
 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

MESTRADO EM AMBIENTE E SAÚDE 

 

PAULA HENRIQUES BLASKIEVICZ 

 

 

 

 

 

 

 

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: A INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA SOBRE A ATIVIDADE DA DOENÇA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá- MT 

2018



 

 

PAULA HENRIQUES BLASKIEVICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: A INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA SOBRE A ATIVIDADE DA DOENÇA 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação 
Stricto sensu em Ambiente e Saúde da Universidade de 
Cuiabá, como parte dos requisitos necessários para 
obtenção do Título de Mestre em Saúde e Ambiente. 

 

 

 

Orientadora: Profª Drª Cristhiane Almeida Leite 

Co-orientador: Prof° Drº Ageo Mário Cândido Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuiabá- MT 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Dados internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
 
B823l 
BRASKIEVICZ, Paula Henriques 

Lúpus Eritematoso sistêmico: a influência da poluição atmosférica sobre a 
atividade da doença/ Paula Henriques Braskievicz – Cuiabá, MT 2018/ 
Departamento de Pós-Graduação 

Xi. f.; cm. 67 p. 
 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação em Ensino de stricto sensu 
ambiente e saúde. Universidade de Cuiabá, 2018 
 
Orientadora: Prof.ª Dra. Cristhiane Almeida Leite 
Co-orientador: Prefº. Dr. Ageo Cândido Silva 
 
1. Lúpus Eritematoso Sistêmico. 2. Poluição do ar. 3. Inflamação 
    CDU: 616-002:504.5 

                      Terezinha de Jesus de Melo Fonseca - CRB1/3261 
 

 

 



PAULA HENRIQUES BLASKIEVICZ 

 

 

LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: A INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO 

ATMOSFÉRICA SOBRE A ATIVIDADE DA DOENÇA 

 

Dissertação apresentada à UNIC, no Mestrado em Ambiente e Saúde. Área de concentração 

em Ambiente e Saúde na Amazônia Legal como requisito parcial para a obtenção do Título de 

Mestre conferida pela Banca Examinadora formada pelos professores: 

 

_________________________________________ 
Profa. Dra. Cristhiane Almeida Leite Silva 

(Orientadora)  
UNIC 

 
 

_________________________________________ 
Prof. Dr. Osvaldo Borges Pinto Junior 

UNIC 
 
 

 _________________________________________ 
Prof. Dr. Marcial Francis Galera 

Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT  
 

 
 

 

 

 

Cuiabá, 26 de julho de 2018. 

 

 

 

 



Dedicatória 

 À Deus principio de tudo, aquele que nunca falha, minha eterna gratidão. 

Ao meu marido Damião, meu ponto de equilíbrio. Seu amor, dedicação à família e sua forma 

positiva de enfrentar a vida, foram incentivos determinantes para eu chegar até aqui e ter vontade de ir 

além. 

À minha filha Sofia, minha princesinha, sem dúvida minha maior motivação para buscar 

sempre melhorar. 

À minha mãe Emília, meu orgulho, meu exemplo profissional, minha professora, obrigada 

pelo amor e carinho de mãe que soube me proteger e me ensinar os limites da vida, por ter acreditado 

sempre na educação e me incentivado a trilhar os caminhos do conhecimento capaz de transformar as 

pessoas sempre para melhor. A senhora é presença marcante em minha vida, é exemplo de força-

guerreira e renascer constante. 

Ao meu pai Roberto, pelo amor e carinho e por ser meu exemplo de honestidade. Tenho 

certeza que o senhor está orgulhoso! 

As minhas melhores amigas, que são mais que irmãs, Renata Romero, Ana Carolina Camargo 

e Catiane  Peron que foram minhas “psicólogas” nos momentos de stress e que comemoram comigo 

cada vitória desta jornada. Obrigada pela força! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimentos 

À Profª Ms. Adrianne Rita Mancuso pelo incentivo e apoio que foram fundamentais nessa 

jornada. Obrigada por acreditar e me direcionar para o melhor caminho. 

À Profª Dr.ª Cristhiane Almeida Leite pela orientação e confiança e paciência. 

Agradeço de forma especial ao Profº Dr.º Ageo Mário Cândido da Silva pelo apoio, paciência, 

orientações e diálogos sempre frutíferos e incentivadores, pela educação e boa vontade com que me 

recebeu para as orientações. 

À minha turma do mestrado, por fazer dessa jornada, um caminho mais leve e divertido, vou 

sentir saudades do nosso convívio. 

Aos meus colegas de trabalho em especial a Beatriz Castro, por me apoiar e me ajudar nos 

momentos mais difíceis e de correria, meu muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomeço 

Ainda bem que os nossos sonhos, 

Não se concretizam em um só dia, 

Porque se assim fosse, 

Não conseguiríamos 

Saborear o encanto que reside 

Em cada recomeço... 

Maria Emília R. de Miranda Henriques 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 Manifestações Clínicas, segundo escores do SLEDAI dos pacientes incluídos no 
estudo  ..................................................................................................................................... 

 
42-43 

Tabela 2 Porcentagem dos achados laboratoriais apresentados pelas pacientes participantes 
da pesquisa  ............................................................................................................................. 

 
43 

Tabela 3 Dados descritivos da variável SELENA-SLEDAI em cada consulta  ..................... 44 
Tabela 4 Dados descritivos dos Poluentes estudados  ............................................................ 44-45 
Tabela 5 Dados referentes aos poluentes atmosféricos e o SLEDAI  .................................... 45 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Ciclo da poluição atmosférica (Adaptado de Borrego48)  .......................... 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 Critérios para classificação de Lúpus Eritematoso Sistêmico  ................... 19-20 
Quadro 2 Principais poluentes provenientes da queima de biomassa  ....................... 23-24 
Quadro 3 Classificação do material particulado  ....................................................... 24 
Quadro 4 Poluentes, Padrões nacionais de qualidade do ar e métodos de medição 26 
Quadro 5 Atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico (SELENA-SLEDAI)  ........................ 38-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

µ = micrômetros 

3BEM = Brazilian Biomass Burning Emission Model 

ACR = American College of Rheumatology 

AIJ = Artrite Idiopática Juvenil 

AVC = Acidente Vascular Cerebral 

CATT-BRAMS = Coupled Aerosol and Trace Gases Transport Model to the Brazilian 

developments of the Regional Atmospheric Modeling System 

CO = monóxido de carbono 

CO2 = carbono 

CONAMA = Conselho Nacional do Meio Ambiente 

CPTEC = Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 

DCNT = Doenças crônicas não transmissíveis  

ERO = espécies reativas de oxigênio 

HAS = Hipertensão Arterial Sistêmica 

HPAs = hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

IBAMA = Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

INPE = Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

LES = Lúpus Eritematoso Sistêmico 

LESJ = Lúpus Eritematoso Sistêmico Juvenil 

MT = Mato Grosso 

NO2 = dióxido de nitrogênio 

O2 = Oxigênio 

O3 = ozônio 

OMS = Organização Mundial de Saúde 



PM = Material Particulado 

PRONAR = Programa Nacional de Controle e Qualidade do Ar 

PTS = Partículas Totais em Suspensão 

SELENA = Segurança dos Estrogênios na Avaliação Nacional de Lúpus Eritematoso 

Sistêmico 

SEMA = Secretaria do Estado e do Meio Ambiente 

SLEDAI = Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity 

SO2 = dióxido de enxofre 

VHS = Velocidade de Hemossedimentação 



RESUMO 

INTRODUÇÃO: Recentemente a poluição atmosférica tem sido responsabilizada por 
estar associada a estimulação de resposta inflamatória sistêmica no corpo humano. O 
Lúpus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune e crônica caracterizada por 
períodos de exacerbação e remissão de processos inflamatórios em diversos órgãos e 
sistemas. Devido à escassez de estudos que relacionam o LES com a poluição do ar, 
principalmente no Brasil, esse estudo visa avaliar a associação entre variações nas 
concentrações dos poluentes atmosféricos no município de Cuiabá-MT e o nível da 
atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico. OBJETIVOS: Analisar a influência de 
alguns poluentes atmosféricos originários de queimadas e fontes antropogênicas sobre 
a atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico em Cuiabá -MT. MÉTODOS: Este 
estudo é longitudinal retrospectivo de painel de medidas repetidas. Foi realizado 
através de dados de pacientes portadoras de LES, acompanhadas no Hospital Geral 
Universitário (HGU) e avaliadas através do índice de Atividade do Lúpus Eritematoso 
Sistêmico (SELENA – SLEDAI. Os dados de qualidade do ar – MP2,5 e CO - foram 
coletados nos boletins diários de estimativa de qualidade do ar que são publicados 
pelo site da SEMA-MT. Também foram coletados dados que indicam a presença ou 
ausência de queimadas no período do estudo através do site do CPTEC/INPE. Na 
avaliação da influência entre o efeito das concentrações diárias dos poluentes sobre o 
escore SELENA-SLEDAI foi utilizado o modelo de equação de estimativa 
generalizada (EEG), para a análise descritiva foram incluídas as variáveis contínuas 
em medidas de tendência central e dispersão (média, + -  desvio padrão ou mediana e 
variação), as variáveis categóricas foram apresentadas em valores absolutos e 
relativos. RESULTADOS: O total de consultas realizadas nessa população foi de 96. 
A idade das pacientes no momento da 1ª consulta variou entre 20 e 62 anos, tendo 
como média 39,26 anos (± 10,49). A média de idade das pacientes no momento do 
diagnóstico de LES foi de 26,7 anos. A média do tempo de doença foi de 9,7 anos. O 
valor médio do SELENA-SLEDAI nas 96 consultas avaliadas foi de 6 pontos (± 5,05) 
variando entre 0 e 20 pontos. No modelo de Equações de Estimativas Generalizadas 
(EGG) individuais avaliando o escore do SELENA-SLEDAI como variável 
dependente e cada uma das variáveis independentes estudadas, foram observadas 
associações estatisticamente significativas entre a atividade da doença e a poluição 
decorrente de queimadas (p=0,021) como também com a Média de CO (p=0,013). 
Também observou-se, uma exacerbação no escore de atividade da doença quando 
associamos as queimadas ao monóxido de carbono (p=0,001 de significância e ± 
3,198). Para o material particulado não encontramos significância. CONCLUSÕES:  
Constatou-se que existe influência dos poluentes estudados no aumento do escore de 
atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico em Cuiabá -MT. O estudo apontou que os 
principais poluentes associados a exacerbação do Lúpus Eritematoso Sistêmico são o 
Monóxido de Carbono e os poluentes originários da queima de biomassa. 

 

Palavras chaves: Lúpus Eritematoso Sistêmico; Poluição do Ar; Inflamação. 



