de mortalidade foi 26% maior em pessoas que 

vivem em cidades com níveis elevados de poluição, mesmo após o ajuste para 

outros fatores de risco, tais como o tabagismo2, 5. Um importante aumento na 

prevalência de asma e outros sintomas respiratórios também são atribuídos a 

tais alterações ambientais6, 7. 

Os efeitos adversos do PM e dos demais poluentes ambientais são, 

portanto, bem conhecidos e seus efeitos nos sistemas respiratório e 

cardiovascular já foram bem estudados8, 9. Entretanto, ainda são pouco 

conhecidos os efeitos destes poluentes sobre a superfície ocular, tão ou mais 

exposta às substâncias tóxicas presentes no ar do que estes outros dois 
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sistemas. Alterações na superfície ocular relacionadas a exposição à poluição do 

ar já foram sugeridas em estudos prévios10, 11. Gupta et al12 e Saxena et al13 por 

meio de exames clínicos, como o tempo de ruptura do filme lacrimal (TRFL) e o 

teste de Schirmer, constataram uma maior instabilidade do filme lacrimal em 

indivíduos expostos rotineiramente a elevados níveis de poluição. Por outro lado, 

Versura et al14 apenas por exames clínicos não observaram uma correlação 

adequada entre estes exames e exposição crônica aos poluentes ambientais. 

Entretanto, este foi o primeiro estudo a sugerir, por meio da citologia de 

impressão, que a poluição do ar pode causar alterações subclínicas no olho e 

que talvez os dados clínicos somente não fossem suficientes para se 

compreender o mecanismo pelo qual a poluição atmosférica afeta a superfície 

ocular. De fato, nos últimos anos, Novaes et al15 demonstraram a ocorrência de 

hiperplasia de células caliciformes conjuntivais como consequência de uma 

maior exposição ao NO2.  

Todos estes dados indicam que a poluição ambiental pode desorganizar a 

unidade funcional da superfície ocular. Até o momento, nenhum estudo prévio 

caracterizou as alterações clínicas e laboratoriais, avaliadas por meio da 

osmolaridade lacrimal e da citologia de impressão, em sujeitos expostos a 

elevados níveis de poluição do ar por meio da medição individual de PM e de NO2.   
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2.1  Objetivo geral 

 

Investigar as alterações clínicas e laboratoriais que podem ocorrer na 

superfície ocular de voluntários expostos a níveis elevados de poluição 

ambiental (taxistas e controladores de tráfego) e correlacionar estes achados 

com os diferentes níveis individuais de poluição. 

 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

-  Caracterizar as alterações nos questionários de sintomas e na avaliação 

clínica por meio dos exames de tempo de ruptura do filme lacrimal, teste de 

Schirmer e tingimento com corantes vitais; 

 

-  Medir a osmolaridade do filme lacrimal; 

 

-  Quantificar a densidade de células caliciformes por meio da citologia de 

impressão conjuntival. 
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3.1  Poluição do ar 

 

 Poluição do ar é a contaminação interna ou externa do meio-ambiente 

por qualquer agente químico, físico ou biológico que modifique as 

características naturais da atmosfera. A combustão de aparelhos domésticos, 

veículos automotores, instalações industriais e incêndios florestais são fontes 

comuns de poluição do ar. Os poluentes de maior impacto em saúde pública 

incluem: PM, CO, O3, NO2 e SO2 segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS)16.  

 As diretrizes sobre qualidade do ar da OMS (Air Quality Guideline World 

Health Organization - AQG WHO) são uma referência internacional dos efeitos 

adversos dos poluentes do ar na saúde humana. Estas diretrizes resumem o 

conhecimento científico sobre os danos à saúde relacionados a poluição do ar, 

provêm as estimativas de risco para a exposição aos poluentes e recomenda 

os níveis adequados para se manter a qualidade do ar. A mais recente versão 

do AQG WHO foi publicada em 200616, 17. Nesta atualização as metas para se 

controlar a poluição atmosférica a fim de proteger a saúde humana são: níveis 

médios de material particulado com diâmetro aerodinâmico menor de 2,5 µm 

(PM2,5) inferiores a 25 µg/m3 em 24 horas e inferiores a 10 µg/m3 em um ano; 

níveis médios de NO2 inferiores a 100 µg/m3 em 24 horas e inferiores a 40 

µg/m3 em um ano e níveis médios de SO2 inferiores a 20 µg/m3 em 24 horas e 

inferiores a 500 µg/m3 em 10 minutos. 
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A OMS também publicou dados referentes as concentrações médias 

anuais de material particulado com diâmetro aerodinâmico menor de 10 µm 

(PM10), NO2 e SO2
16 em diferentes áreas do mundo (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Variações entre as concentrações anuais de material particulado 
com diâmetro aerodinâmico menor que 10 µm (PM10), dióxido de 
nitrogênio (NO2) e dióxido de enxofre (SO2) em diferentes áreas do mundo 
(em µg/m3) baseados na Organização Mundial de Saúde16 

Região Concentração Anual Média 

 PM10 NO2 SO2 

África 40-150 35-65 10-100 

Ásia 35-220 20-75 6-65 

Canadá/Estados Unidos 20-60 35-70 9-35 

Europa 20-70 18-57 8-36 

América Latina 30-129 30-82 40-70 

 

 

Na maioria das cidades européias e norte-americanas, os níveis médios 

de concentração de PM10 anuais são geralmente inferiores a 50 µg/m3. Os 

maiores níveis de PM10 são encontrados na Ásia, África e América Latina. Na 

Ásia, o PM ainda é o poluente do ar mais importante, embora em algumas 

grandes cidades da China, tenha sido observada uma ligeira diminuição nos 

níveis de PM10 durante o desenvolvimento econômico que ocorreu durante as 

últimas décadas18. Os níveis de SO2 vêm diminuindo na maior parte do mundo, 

particularmente nos Estados Unidos e na Europa. Em algumas cidades da Ásia 

(por exemplo, Bangkok, Nova Delhi e Jacarta) os níveis ambientais de SO2 são 

relativamente baixos devido ao reduzido teor de enxofre no combustível 

utilizado na região. Por outro lado, em cidades chinesas, embora o nível SO2 
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tenha diminuído substancialmente, este ainda é elevado. Nas grandes cidades 

da América Latina e África também houve uma diminuição moderada dos 

níveis de SO2
16. Entretanto, tal tendência não tem sido observada para os 

poluentes do ar relacionados ao tráfego, isto é, NO2 e O3. Pelo contrário, nos 

países em desenvolvimento, os níveis de NO2 e O3 tendem a aumentar devido 

ao aumento do número de veículos automotores. Grandes cidades onde as 

médias anuais de NO2 excederam os critérios de qualidade do ar da OMS de 

40 µg/m3 foram Pequim, Xangai, Tóquio, Osaka, Nova Iorque, Los Angeles, 

São Paulo e México, enquanto que em Nova Delhi, Mumbai e Calcutá as 

concentrações médias anuais de NO2 foram inferiores a 40 µg/m3 17.  

Diversos estudos de séries temporais têm explorado os efeitos à saúde 

associados com a exposição de curta e longa duração as partículas do ar19. 

Em uma meta-análise, um aumento de 10 µg/m3 de PM10 foi associado com 

um aumento na mortalidade de 0,46% nos Estados Unidos (30 cidades 

estudadas), de 0,62% na Europa (21 cidades estudadas) e de 0,49% na Ásia 

(4 cidades estudadas)17. O estudo europeu APHEA-1 constatou um aumento 

de 1,3% nas mortes diárias por aumento de 50 µg/m3 de NO2
20. Evidências 

combinadas a partir de estudos de séries temporais mostram uma associação 

positiva entre mortalidade diária e níveis de ozônio, independente dos efeitos 

do material particulado. E, finalmente, um estudo de meta-análise em 95 

comunidades urbanas dos Estados Unidos mostrou que um aumento de 

20 µg/m3 nos níveis de ozônio foi associado com um aumento de 0,52% na 

mortalidade geral e um aumento de 0,64% em mortalidade por causas 

respiratórias e cardiovasculares21. 
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3.2  Superfície ocular 

 

O termo superfície ocular inclui os epitélios da córnea, conjuntiva, 

glândulas lacrimais principal e acessórias e as glândulas de Meibômio, 

associados com suas matrizes apical (filme lacrimal) e basal (tecido conectivo); 

além das glândulas palpebrais de Moll e Zeiss, os componentes responsáveis 

pelo piscar e o ducto nasolacrimal22. Todos estes elementos estão unidos 

funcionalmente por continuidade e por sistemas endócrinos, vasculares e 

imunológicos. A razão pelo uso do termo superfície ocular deve-se a diversos 

motivos. Primeiro, a função sinérgica de todos os componentes do sistema 

para a manutenção da superfície refrativa e funcional da córnea. Segundo, 

todos os epitélios na superfície ocular são contínuos e todos derivam do 

ectoderma superficial. A comunicação entre estes epitélios ocorre através de 

gap junctions e citocinas23-25. Terceiro, quase todas as regiões produzem 

componentes para o filme lacrimal, uma vez que o epitélio corneano e 

conjuntival produzem mucinas que aderem a lágrima à superfície do olho; as 

glândulas lacrimais principal e acessórias secretam água e diversas proteínas; 

e as glândulas de Meibômio fornecem a camada lipídica que previne a 

evaporação do filme lacrimal. Por fim, o ducto nasolacrimal absorve o filme 

lacrimal e acredita-se que, por meio do sistema vascular cavernoso, controle e 

regule a produção de lágrima, ajudando a manter um nível adequado de filme 

lacrimal – um fino equilíbrio entre secreção e absorção26.  

