
A contaminação do ar nos grandes centros urbanos vem merecendo
a atenção da população como uma fonte de possíveis agravos à
saúde pública. Esse aspecto - poluição e saúde - é palco de discus-
sões acaloradas entre diferentes segmentos da sociedade, muitas
vezes subsidiadas por argumentos emocionais que não deixam
espaço para o conhecimento técnico. Neste momento, é importante
que novos conhecimentos sejam produzidos no sentido de fornecer
informações sobre os aspectos patogenéticos da interação entre
poluentes e os diversos sistemas biológicos, bem como para gerar
dados que possam auxiliar o estabelecimento de políticas ambientais
em bases racionais.

Assim, é oportuno que se ofereçam algumas informações sobre o
estado atual do conhecimento sobre os efeitos da poluição atmosfé-
rica na saúde, com ênfase preferencial sobre o sistema respiratório.

UM EXEMPLO DE EPISÓDIO AGUDO DE POLUIÇÃO - 
LONDRES, 1952

A figura 1 apresenta, de maneira esquemática, a função da mortalida-
de por doenças respiratórias em função do tempo para o mês de
dezembro de 1952, em Londres, como apresentado por Logan, 1953.

Na primeira semana desse mês houve um episódio particularmente des-
favorável de fog, associado a uma inversão térmica que se manteve por
aproximadamente uma semana. Durante esse episódio, houve um
aumento progressivo da mortalidade, especialmente para doenças res-
piratórias crônicas. Uma vez cessada a inversão térmica, houve uma
mudança na tendência de aumento da mortalidade, que retornou a seus
níveis históricos cerca de quinze dias após ter cessado a inversão.
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Na realidade, os altos teores de enxofre do carvão e do óleo diesel uti-
lizados naquele período na Inglaterra produziam, quando queimados
esse combustíveis, altos teores atmosféricos de SO2 e outros poluen-
tes sulfatados. Quando esses gases se misturavam com as partículas
do fog, geravam uma alta concentração de um aerossol ácido, o prin-
cipal responsável pelo agravo à saúde da população exposta.

Figura 1 
Mortalidade por doenças respiratórias em Londres em função do tempo
para o mês de dezembro de 1952

Fonte: Logan, Lancet 1:36-339, 1953.
Nota: Um episódio agudo de poluição, iniciado em 6 de dezembro de 1952, levou a um aumento
de mortalidade por doenças respiratórias na cidade de Londres.

Os números no trabalho aqui apresentado foram eloqüentes o sufi-
ciente para produzir uma política ambiental mais restritiva. Os níveis
de partículas “inaláveis” e poluentes sulfatados foram fixados em índi-
ces considerados como compatíveis com a preservação da saúde
pública, por meio dos chamados padrões de qualidade do ar. A tabe-
la 1 mostra os padrões de qualidade do ar adotados pelo Brasil, pelos
Estados Unidos e pela Organização Mundial de Saúde.

Essa legislação ambiental, praticamente consolidada no final dos anos
70 e início dos anos 80, trouxe consigo a idéia de que se havia chega-
do ao ponto de estabelecimento dos níveis de controle da poluição
compatíveis com a manutenção da saúde pública. Como veremos, esse
conceito - o estabelecimento de níveis seguros de poluição - foi subs-
tancialmente modificado por trabalhos epidemiológicos mais recentes.
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Tabela 1
Padrões de qualidade do ar conforme resolução nacional, do Estado de
São Paulo, dos Estados Unidos e da Organização Mundial de Saúde

Poluente Padrão nacional Padrão Est.SP Padrão EUA Padrão OMS

T.A. P.P. T.A P.P. T.A. P.P. T.A. P.P.