 

ABSTRACT  

INTRODUCTION: Atmospheric pollution has recently been blamed for being associated 
with stimulation of the systemic inflammatory response in the human body. SLE is an 
autoimmune and chronic disease characterized by periods of exacerbation and remission of 
inflammatory processes in various organs and systems. Due to the scarcity of studies that 
relate SLE to air pollution, mainly in Brazil, this study aims to evaluate the association 
between acute variations in concentrations of air pollutants in the municipality of Cuiabá-MT 
and the level of systemic lupus erythematosus activity. OBJECTIVES: To analyze the 
influence of some atmospheric pollutants from burnings and anthropogenic sources on the 
activity of Systemic Lupus Erythematosus in Cuiabá -MT. METHODS: This longitudinal 
retrospective study is a panel of repeated measures. It was performed through data from 
patients with SLE, who were followed up at the University General Hospital (HGU) and 
evaluated through the Systemic Lupus Erythematosus Activity Index (SELENA - SLEDAI) 
for a total of 96 visits. The air quality data - MP2.5 and CO - were collected in the daily air 
quality estimation bulletins that are published by the SEMA-MT website. We also collected 
data indicating the presence or absence of burns in the study period through the CPTEC / 
INPE website. In the evaluation of the influence of the daily concentrations of the pollutants 
on the SELENA-SLEDAI score, the generalized estimation equation (EEG) model was used, 
for the descriptive analysis we included the continuous variables in measures of central 
tendency and dispersion (mean, + - standard deviation or median and variation), the 
categorical variables were presented in absolute and relative values. RESULTS: The total 
number of consultations performed in this population was 96. The patients' age at the time of 
the 1st consultation ranged from 20 to 62 years, averaging 39.26 years (± 10.49). The mean 
age of the patients at the time of SLE diagnosis was 26.7 years. The mean duration of illness 
was 9.7 years. The mean value of SELENA-SLEDAI in the 96 consultations evaluated was 6 
points (± 5.05) ranging from 0 to 20 points. In the model of Individual Generalized Estimating 
Equations (EGG) evaluating the SELENA-SLEDAI score as a dependent variable and each of 
the independent variables studied, statistically significant associations were observed between 
disease activity and fire pollution (p = 0.021) as well as the mean of CO (p = 0.013). An 
exacerbation in the disease activity score was also observed when we associated the fires with 
carbon monoxide (p = 0.001 of significance and ± 3,198). For the particulate material we did 
not find significance. CONCLUSIONS: Pollution from burns and increased levels of carbon 
monoxide are related to the increased activity of the disease in Systemic Lupus 
Erythematosus. 
 
 

Key words: Systemic Lupus Erythematosus; Air pollution; Inflammation. 
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O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é descrito como uma doença inflamatória 

crônica com caráter autoimune e multifatorial, que tem como características a grande 

complexidade e amplo espectro clínico, caracterizada por períodos de exacerbação e remissão. 

1,2,3,4 A doença caracteriza-se pela perda da tolerância imunológica a vários auto-antígenos e 

formação de imunocomplexos que se depositam nos tecidos tendo como resultado, inflamação 

em diferentes órgãos e sistemas. 5 

O LES é considerado uma doença de distribuição universal. Sua prevalência tem 

apresentado grandes variações, sendo observada entre 14,8-50,8/100.000 habitantes na 

população dos Estados Unidos. A taxa anual de incidência para cada 100.000 indivíduos tem 

sido observada entre 1,8 e 7,6, em diversas partes do mundo6. De acordo com a Sociedade 

Brasileira de Reumatologia7 no Brasil, não dispomos de números exatos, mas as estimativas 

indicam que existam cerca de 65.000 pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Acredita-

se assim que uma a cada 1.700 mulheres no Brasil tenha a doença. Ocorre principalmente 

entre pessoas de 20 e 45 anos, sendo um pouco mais frequente em pessoas e nos 

afrodescendentes.  

De acordo com a literatura, a mortalidade no LES segue um padrão bimodal: nos 

estágios iniciais, a morte é causada principalmente pela infecção adquirida em decorrência da 

imunossupressão, seguida pela atividade renal ou do sistema nervoso central (SNC) 

comprometida; nos estágios mais avançados da doença, há um aumento na mortalidade por 

doenças cardiovasculares associadas à aterosclerose, parcialmente relacionadas com a 

corticoterapia e com a inflamação crônica8. 

É caracterizada por apresentar períodos de exacerbação e remissão e o Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index ou Índice de Atividade do Lúpus Eritematoso 

Sistêmico (SLEDAI) é um escore elaborado e validado para verificação de atividade da 

doença preliminarmente publicado em 1992. 9  

O SELENA-SLEDAI é um índice cumulativo e ponderado usado para avaliar a 

atividade da doença em 24 descritores de doenças diferentes em pacientes com LES. É uma 

versão modificada do SLEDAI que foi concebida para uso no estudo SELAIS -Segurança dos 

Estrogênios na Avaliação Nacional de Lúpus Eritematoso (SELENA) -SLEDAI.  Um 

glossário foi adicionado e a pontuação foi modificada para explicar a doença ativa persistente 

em alguns descritores (erupção cutânea, úlceras da mucosa e alopecia), que anteriormente não 

eram pontuados a menos que fossem novos ou recorrentes. 10 
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A geração de poluentes tem aumentado de forma exponencial, principalmente nos 

centros urbanos, tornando a poluição do ar um dos maiores fatores de risco à saúde. 11A 

organização Mundial da Saúde (OMS) estimou no final de 2015 que aproximadamente 7 

milhões de pessoas morrem ao ano em função da poluição do ar. 

Nas últimas décadas a literatura colecionou uma série bastante sólida de evidências 

epidemiológicas associando a poluição do ar com efeitos nocivos sobre a saúde e o aumento 

da mortalidade. 12,13,14 De acordo com Kampa e Castanas15 esses efeitos nocivos ocorrem 

mesmo sob concentrações habituais de poluentes de vários centros urbanos.  

Considera-se como poluição atmosférica a contaminação do ar por qualquer agente 

físico, químico ou biológico que altere as características da atmosfera. Traduz-se em uma 

mistura heterogênea de gases e partículas que incluem o monóxido de carbono (CO2), ozônio 

(O3), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2), chumbo, produtos tóxicos da 

fumaça do cigarro, compostos orgânicos voláteis e material particulado (PM), sendo este 

último constituído de partículas sólidas e líquidas onde substâncias carbonáceas, elementos 

químicos e compostos voláteis (hidrocarbonetos, benzeno, tolueno), entre outros podem se 

encontrar adsorvidos.16 

Cavalcanti17 assinala que cada poluente possui sua fonte de emissão e são diversos os 

agentes antrópicos da poluição do ar sendo de fontes estacionárias, móveis e naturais. 

Geralmente as atividades que geram as emissões de material particulado e monóxido de 

carbono em sua maioria são ligadas a combustão incompleta originada da indústria, motores à 

combustão (em maiores níveis nas áreas de intensa circulação de veículos nas cidades), 

queimadas e poeiras diversas e a combustão incompleta de materiais que contenham carbono 

inclusive a queima de qualquer um dos combustíveis usuais.  

A queima de biomassa está entre os principais contribuintes mundiais para a emissão 

de poluentes atmosféricos, incluindo os gases de efeito estufa e material particulado, 

resultando, em muitos casos, a exposição humana a elevados níveis de poluentes do ar. 

Incêndios florestais e queima de biomassa deliberada, embora fontes intermitentes de 

poluição do ar, representam grandes fontes de poluição por combustão globalmente.18 

Estudos ecológicos realizados na Região Amazônica mostram o aumento da 

morbimortalidade por doenças respiratórias e cardiovasculares19,20,21,22 em crianças e idosos, 

principalmente durante o período de seca quando é registrado grande número de focos de 

queimadas detectados por satélites do Centro de Previsão do Tempo de Estudos Climáticos do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.23  Nessas regiões a exposição à poluição 
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atmosférica decorrente das queimadas ocorre em um período de 3 a 5 meses, sendo, portanto 

diferente da ocorrida nos centros urbanos industrializados em que a exposição é crônica.24 

Nas décadas de 1970-1990, a exposição ocupacional a contaminantes do ar como 

sílica, pesticidas, solventes e outras substâncias inaláveis foi associada ao desenvolvimento de 

LES em muitas publicações.25,26,27,28 Entretanto, existem poucos estudos publicados que 

avaliaram a associação da poluição do ar com doenças autoimunes reumatológicas.29,30,31,32,4 

Sendo assim, este estudo visa avaliar a associação entre variações agudas nas 

concentrações dos poluentes atmosféricos no município de Cuiabá-MT e o nível da atividade 

do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma vez que há escassez de estudo na área, principalmente 

no Brasil, considerando que a poluição do ar advinda da queima de biomassa, é considerada 

comum na região mato-grossense. 

Têm-se dois principais problemas a serem resolvidos e que podem ser mais 

especificamente definidos: 

1.Qual a relação da poluição do ar, na exacerbação da doença dos pacientes portadores de 

Lúpus Eritematoso Sistêmico e que são residentes no município de Cuiabá? 

2. Existe associação entre os diferentes períodos do ano e maiores níveis de atividade da 

doença? 

Considerando os problemas apresentados, formularam-se as seguintes hipóteses 

científicas: 

1. Elevados níveis de material particulado atmosférico no município de Cuiabá, são 

considerados fatores que influenciam na exacerbação da doença de pacientes com Lúpus 

Eritematoso Sistêmico. 

2. O aumento da atividade do LES está relacionado a períodos de seca, maiores temperaturas 

e de queimadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________2. REFERÊNCIAL TEÓRICO 



19 
 

2.1 LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO  

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica de caráter 

autoimune e multifatorial, de grande complexidade e amplo espectro clínico, incluindo 

manifestações em diferentes órgãos e sistemas.33,21,34,35,36,37, 38,1 

Achour38 descreve o LES como sendo uma doença inflamatória crônica do tecido 

conjuntivo, de etiologia desconhecida, caracterizada por alterações imunológicas e pela 

formação de vários auto-anticorpos dirigidos principalmente contra antígenos nucleares, 

alguns dos quais participam da lesão tecidual imunologicamente mediada. Apresenta grande 

polimorfismo de manifestações clínicas, podendo acometer um ou mais órgãos e sistemas, 

caracterizados por períodos de exacerbação e remissão, com evolução e prognósticos muitas 

vezes imprevisíveis.  