A conjuntiva é composta por um epitélio escamoso não queratinizado de 

2 a 10 camadas de células sendo importante na proteção contra estímulos 
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externos. Este epitélio, diferentemente de outros epitélios escamosos 

estratificados, apresenta entre suas células epiteliais células secretoras 

denominadas caliciformes22, 27. Já a córnea apresenta células de três tipos 

diferentes. Um epitélio estratificado na parte anterior, ceratócitos dispersos no 

seu estroma e uma camada mais interna, o endotélio. 

 Apesar de suas diferenças morfológicas, a superfície ocular como um 

todo é fundamental para a manutenção e proteção da superfície refrativa da 

córnea e importante para uma boa saúde ocular e desempenho da visão22.  

Um dos principais agentes de proteção das células da superfície ocular é o 

filme lacrimal. Todas as áreas da superfície ocular secretam componentes para o 

filme lacrimal para que, através do movimento palpebral contínuo, ele se espalhe 

regularmente sobre ela, deixando-a uniformemente lubrificada e nutrida22. As 

primeiras hipóteses sobre a estrutura do filme lacrimal separavam as secreções 

das glândulas de meibômios, glândulas lacrimais e as mucinas das células 

caliciformes em três camadas distintas dentro do filme lacrimal; as camadas 

lipídicas, aquosa e mucosa, respectivamente.  Embora esteja claro que a camada 

lipídica derivada das glândulas de meibômios seja separada na superfície da 

camada aquosa, estudos mais recentes sugerem que a camada aquosa do filme 

lacrimal seja uma mistura de mucinas e fluido lacrimal, sem uma separação 

distinta da camada mucosa (Figura 1)28, 29. A interface célula epitelial-lágrima é 

fundamental para a manutenção do filme lacrimal na córnea e conjuntiva. 
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Figura 1. Esquema da interface superfície ocular-filme lacrimal segundo 
Gipson30. Nota-se, na estrutura do filme lacrimal, a presença da camada 
lipídica externa e uma camada única muco-aquosa interna 

 

 

A disfunção da unidade do filme lacrimal pode levar a sintomas e sinais 

oculares causados por alteração no volume, composição, distribuição e 

depuração do filme lacrimal. Dois mecanismos interligados, a hiperosmolaridade e 

a estabilidade do filme lacrimal, já foram identificados31.  

A hiperosmolaridade lacrimal causa lesão na superfície epitelial ativando 

uma cascata de eventos inflamatórios na superfície ocular e libera mediadores 

inflamatórios na lágrima. O epitélio danificado induz a morte celular por 
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apoptose, perda de células caliciformes e distúrbio na expressão de mucinas, 

resultando na instabilidade do filme lacrimal. Esta instabilidade, por sua vez, 

exacerba a hiperosmolaridade na superfície ocular e completa o ciclo vicioso. 

As principais causas de hiperosmolaridade lacrimal são: a redução da porção 

aquosa resultante da falência lacrimal e/ou o aumento da evaporação do filme 

lacrimal. O aumento da evaporação pode ser favorecido por condições 

ambientais como a baixa umidade e o aumento do fluxo de ar. O ciclo de 

eventos esta demonstrado na figura 232.  

 

 

Figura 2. Ciclo inflamatório da superfície ocular, modificado do Dry Eye 
Work Shop (DEWS)32. FL = filme lacrimal 
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Dentre os componentes do fluido lacrimal encontram-se proteínas 

chamadas mucinas, vitais para a manutenção de uma superfície ocular 

hidratada e saudável. As mucinas formam um grupo de glicoproteínas 

altamente glicosiladas, caracterizadas por múltiplas repetições de aminoácidos 

ricas em serina e treonina no seu domínio central que provêem grande 

quantidade de sítios para glicosilação. As mucinas participam da retenção de 

água e de outros componentes do fluido lacrimal, contribuindo para lubrificação 

e integridade epitelial, além de servir como barreira à invasão microbiana33, 34. 

As mucinas estão presentes na superfície apical de todos os epitélios e 

glândulas secretoras saudáveis do nosso corpo. Baseado na presença de 

estruturas comuns dentro das suas sequência de aminoácidos, as mucinas são 

agrupadas em: mucinas secretadas e mucinas associadas a membrana35.  

Na superfície ocular, a mucina formadora de gel mais amplamente 

secretada é a MUC5AC, expressa por células caliciformes com a função de 

hidratar o filme lacrimal e atuar como agente lubrificante. As mucinas 

associadas a membrana mais estudadas são as MUC1, MUC4 e MUC16, que 

formam o denso glicocálice na interface epitélio-filme lacrimal30 e servem como 

sinal para as células quando estas estão sendo agredidas, além de servirem 

como proteção. A MUC16 tem sido especificamente descrita como proteção 

epitelial para a penetração de corantes clínicos como o rosa bengala. Há 

também porções solúveis da MUC1 e MUC16 achadas no filme lacrimal; a 

função destas porções solúveis ainda não esta clara. 
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A quantidade e qualidade das mucinas são os principais fatores para um 

bom funcionamento da camada mucosa do filme lacrimal. A quantidade de 

mucinas depende da quantidade de células secretoras presentes no epitélio, 

quantas delas estão respondendo a estímulos e da taxa de síntese das 

mucinas pelas células produtoras. Já a qualidade das mucinas depende da 

estrutura e tipo de mucina secretada, além da hidratação e eletrólitos 

apropriados providos pela camada aquosa do filme lacrimal (secretada pelas 

células do epitélio conjuntival)36. Ceratoconjuntivite atópica, olho seco ou 

ceratoconjuntivite siica, ceratite herpética e queimadura por irradiação são 

exemplos de doenças na qual a síntese de mucinas está alterada.37, 38.  

Acredita-se que a MUC1 associada a membrana possa fazer parte de 

eventos de sinalização que permitem o epitélio da superfície ocular responder 

às mudanças do ambiente39.   
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3.3  Avaliação clínica e laboratorial da superfície ocular 

 

Tradicionalmente uma combinação de testes diagnósticos têm sido 

utilizada para avaliar o grau de sintomas e sinais oculares associados a 

poluição do ar ambiente (Tabela 2). Junto com a história clínica, a utilização de 

questionários validados para os sintomas oculares é muito útil40, 41. Existem 

vários questionários disponíveis para avaliar a intensidade dos sintomas, os 

impactos nas atividades diárias e na qualidade de vida. Tais ferramentas 

variam em tamanho, razão, forma de aplicação (auto-aplicação ou por meio de 

um entrevistador) e extensão da validação. Os questionários mais utilizados 

são: Ocular Surface Disease Index (OSDI), Canadian Dry Eye Epidemiology 

Study (CANDEES), Impact of Dry Eye on Everyday Life (IDEEL), National Eye-

Institute-Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ) e Women’s Health Study 

Questionnaire32.  