Particulas 24h(1) 240 24h(1) 240 NE NE 24h 150-230

totais MGA 80 MGA 80 MAA 60-90

Partículas 24h(1) 150 NE NE 24h 150

inaláveis MAA 50 MAA 50 - -

Fumaça 24h(1) 150 NE NE NE NE 24h 100-150

MAA 60 24h 40-60
SO2 24h(1) 365 24h(1) 365 24h MAA 150 24h 100-150

MAA 80 MAA 80 50 MAA 40-90

CO 1h(1) 40.000 1h 40.000 1h 40.000 - -
(35ppm) (35ppm) (35ppm)

8h(1) 10.000 8h(1) 10.000 8h 10.000

(9ppm) (9ppm) (9ppm)

O3 1h(1) 160 1h(1) 160 1h 235 1h 100-200

(0,12 ppm)

NO2 1h(1) 320 NE NE MAA 100 1h 190-320

MAA 100

Fonte: Cetesb (1992).
Notas:
(1) Não deve ser excedido mais do que uma vez ao ano.
T.A. = Tempo de amostragem.
P.P. = Padrão primário ((m/m3).
MGA = Média geométrica anual.
MAA = Média aritmética anual.
NE = Não estabelecido.

OS PADRÕES DE QUALIDADE DO AR PRESERVAM A 
SAÚDE PÚBLICA? A DÚVIDA LEVANTADA PELOS 
ESTUDOS DO VALE DE UTAH

Dúvidas quanto aos níveis de saúde propiciados pelos padrões de
qualidade do ar começaram a ser levantadas com base nos resulta-
dos de nossos trabalhos, nos quais o estudo de Pope (1991) no vale
de Utah representa um dado eloqüente.

O vale de Utah, às margens da Salt Lake, nos EUA, é uma região
habitada predominantemente por mórmons. Esta população tem
baixos coeficientes de imigração e emigração, bem como uma baixa
taxa de tabagismo.

O vale de Utah possui uma fonte pontual de poluição, representada por
uma usina siderúrgica construída durante a Segunda Guerra Mundial.
Devido a problemas trabalhistas, essa siderúrgica não operou durante
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todo o ano de 1986. Como conseqüência, houve uma melhora das
condições de poluição da região, como demonstrado na figura 2.

Figura 2
Médias anuais dos níveis de PM10 e do número semanal acumulado de
admissões em hospitais por doenças respiratórias no Vale de Utah,
Estados Unidos - 1985-87

Fonte: AJPH 79:623-628, 1989.
Nota: O fechamento provisório, por greve, de uma siderúrgica no vale de Utah no ano de 1986
levou a uma redução do nível de PM10. No mesmo período, houve significativa redução do número
de admissões em hospitais por doenças respiratórias. A reabertura da siderúrgica em 1987
reconduziu os valores de poluição e morbidade ao seu estado pré-fechamento da siderúrgica.

A figura 2 mostra os efeitos do fechamento da siderúrgica sobre a
concentração do material particulado inalável (PM10) no vale de Utah.
Houve uma queda dos níveis de PM10 de cerca de 79 µg/m3 (1985)
para cerca de 45 µg/m3 (1986). Quando da reabertura da usina em
1987, os níveis de PM10 retornaram aos seus níveis históricos.

Essa mesma figura mostra a variação do número semanal acumu-
lado de admissões hospitalares por doenças respiratórias na
região. Durante o ano de 1986, houve uma queda de quase 50%
nas admissões respiratórias, sugerindo que variações de PM10 pró-
ximas aos padrões de qualidade do ar poderiam interferir, de forma
significativa, na saúde da população. Como veremos a seguir, essa
impressão foi corroborada por diferentes estudos epidemiológicos
e experimentais.
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Entretanto, antes de prosseguir na nossa discussão sobre as conse-
quências da poluição sobre a saúde humana, cremos oportuno
apresentar alguns aspectos relativos à situação ambiental das gran-
des cidades do Brasil, tomando como exemplo a situação da maior
delas: a cidade de São Paulo.

