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RESUMO 

 

Introdução: A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, crônica, autoimune, 

sistêmica e progressiva com etiologia ainda desconhecida, que causa danos progressivos no 

sistema musculoesquelético. A atividade da doença é avaliada pelo Índice de Atividade da 

Doença (DAS28)analisando 28 articulações. Estudos demonstram que a poluição atmosférica 

está associada a agravos à saúde humana e à perda de qualidade de vida. Objetivo: Analisar a 

influência entre a poluição do ar e a exacerbação da atividade da Artrite Reumatoide nos 

pacientes acompanhados no ambulatório de Reumatologia no Hospital Universitário em 

Cuiabá-MT. Materiais e Métodos: Trata-se de uma coorte de acompanhamento hospitalar. Os 

dados clínicos e relativos à atividade da doença foram extraídos dos prontuários médicos de 

pacientes provenientes do projeto de pesquisa intitulado BIOBADABRASIL.A amostra do 

estudo foi composta por 52 pacientes, totalizando 267 consultas. As variáveis ambientais 

estudadas foram: material particulado e monóxido de carbono (extraídos do CATT BRAMS), 

temperatura e umidade relativa do ar (extraídas do INMET), sendo analisados o dia da consulta 

e os 14 dias que antecederam a data da consulta em intervalos com lag de 3 dias, lag 7 dias e 

média de 14 dias. Resultados: Foi encontrado associação entre momentos de maior 

concentração da poluição do ar como PM2,5e a exacerbação da atividade da artrite reumatoide, 

com níveis de significância abaixo de 5% (p<0,005) nos seguintes períodos: 3 dias que 

antecedem a consulta (mv3) – p=0,025, 7 dias que antecedem a consulta (mv7) – p=0,001; 

período que compreende do 8° ao 14º dia que antecedem a consulta (lag_mv8-14) p=0,037 e 

no período de 14 dias que antecedem a consulta (mv14)p=0,049. Nos demais períodos não 

houve significância estatística. Conclusão: Houve associação estatística entre períodos de 

maior concentração de fatores ambientais e a atividade da artrite reumatoide principalmente no 

período de 7 dias que antecedem a consulta (mv7) – p=0,001. Estes dados enfatizam a 

necessidade de implementação de políticas públicas com objetivo de melhorar a qualidade do 

ar principalmente nas grandes cidades. 

 

Palavras chave: Artrite Reumatoide; Poluição do Ar; Doenças Autoimunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: Rheumatoid arthritis is an inflammatory, chronic, autoimmune, systemic and 

progressive disease with a still unknown etiology that causes progressive damage to the 

musculoskeletal system. Disease activity is assessed by the Disease Activity Index (DAS28) by 

analyzing 28 joints. Studies show that air pollution is associated with damage to human health 

and loss of quality of life. Objective: To analyze the influence of air pollution and the 

exacerbation of rheumatoid arthritis activity in patients attended at the Rheumatology outpatient 

clinic at the University Hospital in Cuiabá-MT. Materials and Methods This is a hospital 

follow-up cohort. Clinical and disease data were extracted from the medical records of patients 

from the research project titled BIOBADABRASIL. The study sample consisted of 52 patients, 

totaling 267 visits. The environmental variables studied were: particulate matter and carbon 

monoxide (extracted from CATT BRAMS), temperature and relative humidity of the air 

(extracted from INMET), being analyzed the day of the consultation and the 14 days before the 

date of the consultation at intervals with lag of 3 days, lag 7 days and average of 14 days. 

Results: It was found an association between moments of higher concentration of air pollution 

such as PM2.5 and exacerbation of rheumatoid arthritis activity, with levels of significance 

below 5% (p <0.005) in the following periods: 3 days prior to consultation (mv3) - p = 0.025, 

7 days prior to the visit (mv7) - p = 0.001; (mv14) p = 0.037, and in the 14-day period preceding 

the consultation (mv14) p = 0.049. In the other periods, there was no statistical significance. 

Conclusion: There was a statistical association between periods of higher concentration of 

environmental factors and rheumatoid arthritis activity, mainly in the 7-day period prior to the 

visit (mv7) - p = 0.001. These data emphasize the need to implement public policies aimed at 

improving air quality, especially in large cities. 