No exame, os elementos utilizados na avaliação da superfície ocular 

incluem: mensuração da acuidade visual, exame ocular externo e 

biomicroscopia realizada na lâmpada de fenda. Além disso, testes diagnósticos 

para a avaliação da instabilidade do filme lacrimal, lesões da superfície ocular 

e/ou fluxo da porção aquosa da lágrima também são realizados (Tabela 2).  
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Tabela 2. Exames diagnósticos para a avaliação da superfície ocular 

1. Questionário de sintomas 

2. Acuidade Visual 

3. Exame ocular externo 

4. Biomicroscopia 

- Pálpebras 

- Cílios 

          - Glândulas de Meibômios  

- Conjuntiva 

- Córnea 

- Menisco lacrimal 

- Filme Lacrimal 

5. Testes para avaliar a estabilidade do filme lacrimal 

Tempo de ruptura do filme lacrimal (TRFL) 

Interferometria 

Meibomiometria 

6. Corantes Vitais 

Fluoresceína 

Rosa bengala 

Lissamina verde 

7. Estesiometria corneana 

8. Testes diagnósticos quantitativos da lágrima 

Teste de Schirmer 

Teste do fenol vermelho 

9. Testes diagnósticos qualitativos da lágrima 

Teste de cristalização da lágrima 

Osmolaridade lacrimal 

10. Citologia de impressão  
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A instabilidade do filme lacrimal é um dos achados mais comuns em 

pacientes com irritação ocular tanto por uma deficiência da porção aquosa 

quanto por um aumento da evaporação lacrimal. O método mais frequentemente 

utilizado para acessar a estabilidade do filme lacrimal é a mensuração do TRFL: 

intervalo entre o piscar completo e o aparecimento do primeiro rompimento do 

filme lacrimal pré-corneano após a instilação de fluoresceína42, 43. Diversos 

mecanismos têm sido sugeridos para explicar este fenômeno ainda não 

completamente entendido. De acordo com a hipótese tradicional, a ruptura do 

filme lacrimal ocorre quando os lipídeos da superfície lacrimal difundem-se pela 

camada muco-aquosa tornando o filme lacrimal instável44. Porém, esta teoria 

tem sido criticada e, alternativamente, acredita-se que a ruptura do filme lacrimal 

possa ocorrer devido a ruptura da camada mucosa. Norn and Lemp43, 45 

descreveram um fenômeno no qual a ruptura do filme lacrimal é notada 

imediatamente após a abertura da pálpebra. Pflugfelder et al46 interpretaram este 

fenômeno como uma deficiência na camada mucosa do filme lacrimal. Na 

prática, o TRFL pode ser realizado com a ajuda de fitas impregnadas com 

fluoresceína ou pela instilação com pipetas de 1 a 5 µL de solução de 

fluoresceína sódica variando entre 0,5% e 2% com o uso do filtro azul-cobalto na 

lâmpada de fenda. Apesar de amplamente utilizado para fins clínicos e de 

pesquisa, o TRFL apresenta baixa acurácia e reprodutibilidade47, 48. Valores 

inferiores a 10 segundos são considerados anormais49. Mais recentemente,  

valores menores que cinco segundos têm sido considerados anormais por 

alguns autores, que sugerem valores de corte mais baixos quando um volume 

menor de fluoresceína é instilado (1 µL de fluoresceína a 2%)50. Optando-se por 
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valores mais baixos diminui-se a sensibilidade do teste, porém se aumenta sua 

especificidade.  

Outros testes para se avaliar a estabilidade do filme lacrimal são: 

interferometria, o qual mede objetivamente a espessura da camada lipídica do 

filme lacrimal precorneano51-53 e  meibomiometria54, que quantifica os níveis de 

lipídeos na margem da pálpebra. Tais exames são pouco utilizados na clínica 

oftalmológica.    

As lesões na superfície ocular são normalmente acessadas por meio do 

tingimento com corantes vitais, tais como: rosa bengala, lissamina verde e 

fluoresceína. Fluoresceína sódica tem sido utilizada para detecção de defeitos 

epiteliais desde o final do século dezenove e atualmente representa um dos 

mais comuns métodos adotados para se avaliar a superfície ocular55, 56. Não 

apresenta toxicidade celular57 e pode ser instilada com o uso de papel 

impregnado (molhado com um gota de solução salina) ou por meio de colírios 

livres de preservativos a 1% ou 2%. Já o rosa bengala, descrito como corante 

ocular deste o século passado, tem sido empregado para se detectar danos na 

superfície ocular principalmente na conjuntiva, uma vez que apresenta baixo 

contraste com a córnea. Tradicionalmente, o rosa bengala cora células mortas 

e desvitalizadas, além de muco58.  Muitos oftalmologistas preferem instilar um 

colírio anestésico antes do rosa bengala para se reduzir a sensação de 

queimação provocada pelo mesmo, enquanto outros acreditam que esta prática 

pode induzir a resultados falso-positivos59. Por fim, lissamina verde é um ácido 

orgânico sintético que cora a superfície ocular semelhantemente ao rosa 
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bengala sem causar irritação ocular. O tingimento pela lissamina verde é dose 

dependente e uma instilação de 10-20 µL é recomendada. Três sistemas para 

a quantificação dos padrões de tingimento ocular estão atualmente em uso: o 

sistema de Van Bijsterveld60, o sistema Oxford61 e o sistema desenvolvido pelo 

estudo CLEK47, 32. O sistema Oxford e o CLEK utilizam uma quantificação mais 

detalhada do que o sistema van Bijsterveld, permitindo uma detecção mais 

precisa de alterações da superfície ocular. Nenhum estudo prévio definiu qual é 

o melhor sistema de quantificação32.  

A mensuração da sensibilidade corneana avalia os ramos terminais dos 

nervos ciliares curtos e longos da divisão oftálmica do quinto nervo craniano 

(trigêmeo)62. O teste pode ser qualitativo ou quantitativo. O teste mais usado 

rotineiramente na prática clínica consiste no uso da ponta de um cotonete 

sobre a córnea, sendo um teste qualitativo e sem a aplicação de anestesia 

tópica. Estesiômetro é o aparelho usado para quantificar a sensibilidade da 

córnea. O teste quantitativo mais difundido utiliza o estesiômetro de Cochet-

Bonnet, um aparelho que apresenta um monofilamento de nylon fino e retrátil 

com extensão de até seis cm. As principais causas de hiposensibilidade 

corneana são: infecção por herpes simplex ou zoster, trauma cirúrgico (pós-

ceratomileusis in situ a laser, pós-ceratectomia fotorrefrativa), hanseníase, 

aneurismas e tumores (neurinoma do acústico, neurofibroma)63.  

No que se refere a porção aquosa,  esta é normalmente avaliada pelo 

teste de Schirmer32. Descrito pela primeira vez em 1903 por Schirmer64, o 

teste original utilizava um papel absorvente cortado em um faixa de 35 por 5 
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mm, que era pendurado na margem palpebral inferior por 5 minutos e então a 

extensão da tira umedecida pela lágrima era mensurada. Infelizmente o teste 

apresentava muitas desvantagens como baixa reprodutibilidade, além de 

frequente desconforto, risco de lesão para córnea e conjuntiva e falta de lugar 

definido para se colocar a tira de papel. Em 1953, De Roetth65 estabeleceu o 

uso do papel filtro Whatman N 41 e, em 1961, fitas padronizadas para o teste 

de Schirmer foram introduzidas por Halberg and Berens66. Em relação ao 

posicionamento do papel na margem palpebral, diferentes lugares têm sido 

propostos, porém diversos estudos revelam não haver diferença entre a 

posição medial e lateral na margem palpebral inferior67, 68. Anestésico tópico 

pode ou não ser aplicado. Pacientes são instruídos a não apertar as 

pálpebras e a não olhar para cima, além de piscar naturalmente durante o 

exame,69 embora alguns estudo sugiram que se deva fechar as pálpebras70, 71. 

Ainda não está claro se fechar as pálpebras e/ou a posição do olhar 

influenciam no teste68. Atualmente, o teste de Schirmer é realizado de três 

maneiras. O teste de Schirmer I, sem aplicação de colírio anestésico, mede a 

secreção reflexa e basal de lágrima. O teste de Schirmer II, realizado com 

anestésico tópico e estimulação da mucosa nasal com um cotonete, mede a 

secreção reflexa. E a terceira técnica, com uso de colírio anestésico mas sem 

qualquer estimulação, mede a secreção basal apenas72. Os valores médios 

do teste de Schirmer em indivíduos saudáveis apresentam uma larga 

variabilidade, indo de 8,1 a 33,1 mm sem anestesia tópica e de 3,5 até 11,9 

mm com anestesia tópica70, 73-75. Os valores do teste de Schirmer tendem a 

diminuir com a idade.    
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Outros métodos para se avaliar a produção de lágrimas têm sido 

desenvolvidos. O teste do fenol vermelho é um desses testes e está disponível 

comercialmente. Um fio de algodão impregnado com corante fenol é utilizado 

(Figura 3). O fenol vermelho é sensível ao pH e muda do amarelo para o 

vermelho quando molhado pela lágrima. A extremidade dobrada de um 

segmento de 70 mm é colocado na parte inferior do fundo de saco conjuntival. 