O PROCESSO DE MOTORIZAÇÃO PROGRESSIVA DE SÃO PAULO

Nas últimas décadas, o Brasil vem apresentando um crescimento
explosivo de suas grandes regiões metropolitanas, sendo a cidade de
São Paulo um exemplo eloqüente desse processo. No entanto, houve
neste período um crescimento desproporcional da frota automotiva
das grandes cidades, produto da instalação de um forte parque indus-
trial de montadoras de veículos, bem como do estabelecimento de
uma política de transporte urbano que favorece o transporte indivi-
dual. A figura 3 mostra a evolução da taxa de motorização da cidade
de São Paulo nos últimos 45 anos.

Figura 3
Número de veículos por habitante na cidade de São Paulo em
função do tempo

A relação veículo/habitante salta de valores próximo a 5% nos anos
50, para aproximadamente 40% na metade dos anos 90, refletindo o
crescimento desproporcional da frota automotiva em relação ao
aumento da população observada em São Paulo. Essa atuação foi
acompanhada do deslocamento do parque industrial paulista da capi-
tal para cidades vizinhas, como conseqüência do aumento do valor da
ocupação do solo. Bairros industriais tradicionais, como o Brás, a
Lapa, a Barra Funda, passaram a ter as suas indústrias substituídas
por moradias e estabelecimentos comerciais e bancários, fazendo
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com que a cidade passasse a ser um pólo prestador de serviços em
vez de produtor de bens.

As características citadas - aumento da frota e da infra-estrutura de
prestação de serviços - aliadas ao fato de que São Paulo é um impor-
tante entroncamento rodoviário das estradas que interligam o país,
fazem com que a poluição na cidade tenha-se tornado fundamental-
mente dependente das fontes móveis.

Um exemplo representativo da contribuição das fontes automotivas para
a poluição de São Paulo é apresentado na figura 4. Essa figura mostra
os níveis médios horários de NOx ao longo do mês de julho de 1991, no
parque D. Pedro II, no centro de São Paulo. Claramente, os níveis de NOx
são coincidentes com os períodos de pico de tráfego, demonstrando
que a movimentação de uma grande massa de veículos é nitidamente
capaz de interferir na qualidade do ar na cidade de São Paulo.

Figura 4 
Níveis horários médios de NOx na cidade de São Paulo - julho de 1991

A transferência de um estado de poluição por fontes estacionárias (indus-
triais) para uma situação de poluição por fontes móveis aumenta de forma
extraordinária a complexidade do controle de poluição nas grandes
cidades, dado que qualquer medida tomada no sentido de melhorar a
qualidade do ar passa, necessariamente, pela adoção de procedimen-
tos que visam a restringir a adoção de transporte individual e propiciar
transporte público eficiente para milhões de pessoas. Os custos e o
impacto que essas medidas implicam demandam uma avaliação cuida-
dosa dos efeitos da poluição sobre a saúde, uma vez que os aspectos
da preservação da saúde são os argumentos que primeiramente são
esgrimidos quando da discussão das políticas ambientais urbanas.
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Neste momento, é pertinente que sejam apresentadas as evidências
disponíveis sobre os prováveis efeitos da poluição em São Paulo sobre
a saúde. Nesses resultados serão discutidos os efeitos crônicos e agu-
dos relativos às variações agudas da poluição. Esta seqüência não obe-
dece a nenhuma lógica em especial, mas simplesmente traduz a ordem
em que esses resultados foram gerados em nosso laboratório.

EFEITOS CRÔNICOS DA POLUIÇÃO URBANA SOBRE O
SISTEMA RESPIRATÓRIO

A determinação dos efeitos da exposição crônica a concentrações
urbanas de poluentes representa um dos aspectos mais críticos em
saúde ambiental. As dificuldades nesses estudos são principalmente
representadas pela presença de uma série de covariáveis de dificil
controle em estudos epidemiológicos convencionais, tais como expo-
sição ao fumo (passivo ou ativo), ambientes de trabalho adversos e
mesmo fatores dependentes da diversidade populacional de uma
região, que modulam a probabilidade de contração de doenças respi-
ratórias de natureza infecciosa.