Fatores hormonais (motivo da alta incidência no gênero feminino na idade 

reprodutiva), ambientais (como exposição às radiações ultravioletas) e infecciosos (pela 

estreita relação com algumas espécies de vírus como o Epstein-Barr) também estão 

implicados nos mecanismos etiopatogênicos do LES.2 Embora os reais mecanismos pelos 

quais estes fatores participem da exacerbação ou aparecimento do LES não estejam muito 

bem definidos, acredita-se que, em indivíduos geneticamente suscetíveis, os mesmos possam 

contribuir para a ocorrência de anormalidades no sistema imunológico, levando a uma hiper-

reatividade de células B e T (referentes à tolerância imunológica) com perda da autotolerância 

resultando em produção exagerada de auto-anticorpos dirigidos contra vários componentes 

celulares, ocasionando lesões teciduais.39  

 
2.1.1 Critérios para a classificação do Lúpus Eritematoso Sistêmico 

Devido à grande diversidade de manifestações clínicas e laboratoriais, o American 

College of Rheumatology – ACR40 (Quadro 1) estabeleceu 11 critérios sendo que a presença 

de no mínimo quatro destes, de modo simultâneo ou sequencial, são necessários para 

classificação de LES, durante qualquer intervalo de tempo.41 

Quadro 2 Critérios para classificação de Lúpus Eritematoso Sistêmico 
CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE LES 

ERITEMA MALAR “Rash” malar 

ERITEMA DISCOIDE Lesão discoide 

FOTOSSENSIBILIDADE 

ÚLCERAS ORAIS 

ARTRITE NÃO EROSIVA 

Continua... 
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Quadro 1 Critérios para classificação de Lúpus Eritematoso Sistêmico 
continuação 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE LES 

SEROSITE Pleura, pericárdica e/ou peritoneal 

TRANSTORNOS RENAIS Glomerulonefrite 

TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS Convulsão ou psicose 

 

TRANSTORNOS HEMATOLÓGICOS 

Anemia hemolítica 

Leucopenia menor que 4.000/mm3 

Linfopenia menor que 1.500/mm3 

Plaquetopenia menor que 100.000/mm3 

 

TRANSTORNOS IMUNITÁRIOS 

Anticorpos Anti-DNA 

Anticorpos Anti-Sm 

Anticorpos Antifosfolípides   

TRANSTORNOS ANTINUCLEARES Anticorpo antinuclear positivo 

Fonte: adaptada de American College of Rheumatology – ACR.40  

 

2.1.2 Avaliação da Atividade da Doença 

O Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index ou Índice de Atividade do 

Lúpus Eritematoso Sistêmico (SLEDAI) é um escore criado e validado para avaliação de 

Atividade do LES inicialmente publicado em 1992 por Bombardier et al.9 O SELENA-

SLEDAI é um índice cumulativo e ponderado usado para avaliar a atividade da doença em 24 

descritores de doenças diferentes em pacientes com LES. É uma versão modificada do 

SLEDAI que foi concebida para uso no estudo SELAIS - Segurança dos Estrogênios na 

Avaliação Nacional de Lúpus Eritematoso (SELENA)-SLEDAI.  Um glossário foi adicionado 

e a pontuação foi modificada para explicar a doença ativa persistente em alguns descritores 

(erupção cutânea, úlceras da mucosa e alopecia), que anteriormente não eram pontuados a 

menos que fossem novos ou recorrentes.10  

Esse escore avalia 24 parâmetros clínicos e laboratoriais e a sua pontuação varia de 0 a 

105, sendo remissão definida por SELENA-SLEDAI igual a zero e uma atividade moderada 

significa pontuação acima de 8 nesse escore. 

Cabe ressaltar que o controle de atividade inflamatória da doença é um dos pilares do 

tratamento do LES. A atividade persistentemente elevada está associada a danos irreversíveis 

e aumento da mortalidade nas pessoas portadoras da doença.42,1 Sendo assim faz-se necessário 

destacar que a atividade mensurada regularmente ao longo da doença é de extrema 

importância e irá guiar a terapêutica. 
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2.1.3. Tratamentos disponíveis atualmente 

Por se tratar de uma condição de etiologia desconhecida, os tratamentos disponíveis para o 

LES não visam a cura, mas têm como objetivo melhorar os sintomas e trazer qualidade de 

vida às pessoas com a doença. O prognóstico dos pacientes com LES tem melhorado muito 

nos últimos anos. Em 1950, cerca de 50% dos pacientes com LES morriam após quatro anos 

do diagnóstico da doença. Hoje, 80% sobrevivem até 15 anos depois. O aumento das taxas de 

sobrevida tem sido atribuído a vários fatores, como o diagnóstico precoce, melhores opções 

terapêuticas e controle das condições mórbidas associadas, além do conhecimento mais amplo 

sobre a doença.43 Os medicamentos mais utilizados no tratamento desses pacientes são 

corticoides e outros imunossupressores, que atuam reduzindo as inflamações causadas pelo 

LES. Além do tratamento com medicamentos, medidas como orientação alimentar, atividade 

física regular e proteção contra a luz solar e outras radiações, como uso de filtro solar, 

chapéus e roupas apropriadas são importantes para o sucesso do tratamento, evitando crises 

decorrentes do agravamento de sintomas.44  

 

2.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A poluição, de um modo geral, pode ser definida como a introdução de contaminantes 

no ambiente, causando instabilidade, desordem, perigo ou desconforto ao ecossistema. 

Baseado nessa premissa, considera-se o ar poluído quando as características naturais da 

atmosfera são alteradas por agentes químicos, físicos ou biológicos em decorrência da 

atividade antrópica ou de fenômenos naturais.45  

A poluição atmosférica pode ser explicada como a liberação de qualquer substância na 

atmosfera em concentração que torne o ar nocivo à saúde, prejudicial à segurança e bem-estar 

da população, bem como causar danos a fauna e a flora.45,46 

De acordo com Henriques47 a primeira fase do ciclo de poluição atmosférica é a 

produção e a emissão de poluentes. Na segunda fase é realizada a dispersão e o transporte que  

ocorre à medida que as massas de ar se deslocam, podendo observar elevadas concentrações 

associadas a regiões distantes das fontes de emissão. A terceira fase do ciclo é a deposição. A 

poluição que é lançada na atmosfera, depois de se dispersar, de se misturar e difundir é, 

finalmente, removida por processos naturais. Os mecanismos mais eficazes são os de 

formação das nuvens e o da precipitação. No entanto, os poluentes de menores dimensões não 

são capturados. A figura abaixo apresenta um esquema das 3 fases do ciclo da poluição 

atmosférica. 
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Figura 1: Ciclo da poluição atmosférica (Adaptado de Borrego48) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Cetebesp49 esclarece que o nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade 

de substâncias poluentes presentes no ar. A variedade das substâncias que podem ser 

encontradas na atmosfera é muito grande, o que torna difícil a tarefa de estabelecer uma 

classificação. Para facilitar esta classificação, os poluentes são divididos em duas categorias: 

 

Dentre os poluentes do ar, destacam-se: os primários, como o monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOx), PM10 (partículas de diâmetro inferior a 10 micra) e frações 

como PM2,5 (partícula com diâmetro inferior ou igual a 2,5 µm) que compõem entre 60% e 

70% do material em partículas PM10 .Os óxidos de nitrogênio (NOx), dentre eles óxido nítrico 

(NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2), são formados durante os processos de combustão, 

sendo os veículos os principais responsáveis pela sua emissão. O NO, sob a ação de luz solar 

se transforma em NO2. Os poluentes secundários, que são aqueles resultantes de reações 

químicas na atmosfera, como o ozônio troposférico (O3), é o principal produto liberado das 
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reações entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de luz 

solar.50  

De acordo com a Cetesb49 as principais fontes de emissão de material particulado para 

a atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, entre 

outros. 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial51, os centros urbanos da 

América do Sul não só estão sujeitos à poluição do ar que se origina nas próprias cidades, pela 

queima de combustíveis fósseis e atividades industriais, mas também são notavelmente 

afetados pela queima de biomassa em larga escala. Apesar das reivindicações internacionais e 

do compromisso do governo brasileiro de limitar o desmatamento e as queimadas na 

Amazônia, a ineficiência das ações atuais torna aberta a discussão da problemática dentro das 

próximas décadas. 

 A queima de biomassa está entre os principais contribuintes mundiais para a emissão 

de poluentes atmosféricos, incluindo os gases de efeito estufa e material particulado, 

resultando, em muitos casos, a exposição humana a elevados níveis de poluentes do ar. 

Incêndios florestais e queima de biomassa deliberada, embora fontes intermitentes de 

poluição do ar, representam grandes fontes de poluição por combustão globalmente.18  

No Quadro 2 está a descrição dos principais poluentes provenientes da queima de 

biomassa, seus compostos e suas fontes. 
 

Quadro 2 Principais poluentes provenientes da queima de biomassa 

Compostos Exemplos Fonte 

Partículas Partículas inaláveis (PM10) 
Condensação após a combustão de gases, combustão 
incompleta de material inorgânico, fragmento de 
vegetação e cinzas 

  Partículas Finas (PM2,5) 
Condensação após a combustão de gases, combustão 
incompleta de material orgânico 

Ácidos 
Orgânicos Monóxido de carbono (CO) Combustão incompleta de material orgânico 

  Ozônio Produto secundário de óxidos de nitrogênio e 
hidrocarbonetos 

  Dióxido de Nitrogênio (NO2) Oxidação em altas temperaturas do nitrogênio do ar 

Continua... 
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Quadro 2 Principais poluentes provenientes da queima de biomassa 

Compostos Exemplos Fonte 

Hidrocarbonetos Benzeno Combustão incompleta de material orgânico 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 
policíclicos 

Benzopireno Condensação após combustão de gases; combustão 
incompleta de material orgânico 

Adaptado de Arbex et al.52 

 Sob a denominação geral de Material Particulado se encontra um conjunto de 

poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se 

mantém suspenso na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de 

emissão desse composto para a atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, 

queima de biomassa, ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O tamanho das partículas 

está diretamente associado ao seu potencial para causar problemas à saúde, sendo que quanto 

menores, maiores os efeitos provocados.49 O Quadro 3 mostra a classificação do material 

particulado. 
Quadro 3 Classificação do material particulado 

Partículas Totais em Suspensão 

(PTS) 

Partículas inaláveis 

(MP10) 

Partículas inaláveis finas 

(MP2,5) 

Podem ser definidas de maneira 

simplificada como aquelas cujo 

diâmetro aerodinâmico é menor 

ou igual a 50 µm. Uma parte 

destas partículas é inalável e 

pode causar problemas à saúde, 

outra parte pode afetar 

desfavoravelmente a qualidade 

de vida da população, 

interferindo nas condições 

estéticas do ambiente e 

prejudicando as atividades 

normais da comunidade. 

Podem ser definidas de 

maneira simplificada como 

aquelas cujo diâmetro 

aerodinâmico é menor ou 

igual a 10 µm. Dependendo 

da distribuição de tamanho na 

faixa de 0 a 10 µm, podem 

ficar retidas na parte superior 

do sistema respiratório ou 

penetrar mais profundamente, 

alcançando os alvéolos 

pulmonares. 

Podem ser definidas de maneira 

simplificada como aquelas cujo 

diâmetro aerodinâmico é menor ou 

igual a 2,5 µm. Devido ao seu 

tamanho diminuto, penetram 

profundamente no sistema 

respiratório, podendo atingir os 

alvéolos pulmonares. 

Adaptada da Cetebesp49. 

Em várias regiões do Brasil, em especial a região centro oeste, a prática da queima de 

biomassa foi expandida sem regulamentação. Somente em 1998, com o Decreto Federal nº 

2.661, essa questão foi regulamentada e foram estabelecidas normas de precaução relativas ao 
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emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais. O Capítulo IV, Artigo nº 16 do referido 

Decreto, regulamenta o emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte da 

cultura canavieira em áreas passíveis de mecanização da colheita, e preconiza sua gradual 

eliminação54. 