Após 15 segundos, mede-se o comprimento da mudança de cor sobre o fio, 

que indica o comprimento em mm do fio molhado pela lágrima. Medições 

normais estão entre 9 mm e 20 mm76. Pacientes com os olhos secos têm 

valores inferiores a 9 mm. 

 

 

Figura 3. Teste do fenol vermelho. Fio impregnado com corante fenol é 
posicionado no terço lateral da margem palpebral inferior e, após 15 
segundos, mede-se a extensão do fio com a coloração avermelhada 
modificada pela lágrima (imagem gentilmente cedida pelos Dr. Hamano e 
Dr. Hida) 
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O teste da cristalização da lágrima reflete a composição da lágrima e 

oferece uma maneira qualitativa de se avaliar a integridade do filme lacrimal. 

Quando o muco seca ao ar numa lâmina de microscópio ocorre uma  

cristalização e arborização (em forma de samambaia) específicas, o que tem 

sido chamado de teste de cristalização. Rolando et al77 identificaram 

diferenças entre os padrões de cristalização da lágrima e descreveram um 

sistema de classificação tornando o método uma ferramenta útil  de 

diagnóstico. Estes autores descreveram quatro categorias qualitativas, que 

dependem da presença, do tamanho e da densidade das ramificações 

observadas (Figura 4).   

 

 

 

Figura 4. Teste de cristalização da lágrima de paciente com olho seco (a 
esquerda) e de voluntário normal (a direita). Quanto maior o número de 
ramificações durante a cristalização, melhor a qualidade da lágrima 
(imagem gentilmente cedida pelos Dr. Hida e Dra. Ruth Santo) 
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Rolando et al77 relataram que o filme lacrimal normal comumente 

demonstra um padrão Tipo I ou II (com muita cristalização), enquanto os 

pacientes com ceratoconjuntivite sicca (KCS) apresentam padrões de 

cristalização do tipo III e IV (em que houve pouca ou cristalização ausente). 

Embora o sistema de classificação de Rolando et al77, 78 seja subjetivo, ele é 

simples, fácil, de boa reprodutibilidade e tem uma curva de aprendizado curta. 

O aumento da osmolaridade lacrimal é tido como um marco na doença 

olho seco e é considerado um dos mecanismos centrais na patogênese da 

lesão da superfície ocular, como citado no Dry Eye Workshop Report 

(DEWS)31. A osmolaridade lacrimal tem sido relatada como o melhor marcador 

isolado para avaliação de olho seco31. O êxito da medição da osmolaridade 

lacrimal exigia a coleta de uma grande quantidade de lágrima; entretanto, com 

os avanços tecnológicos na sua medição, a osmolaridade lacrimal é agora mais 

viável na avaliação do olho seco. Tomlinsom et al79, por meio de uma meta-

análise dos estudos recém-publicados em osmolaridade lacrimal, 

estabeleceram um valor de referência de 316 mOsmol/Kg, tendo valores 

superiores a esta marca uma acurácia superior a qualquer outro teste para o 

diagnóstico de olho seco quando aplicado isoladamente. Outros fatores 

comuns extrínsecos, tais como deficiência de vitamina A, alergias e uso de 

lentes de contato também têm demonstrado um aumento da osmolaridade 

lacrimal31, 80-82.  

Finalmente, a citologia de impressão conjuntival é um método rápido e 

não-invasivo para a avaliação da superfície ocular83, 84. A descrição do 
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princípio básico da técnica da citologia de impressão conjuntival é creditada a 

Egbert et al85, que notaram que após a aplicação de papel filtro de acetato de 

celulose na conjuntiva bulbar uma marca tornava-se nítida na região das 

células produtoras de muco. Estas células então foram visualizadas com a 

utilização do corante ácido periódico de Schiff (PAS). Egbert et al85 também 

relataram que as células caliciformes e não caliciformes da conjuntiva 

poderiam ser removidas com o papel filtro. Embora Egbert et al85 tivessem 

notado que a densidade de células pudesse variar enormemente, coube a 

Nelson e Wright86 estabelecerem um sistema de graduação. Para uma 

conjuntiva normal foi estabelecido que a densidade de células caliciformes na 

superfície bulbar deveria ser maior que 500 células por mm2; valores 

específicos de 443  266 e 1.972  862 células por mm2 foram descritos para 

a conjuntiva bulbar exposta (interpalpebral) e para a conjuntiva tarsal inferior, 

respectivamente. A citologia de impressão tem sido utilizada na avaliação de 

diversos alterações da superfície ocular como a ceratoconjuntivite sicca, a 

deficiência de vitamina A, o penfigóide cicatricial, a ceratoconjuntivite vernal e 

o efeito na superfície ocular de diversas terapias87, 88.  
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3.4  Efeitos da poluição do ar na superfície ocular 

 

Nos últimos anos, pacientes com sintomas subjetivos de irritação ocular, 

tais como sensação de corpo estranho, ardor, prurido, fotofobia e 

lacrimejamento, tornaram-se uma ocorrência comum. No entanto, na maioria 

das vezes o exame clínico não revela alterações oculares correspondentes14. 

Vários estudos têm tentado relacionar esses sintomas subjetivos com uma 

possível inflamação ocular subclínica devido a uma exposição prolongada à 

poluição do ar13, 14, 89. Saxena et al13 por meio da comparação de dois grupos 

de voluntários saudáveis em Nova Delhi, encontraram maior anormalidade do 

filme lacrimal, avaliado tanto pelo TRFL quanto pelo  teste de Schirmer, em 

indivíduos com uma rotina diária de exposição prolongada a poluição do ar. 

Estes autores concluíram que as condições ambientais aparentemente 

exercem um efeito importante na superfície ocular, visto que alterações 

subclínicas significativas foram detectadas na superfície ocular de pessoas que 

transitavam ou moravam em áreas com altos índices de poluição. 

Por outro lado, Versura et al14 avaliaram 100 indivíduos expostos a 

diferentes níveis de poluição ambiental e não encontraram diferenças 

estatisticamente significantes nos testes de TRFL e de Schirmer entre 

diferentes grupos. Ao contrário do estudo anteriormente mencionado, os 

resultados dos testes não foram claramente associados com níveis de 

poluição. No entanto, neste estudo a citologia de impressão demonstrou, pela 

primeira vez, um aumento de células inflamatórias na superfície ocular em 

resposta a uma exposição mais elevada à poluição. Este achado torna-se 
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notável na medida que mostra a importância de exames complementares em 

casos em que a avaliação clínica não conduz a um diagnóstico. Além disso, 

sugere que não se deve confiar apenas nos sinais clínicos, pelo menos nos 

casos de etiologia questionável.  

Sabe-se da literatura que a exposição direta da superfície ocular a várias 

substâncias irritantes provoca vasodilatação conjuntival neurogênica e imediato 

lacrimejamento90. Substâncias químicas podem solubilizar-se no filme lacrimal 

e, possivelmente, sensibilizar subpopulações específicas de linfócitos, como já 

foi mostrado com o SO2 na mucosa brônquica, que produz uma inflamação 

crônica após uma exposição prolongada. A inflamação parece influenciar a 

diferenciação epitelial e a densidade das células através de um mecanismo 

ainda desconhecido91.  

De acordo com a definição31, olho seco é uma doença multifatorial da 

lágrima e da superfície ocular que resulta em sintomas de desconforto, 

perturbação visual e instabilidade do filme lacrimal com potencial dano à 

superfície ocular. É acompanhado por um aumento da osmolaridade do filme 

lacrimal e por inflamação da superfície ocular. Vários fatores podem funcionar 

independentemente ou interagirem uns com os outros, portanto testes 

diagnósticos complementares são geralmente realizados a fim de adicionar 

dados ao exame clínico.  

A hiperplasia das células caliciformes em resposta a níveis elevados de 

poluição do ar já foi documentada na literatura. Novaes et al15 avaliaram os 

efeitos da poluição atmosférica sobre a superfície ocular por meio da 

comparação de indivíduos expostos a diferentes níveis de poluição ambiental. 
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Vinte e nove voluntários foram recrutados em dois lugares distintos: São Paulo, 

capital e cidade mais industrializada do estado de São Paulo e Divinolândia, 

pequena cidade do interior do estado de São Paulo, onde metade da população 

vive na zona rural. O NO2 foi utilizado como indicador da exposição à poluição 

ambiental. Foi realizada a medição individual de exposição aos diferentes níveis 

de NO2 durante sete dias. O estudo mostrou que os indivíduos residentes na 

cidade de São Paulo foram expostos a doses significativamente mais altas de 

NO2 (média de 32,47 µg/m3, DP de 9,83) do que os de Divinolândia (média de 

19,33 µg/m3, DP de 5,24) e que a contagem de células caliciformes aumentou 

proporcionalmente a exposição NO2 com padrão dose-resposta15. Neste estudo 

observou-se uma associação positiva e significativa entre a exposição à poluição 

do ar e a hiperplasia de células caliciformes na conjuntiva humana (Figura 5); 

a combinação de medidas simples de exposição à poluição e citologia de 

impressão mostrou-se ser uma abordagem eficaz e não invasiva para 

caracterizar a resposta ocular a níveis ambientais de poluição do ar. 