 

Key Words: Arthritis, Rheumatoid; Air Pollution; Autoimmune Diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória, crônica, autoimune, sistêmica e 

progressiva com etiologia ainda desconhecida, que causa danos progressivos no sistema 

musculoesquelético1,2. Esta doença atinge aproximadamente 0,5% a 1% da população mundial 

e predomina de duas a três vezes mais no sexo feminino, acomete todas as faixas etárias com 

maior prevalência entre 40-60 anos1,3. No Brasil, acomete até 1% na população adulta, 

estimando-se em 1.300.000 o número de pessoas acometidas1. 

 Em geral, a artrite reumatoide afeta grandes e pequenas articulações associado a 

manifestações sistêmicas como rigidez matinal, fadiga e perda de peso. Quando envolve outros 

órgãos, a morbidade e a gravidade da doença são maiores, podendo diminuir a expectativa de 

vida em 3 a 10 anos3,4.  

O diagnóstico depende da associação de uma série de sintomas e sinais clínicos, achados 

laboratoriais e radiográficos. Com a progressão da doença, os pacientes desenvolvem 

incapacidade para realização de suas atividades tanto de vida diária como profissional, com 

impacto econômico significativo para o paciente e para a sociedade4. 

Uma vez que a maior parte das lesões erosivas se estabelece nos dois primeiros anos da 

doença, o reconhecimento e tratamento adequado nesta fase podem evitar ou retardar a 

progressão da doença5. 

Os principais objetivos do tratamento do paciente com AR são: reduzir a dor, o edema 

articular e os sintomas constitucionais como a fadiga, melhorar a função articular, interromper 

a progressão do dano ósseo-cartilaginoso, prevenir incapacidades e reduzir a 

morbimortalidade8.Inclui educação do paciente e de sua família, terapia medicamentosa, 

fisioterapia, apoio psicossocial, terapia ocupacional e abordagens cirúrgicas. As terapias 

medicamentosas incluem uso de anti-inflamatórios não hormonais (AINH), corticoides, drogas 

modificadoras do curso da doença (DMCD) sintéticas e biológicas e drogas 

imunossupressoras3. 

O Disease Activity Score 28 (Índice de Atividade da Doença – 28 Articulações -DAS28) 

é o índice mais utilizado para avaliar a atividade da doença. Oferece outra vantagem de se poder 

usar tanto o VHS (velocidade de hemossedimentação) quanto a PCR (proteína C reativa) como 

marcador inflamatório6,7. Estudos demostram que a poluição atmosférica está associada a 

agravos à saúde humana e à perda de qualidade de vida 9. Estudos demonstram que a poluição 

do ar é capaz de estimular diretamente uma resposta inflamatória sistêmica e pode representar 
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um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças auto-imunes10,11,12 como a 

artrite reumatoide13.   

Pacientes com doenças reumáticas muitas vezes se queixam que certas condições 

meteorológicas podem agravar o quadro clínico da doença. Outros estudos sobre influência de 

condições climáticas cita a artrite reumatoide como a doença mais relacionada com essas 

condições14,15.  

Com a progressão da doença, os pacientes desenvolvem incapacidade para a realização 

de atividades diárias e profissionais. Nos países em desenvolvimento, após dez anos, estima-se 

que metade desses pacientes sejam incapaz de manter um trabalho de tempo integral16. Além 

de deformidade irreversível e de limitação funcional, pacientes com AR e doença avançada 

podem apresentar menor sobrevida, o que confirma a gravidade dessa doença1,17. 

Este estudo justifica-se pelo fato da artrite reumatoide ser uma doença crônica, de causa 

desconhecida, caracterizada por períodos de remissão e exacerbação da atividade da doença e 

que exige um tratamento continuo que não visa a cura mas o controle da inflamação sistêmica. 

Além disso, gera um impacto negativo na qualidade de vida dos indivíduos acometidos, 

limitação de suas atividades diárias e afastamento precoce do trabalho.  

Visando o entendimento dos fatores que podem interferir na exacerbação da artrite 

reumatoide e a necessidade de adoção de estratégias terapêuticas que busquem o controle da 

doença, o presente estudo parte da hipótese de que há uma relação da exacerbação da artrite 

reumatoide com a variação dos fatores ambientais analisados. 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 ARTRITE REUMATÓIDE 

 

2.1.1 Definição, epidemiologia e etiologia. 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune, sistêmica, crônica e progressiva, 

caracterizada pelo comprometimento da membrana sinovial, predominantemente das 

articulações periféricas1que afeta as articulações, os pulmões, o coração e outros órgãos18. 