No sentido de se contornarem as incertezas provocadas pelas variá-
veis de confusão citadas, o Laboratório de Poluição Atmosférica
Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo iniciou uma série de experimentos “híbridos”, nos quais se
tomou partido da exposição a condições reais de poluição e procu-
rou-se controlar os fatores de variabilidade inerentes à população de
estudo nos meios, com a utilização de animais. Nesses experimen-
tos, ratos e camundongos eram expostos por períodos prolongados
- 3 meses a 1 ano - a atmosferas do centro de São Paulo e compa-
rados com animais-controles mantidos simultaneamente e por igual
período na zona rural de Atibaia. Atibaia foi selecionada como local-
controle por possuir condições climáticas similares às de São Paulo.
Esse tipo de abordagem foi aplicada em diferentes experimentos,
que podem ser resumidos da seguinte forma:
– a exposição crônica de animais à atmosfera do centro de São Paulo

produz alterações inflamatórias difusas do tecido respiratório, que
se estendem das vias aéreas superiores até os alvéolos pulmonares
(Saldiva e cols., 1992);

– em conseqüência do processo inflamatório acima exposto, ocorre
uma disfunção do aparelho mucociliar com redução da velocidade de
transporte mucociliar (Saldiva e cols., 1992). Este achado indica que
a poluição atmosférica pode promover um aumento de suscetibilida-
de para a contração de doenças respiratórias na população exposta;

– ratos expostos à poluição de São Paulo desenvolvem hiper-reativida-
de brônquica, a qual é revertida quando da remoção dos animais
expostos para um local desprovido de poluição (Pereira e cols., 1995);
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– camundongos injetados com um carcinógeno (n-nitroso-metil-ureta-
no) apresentam maior taxa de transformação neoplástica do que
seus controles mantidos em local “limpo”. O efeito promotor neo-
plástico da poluição mostrou ser reprodutivo e dose-dependente
(Reimão e cols., no prelo).

O conjunto dos resultados acima fornece forte sugestão de que a
exposição crônica à poluição atmosférica é capaz de promover alte-
rações respiratórias adversas em animais. No entanto, a transposi-
ção direta desses achados à população humana é problemática e
merece cuidados.

O trabalho desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Havard em
seis cidades americanas dá suporte aos nossos achados em animais
(Dockery e cols., 1993).

Nesse estudo, foram acompanhadas cerca de 8.000 pessoas por um
período de dezesseis anos, em seis cidades do Meio-Oeste america-
no, possuidoras de condições socioeconômicas similares, porém com
níveis médios de PM10 distintos. A população do estudo foi examina-
da por meio de diferentes testes bioquímicos, de função pulmonar e
testes clínicos, nos quais se tentou controlar o estudo para as variá-
veis de confusão como fumo, condições de trabalho e doenças crô-
nico-degenerativas.

A figura 5 mostra os coeficientes de sobrevida atribuídos pelos mode-
los multivariados para as seis cidades estudadas, bem como os níveis
médios de PM10 entre pacientes.

Figura 5 
Risco relativo de mortalidade em função do nível médio de PM10
observado em cada uma de seis cidades escolhidas
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Como se pode notar, há uma redução da sobrevida proporcional à
concentração média de PM10, já controlados os efeitos de fumo,
hipertensão arterial, diabetes etc.

Outra evidência do efeito crônico da poluição sobre a saúde humana foi
obtido em trabalho recente de nosso laboratório, em processo de sub-
missão para eventual publicação na revista Chest. Nesse trabalho, foram
estudados por métodos morfométricos 84 pulmões humanos, obtidos
durante necropsia, por morte violenta. Os casos de estudo foram obti-
dos de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde os níveis médios de PM10
oscilam em torno de 90 µg/m3. Como controle, foram estudados aque-
les casos provenientes de pequenas cidades do interior de São Paulo.