 

  

Figura 5. Amostras de citologia de impressão conjuntival. Note a baixa 
densidade de células caliciformes (a esquerda) e alta densidade de 
células caliciformes (a direita) em resposta à diferentes níveis de 
exposição a poluição do ar15  
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Em outro estudo, do mesmo grupo, foram avaliados 55 voluntários 

saudáveis recrutados entre o funcionários do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo. O objetivo foi avaliar os efeitos da exposição à 

poluição atmosférica na superfície ocular, comparando queixas oculares 

subjetivas e resultados de testes clínicos de rotina com medidas individuais de 

exposição à poluição do ar e também avaliar a importância destes medidas 

como bioindicadores potenciais de poluição do ar. Este foi o primeiro estudo 

que associou medições subjetivas de sintomas oculares e de qualidade de 

vida  com medidas individuais de exposição à poluição do ar ambiente. 

Os resultados do questionário clínico de sintomas foram correlacionados com 

quartis de exposição ao NO2 (Q1: 9,9-20,0 µg/m3; Q2: 20,1-26,0 µg/m3; 

Q3: 26,1-35,0 µg/m3; Q4:> 35 µg/m3) e um padrão claro de dose-resposta 

foi detectado92.  

Todos estes resultados servem como base para a hipótese de que a 

exposição à poluição do ar induz alterações na superfície ocular secundárias a 

agressão ambiental. No entanto, embora muitos indivíduos tenham sintomas 

clínicos relevantes devido a poluição do ar, deve-se ressaltar que algumas 

pessoas convivem de forma adequada com essa poluição, apresentando 

poucos sintomas ou mesmo nenhum diante da mesma agressão. Portanto, é 

possível que essas pessoas tenham mecanismos adaptativos que bastam para 

defesa ou até mesmo para a recuperação funcional, quando submetidos a 

elevados níveis de poluição ambiental.  

Os estudos disponíveis até o momento indicam que o os achados ao 

exame oftalmológico clínico não se correlacionam adequadamente com as 
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queixas e sinais apresentados pelos pacientes sujeitos a possíveis agressões 

causadas pelos poluentes ambientais. Portanto,  exames complementares que 

possam oferecer dados mais objetivos, como avaliação das células caliciformes 

ou medição da inflamação ocular, parecem ser necessários para uma melhor 

interpretação da alterações na superfície ocular. 

 



 

 

 

4 MÉTODOS 
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4.1  Contexto 

 

O presente estudo foi planejado e executado no Laboratório de 

Investigação Médica da Clínica Oftalmológica em conjunto com o Laboratório 

de Poluição Ambiental do Departamento de Patologia Clínica, ambos do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC-FMUSP). 

O estudo recebeu apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) por meio de bolsa de doutorado demanda 

social e do programa de doutorado sanduíche no exterior (N 8923-12-4), 

além do suporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico, CNPq (N  306487/2011-0 e 555223/2006-0). 

 

4.2  Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos 

de Pesquisa – CAPPesq do HC-FMUSP, sob o processo número 0565/07 

(Anexo A). Todos os sujeitos que concordaram em participar do estudo leram, 

compreenderam e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

antes de ingressarem no mesmo. 
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4.3  Grupos de estudo 

 

 Controladores de tráfego e taxistas, adultos, saudáveis e do sexo 

masculino foram incluídos no estudo. Estes indivíduos, durante o trabalho, 

estão expostos constantemente à poluentes ambientais, como emissões 

automotivas, enquadrando-se no perfil desejado para o estudo.  

Todos os indivíduos foram examinados em quatro diferentes ocasiões. 

Na primeira e terceira visitas, exame oftalmológico completo foi realizado, 

enquanto na segunda e quarta visitas foram realizadas coleta de lágrima e 

citologia de impressão.   

 

 

4.4  Critérios de inclusão 

 

 Viver e trabalhar na área do estudo há pelo menos cinco anos. 

 Aceitar participar do estudo após leitura e assinatura do termo de 

consentimento informado. 
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4.5  Critérios de exclusão 

 

 Ser fumante. 

 A possibilidade de deslocamento para outras regiões que não a do 

estudo durante a vigência do monitoramento individual.  

 Uso de lentes de contato, cirurgias oftalmológicas prévias e doenças 

oculares pré-existentes. 

 

 

4.6  Mensuração da exposição à poluição atmosférica 

 

No dia da exposição os participantes receberam pela manhã, às 8:00 

horas, o sistema portátil de medidas de poluentes. No dia da avaliação, 

novamente pela manhã, às 8:00 horas, o equipamento de monitorizarão foi 

retornado ao nosso laboratório, perfazendo 24 horas de medida de exposição.  

As avaliações (questionário, avaliação clínica e laboratorial) foram 

realizadas semanalmente em quatro momentos. Era esperado que os níveis 

de poluição variassem nestas quatro medidas como consequência das 

características do tráfego e das condições de dispersão dos poluentes. 

Como indicadores de exposição foram realizadas medidas de material 

particulado com diâmetro aerodinâmico menor que 2,5 µm (PM2,5) e NO2. A 

medida do material particulado foi realizada por meio de um impactador 

gravimétrico a uma vazão de 1,8 litros/minuto (Figura 6). O ar ambiente foi 

aspirado para dentro do impactador por uma bomba, onde um filtro captou o 
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material particulado e as partículas em suspensão no ar, que foram então 

gravimetricamente calculados. 

 

 

Figura 6. Impactador gravimétrico (a esquerda) utilizado para medição de 
material particulado e aparelho posicionado dentro de um suporte junto 
ao voluntário (a direita) 

 

 

Adicionalmente foi utilizado um tubo passivo de baixo custo, 

desenvolvido em nosso laboratório para medida de NO2. Os indivíduos 

carregaram o sistema passivo, que incluía um filtro de celulose (Energética, 

Rio de Janeiro, Brasil) impregnado com uma solução absorbante composta por 

trietanolamina 2%, o-metoxifenol 0,05% e metabissulfito de sódio 0,025%, que 

foi colocado dentro de um tubo plástico com uma das extremidades abertas ao 

ar ambiente e depois alocado dentro de uma capa protetora (Figura 7). 
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A concentração de nitrito produzida durante o período de amostragem foi 

determinada colorimetricamente pela reação do reagente exposto com 

sulfanilamida e ácido 8-anilino-1-naftaleno-sulfônico a um comprimento de 

onda de 550 nm.  

 

 

Figura 7. (A) Tubo passivo para medição de NO2 alocado dentro de uma 
capa protetora. (B) Papel de celulose com substância absorbante (seta) 
posicionado dentro de um tubo plástico com uma de suas extremidades 
abertas ao ar ambiente  
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Antes do estudo a eficácia e a sensibilidade deste método foram 

avaliadas colocando-se os medidores perto de um monitor da Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), sendo constatada acurácia 

de 98,6% e precisão de 80%15. A idéia básica foi montar um sistema portátil de 

medidas de poluição do ar, que pudesse acompanhar os voluntários em suas 

atividades diárias (ao longo de 24 horas). Os voluntários foram orientados a 

manter os equipamentos durante todas as suas atividades diárias e ao lado da 

sua cama a noite. 
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4.7  Avaliação clínica - primeira e terceira avaliações  

 

Todos os pacientes foram submetidos ao teste de acuidade visual com o 

emprego da tabela de Snellen seguido de exame ocular de pálpebras, córnea e 

conjuntiva sob biomicroscopia na lâmpada de fenda.  