 Em resposta para o monitoramento da poluição atmosférica, o Brasil criou o Programa 

Nacional de Controle da Qualidade do Ar (PRONAR). O Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA – criou o PRONAR através da Resolução CONAMA nº 5 de 15 de 

junho de 1989. 
Como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e 
bem-estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o objetivo de 
permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente 
segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição 
atmosférica.54  

 O estabelecimento do programa ocorreu decorrente da percepção do acelerado 

crescimento urbano e industrial brasileiro e da frota de veículos automotores; do progressivo 

aumento da poluição atmosférica principalmente nas regiões metropolitanas; dos seus reflexos 

negativos sobre a sociedade, a economia e o meio ambiente; das perspectivas de continuidade 

destas condições e a necessidade de se estabelecer estratégias para o controle, e da 

preservação e recuperação da qualidade do ar, válidas para todo o território nacional.55  

 Para conhecer e acompanhar os níveis de qualidade do ar no país, como forma de 

avaliação das ações de controle estabelecidas pelo PRONAR, definiu-se a estratégia da 

criação de uma Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. Como forma de 

subsidiar o PRONAR, no que tange às cargas e locais de emissão de poluentes, também se 

vislumbrou a criação de um Inventário Nacional de Fontes e Emissões objetivando o 

desenvolvimento de metodologias que permitiriam o cadastramento e a estimativa das 

emissões, bem como o devido processamento dos dados referentes às fontes de poluição do 

ar.55  

 O primeiro dispositivo legal decorrente do PRONAR foi a Resolução CONAMA nº03, 

de 28 de junho de 1990, que estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar, hoje ainda 

em vigor, sem atualização dos novos conhecimentos científicos sobre o tema. Padrões de 

qualidade do ar são: as concentrações de poluentes atmosféricos, que, ultrapassadas, poderão 

afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à 

fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral.56  

 A Resolução CONAMA nº 03 de 28 de junho de 1990 também determina o 

monitoramento da qualidade do ar como atribuição de cada Estado da federação. Para a 
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determinação dos padrões, estabelece-se quais poluentes serão mensurados e sugere seus 

respectivos métodos de amostragem e análise, demonstrados no Quadro 4 para: partículas 

totais em suspensão (PTS); fumaça; partículas inaláveis (material particulado – MP); dióxido 

de enxofre (SO2); monóxido de carbono (CO), ozônio (O3); e dióxido de nitrogênio (NO2).55  

Quadro 4 Poluentes, Padrões nacionais de qualidade do ar e métodos de medição. 

Poluente Tempo de 
amostragem 

Padrão 
Primário 
(µg/m3) 

Padrão 
Secundário 

(µg/m3) 
Método de medição 

CO 

1 h 
40.000 

(35 ppm) 

40.000 

(35 ppm) Infravermelho não-

dispersivo ou similar 
8 h 

10.000 

(9 ppm) 

10.000 

(9 ppm) 

Fumaça 
24 h 150 100 

Refletância ou similar 
MMA 60 40 

MP 
24 h 150 150 Separação inercial/ 

Filtração ou similar MMA 50 50 

NO2 
1 h 320 190 Quimiluminescência ou 

similar MMA 100 100 

O3 1 h 160 160 
Quimiluminescência ou 

Similar 

PTS 
24 h 240 150 Amostrador de grandes 

volumes ou similar MGA 80 60 

SO2 
24 h 365 100 

Pararosanilina ou similar 
MMA 80 40 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.57 

 Em 2009, o Ministério do Meio Ambiente57 fez uma avaliação crítica acerca dos 

resultados do PRONAR, nos 20 anos posteriores à sua publicação e como ele mesmo define,  

Uma realidade de poucos ganhos na gestão da qualidade do ar no país decorrentes 

do PRONAR. Alguns avanços outrora obtidos agora se limitam a ações 

emergenciais do Governo Federal, ou isoladas, comandadas por alguns estados e 

municípios, prioritariamente voltadas à aplicação de instrumentos de comando e 

controle, mas que não refletem o planejamento setorial, territorial ou ambiental em 

sua forma mais ampla.57 

 O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais/Centro de Previsão de Tempo58 utiliza o 

método de modelagem de dispersão dos poluentes na atmosfera, que permite gerar 

informações com precisão, e tem sido utilizado para gerar boletins diários de qualidade do ar 

estimado para os poluentes CO e PM2,5. O INPE disponibiliza os boletins diários das 
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estimativas de qualidade do ar em seu website institucional desde 2011. Os mesmos dados são 

disponibilizados no website da SEMA diariamente.56 Já os dados do monitoramento dos 

demais poluentes são disponibilizados de forma irregular e em geral, desatualizados.55 

 A estimativa de poluentes deveria ser um método complementar ao monitoramento, 

pois as medições locais são indispensáveis para correlacionar os dados estimados com dados 

reais. No entanto, considerando as dificuldades de implementação de estações de 

monitoramento da qualidade do ar, o uso de dados estimados para os poluentes é uma base de 

informação para a gerência da qualidade do ar no Estado.55 

 

2.3 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA E OS EFEITOS SOBRE A SAÚDE HUMANA 

Diversas investigações sobre a toxicologia dos poluentes atmosféricos vêm sendo 

realizadas mundialmente, em especial sobre o PM2,5.60,61,62,63,64  

Estudos sobre a poluição atmosférica e os efeitos na saúde da população têm 

demonstrado que, mesmo quando os poluentes se encontram abaixo dos níveis determinados 

pela legislação, estes são capazes de provocar efeitos na saúde das pessoas.65,66,67 

Dentre as faixas etárias mais atingidas pelos efeitos da poluição do ar estão as crianças 

e os idosos. Pessoas que já sofrem de problemas respiratórios também se tornam mais 

suscetíveis a sofrer com a elevação nos níveis de poluentes atmosféricos.68 Além de 

provocarem efeitos na saúde da população, os problemas causados pela poluição do ar 

também geram impactos negativos no que se refere à perspectiva econômica e social. Queda 

da produtividade agrícola, aumento de custos dos sistemas de saúde, maior vulnerabilidade 

das populações carentes, podem ser vistas como exemplos de problemas causados pela 

contaminação do ar.69 

Os efeitos dos poluentes causados ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas, 

além de afetarem as comunidades próximas à fonte de emissão, podem viajar milhares de 

quilômetros pela atmosfera, atingindo locais distantes.70  

Os mecanismos pelos quais a poluição do ar interfere na saúde das pessoas ainda não 

são totalmente conhecidos. Diante disso, estudos epidemiológicos que avaliam essa questão 

são fundamentais, considerando-se comprovada morbidade respiratória e o efeito negativo 

que determinados poluentes são capazes de causar na qualidade de vida da população, sendo 

as hospitalizações apenas um dos efeitos gerados pela degradação do ar.71 

A maioria dos poluentes tóxicos ambientais penetra no organismo humano por meio 

do ar inalado. Considerando que uma pessoa adulta em repouso tem ventilação pulmonar de 

cerca de 8.640 litros por dia, a poluição do ar apresenta importante efeito cumulativo, 
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devendo-se levar em conta o tempo de exposição, o padrão respiratório e a solubilidade do 

agente químico envolvido. O nariz “filtra” impurezas do ar, mas, nos casos de obstrução 

nasal, a respiração bucal é ativada, sendo nociva ao sistema respiratório. A capacidade de o 

organismo remover o material particulado depende do tamanho e de outras propriedades 

físicas das partículas.72  

 Assim, as partículas maiores que 10 µm ficam eficientemente retidas nas narinas, 

enquanto que os menores de 2,5 µm atingem as porções mais profundas do sistema 

respiratório. Elas transpõem a barreira epitelial, atingem o interstício pulmonar e são 

responsáveis pelo desencadeamento de processo inflamatório.72 

Na cidade de Piracicaba (SP), Cesar et al.73 estimaram a associação entre material 

particulado de 2,5 micra e internações por doenças respiratórias em crianças. Verificou-se que 

o incremento de 10 μg/m³ de material particulado implica o aumento de 7,9 a 8,6 pontos 

percentuais no risco relativo. Os autores concluíram que a exposição ao material particulado 

com menos de 2,5 micra mostrou-se associada às internações por doenças respiratórias em 

crianças. Nardocci et al.74 analisaram a relação da poluição do ar com doenças respiratórias e 

cardiovasculares verificando associação entre o material particulado com internações para 

doenças respiratórias totais, doenças respiratórias em menores de 5 anos e doenças 

cardiovasculares em maiores de 39 anos.  

Nascimento e Francisco75 avaliaram a associação da exposição das pessoas ao material 

particulado com internações por hipertensão. Foi verificado que um aumento de 10 μg/m3 de 

material particulado aumenta em 13% o risco de internações por hipertensão no município de 

São José dos Campos (SP).  

Romão et al.76 verificaram que as concentrações de material particulado no terceiro 

semestre gestacional aumentam o risco de baixo peso ao nascer em 26% no município de 

Santo André (SP), ressaltando que os efeitos da poluição vão além de doenças 

cardiorrespiratórias.  

Nicolussi et al.77 investigaram a prevalência de doenças respiratórias alérgicas em 

escolares levando em conta regiões urbanas diferentes e o fluxo de veículos. Os resultados 

indicaram que onde há intenso tráfego veicular ocorreu a prevalência de asma, rinite e outros 

sintomas associados. Pinheiro et al.78 analisaram o efeito da poluição atmosférica e da 

temperatura nos casos de mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias. Os 

resultados das pesquisas demonstraram que um aumento de 10 μg/m3 na concentração do 

material particulado possui um risco relativo de 0,85% para doenças cardiovasculares e 1,60% 

(0,74; 2,46) para doenças respiratórias.  
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Yanagi et al.79 verificaram a influência do material particulado inalável na incidência e 

mortalidade por câncer nos distritos em que os poluentes são monitorados em São Paulo (SP). 

Verificou-se que pele, pulmão, tireoide, laringe e bexiga apresentaram coeficientes de 

correlação entre 0,60 e 0,80 em alguns períodos para a incidência de câncer. No que se refere 

aos dados sobre a mortalidade, o câncer de pulmão obteve mais correlações nesse intervalo. A 

análise espacial demonstrou que distritos distantes do centro da cidade de São Paulo 

apresentaram risco relativo acima do esperado. O estudo revelou que a análise da distribuição 

espacial dos tipos de câncer em alguns distritos estudados apresentou risco de mortalidade 

mais elevado do que a de incidência, indicando possíveis deficiências no acesso a 

diagnósticos e tratamento. Os autores concluíram que o material particulado influência no 

aumento da incidência de alguns tipos de câncer contribuindo, consequentemente, para a 

mortalidade por câncer.  

 Na cidade de Rio Branco, Acre, Ignotti et al.80 realizou um trabalho sobre os impactos 

da poluição do ar provocada pelas queimadas. O estudo demonstrou que, no período de 1998 

a 2004, a taxa de mortalidade aumentou em cerca de 20% nos meses com queimadas, quando 

comparados aos meses sem ela. Na mesma região, o subprojeto interinstitucional Avaliação 

dos efeitos da queima de biomassa na região do arco do desmatamento à saúde humana, 

coordenado pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) Carmo et al.81 usou os 

mesmos indicadores de morbidade e mortalidade utilizados no presente estudo. Realizou uma 

regressão de Poisson via modelos aditivos generalizados e obteve como resultado evidências 

de que o incremento de 10 µm/m3 nos níveis de exposição ao material particulado estaria 

associado a aumentos de 2,9 e 2,6% nos atendimentos ambulatoriais por doenças respiratórias 

em crianças realizados no 6º e 7º dia subsequentes à exposição à queimada. 