Para cada caso, foram obtidas informações sobre fumo (ativo e pas-
sivo) e exposição ocupacional atual e pregressa. Os resultados desse
estudo são resumidos na figura 6.

Figura 6
Média e intervalo de confiança para a média dos marcadores histológicos
de lesão pulmonar, nas regiões controle e poluída

Como se pode observar na figura 6, todos os marcadores histológicos
da lesão pulmonar encontram-se aumentados nos indivíduos expos-
tos à poluição urbana. Modelos de regressão (Gausianos e regressão
Tobit) mostram que esses efeitos não são alterados pela inclusão das
variáveis de confusão medidas no estudo, sugerindo que a exposição
crônica de uma população à poluição urbana pode produzir altera-
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OS EFEITOS AGUDOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
SOBRE A SAÚDE

O nosso laboratório iniciou, no começo dos anos 90, uma série de
pesquisas para estudar os efeitos agudos da poluição sobre a saúde.

Para esse fim, foram aprendidas técnicas estatísticas de séries tempo-
rais, aplicadas aos dados existentes sobre mortalidade no município de
São Paulo, uma vez que, desde 1990, o Programa de Aprimoramento de
Informações sobre Mortalidade, Proaim, fornece dados diários de mor-
talidade na cidade, com o respectivo Código Internacional de Doenças.

Os estudos de séries temporais são particularmente eficientes para a
detecção de efeitos agudos da poluição. Por meio dessa abordagem,
é possível estudar a variação do número de ocorrências de um even-
to - mortes ou internações hospitalares - ao longo do tempo, como
uma função de termos controladores para variações sazonais de dife-
rentes freqüências (estações do ano, meses ou dias da semana), indi-
cadores de temperatura e umidade relativa do ar, ou outros fatores de
interesse, entre esses os níveis de poluição. Nesse contexto, a morta-
lidade de São Paulo é avaliada, sendo a sua associação com os dife-
rentes termos do modelo aferido estimada por meio de diferentes téc-
nicas estatísticas, comparando-se a cidade com ela mesma ao longo
de um período de tempo curto o suficiente para que os hábitos e con-
dições socioeconômicas da população não variem de forma significa-
tiva. É muito pouco plausível que certas variáveis influenciadoras de
doenças respiratórias - o tabagismo, por exemplo - exibam colineari-
dade com a poluição atmosférica. Em outras palavras, é pouco pro-
vável que as pessoas de uma população fumem mais quando a polui-
ção aumenta, ou que exista uma sincronia entre poluição atmosférica
e deficiências do sistema de saúde pública.

Por intermédio desse tipo de procedimento, foram observados efeitos
significativos entre poluição atmosférica e mortalidade infantil (Saldiva e
cols., 1994) e de idosos (Saldiva e cols., 1995) em São Paulo, quando se
leva em conta a média das estações de monitoramento de poluentes da
Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo,
Cetesb. Esse efeito parece ser dominado pelas doenças respiratórias e
apresenta uma curta latência entre o aumento da poluição e o efeito na
mortalidade. Outro aspecto muito importante é o representado pelo fato
de que a associação entre poluição e mortalidade não exibe um nível de
segurança para os poluentes, ou seja, não foi caracterizado um nível
seguro de poluição, abaixo do qual não havia efeito sobre a mortalidade.
Esse aspecto pode ser mais bem compreendido pela observação da
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figura 7, na qual o risco relativo de morte em pessoas com mais de 64
anos de idade é expresso como uma função de categoria PM10.

Caso tomemos a primeira categoria de PM10 (42 µg/m3) como referên-
cia, vemos que existe um aumento linear do risco de morte à medida
que os níveis de poluição aumentam, chegando a cerca de 12% nos
dias de pico de poluição.