 

4.7.1  Questionário Ocular Surface Disease Index (OSDI)  

 

O questionário OSDI para a avaliação de sinais e sintomas de irritação 

ocular e olho seco, traduzido para o português93, foi aplicado por um único 

examinador. Desenvolvido pelo grupo de pesquisa da empresa Allergan (Irvine, 

Califórnia, EUA), trata-se de um questionário composto por 12 itens que permite 

rápido acesso aos sintomas de irritação ocular consistentes com a doença do olho 

seco e seus impactos sobre a função visual94 (Figura 8). O questionário inclui três 

subescalas: desconforto ocular (OSDI - sintomas), que mensura os sintomas 

como sensação de areia e dor ocular; função visual (OSDI - função), que mensura 

as limitações oculares nas atividades diárias como leitura ou trabalhar no 

computador; e desencadeantes ambientais (OSDI - desencadeantes), que 

mensura o impacto dos fatores ambientais como vento ou pó nos sintomas 

oculares93. As questões são referentes aos últimos sete dias. As possíveis 

respostas são: em nenhum momento, em alguns momentos, metade do tempo, a 

maior parte do tempo e o tempo todo. As respostas ao OSDI podem ser 

quantificadas de 0 a 100, com maiores valores indicando maior desconforto94.  
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Figura 8. Questionário de sintomas oculares OSDI - Ocular Surface 
Disease Index. Composto por 12 questões, subdividido em três 
subescalas, a fim de se calcular e quantificar as queixas oculares 
referentes aos últimos sete dias 
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4.7.2  Tempo de ruptura do filme lacrimal 

 

Para medir o TRFL uma fita de fluoresceína (Ophthalmos, São Paulo, 

Brasil) com uma gota de solução salina foi aplicada na conjuntiva tarsal inferior 

e o paciente foi instruído a piscar naturalmente várias vezes para espalhar o 

corante. Após 10 a 30 segundos da aplicação, o paciente foi orientado a fixar o 

olhar sem piscar. Com uma magnificação de 10x na lâmpada de fenda e 

mantendo a iluminação constante (filtro azul-cobalto), o tempo entre o último 

piscar e o aparecimento da primeira ruptura no filme lacrimal foi medido (Figura 

9). O teste foi repetido três vezes em cada olho e a média foi calculada49. 

 

 

 

Figura 9. Tempo de ruptura do filme lacrimal. Corante fluoresceína 
instilado na superfície ocular, sendo o tempo entre o último piscar 
completo e a visualização do rompimento do filme lacrimal (seta) medido 
com auxílio do filtro azul-cobalto 
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4.7.3  Corantes vitais fluoresceína e lissamina verde 

 

O padrão de impregnação da fluoresceína foi usado na córnea e o 

padrão de impregnação da lissamina verde foi usado na conjuntiva95, 96. Na fita 

de fluoresceína (Ophthalmos, São Paulo, Brasil) é aplicada uma única gota de 

solução salina, o excesso de solução é retirado e a pálpebra inferior do olho 

direito é puxada para baixo, sendo a fita colocada gentilmente na conjuntiva 

tarsal inferior. O processo foi repetido no olho esquerdo. Filtro azul-cobalto da 

lâmpada de fenda é utilizado para a visualização e graduação do corante. No 

seguimento do exame, a fita de lissamina verde (Ophthalmos, São Paulo, 

Brasil) foi aplicada de forma similar a de fluoresceína em ambos os olhos e o 

padrão de impregnação da conjuntiva foi analisado. O sistema de Van 

Bijsterveld60 foi utilizado para mensurar o tingimento dos corantes. Esta escala 

divide a superfície ocular em três zonas (Figura 10). Cada zona é avaliada pela 

densidade da coloração no valor de 0 a 3, sendo 0 a ausência do corante e 3 

sua impregnação confluente, podendo somar um total máximo de 9 por olho. 

Um valor total igual ou maior a 4, para um olho, constituiria um teste positivo. 
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Figura 10. Desenho esquematizado da divisão da superfície ocular e da 
córnea para pontuação das colorações com lissamina verde e fluoresceína 

 

 

 

 

  

Pontuação com Lissamina Verde 

Pontuação máxima total = 9 

Pontuação com Fluoresceína 

Pontuação máxima total = 9 
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4.7.4  Teste de Schirmer  

 

A fita de Schirmer (Ophthalmos, São Paulo, Brasil) foi colocada no 

fórnice inferior, entre o terço médio e o terço lateral da pálpebra inferior, e o 

olho foi mantido fechado por 5 minutos (Figura 11). O papel foi removido após 

5 minutos e a mensuração foi realizada. O teste foi realizado sem a utilização 

de anestesia tópica. A extensão da área molhada foi mesurada conforme 

escala contida na fita. Os valores variam de 0 a 35 milímetros com valores 

abaixo de 10 mm indicando alteração na produção de lágrima97.  

 

 

 

Figura 11. Teste de Schirmer I. Fita de papel Whatman N 41 posicionada 
na junção entre o terço médio e lateral da margem palpebral inferior; após 
5 minutos a extensão molhada na fita é observada 
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4.8  Avaliação laboratorial - segunda e quarta avaliações  

 

4.8.1  Osmolaridade lacrimal 

 

Amostras de lágrimas foram coletadas do menisco inferior do canto 

lateral do olho direito por meio de capilares de 10 µL, sendo estas 

imediatamente armazenadas e congeladas a – 80 º C (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Coleta de lágrima no canto lateral do olho direito por meio de 
um  microcapilar de 10 µL 
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O Advanced micro-osmometer modelo 3300 (Advanced Instruments, 

Norwood, Massachusetts, EUA) foi utilizado para análise das amostras. Uma 

vez que o equipamento é desenvolvido para processar amostras de 20 µL, as 

amostras de lágrimas foram diluídas em água destilada e inseridas dentro de 

uma câmara térmica no osmômetro para se determinar a osmolaridade lacrimal 

baseado no ponto de congelamento. A osmolaridade lacrimal é calculada em 

miliosmol/Kg (mOsmol/Kg). A osmolaridade lacrimal como um único teste 

fisiológico apresenta a capacidade de definir e diferenciar olhos secos de olhos 

“normais” com um alto nível de acurácia (90%), sendo que um nível de corte de 

316 mOsmol/Kg apresenta uma alta sensibilidade, especificidade e valor 

preditivo para olho seco79, 98.  

 

4.8.2 Citologia de impressão  

 

A citologia de impressão é um método não invasivo para avaliação da 

superfície ocular, que inclui o epitélio da conjuntiva e da córnea88. O papel filtro, 

quando aplicado sobre a superfície córneo-conjuntival, remove amostras que 

contêm de uma a três camadas de células epiteliais, e preserva as 

características morfológicas das células obtidas84. Filtros semicirculares de 15 

mm de diâmetro (poro de 22 μm, Millipore Corp., Bedford, EUA), foram 

justapostos à conjuntiva tarsal temporal inferior e bulbar temporal após a 

instilação de uma gota de colírio anestésico (tetracaína 0,5%) no olho esquerdo 

(Figura 13).  
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Figura 13. Coleta de amostra para citologia de impressão pela aplicação 
do papel filtro de acetato de celulose na conjuntiva ocular com o auxílio 
de uma pinça 

 

 

Os fragmentos foram aplicados por aproximadamente 10 segundos e, 

após leve pressão com a ponta romba de uma pinça cirúrgica em toda 

extensão do fragmento, esses foram removidos suavemente por uma das 

extremidades e imediatamente imersos em pequenos tubos contendo 1,5 mL 

de álcool absoluto. Após a coleta, as amostras foram levadas ao Laboratório de 

Investigação Médica, onde foram processadas. Os espécimes foram então 

reidratados com álcool etílico a 70% e imersos sucessivamente em PAS, alcian 

blue, metabissulfito de sódio, hematoxilina de Gill e água de Scott. Na 

sequência foram lavados com álcool etílico a 95% e álcool absoluto. Depois foi 

utilizado xileno para tornar o papel filtro transparente. Os fragmentos de papel 

foram colocados nas lâminas com as células epiteliais viradas para cima (face 

da lamínula). As lâminas foram analisadas por microscopia óptica e foi 

realizada a contagem do número de células caliciformes para a obtenção da 

média em 13 campos de alta magnificação (400x) por lâmina.  
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4.9  Análise estatística 

 

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis em estudo. As 

variáveis qualitativas foram apresentadas em termos de seus valores absolutos 

e relativos. As variáveis quantitativas foram apresentadas em termos de seus 

valores de tendência central e de dispersão. Para as variáveis quantitativas 

(questionário OSDI, tempo de ruptura do filme lacrimal, teste de Schirmer, 

osmolaridade lacrimal, citologia de impressão e perfil de mucinas) a aderência 

à curva normal e a homogeneidade das variâncias foram verificadas através 

dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Levene, respectivamente. 

Para estimar os efeitos dos poluentes (PM2,5 e NO2) nos desfechos ao 

longo do período do estudo adotamos equações de estimavas generalizadas 

considerando efeitos fixos para medidas repetidas. Este método foi proposto 

por Zeger e Liang99 (1986) para análise de dados longitudinais ou de medidas 

repetidas onde medidas seriadas de determinada variável são realizadas ao 

longo de um período de tempo. Nesta situação assume-se a existência de 

correlações entre as medidas realizadas em um mesmo indivíduo. Associação 

entre as variáveis clínicas e laboratoriais foram determinadas usando 

correlação de Spearman.   