Caracteriza-se, principalmente, por poliartrite crônica simétrica de grandes e pequenas 

articulações, rigidez matinal19, causando danos progressivos no sistema musculoesquelético, 

envolve pequenas e grandes articulações levando a dor, deformidades e até mesmo destruição 

óssea e cartilaginosas irreversíveis, fatores estes que contribuem para a incapacidade e para a 

ineficiência física desses pacientes1,2. 

A AR é uma doença complexa que gera inflamação articular e dano estrutural, 

acarretando a deficiência física e no trabalho com altos custos socioeconômicos. Tem sido 

relatado que os pacientes com AR deixam de trabalhar 20 anos antes do que se espera na sua 

idade e que apresentam grandes prejuízos na qualidade de vida20,21. 

Trata-se de uma condição que acomete cerca de 0,5% a 1% da população mundial 

adulta, sendo sua ocorrência observada em todos os grupos étnicos22.No Brasil, estima-se que 

a prevalência da AR varia de 0,2 a 1%23, estimando-se em 1.300.000 o número de pessoas 

acometidas1. Existe predomínio da artrite reumatoide no sexo feminino (duas a três vezes em 

relação ao sexo masculino), ocorrendo, sobretudo em pacientes entre 40 e 60 anos de idade, 

embora haja registro em todas as faixas etárias22. 

É uma doença multifatorial e poligênica que envolve a interação entre fatores como: 

estilo de vida, meio ambiente e genética, contudo, o agente causador e a relação exata entre 

estes fatores ainda não são esclarecidos24,25,26,27.  

 

2.1.2 Aspectos clínicos, diagnóstico e tratamento. 

 

A artrite reumatoide resulta da ação das células T e B auto reativas, que levam a sinovite, 

a infiltração celular e a um processo desorganizado de destruição e remodelação óssea. A 

membrana sinovial é a principal fonte de citocinas pró-inflamatórias e proteases que em 
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conjunto com osteoclastos e condrócitos, promovem a destruição articular. Projeções de tecido 

proliferativo penetram na cavidade articular, invadindo a cartilagem e o tecido ósseo, formando 

o pannus, característico da AR28. 

Desde 2010, o diagnóstico da AR se baseia na classificação do Colégio Americano de 

Reumatologia (ACR) /Liga Europeia Contra o Reumatismo (EULAR) (Figura 1)29.  

Em pacientes com evidência clínica de sinovite ativa, após a exclusão de outras 

possíveis causas por meio do julgamento clínico, um sistema de pontuação baseado em medidas 

é aplicado, e a doença será classificada como AR se um total de seis ou mais pontos (de um 

valor máximo de 10) for atingido a partir da pontuação obtida em cada um dos quatro diferentes 

domínios. Os domínios são: número e o local das articulações envolvidas (pontuação de 0 a 5), 

alterações sorológicas (pontuação de 0 a 3), elevação das provas de fase aguda (escala de 0-1) 

e duração dos sintomas (2 níveis; intervalo 0-1)29. 

 

Figura 1. Critério ACR/EULAR 2010 de classificação para AR 

População-alvo (quem deve ser testado?) 

 

Paciente com pelo menos uma articulação com sinovite clínica definida (edema).* 

Sinovite que não seja melhor explicada por outra doença. 

 

*Os diagnósticos diferenciais são diferentes em pacientes com diferentes apresentações, mas podem incluir 

condições tais como lúpus eritematoso sistêmico, artrite psoriática e gota. Se houver dúvidas quanto aos 

diagnósticos diferenciais relevantes um reumatologista deve ser consultado. 

 

Critério de classificação para Artrite Reumatoide (algoritmo baseado em pontuação: soma da pontuação 

das categorias A-D).  

Pontuação maior ou igual a seis é necessária para a classificação definitiva de um paciente como AR. 