Figura 7 
Risco relativo para mortalidade em idosos em função de categorias de
PM10. em São Paulo - 1990-91

Fonte: Saldiva e cols. Arch Anviron Health 50:159-163, 1995.
Nota: A figura mostra o risco relativo de mortalidade de idosos em função de diferentes concentra-
ções de PM10 já descontados os efeitos climáticos e de sazonalidade. Nos modelos, foi tomada
como referência a concentração de PM10 correspondente aos 20% dos dias mais “limpos” do
periodo estudado (42 µg/m3). Como se pode notar, existe um aumento progressivo do risco de
mortalidade com o aumento da poluição, sem que ocorram evidências de um gatilho, ou seja, de
uma concentração de poeira inalável sem efeito significativo sobre a saúde.

Uma das críticas que se podem fazer aos estudos que verificam a
relação poluição e saúde valendo-se de dados de mortalidade é
representada pela idéia que exporemos a seguir. Como o tempo
decorrido entre variação de poluição e aumento de mortalidade é
muito curto, existe a possibilidade de que o efeito da poluição repre-
sente apenas uma “colheita” dos indivíduos suscetíveis.

De acordo com a hipótese da “colheita”, a poluição apenas anteciparia,
em poucos dias, êxitos letais de indivíduos com saúde extremamente pre-
cária, já comprometidos definitivamente com a morte. Em nossos dados,
não tivemos nenhuma evidência de efeito “colheita”, que normalmente se
traduz por uma ação redutora da mortalidade que se observa após os
picos de poluição. Decidimos, no entanto, abordar o problema da “colhei-
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ta” usando uma base de dados menos sujeita a esse tipo de influência:
dados de morbidade.

A figura 8 mostra graficamente os resultados de nossos estudos rela-
cionando poluição e admissões por doenças respiratórias no pronto-
socorro do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Os prontuários dessas crianças foram
examinados, e as contagens diárias de admissões foram classificadas
como devidas a causas respiratórias e não-respiratórias. As admis-
sões por causas respiratórias foram ainda subdivididas em três gru-
pos: pneumonia, chiado e infecções das vias aéreas superiores.

Na figura 8 apresenta-se uma associação significante entre interna-
ções por causas respiratórias e PM10, sendo que esse efeito manifes-
ta-se para todas as categorias de doenças respiratórias. De forma
análoga à observada nos estudos de mortalidade, não foi possível
detetar um nível seguro de PM10.

Figura 8 
Risco relativo de admissão em pronto-socorro para crianças menores de
13 anos em função de categorias de PM10

Nota: A figura mostra o risco relativo de admissão por doenças respiratórias no pronto-socorro do
Instituto da Criança. As doenças respiratórias como um todo (RESP) foram discriminadas em sub-cate-
gorias: broncopneumonia (BCP), infecção de vias aéreas superiores (IVAS) e crianças com chiado.
Descontados os efeitos climáticos, sazonalidade e outras variáveis de confusão, nota-se que existe um
risco crescente de internação com o aumento da poluição. Este efeito manifesta-se com uma curta
latência e parece não apresentar um nível de poluição considerado como seguro para a saúde infantil.

Os resultados de nossos estudos não são únicos, sendo coerentes
com aqueles obtidos por diferentes grupos de pesquisa (para referên-
cias, veja AR RCCM), e parecem indicar que, ao contrário da idéia que
se possuía até a metade dos anos 80, a poluição atmosférica urbana
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é um fator de agravo à saúde pública, seja medida em termos crôni-
cos ou agudos. Outro conceito implícito aos resultados acima expres-
sos é de que os padrões de qualidade do ar são eficientes para pre-
servar a saúde da média da população, mas não impedem efeitos
adversos sobre os grupos mais suscetíveis da sociedade.

O conjunto de experimentos animais e estudos epidemiológicos reali-
zados por nosso grupo de pesquisas parece apontar para um efeito
adverso significativo da poluição atmosférica sobre a saúde, especial-
mente sobre o sistema respiratório. Assim, o nosso laboratório apoia-
rá qualquer medida que vise a diminuir os níveis de poluição por veí-
culos automotores na cidade de São Paulo. Nesse contexto,
enquadra-se a nossa simpatia pela Operação Rodízio.
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