O valor de significância adotado foi de p menor que 0,05. 

 



 

 

 

5 RESULTADOS 
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Um total de 71 indivíduos, sendo 54 taxistas e 17 controladores de 

tráfego, adentraram ao estudo. A idade dos voluntários variou entre 31 e 65 

anos (média e DP de 46,79 ± 9,7 anos). A temperatura ambiente durante a 

realização dos exames variou entre 17,4 e 22,4ºC e a umidade relativa do ar 

entre 52 e 76% (63,35% ± 6,15%). Os níveis médios de NO2 e PM2,5 em cada 

visita estão apresentados na tabela 3.    

 

Tabela 3. Média ± desvio padrão (DP) dos níveis de dióxido de nitrogênio 
(NO2) e de material particulado menor que 2,5 μm (PM2,5) nas  visitas 1 a 
4 nos taxistas e controladores de tráfego da cidade de São Paulo 

 
Média ± DP 

 
VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4 

PM2,5 (µg/m
3
) 42,42 ± 24,04 40,49 ± 18,25 39,58 ± 19,1 33,8 ± 14,99 

NO2 (µg/m
3
) 201,14 ± 43,26 179,75 ± 43,44 196,35 ± 48,97 187,5 ± 45,8 

 

 

 

Os níveis de exposição à poluição do ar foram muito elevados durante 

todo o estudo com níveis médios de PM2,5 de 40 µg/m3. Os níveis médios de 

NO2 permaneceram constantemente acima de 100 µg/m3,  nível recomendado 

pela diretriz sobre qualidade do ar da OMS16, em todas as semanas. 

A tabela 4 resume os dados relativos ao OSDI, assim como os valores 

do TRFL e do teste de Schirmer. Os valores médios de cada parâmetro foram 

semelhantes em ambas as avaliações. Não houve achados significativos nos 
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valores do OSDI, demonstrando que os indivíduos apresentaram baixo grau de 

sintomas durante o estudo. Os valores médios do TRFL foram reduzidos, 

sendo significativamente inferiores a 10 segundos em ambos os olhos. As 

médias do teste de Schirmer, por sua vez, permaneceram acima de 10 mm 

para ambos os olhos, embora uma grande variabilidade tenha sido observada.  

 

Tabela 4.  Média ± desvio padrão (DP) dos valores do questionário OSDI, 
Tempo de Ruptura do Filme Lacrimal (TRFL) e teste de Schirmer na 
primeira e terceira visita em 71 taxistas e controladores de tráfico da 
cidade de São Paulo 

 Média ± DP 

 VISITA 1 VISITA 3 

OSDI  9,18 ± 6,81 8,27 ± 11,92 

TRFL (segundos)   

            OD  5,9 ± 3,4 5,2 ± 3,1 

            OE  5,6 ± 2,9 4,9 ± 3,0 

Teste de Schirmer (mm)   

            OD 12,43 ± 8,9 11,53 ± 8,5 

            OE  13,27 ± 9,8 10,35 ± 8,6 

OD = Olho Direito, OE = Olho Esquerdo  

 

 

A tabela 5 mostra os valores obtidos com o tingimento dos corantes 

vitais fluoresceína e lissamina verde. A pontuação do corante vital fluoresceína 

foi menor do que quatro em todos os olhos, exceto por um (0,7%) indivíduo 

(com uma pontuação de 5). A pontuação do corante vital lissamina verde na 
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conjuntiva foi considerada normal, ou seja valor menor do que quatro, em 124 

(87,3%) olhos na primeira visita e em 120 (84,5%) olhos na terceira visita.  

 

Tabela 5. Frequências nas pontuações dos corantes vitais fluoresceína e 
lissamina verde na primeira e terceira visita em taxistas e controladores 
de tráfego da cidade de São Paulo 

 Pontuação dos corantes vitais 

VISITA 1  VISITA 3 

 0 1 2 3 4 5 6  0 1 2 3 4 5 6 

Fluoresceína OD  54 12 3 2 0 0 0  52 13 5 1 0 0 0 

Fluoresceína OE 50 15 3 3 0 0 0  47 18 4 1 0 1 0 

Lissamina Verde OD  23 12 10 16 8 1 1  24 18 7 13 6 2 3 

Lissamina Verde OE  20 16 13 14 7 1 0  21 19 12 8 8 3 0 

OD = Olho Direito, OE = Olho Esquerdo  

 

 

Na análise laboratorial dos taxistas e controladores de tráfego, a média e 

o DP dos valores da osmolaridade lacrimal (média ± desvio padrão) foram 

298,56 ± 23,19 e 303,72 ± 23,52 mOsmol/kg na segunda e quarta visita, 

respectivamente. As médias da osmolaridade lacrimal em ambas as visitas 

permaneceram dentro dos limites da normalidade. No que se refere a 

densidade de células caliciformes, as contagens de células (média ± desvio 

padrão) foram 735,52 ± 295,87 e 707,92 ± 272,51 células/mm2 na conjuntiva 

tarsal e 464,42 ± 256,66 e 407,82 ± 269,18 células/mm2 na conjuntiva bulbar, 

na segunda e quarta visita, respectivamente (Tabela 6). 
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Tabela 6. Média e desvio padrão (DP) da osmolaridade lacrimal 
(mOsmol/Kg) e da densidade de células caliciformes (células/mm2) na 
segunda e quarta visita nos taxista e controladores de tráfego da cidade 
de São Paulo 

 Média ± DP 

 Visita 2 Visita 4 

Osmolaridade lacrimal 298,56 ± 23,19 303,72 ± 23,52 

DCC tarsal 735,52 ± 295,87 707,92 ± 272,51 

DCC bulbar 464,42 ± 256,66 407,82 ± 269,18 

DCC = densidade de células caliciformes 

 

 

Foram verificadas as correlações entre os níveis de poluição obtidas em 

cada indivíduo e os achados clínicos. Nenhuma associação significativa entre  

OSDI, TRFL, teste de Schirmer ou coloração dos corantes vitais e os níveis de 

PM2,5 e NO2 foi observada. 

Em relação à avaliação laboratorial, uma correlação significativa e 

negativa foi encontrada entre os valores de  PM2,5 e os níveis de osmolaridade 

do filme lacrimal. As análises de equações de estimativas generalizadas 

indicaram que para cada aumento de 10 µg/m3 de PM2,5 houve uma diminuição 

de 10,9 mOsmol/kg na osmolaridade lacrimal (p<0,05) (Figura 14). Também 

houve uma negativa, embora não significativa (p>0,05), correlação entre os 

níveis de osmolaridade e os valores de NO2 (Figura 15). Associações 

estatisticamente significativas entre os achados nas avaliações clínicas e a 

osmolaridade lacrimal não foram observadas. 
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Figura 14. Efeitos da exposição de PM2,5 (quartis) na osmolaridade 
lacrimal (mOsmol/Kg) dos taxista e controladores de tráfego da cidade de 
São Paulo 

 

 

 

Figura 15. Efeitos da exposição de NO2 (quartis) na osmolaridade lacrimal 
(mOsmol/Kg) dos taxistas e controladores de tráfego da cidade de São 
Paulo 
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No que se refere a citologia de impressão conjuntival, as análises de 

equações de estimativas generalizadas não evidenciaram uma associação 

entre a densidade de células caliciformes e os indicadores de poluição 

ambiental (p>0,05). Também não foram encontradas correlações 

estatisticamente significativas entre a densidade de células caliciformes (figura 

16) e os parâmetros clínicos (OSDI, TRFL, teste de Schirmer e corantes vitais), 

assim como não houve correlação entre a densidade de células caliciformes e 

a osmolaridade lacrimal.  

 

 

 

Figure 16. Fotografia da citologia de impressão conjuntival. Seta 
indicando célula caliciforme 

 



 

 

 

6 DISCUSSÃO 

 

 

 

 

  



Discussão 

 

56 

 

Recentemente, houve um crescente interesse na compreensão dos 

possíveis efeitos prejudiciais da poluição ambiental no aparelho visual10. 

Os  efeitos agudos dos poluentes do ar sobre a superfície ocular são bem 

conhecidos e incluem prurido, lacrimejamento, sensação de corpo estranho e 

hiperemia dos olhos12. No entanto, os efeitos oculares da exposição crônica à  

níveis elevados de poluição ainda são pouco conhecidos.  