Ignotti e colaboradores19  avaliaram o efeito da variação diária nas concentrações de 

PM2,5 originário da queima de biomassa sobre o número diário de hospitalizações de crianças 

e idosos por doenças respiratórias, em Alta Floresta e Tangará da Serra, Amazônia brasileira, 

em 2005. Eles fizeram um estudo ecológico de séries temporais de hospitalizações por 

doenças respiratórias de crianças e de idosos, estimativas de concentrações diárias de PM2,5, 

variáveis meteorológicas e de calendário, encontrando aumentos percentuais significantes no 

risco relativo de internações por doenças respiratórias em crianças, para o ano todo e para o 

período de seca, com defasagens de 3-4 dias, e para idosos foram significantes para o dia 

corrente de exposição aos poluentes no período de seca. 
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Já o monóxido de carbono, também é um importante componente da poluição 

atmosférica e é um gás tóxico, sem cor e sem odor, que resulta da combustão incompleta do 

carbono em combustíveis, em incêndios, ou em queima de lenha em fogos ou lareiras.82 

O CO tem como fontes antropogênicas: queimadas florestais, combustão incompleta 

de combustíveis fósseis ou outros materiais orgânicos e transportes rodoviários. O setor que 

mais contribui para as emissões desse poluente são as áreas urbanas com tráfego intenso. 

Também tem fontes naturais: erupções vulcânicas e decomposição da clorofila.83  

Com exceção dos fumantes, que possuem suas próprias fontes emissoras de CO, os 

demais habitantes dos grandes centros urbanos têm no trânsito intenso a sua maior fonte deste 

poluente, pois o automóvel é a maior fonte de emissão desta substância. Pessoas que passam 

várias horas do dia dentro de um automóvel, ou que tenham que andar a pé ou de bicicleta são 

os mais afetados. Porém os ambientes internos, como residências e escritórios podem vir a 

sofrer os efeitos do CO proveniente do ambiente externo que entra pelo sistema de ventilação, 

ou que é produzido localmente por aquecedores a óleo, fumantes, churrasqueiras e fogão a 

gás.84  

A determinação dos níveis de carboxihemoglobina no sangue pode servir para avaliar 

exposição individual, uma vez que pessoas saudáveis e não fumantes, residentes em áreas de 

grande concentração ambiental de CO, apresentam um aumento de até 100% nos níveis de 

carboxihemoglobina quando comparados a pessoas saudáveis e não fumantes que não estão 

expostas aos níveis de CO dos grandes centros urbanos.85 

 O monóxido de carbono apresenta afinidade pela hemoglobina 240 vezes maior que a 

do oxigênio86, o que faz com que uma pequena quantidade de CO possa saturar uma grande 

quantidade de moléculas de hemoglobina, diminuindo a capacidade do sangue de transportar 

O2. Atua também, desviando a curva de dissociação da hemoglobina para a esquerda levando 

a uma diminuição da liberação de O2 nos tecidos.87 

 A exposição a pequenas e moderadas concentrações de monóxido de carbono, 

prejudica o raciocínio e a percepção, produz cefaleia, diminui os reflexos, reduz à destreza 

manual e dá sonolência. Em altas concentrações pode levar à morte. Indivíduos com doenças 

cardiovasculares ou respiratórias pré-existentes, crianças, idosos, mulheres grávidas e 

indivíduos com doenças crônicas são considerados grupos de risco.88  

Grande parte da literatura existente tem se centrado nas associações entre a recente 

exposição à poluição atmosférica e marcadores de inflamação e coagulação.89,90 Uma revisão 

da associação entre proteína C-reativa (PCR) e material particulado concluiu que a evidência 

epidemiológica é inconsistente na melhor das hipóteses. 90 O potencial para a poluição do ar 
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contribuir para respostas inflamatórias de longo prazo pode ser mais relevante para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Os estudos que exploraram a associação entre 

a poluição do ar a longo prazo e os marcadores sanguíneos têm se centrado nos marcadores de 

inflamação e coagulação e não nos marcadores de ativação endotelial.91,92 

Ying et al.93 afirmou em seu estudo que à exposição à poluição estimula o estresse 

oxidativo e a inflamação e que esses dois mecanismos estão interligados. Brook et al.89 afirma 

que os níveis diários de poluição do ar em partícula ao ar livre têm sido relatados como sendo 

associados à maior concentração de marcadores inflamatórios. Este mesmo autor cita que 

mesmo baixos níveis diários de PM2,5 encontrados tipicamente em cidades menores, pode 

aumentar a inflamação sistêmica entre idosos com doença coronária. 

Por definição, estresse oxidativo é o desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de 

oxigênio (ERO) e as defesas antioxidantes. Radicais livres são moléculas instáveis com 

elétrons não pareados, sendo extremamente reativos. Quando esses radicais livres e demais 

moléculas surgem em decorrência de reações oxidativas nos sistemas biológicos, passam a ser 

chamados de ERO, e podem dar início a uma cascata de reações com moléculas biológicas.94  

Importantes exemplos dessas reações são a lipoperoxidação ou peroxidação lipídica, dano 

proteico e danos oxidativos em ácidos nucleicos. Uma das principais consequências envolve o 

ataque de radicais livres/ERO a membranas e lipoproteínas e está implicada no 

desenvolvimento de inúmeras doenças tais como aterosclerose, câncer e doenças 

degenerativas e inflamatórias.94  

O excesso de produção de radicais livres altera o estado “redox” e pode modular a 

expressão de uma variedade de moléculas inflamatórias e imunes que geram o processo 

inflamatório, exacerbando assim a inflamação, com produção de citocinas e danos tecidual.95

 O material particulado (PM10) afeta os brônquios superiores levando a inflamação 

pulmonar, enquanto partículas menores são transferidas para o sangue, desencadeando com 

isso um processo inflamatório.96A inalação dessas partículas e sua translocação para o 

interstício pode causar uma resposta inflamatória com posterior liberação de fatores pró-

trombóticos e inflamatórios na circulação sanguínea devido ao estresse oxidativo. Esta 

associação demonstrou um efeito de atraso cumulativo com os efeitos mais fortes observados 

usando média móveis  de 3 a 5 dias.  

Panasevich et al.92 conduziram um estudo com o objetivo de investigar tanto a longo 

(em anos)  quanto a curto prazo (em horas e dias) se à exposição a poluição do ar pode afetar 

os níveis de alguns biomarcadores para doenças cardiovasculares: IL-6, fator de necrose 

tumoral-alfa (TNF-alfa), proteína C-reativa (PCR), e concluíram que houve uma correlação 
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significativa entre a maior concentração de PM2,5 e o aumento da PCR, confirmando 

resultados anteriores que a exposição à poluentes atmosféricos, pode desencadear um 

processo inflamatório sistêmico. 

Estudos epidemiológicos também demonstram que a incidência de doenças alérgicas 

aumentou em parte devido ao acúmulo de exposição a poluentes atmosféricos.97,98 Também 

foram associados a efeitos negativos à saúde o fumo do tabaco, aumentando com isso o risco 

de doenças autoimunes.99  

   

2.4 POLUIÇÃO DO AR E SEUS EFEITOS EM PACIENTES PORTADORES DE LÚPUS 
ERITEMATOSO SISTÊMICO 

 Existem poucas pesquisas que avaliam poluição do ar e LES. Dahlgren et al.100 

estudaram um aparente “cluster” de casos de LES em moradores de uma área de seis 

quarteirões em Hobbs, Novo México onde havia relato de excesso de casos de LES quando 

comparado com o restante da população local. A localidade com alto número de casos foi 

construída onde havia um campo de petróleo ativo de 1927 até fim da década de 1960. 

Pristane (um composto orgânico usado como lubrificante e agente anticorrosivo) foi 

encontrado em altas concentrações na poeira das casas investigadas, assim como 

concentrações elevadas de mercúrio no ar. A prevalência de LES (OR: 19,33 IC 95% 1,96-

190,72) foi maior do que a observada na população não exposta.  

Em outro estudo Bernastsky e colaboradores31 avaliaram a associação entre PM2,5 e o 

escore de atividade da doença (SLEDAI-2K) (média anual) em mulheres com LES no período 

de 2000 a 2007. O escore total não foi associado com níveis de PM2,5 porém o anticorpo anti-

DNA de dupla hélice (anti-dsDNA) foi significativamente associado com altos níveis dos 

poluentes 24-48 horas antes da coleta. O mesmo efeito foi observado para a presença de 

cilindros urinários, demonstrando a relação entre alteração renal e níveis atmosféricos de 

PM2,5. 

Fernandes101 em sua pesquisa, avaliou a influência da exposição à poluição 

atmosférica sobre o escore de atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico (SLEIDAI- 2K) em 

crianças e adolescentes no Município de São Paulo no período de 2005 a 2010. Neste estudo, 

o PM10, NO2 e CO foram fatores de risco para a atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico 

Juvenil (SLEDAI-2K>8) aproximadamente duas semanas após a exposição. Um aumento de 

13,4 µg/m3 na média móvel de PM10 (do lag12 ao lag15) foi associado a um aumento de 34% 

(95% intervalo de confiança- 7,0 – 68,0) no risco de SLEDAI-2K acima de 8. 
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3.1 OBJETIVO GERAL 

• Analisar a influência de poluentes atmosféricos originários de queimadas e fontes 

antropogênicas sobre a atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico em Cuiabá -MT. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a população de estudo segundo variáveis demográficas, clínicas e 

laboratoriais. 

• Avaliar a associação entre a exposição à poluição atmosférica dos 14 dias anteriores a 

cada consulta sobre a atividade na doença. 
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4.1 Tipo de Estudo 

 O presente estudo consiste em uma pesquisa longitudinal retrospectivo de painel de 

medidas repetidas. Neste tipo de estudo são definidos os participantes em geral um grupo de 

indivíduos com as mesmas características de interesse, que são acompanhados ao longo do 

tempo, com medidas concomitantes do (s) desfecho (s) de interesse. A coleta de dados pode 

ser feita de modo prospectivo, a partir do início da inclusão do participante no estudo, ou de 

modo retrospectivo, através de prontuários médicos dos serviços aonde estes indivíduos são 

acompanhados. 

 De acordo com Venezuela102 as vantagens desse tipo de estudo é que ele requer um 

número menor de indivíduos do que os planejamentos causalizados e proporciona condições 

mais adequadas para o estudo da mudança de comportamento da resposta média do desfecho 

ao longo do período estudado, incorporando informações sobre a variação individual na 

análise dos dados.  

 Por ser este estudo um painel de medidas repetidas não se faz necessário um grupo 

controle, pois avaliamos o mesmo desfecho (escore de atividade do LES SELENA-SLEDAI) 

de um paciente em várias ocasiões e o efeito da poluição em 14 dias que antecederam as datas 

das consultas (nas quais foi calculado o escore através de dados clínicos e laboratoriais) do 

mesmo indivíduo. Sendo assim, cada indivíduo é o controle dele mesmo. 

 

4.2 Local de Estudo 

Esta pesquisa foi realizada no Hospital Geral Universitário- HGU/UNIC, localizado 

no Município de Cuiabá – MT. O município de Cuiabá está localizado na mesorregião 

Centro-Sul Mato-grossense. O município atualmente ocupa área territorial de 3.291,816 km², 

com população estimada em 533.801 habitantes.103 Cuiabá está situado em área da Amazônia 

legal, considerado porta de entrada da 26 floresta Amazônica.104 

 

4.3 População do Estudo  

A população do estudo foi composta por pacientes com diagnóstico de Lúpus Eritematoso 

Sistêmico que já estavam em tratamento para o LES e foram acompanhados no período 

compreendido entre 06/2010 a 02/2014. 