No presente estudo os indivíduos foram expostos à elevados níveis de 

PM2,5 e NO2 uma vez que estes níveis permaneceram significativamente acima 

dos limites recomendados pelas diretrizes da OMS publicadas em 200616. Os 

níveis observados durante todo o nosso período de estudo podem ser 

considerados, portanto, como representativos de uma exposição alta e crônica 

à poluição atmosférica.  

Além disso, também relatamos que os indivíduos cronicamente expostos 

à poluição ambiental apresentaram TRFL reduzido e que os níveis de 

osmolaridade lacrimal se correlacionaram com os níveis de PM2,5. 

Nosso achado do TRFL reduzido está de acordo com estudos de Gupta et al12 

e Saxena et al13 que encontraram a mesma instabilidade do filme lacrimal como 

resultado da exposição a níveis elevados de poluição ambiental em Nova Dehli, 

na Índia. Adicionalmente, um estudo recente do nosso grupo envolvendo 

55  voluntários mostrou a mesma instabilidade do filme lacrimal associada com 

a exposição a poluição atmosférica92. Todos estes dados indicam que a 

exposição crônica a poluição do ar interfere na unidade funcional da 

superfície ocular. 
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Este é o primeiro estudo a abordar a mensuração da osmolaridade do 

filme lacrimal e níveis ambientais de poluição do ar. A avaliação da 

osmolaridade da lágrima representa como única medida biofísica o saldo da 

dinâmica do filme lacrimal. Tem sido sugerido que a hiperosmolaridade lacrimal 

seja a principal causa de desconforto, de lesão da superfície ocular e de 

consequente inflamação em pacientes com olho seco100-102. Em uma meta-

análise realizada por Tomlinson et al79, o ponto de intercepção entre as curvas 

de distribuição da osmolaridade em olhos “normais” e olhos com 

ceratoconjuntivite sicca foi de 316 mOsmol/Kg. Em nosso estudo, os níveis 

médios de osmolaridade lacrimal estão dentro dos limites da normalidade, 

entretanto foram claramente correlacionados com os níveis de PM2,5; quanto 

maior o nível de PM2,5, mais baixos os valores de osmolaridade lacrimal (Figura 

14). Nossos dados mostraram que, mesmo em condição de exposição crônica 

à altas concentrações de poluição do ar e variando dentro de uma faixa 

relativamente pequena de poluição (~ 10 ug/m3 de PM2,5 e ~ 30 ug/m3 de NO2, 

Tabela 3), uma resposta da superfície ocular em termos de modificações na 

osmolaridade do filme lacrimal pode ser documentada. A disponibilidade de 

medições individuais de poluição do ar, em nosso estudo, forneceu portanto 

uma acurácia suficiente para se correlacionar com as medidas de osmolaridade 

lacrimal. 

A pontuação do questionário OSDI relativamente baixa e a falta de 

correlação entre os sintomas e os níveis de poluição do ar nos taxistas e 

controladores de tráfego difere de um estudo anterior realizado em nosso 

laboratório92, que demonstrou um padrão de dose-resposta entre a pontuação 
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do OSDI e os níveis de NO2. No entanto, é importante considerar que Novaes 

et al92 recrutaram seus voluntários entre os funcionários do HC-FMUSP, tendo 

estes níveis relativamente baixos de exposição ao NO2 (inferior a 40 µg/m3) em 

comparação ao atual estudo, que envolveu um grupo homogêneo de indivíduos 

(níveis de exposição de NO2 acima de 175 µg/m3), presumivelmente adaptados 

aos níveis elevados de exposição à poluição do ar. Na presença de 

estimulação contínua ou repetida, receptores sensoriais exibem uma redução 

acentuada na capacidade de resposta. A adaptação perceptiva, uma 

propriedade fundamental de todos os sistemas sensoriais, altera-se para 

atenuar as respostas neurais a estímulos contínuos ou redundantes como meio 

de aumentar a detecção de um novo e transitório estímulo103. Este mecanismo 

é comumente observado nos sistemas olfativo e auditivo, nos quais a 

adaptação é conseguida mudando a sensibilidade do receptor para 

concentrações mais elevadas de estímulo, aumentando assim a intensidade 

dos níveis de saturação ao estímulo104, 105.  

No que se refere a densidade de células caliciformes, apesar do 

presente estudo não estabelecer uma correlação significativa e positiva entre 

os elevados níveis de poluição e a contagem destas células, também torna-se 

importante enfatizar que a média da densidade de células caliciformes no atual 

estudo encontra-se bem acima (tabela 6) daquela relatada por Novaes et al15 

(densidade de células caliciformes na conjuntiva tarsal: 325,80 ± 147,90 

células/mm2), reforçando a suspeita de aumento das células caliciformes em 

decorrência da poluição ambiental. De fato, estudos prévios em modelos 

animais106 e em humanos107 demonstraram o aumento de células caliciformes 
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como uma resposta estereotipada das superfícies mucosas quando expostas a 

poluição do ar.  

Assim, acreditamos que a relativa ausência de sintomas neste grupo 

seja uma indicação de adaptação dos indivíduos. Nossa hipótese baseia-se na 

exposição constante à níveis elevados de poluição do ar induzindo uma 

resposta adaptativa na superfície ocular. Elevados níveis de PM2,5 e NO2, 

associados talvez a outros poluentes, induzem por uma via ainda não 

conhecida o aumento do número de células caliciformes. Supostamente estas 

células aumentam a concentração de mucinas no filme lacrimal, que por sua 

capacidade de retenção de água na superfície ocular, levam a uma 

consequente redução relativa da osmolaridade lacrimal. A manutenção da 

homeostasia da superfície ocular provavelmente é o que mantém os indivíduos 

livres de sintomas. Talvez, o teste de Schirmer e as pontuações dos corantes 

vitais dentro dos limites da normalidade sejam consequências desta adaptação. 

Por outro lado, os nossos dados (Tabelas 4, Figuras 14 e 15) mostram um grau 

substancial de variabilidade na resposta a níveis semelhantes de poluição do 

ar. Embora a média da osmolaridade lacrimal esteja dentro do valor de 

referência79, alguns indivíduos apresentaram um valor acima de 316 

mOsmol/kg, o que sugere que alguns indivíduos possam ter uma maior 

susceptibilidade a agentes tóxicos transportados pelo ar. 

Além disso, o aumento das células caliciformes da conjuntiva ocular pode 

ter um limite de saturação. Presumivelmente, uma vez que estes mecanismos 

adaptativos (aumento de células caliciformes, aumento de mucinas e diminuição 
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relativa da osmolaridade lacrimal) falhem como resultado da exposição crônica 

à poluição do ar, a diminuição de células caliciformes, associada a diminuição 

de mucinas e a hiperosmolaridade lacrimal, poderiam induzir aos sinais e 

sintomas de olho seco. 

Em resumo, o presente estudo indica que a exposição crônica a níveis 

elevados de poluição ambiental induz uma alteração nos níveis de 

osmolaridade lacrimal. Nós propomos que talvez esta modificação junto com 

outras alterações, como aumento de células caliciformes, estejam envolvidas 

na resposta adaptativa da superfície ocular. O mecanismo exato pelo qual a 

poluição do ar interfere no filme lacrimal, córnea e conjuntiva ainda permanece 

incerto. Novos estudos são necessários para se estabelecer quais indivíduos 

são capazes de compensar as modificações induzidas pela poluição ambiental 

e como as mucinas oculares participam deste processo. Tais informações 

podem ser úteis para se prevenir distúrbios crônicos consequentes da 

exposição à poluição ambiental. 
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 Nas condições deste estudo, exposição crônica à elevados níveis de 

poluição do ar induz a diminuição do tempo de ruptura do filme lacrimal. 

Não foram encontradas associações estatisticamente significativas entre 

os níveis elevados dos poluentes PM2,5 ou NO2 e o questionário de 

sintomas OSDI, o teste de Schirmer e o tingimento com corantes vitais.   

 

 Houve uma correlação negativa e significativa entre os níveis de PM2,5 e 

de osmolaridade lacrimal. Houve uma tendência de associação negativa 

entre os níveis de NO2 e de osmolaridade lacrimal. Não houve 

correlação estatisticamente significativa entre a contagem de células 

caliciformes tarsal ou bulbar e os níveis de poluição ambiental.  

 

 Os achados presentes no estudo suportam a hipótese de que 

populações expostas à elevados níveis de poluição ambiental 

apresentam alto risco de desenvolverem alterações na superfície ocular. 

Supostamente, a diminuição da osmolaridade lacrimal junto com o 

aumento de células caliciformes atuam para manter a homeostasia na 

superfície ocular e manter os indivíduos livres de sintomas oculares. 
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Anexo A. Aprovação da Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Universidade de São Paulo 
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