Cabe destacar que o intervalo entre as consultas foi aleatório, isto é não houve um tempo 

fixo, pois dependia do retorno do paciente à consulta médica.  
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4.4 Critérios de Inclusão 

• Pacientes portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico, com idade igual ou superior a 

18 anos, seguindo os critérios estabelecidos pela American College of Rheumatology 

(ACR).41 

• Pacientes moradores da região de Cuiabá que foram acompanhados no ambulatório de 

Reumatologia do Hospital Geral Universitário. 

• Ter completado as 3 avaliações clínicas com o médico reumatologista contendo todos 

os dados clínicos e laboratoriais necessários ao estudo.  

 

4.5 Critérios de Exclusão 

• Consultas nas quais o critério de atividade da doença (SELENA-SLEDAI) estava 

incompleto. 

• Moradores de fora do município de Cuiabá, pois os dados que foram coletados 

referentes ao PM 2,5 e as demais variáveis são relacionados a esse município. 

 

4.6 Período do Estudo  

Junho 2010 a fevereiro de 2014. 

 

4.7 Período de Coleta dos Dados 

 De fevereiro de 2017 a agosto de 2017. 

 

4.8 Aspectos Éticos 

O banco de dados primários desta pesquisa está de acordo com os princípios da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e foi submetido à análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Cuiabá (UNIC), tendo sido aprovado sob o registro nº 

061 CEP/UNIC, protocolo nº 2010-062 em abril de 2010. A carta de aprovação encontra-se 

no Anexo A.  

 

4.9 Fonte dos Dados 

 

4.9.1 Obtenção dos dados demográficos.  

 Para o estudo descritivo da população estudada, foram considerados os dados 

referentes a 1ª consulta dos pacientes, sendo obtidas as seguintes variáveis: idade (em anos), 
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idade de início da doença (em anos) e tempo de seguimento no referido serviço (em anos) 

extraídos dos prontuários de atendimento. 

Todos os dados demográficos foram transcritos para um banco de dados no programa 

EXCEL (Microsoft®) para posteriores análises. 

 

4.9.2 Atividade da doença 

Os dados referentes a atividade da doença para cada consulta avaliada, foram obtidos 

através do  índice “Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index” – SLEDAI 

(quadro 5) o qual mensura a atividade da doença através do preenchimento de um escore 

constituído por 24 itens. Este instrumento é capaz de medir, de maneira objetiva, a atividade 

inflamatória graduando os pacientes de acordo com a somatória dos eventos clínicos e 

laboratoriais, dado este crucial para embasar as decisões relativas ao tratamento na prática 

clínica.10 Vale enfatizar que todos os pacientes em suas consultas foram avaliados pelo 

médico reumatologista, que mensurava a atividade da doença e registrava no prontuário de 

atendimento.  

 
Quadro 5 Atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico (SELENA-SLEDAI) 

Peso  Manifestações  Definição  

8 Convulsão  Início recente. Excluir infecções, drogas, distúrbios metabólicos.   

8 

Psicose  

Alteração da percepção da realidade: alucinações, incoerência, 

pensamento desorganizado, catatonia. Excluir infecções, drogas e 

distúrbios metabólicos.   

8 
Síndrome Orgânica 

Cerebral  

Alteração mental: orientação, memória, julgamento e atenção com 

dois de: fala incoerente, insônia, sonolência, hipo/hiperatividade 

motora. Excluir infecções, drogas e distúrbios metabólicos.   

8 
Alterações Visuais  

Corpos cetóides, hemorragia retiniana, coroidite ou neurite óptica: 

excluir infecção, drogas e HAS.   

8 Alteração Nervos 

Cranianos  

Neuropatia motora / sensorial.   

8 Cefaleia  Importante, persistente, enxaqueca, não responsiva a narcóticos.   

8 AVC  Excluir aterosclerose.   

8 
Vasculites  

Úlcera, gangrena, nódulo doloroso, infarto periungueal, biópsia ou 

angiopatia compatível.   

4 Artrites  Mais do que duas articulações.   

Continua.... 
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Quadro 5 Atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico (SELENA-SLEDAI) 
continuação 

Peso  Manifestações  Definição  

4 
Miosites  

Fraqueza muscular proximal com: elevados níveis de enzimas 

musculares, eletromiografia ou biópsia compatível.   

4 Cilindros Urinários  Granulares / hemáticos.   

4 Hematúria  5 hemácias/campo. Excluir cálculo e infecções.   

4 Proteinúria  500 mg em 24 h.   

4 Leucocitúria  5 leucócitos p/campo. Excluir infecções.   

2 Eritema Malar  Início recente   

2 Alopecia  Perda de cabelo local ou difusa.   

2 Úlceras de Mucosas  Início recente oral e/ou nasal.   

2 Pleurite  Dor + atrito, derrame pleural, espessamento.   

2 Pericardite  Dor + atrito, alterações do E ou ECO.   

2 C3 / C4 / CH50  Abaixo do valor de referência.   

2 Anti-DNA  Acima do valor de referência.   

1 Febre (38 ºC)  >38 ºC. Excluir infecções.   

1 Plaquetopenia  <100.000 plaquetas/mm³. Excluir drogas.   

1 Leucopenia  <3.000 leucócitos/mm³. Excluir drogas   

Total     

 

 

4.9.3 Dados relativos a Poluição do Ar  

Os dados de qualidade do ar foram coletados nos 14 anteriores a cada consulta, através 

dos boletins diários de estimativa de qualidade do ar que são publicados pelo site da SEMA-

MT59. O monitoramento de poluentes atmosféricos na cidade de Cuiabá-MT é realizado 

através da modelagem de dispersão de poluentes na atmosfera. O modelo utilizado atualmente 

é o Coupled Aerosol and Trace Gases Transport Model to the Brazilian developments of the 

Regional Atmospheric Modeling System CATT-BRAMS disponibilizado pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)58 em seu site institucional.   

 O modelo permite gerar informações a uma altura de 74 metros do nível do solo com 

precisão similar à previsão do tempo e tem sido muito utilizado para gerar boletins diários de 

qualidade do ar (para os parâmetros de dados primários e secundários de material 

particulados, como partículas inaláveis finas, até 2,5 µm e monóxido de carbono ppm (partes 

por milhão)) para orientar as ações de prevenção de danos à saúde da SES- MT e do Comitê 

de Gestão do Fogo no estado. 
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Os dados sobre o período e a ocorrência de queimadas também foram extraídos nos 14 

dias que antecederam a consulta médica, do banco de dados disponível no site da SEMA-MT 

sendo esta a única variável dicotomizada. Também foram coletados dados sobre temperatura 

(graus centígrados), umidade relativa do ar (%) e índice de radiação (Gy), fornecidos pelo 

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (CPTEC/INPE).58 

 
4.10 Análise dos Dados  

A análise descritiva incluiu as variáveis contínuas apresentadas em medidas de 

tendência central e dispersão (média + - desvio padrão ou mediana e variação), e as variáveis 

categóricas apresentadas em valores absolutos e relativos. 

Na avaliação da associação entre o efeito das concentrações diárias dos poluentes 

sobre o escore SELENA-SLEDAI foi utilizado o modelo de equação de estimativa 

generalizada (EEG) considerando os efeitos fixos para medidas repetidas. O ajuste dos dados 

foi realizado através do teste de ajustamento de Kolmogorov-Sminorv. Foram utilizadas, 

separadamente, quatro variáveis numéricas, sendo estas: queimadas nos 14 dias que 

antecederam as consultas, média diária de PM2,5, média diária de CO, umidade relativa do ar 

abaixo de 60% e percentil 50 da temperatura (27,8°C e 31,4°C). 

Devido a distribuição não paramétrica dos dados, a variável desfecho (SLEDAI) foi 

normalizada através da logaritização neperiana (natural). 

A análise estatística foi realizada com técnicas estatísticas descritivas e inferenciais, 

ambas no software SPSS versão 13. 
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5.1 DADOS DEMOGRÁFICOS 

A população estudada foi composta por 32 pacientes com diagnóstico de Lúpus 

Eritematoso Sistêmico, todas do sexo feminino, com idade superior a 18 anos e residentes no 

município de Cuiabá-MT, totalizando 96 consultas avaliadas. 

A idade das pacientes no momento da 1ª consulta apresentou variação de 42 pontos, 

sendo a mínima 20 anos, máxima 62 anos, tendo como média 39,26 anos (± 10,49). 

A cor da pele mais frequente foi a parda com 53,1%, seguido pela negra com 34,3% e 

branca com 12,5%. A média de idade das pacientes no momento do diagnóstico de LES foi de 

26,7 anos. As pacientes apresentaram uma média de 9,7 anos com relação ao tempo de 

vivência com o diagnóstico de LES na data da primeira consulta.  

 

5.2 DADOS CLINICOS E LABORATORIAIS 

 Em relação às manifestações clínicas e laboratoriais presentes nas pacientes inclusas 

no estudo durante o período de acompanhamento, segundo o SLEDAI, observou-se que a 

fotossensibilidade foi a manifestação clínica mais comumente observada. Dentre as 

manifestações laboratoriais, as mais comuns foram Proteína C Reativa alterada, hematúria, 

leucopenia e proteinúria. Dados relativos às manifestações do SLEDAI encontram-se nas 

Tabelas 1 e 2. 
 

Tabela 1 Manifestações Clínicas, segundo escores do SLEDAI dos pacientes incluídos no estudo 
 

Variável Clínica % 
 
Sintomas constantes 

Febre 4,17% 
Perda de peso 4,17% 

 
Retículo-endotelial Adenomegalia 2,08% 

Hepatomegalia 4,17% 
Esplenomegalia 4,17% 

 
 
 
 
Cutâneo-mucoso 

Eritema Malar 11,46% 
Vasculite Cutânea 6,25% 
Fotossensibilidade 14,58% 
Livedo Reticular 4,17% 
Úlceras Orais 6,25% 
Alopécia 7,29% 
Mancha Hipercrônica 6,25% 

Continua... 
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Tabela 1 Manifestações Clínicas, segundo escores do SLEDAI dos pacientes incluídos no estudo 
continuação 

Variável Clínica % 
 
Músculo-esquelético 

Artrite 9,38% 
Miosite 7,29% 
Osteonecrose 2,08% 

 
Sistema Cardíaco 
 

Pericardite 4,17% 
Miocardite 4,17% 
Valvulite 3,13% 

 
Sistema Pulmonar Pleurite 4,17% 

Intersticial 3,13% 
 
 
 
 
 
Sistema Nervoso Central 

Cefaléia importante 9,38% 
Convulsão 3,13% 
Distúrbios de Comportamento 6,25% 
Acidente Vascular Cerebral 3,13% 
Psicose 3,13% 
Coréia 3,13% 
Amarose Fugaz 3,13% 
Coma 3,13% 
Mielite Transversa 3,13% 

 
 
Sistema Renal 

Nefrite Lupídica 12,50% 
Hipertensão Artetial Sistêmica 5,21% 
Insuficiência Renal 2,08% 
Síndrome Nefrótica 2,08% 

 
Tabela 2- Porcentagem dos achados laboratoriais apresentados pelas pacientes participantes da 
pesquisa 

Variáveis Laboratoriais (%) 
Cilíndricos urinários 0,00% 
Hematúria 23,96% 
Proteinúria 17,71% 
Piúria 13,54% 
Anti-de DNA elevado 10,42% 
Trombocitopenia 9,38% 
Leucopenia 16,67% 
Proteína C Reativa 26,04% 
 

 

5.3 ATIVIDADE DA DOENÇA 

O valor médio do SLEDAI em todas as consultas foi de 6 pontos (± 5,05) atingindo o 

valor mínimo de 0 pontos e o valor máximo de 20 pontos no escore de atividade da doença 

(tabela 3). 
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 Ao avaliar as pontuações obtidas através do SLEDAI nas três consultas avaliadas 

(tabela 8) observa-se que a média de pontuação variou de 6,63 pontos (± 4,61) na primeira 

consulta à 5,97 pontos (± 4,80) na terceira consulta.  

Tabela 3 Dados descritivos da variável SELENA-SLEDAI em cada consulta 

SLEDAI N MÉDIA MEDIANA D. PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 

1ª CONSULTA 32 6,63 5,00 4,61 21,27 0,00 16,00 
2ªCONSULTA 32 6,16 5,50 5,07 25,75 0,00 17,00 
3ªCONSULTA 32 5,97 4,00 4,80 23,03 0,00 16,00 

 
 
5.4 POLUENTES ATMOSFÉRICOS E DADOS METEREOLÓGICOS 

 Os dados referentes aos poluentes analisados estão dispostos na tabela 4. Ao analisar 

os dados referentes ao monóxido de carbono observou-se uma média de 0,06 ppm (±0,07) na 

primeira consulta, atingindo, em média mais que o dobro deste valor (0,13 ppm ± 0,07) na 

terceira consulta. A concentração do PM2,5 variou, em média, de 7,38µm (± 6,92) na primeira 

consulta até 14,68 µm (± 5,04), indicando um aumento na média destes poluentes ao longo 

dos anos definidos para o estudo. 

Em relação as variáveis climáticas a temperatura variou de 27,83 °C (± 1,89) na 

segunda consulta até 28,45 °C (± 2,47) na terceira consulta e a umidade relativa do ar variou 

de 55,58% (± 15,26) e 54,93% (± 13,85) na terceira consulta. Os dados da variável insolação 

apresentaram uma variação de 5,87 Gy (± 1,61) na primeira consulta até 8,75 Gy (± 1,96) na 

segunda consulta.  
Tabela 4 Dados descritivos dos Poluentes estudados 

MONÓXIDO 
DE CARBONO 

(ppm) N MÉDIA MEDIANA D.PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 

1ª CONSULTA 32 0,06 0,01       0,07 0,01 0,01 0,25 
2ªCONSULTA 32 0,08 0,10       0,06 0,00 0,01 0,24 
3ªCONSULTA 32 0,13 0,13       0,07 0,00 0,01 0,25 

PM2,5 (µm) N MÉDIA MEDIANA D. PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 

1ª CONSULTA 32 7,38   2,50       6,92 47,83 1,00 22,00 

2ªCONSULTA 32 10,93   13,92       7,46 55,70 1,00 25,00 

3ªCONSULTA 32 14,12   14,68       5,04 25,40 1,00 23,71 
TEMPERATURA 
(graus 
centígrados) N MÉDIA MEDIANA D. PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 

1ª CONSULTA 32 28,38   28,50      1,56      2,44 23,90 30,80 

2ªCONSULTA 32 27,83   28,50      1,89      3,58 23,00 30,80 

3ªCONSULTA 32 28,45   27,80      2,47      6,12 23,60 32,70 

UMIDADE (%) N MÉDIA MEDIANA D. PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 
Continua.... 



45 
 

Tabela 4 Dados descritivos dos Poluentes estudados 
continuação 

MONÓXIDO 
DE CARBONO 

(ppm) N MÉDIA MEDIANA D.PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 

1ª CONSULTA      32 55,58   59,00      15,26    232,86 24,00 81,46 

2ªCONSULTA      32 56,98   56,35      11,19    125,28 27,71 71,00 

3ªCONSULTA      32 54,93   55,00      13,85    191,71 26,50 82,92 
INSOLAÇÃO 
(Gy) N MÉDIA MEDIANA D. PADRÃO VARIÂNCIA MÍNIMA MÁXIMA 

1ª CONSULTA 32 5,87   5,70      1,61    2,58 1,90 8,60 

2ªCONSULTA 32 8,75   6,80      13,75    188,98 3,70 82,5 

3ªCONSULTA 32 6,32   6,90      1,96    3,84 2,50 9,60 

 No modelo de Equações de Estimativas Generalizadas (EGG) individuais, tendo a 

variação do escore do SLEDAI como variável dependente e as demais variáveis climáticas e 

de poluição do ar como explicativas, as variáveis que se mantiveram associadas com o 

aumento do escore do SLEDAI foram o monóxido de carbono (p = 0,013), queimadas (p = 

0,021) e a interação entre queimadas e monóxido de carbono (p = 0,001). A variável PM2,5 

não se manteve associada estatisticamente à variação do SLEDAI (Tabela 5). 

 
Tabela 5 Dados referentes aos poluentes atmosféricos e o SLEDAI 

Variável Dependente: variação no escore do SLEDAI 
Parâmetros B Desvio Padrão Qui-quadrado Significância 

Queimadas 1,464 0,636 5,296 0,021 

CO 8,451 3,410 6,141 0,013 

PM2,5 0,012 0,034 0,119 0,730 

Queimadas * CO 10,800 3,198 11,401 0,001 
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Os efeitos adversos da poluição do ar na saúde humana têm sido reconhecidos há 

décadas e enquanto é bem esclarecido a forma como a poluição do ar afeta os pulmões, os 

efeitos em outros sistemas não são tão evidentes.32 Seaton et al.105 foi amplamente conhecido 

pela introdução da hipótese que os efeitos sistêmicos da exposição a poluição do ar são 

mediados através da indução de stress oxidativo pulmonar e inflamação, cujos mediadores são 

transportados pela circulação e gerando efeitos a distância.  

Em relação ao sistema imune, a poluição do ar tem atraído atenção aos pesquisadores 

como um fator que pode influenciar doenças alérgicas, no entanto a possibilidade de que pode 

estar envolvido em outros tipos de reações de hipersensibilidade tem sido pouco 

estudado.106,62,107,32 

As doenças autoimunes constituem um grupo de desordens que podem afetar uma 

grande variedade de órgãos e sistemas, com uma característica comum: o sistema imune é 

inapropriadamente ativado e produz respostas destrutivas contra antígenos próprios.32  

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica com caráter 

autoimune e multifatorial, que tem como características a grande complexidade e amplo 

espectro clínico de manifestações em diferentes órgãos e sistemas.1 Embora seja claro a 

predisposição genética em muitas doenças autoimunes, fatores ambientais sem dúvida 

exercem um papel fundamental na determinação se o fator genético poderá se manifestar.2,32,40 

Desta forma, a inalação a poluição do ar pode ser uma importante via através do qual a 

susceptibilidade a doenças autoimunes pode ser modificada, servindo como um gatilho para 

que um indivíduo suscetível geneticamente possa desenvolver uma reação inflamatória 

sistêmica.107 Sendo assim, o conhecimento dos fatores ambientais e seus possíveis 

mecanismos relacionados com a autoimunidade tornam-se um assunto relevante uma vez que 

são doenças crônicas e incapacitantes.    

O presente estudo buscou avaliar a influência de alguns poluentes atmosféricos 

originários de queimadas e fontes antropogênicas originária do bioma amazônico sobre a 

exacerbação da atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico. 

Alguns estudos com exposição controlada dos pacientes usando concentrado fino de 

partículas ambientais têm mostrado alterações nos biomarcadores envolvidos no processo de 

inflamação.121,122 Em 2009, Calderón-Garcidueñas et al.106 declararam através de seu estudo 

que crianças que foram expostas a  elevados níveis de PM2,5, desenvolveram inflamação 

sistêmica, constatando-se com isso que houve uma correlação significativa entre maiores 

concentrações de PM 2,5 e aumento da PCR e da PGE2, confirmando resultados anteriores que 
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demonstram que a exposição à poluição ambiental, pode levar ao desenvolvimento de um 

processo inflamatório sistêmico. 

Poucas pesquisas avaliaram os efeitos dos poluentes atmosféricos inalados por 

pacientes portadores de doenças reumáticas. Em um deles, Bernatsky et al.31 avaliaram a 

associação de PM2,5 e a pontuação anual do SLEDAI-2K. Estes autores avaliaram 237 

pacientes com lúpus que foram acompanhados de 2000 a 2007.  Nesta pesquisa os escores 

totais do SLEDAI-2K não foram associados com aumento dos níveis de PM2,5, porém os 

resultados obtidos nesse estudo sugerem que as variações de curto prazo na concentração de 

material particulado podem desencadear exacerbação aguda do Lúpus Eritematoso Sistêmico.  

A poluição do ar é uma mistura heterogênea que inclui gases, líquidos e componentes 

sólidos, cada um dos quais possuem efeitos potencias únicos nos sistemas biológicos. Em 

termos gerais, acredita-se que os efeitos adversos da poluição do ar se dão através da indução 

das vias NF-кB e da MAP quinase em resposta ao stress oxidativo.32 Compostos voláteis e 

metais reativos podem diretamente gerar radicais livres, no caso da poluição do ar, o stress 

oxidativo pode ser produzido ainda pelas partículas inertes.98 Esses efeitos não ficam 

localizados no microambiente respiratório, mas possuem efeitos sistêmicos: stress oxidativo 

sistêmico, estimulação da medula óssea, aumento no número de leucócitos e níveis de 

citocinas no sangue e maturação de células apresentadoras de antígenos, equipando o sistema 

imune de moléculas coestimuladoras de linfócitos T.32,98  

 Baseado nestas informações, especula-se que a poluição do ar possa influenciar na 

autoimunidade por facilitar a apresentação de autoantígenos num contexto que poderia causar 

a ativação de linfócitos T auto-reativos.32 A poluição do ar gera stress oxidativo nas vias 

aéreas, fazendo com que as células epiteliais das vias aéreas e os macrófagos alveolares 

passem a expressar citocinas pró inflamatórias que levam a maturação de células dendríticas, 

migram aos linfonodos e apresentem auto antígenos a linfócitos T auto reativos, 

desencadeando respostas autoimunes. Uma vez que  a resposta autoimune está estabelecida, 

mesmo em casos em que a poluição do ar não foi o fator desencadeante, as citocinas pró-

inflamatórias geradas pela exposição a poluição do ar atuarão na consolidação e exacerbação 

das respostas.32  

A piora nos níveis de poluição atmosférica tem sido associada ao aumento de doenças 

inflamatórias crônicas (cardiovasculares, doenças neurodegenerativas e doenças autoimunes) 

câncer e o agravamento de condições inflamatórias prévias.108,109  
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Em Mato Grosso, a queima de florestas e de cultivos de cana-de-açúcar é a maior 

fonte de poluição do ar e essas emissões têm sido responsáveis por causar doenças em pessoas 

de diferentes idades.81,110  

A principal variável associada ao aumento do SLEDAI encontrada no presente estudo 

foi o Monóxido de Carbono. Apesar da escassez de pesquisas que associem a exposição ao 

CO na região Centro-Oeste com o aumento do adoecimento nessa população, pesquisas 

realizadas em outras regiões do Brasil e do mundo nos mostram que a exposição a essa 

substância traz sérios efeitos deletérios para a saúde da população exposta. Como exemplo 

desses estudos podemos citar a pesquisa realizada por Quinn e colaboradores111 que 

encontraram associação entre a exposição ao monóxido de carbono advindo do fogão à lenha 

e aumento da pressão sanguínea em mulheres grávidas. Em outro estudo realizado em 

Palermo, Itália, Tramuto et al.112 encontraram associação positiva entre hospitalizações por 

problemas respiratórios e monóxido de carbono da poluição veicular. 

No Brasil ainda não existem valores atualizados de concentração de CO considerados 

limítrofes para a saúde. A portaria n° 003/1990 CONAMA46, apesar de estabelecer alguns 

parâmetros, é de 1990 e já pode ser considerada obsoleta. Certamente esses valores devem ser 

menores. Contudo, não existem limites de concentração de poluentes atmosféricos conhecidos 

ou estabelecidos para pacientes imunodeprimidos como é o caso dos pacientes portadores de 

doenças autoimunes. 

Com exceção dos fumantes,  que se contaminam diretamente pelo CO, os demais 

habitantes dos grandes centros urbanos têm no trânsito intenso a sua maior fonte deste 

poluente, pois os veículos automotores, juntamente com as indústrias, são a maior fonte de 

emissão desta substância. Pessoas que passam várias horas do dia dentro de veículos ou que 

se exponham diretamente  a essas emissões de fumaça são as mais afetadas. Porém os 

ambientes internos, como residências e escritórios também podem vir a sofrer os efeitos do 

CO pela entrada de poluição do ar externa pelos sistemas de ventilação, ou a que é produzida 

localmente por aquecedores a óleo, churrasqueiras, fogões a gás ou até mesmo pelos fumantes 

desses locais.84 

A determinação dos níveis de carboxihemoglobina  no sangue pode servir para avaliar 

a exposição individual uma vez que pessoas saudáveis e não fumantes, residentes em áreas de 

grande concentração ambiental de CO, apresentam um aumento de até 100% nos níveis desta 

substância, quando comparados a pessoas saudáveis e não fumantes que não estão expostas 

aos níveis de CO dos grandes centros urbanos.113 O monóxido de carbono apresenta afinidade 

pela hemoglobina 240 vezes maior que a do oxigênio86, o que faz com que uma pequena 
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quantidade de CO possa saturar uma grande quantidade de moléculas de hemoglobina, 

diminuindo a capacidade do sangue de transportar O2. Atua também desviando a curva de 

dissociação da hemoglobina para esquerda levando a diminuição da liberação de O2 nos 

tecidos.87  

O material particulado, considerado um dos principais componentes sólidos das 

fumaças de queimadas, quando incluído no modelo GEE,  não se manteve associado ao 

desfecho. Apesar disso, outros estudos já demonstram que a população atingida pela fumaça 

das queimadas têm a sua saúde impactada pelos componentes presentes na mistura 

heterogênea de gases e partículas, levando a  concluir que  mesmo em concentrações de 

poluentes abaixo dos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela legislação brasileira e de 

outros países, essa exposição desencadeia o aumento de vários tipos de doenças na 

população.114,115,116  

Neste sentido, Fernandes e colaboradores114, em pesquisa realizada na cidade de São 

Paulo,  demonstraram um aumento na  atividade de lúpus eritematoso sistêmico juvenil 

associado a um aumento na concentração de material particulado entre 12 a 15 dias anteriores 

à manifestação da doença. Alguns estudos demonstraram que a exposição a concentrações de 

material particulado fino, por vezes consideradas não insalubres,  pode levar ao  aumento do 

nível de alguns marcadores inflamatórios séricos, que, além do LES, estão relacionados à 

manifestação de outras patologias.116,117,114 Por exemplo, Makar e colaboradores116, avaliando 

poluentes do ar e doenças respiratórias, encontraram que o aumento da exposição a longo 

prazo de PM2,5 de níveis abaixo de 8µ/m3 para níveis acima de 8µ/m3 levou ao aumento de 

15% na taxa de hospitalização por essas doenças.  

 Estudos recentes associaram a poluição atmosférica com um aumento de doenças 

inflamatórias crônicas, incluindo doenças autoimunes.107,32,114 De acordo com Zeft et al.30 

Vidotto et al.4 e Fernandes114  poucos estudos avaliaram a associação entre a exposição à 

poluição atmosférica e o início ou agudizações de doenças autoimunes. Zeft et al.30 

demonstraram um maior risco de início dos sintomas da artrite idiopática juvenil em crianças 

menores de cinco anos de idade associado com maiores concentrações de PM2,5 e condições 

do ar estagnado nos últimos 14 dias (RR= 1,60, 95%, IC 1,00 – 2,54).  

Mesmo outros poluentes foram avaliados em relação às doenças reumáticas. Vidotto et 

al.4 em um estudo de série temporal avaliou à influência da exposição a poluição atmosférica 

sobre o número diário de internações por exacerbação de sete doenças reumáticas pediátricas, 

incluindo o Lúpus Eritematoso Sistêmico, de janeiro de 2000 a dezembro de 2007. Os autores 

encontraram, para uma variação de um intervalo interquartil de SO2, um aumento de 1,98% 
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(IC=0,25- 3,69) no número de internações hospitalares devido a exacerbações agudas das 

doenças estudadas após 14 dias de exposição. 

É oportuno informar que a determinação da Agência Americana de Proteção 

Ambiental (EPA) para controle de partículas menores ou iguais a 2,5µm, também chamadas 

de partículas inaláveis, se baseou no fato de que estas são as partículas que podem atingir as 

vias respiratórias inferiores, e não na sua composição química. Este material particulado 

inalável pode transportar gases adsorvidos em sua superfície até as porções mais distais das 

vias aéreas onde ocorrem as trocas de gases no pulmão.117 O material particulado com menos 

de 10 µm de diâmetro (PM10) conseguem adentrar o aparelho respiratório, contudo são detidos 

no  trajeto até os bronquíolos. Já o material particulado  de tamanho menor que 2,5 µm  é 

absorvido pelo alvéolo, chegando à corrente sanguínea. A ação desses poluentes diminui a 

atividade mucociliar e dos macrófagos, produzindo irritação nas vias respiratórias, também 

causa estresse oxidativo e, em consequência inflamação pulmonar e sistêmica.83 

Na presente análise através do modelo GEE, foi identificado uma interação de 

primeira ordem entre CO e ocorrência concomitante de queimadas, sugerindo que, além do 

efeito direto da poluição do ar, a presença conjunta dessas duas variáveis leva a uma 

exacerbação ainda maior do LES  na população estudada. Fortes evidências demonstram que 

a poluição atmosférica é prejudicial à saúde da população exposta, porém na Região 

Amazônica, a poluição é sazonal e com altas concentrações, como ocorre nos períodos de 

queimadas e mais secos do ano.22  

Em relação as variáveis meteorológicas, não foram encontradas associações 

estatísticas significantes entre o aumento do SLEDAI e as variáveis “temperatura média, 

umidade relativa do ar e insolação”. Uma das possíveis explicações é que o modelo 

considerou a média dos valores dessas variáveis nos 14 dias que antecederam a consulta, 

havendo assim um possível “alisamento” desses valores.  Além disso, a obtenção desses 

dados é realizada através de estações fixas, e, portanto, não refletem totalmente a variação da 

exposição individual, já que as pessoas provavelmente passam a maior parte do seu tempo 

dentro de casa ou no trabalho. 

Os ambientalistas, cientistas e a sociedade em geral criticam a utilização do fogo em 

campos naturais e florestas, porém esse tipo de recurso é comum em regiões tropicais e 

subtropicais, principalmente naquelas caracterizadas por estação seca pronunciada. Na 

Amazônia brasileira, essa é uma realidade comum, assim como a ocorrência de queimadas e 

grandes incêndios florestais  próximos aos pastos provocadas por fazendeiros, como é o caso 

do estado de  Mato Grosso, onde, comprovadamente, este hábito leva à incidência de diversos 
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problemas de saúde da população.119 Levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais23 apontou que no mês de agosto de 2010, entre os dias 16 e 17, foram identificados 

9.070 focos de queimadas. Com isso, foram lançados mais de três milhões de toneladas de 

monóxido de carbono na atmosfera apenas no estado do Mato Grosso do início do ano até 

meados de agosto de 2010. 

A cidade de Cuiabá localiza-se em meio ao cerrado mato-grossense, fazendo parte da 

Amazônia legal. Nessa região, parte dos poluentes do ar é oriunda de fontes antropogênicas 

(móveis e estacionárias) e a outra parte origina-se de queimadas de pastos, incêndios florestais 

e quintais. A intensa produção de queimadas do sul da Amazônia localiza-se em região 

adjacente próxima a Cuiabá. Contudo, como medida preventiva, existe o período proibitivo de 

queimadas que se inicia em julho e vai até outubro, período quando os órgãos governamentais 

competentes fiscalizam as ocorrências de focos de calor na tentativa de se precaver das 

situações mais críticas de seca e intensa produção de poluição atmosféricas que são comuns 

nessa época do ano.59  

A estimativa da concentração de poluição pelo modelo  CATT-BRAMS115  é realizada 

por um sistema computacional elaborado para simular e estudar o transporte atmosférico de 

produtos originários da queima de biomassa, estimando a concentração de PM2,5 e CO na 

região amazônica e em Cuiabá. De acordo com Silva et al.68 a comparação das estimativas 

desse modelo com as medidas reais de PM2,5 aferidas in loco foram validadas e consideradas 

satisfatórias. Contudo, tem-se  como limitação do estudo a utilização de dados secundários 

relacionados aos poluentes. Além disso, as informações diárias de PM2,5 e de CO 

apresentavam alguns dados faltantes, o que nos levou a não incluir as informações dos scores 

de SLEDAI obtidas nas consultas agendadas nestes dias. Outra limitação foram os efeitos 

farmacológicos dos medicamentos prescritos aos pacientes estudados que podem alterar a 

pontuação do escore do SLEDAI. Esses efeitos, de difícil interpretação pelo método 

estatístico utilizado na nossa pesquisa, não foram avaliados na presente análise de dados. 

Este estudo encontrou que a exposição à poluição atmosférica pode ser um importante 

fator desencadeante de inflamação sistêmica e desta forma estimular reativações da doença. A 

elaboração de políticas públicas pelo governo juntamente com medidas que melhorem a 

educação e a conscientização da população são de fundamental importância para a diminuição 

da poluição atmosférica, o que nos trará por consequência a melhoria na qualidade de vida da 

população. 
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• Constatou-se que existe influência dos poluentes estudados no aumento do escore de 

atividade do Lúpus Eritematoso Sistêmico em Cuiabá -MT. 

• O estudo apontou que os principais poluentes associados a exacerbação do Lúpus 

Eritematoso Sistêmico são o Monóxido de Carbono e os poluentes originários da 

queima de biomassa. 
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