Envolvimento articularA 

1 grande articulaçãoB   

2-10 grandes articulações   

1-3 pequenasC articulações (com ou sem envolvimento de grandes articulações)  

4-10 pequenas articulações (com ou sem envolvimento de grandes articulações) 

>10 articulaçõesD (pelo menos uma pequena articulação) 

0 

1 

2 

3 

5 

SorologiaE ( pelo menos o resultado de um teste é necessário para classificação) 

FR negativo e AAPC negativo  

FR positivo em título baixo ou AAPC positivo em título baixo  

FR positivo em título alto ou AAPC positivo em título alto 

0 

2 

3 

Provas de fase agudaF (pelo menos o resultado de um teste é necessário para classificação) 

PCR normal e VHS normal  0 
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PCR anormal ou VHS anormal 1 

Duração dos sintomasG 

< 6 semanas  

> 6 semanas 

0 

1 

 

A O envolvimento articular se refere a qualquer articulação edemaciada ou dolorosa ao exame físico e pode ser 

confirmado por evidências de sinovite detectada por um método de imagem. As articulações interfalangeanas 

distais (IFDs), primeira carpometacarpiana (CMTC) e primeira metatarsofalangeana (MTF) são excluídos da 

avaliação. As diferentes categorias de acometimento articular são definidas de acordo coma localização e o 

número de articulações envolvidas (padrão ou distribuição do acometimento articular). A pontuação ou 

colocação na categoria mais alta possível é baseada no padrão de envolvimento articular.  

 
B São consideradas grandes articulações: ombros, cotovelos, quadris, joelhos e tornozelos.  

 
C São consideradas pequenas articulações: punhos, MTCF, IFP, interfalangeana do primeiro quirodáctilo e 

articulações MTF.  

 
D  Nesta categoria, pelo menos uma das articulações envolvidas deve ser uma pequena articulação; as outras 

articulações podem incluir qualquer combinação de grandes e pequenas articulações, bem como outras não 

especificamente mencionados em outros lugares (por exemplo, temporomandibular, acromioclavicular e esterno 

clavicular).  

 
E Negativo refere-se a valores (Unidade Internacional-UI) menores ou iguais ao limite superior normal (LSN) 

para o método e laboratório. Título positivo baixo corresponde aos valores (UI) maiores que o LSN, mas 

menores ou iguais a três vezes o LSN para o método e laboratório. Título positivo alto: valores maiores que três 

vezes o LSN para o método e laboratório. Quando o FR só estiver disponível como positivo ou negativo, um 

resultado positivo deve ser marcado como “positivo em título baixo”.  

 
F Normal/anormal é determinado por padrões laboratoriais locais (Outras causas de elevação das provas de fase 

aguda devem ser excluídas).  

 
G Duração dos sintomas se refere ao relato do paciente quanto a duração dos sintomas ou sinais de sinovite (por 

exemplo, dor, inchaço) nas articulações que estão clinicamente envolvidas no momento da avaliação, 

independentemente do status do tratamento.  

 

FR= fator reumatoide; AAPC= anticorpos anti-proteína/peptídeo citrulinado; LSN= limite superior do normal; 

VHS= velocidade de hemossedimentação; PCR= proteína C reativa.  

Fonte: (ALETAHA et al., 2010). 

 

Em geral a doença apresenta curso variável e tem seu início com o acometimento 

simétrico das pequenas articulações, dor, rigidez matinal e limitação dos movimentos por mais 

de uma hora. Embora as articulações metacarpofalangianas (MCF), as articulações 

interfalangianas proximais (IFP), os pulsos, as articulações metatarsofalangianas (MTF) e as 

articulações do joelho sejam as mais frequentemente envolvidas, a artrite reumatoide também 

pode envolver outras articulações30.    

Além dos problemas relacionados, os pacientes com a doença também são acometidos 

por problemas psicológicos, como ansiedade e depressão. Estudos demostram que a evolução 

da AR está intimamente relacionada com o aumento da ansiedade e da depressão, com uma 
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prevalência de 13% a 47%, sendo que esses transtornos são três vezes mais prevalentes nestes 

pacientes31,32.  

O tratamento da AR progrediu de forma substancial nas últimas décadas, em razão do 

grande avanço no conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos da doença, do 

desenvolvimento de novas classes terapêuticas e da implantação de diferentes estratégias de 

tratamento e acompanhamento dos pacientes, como controle intensivo da doença e intervenção 

na fase inicial dos sintomas33. 

No passado, acreditava-se que a artrite reumatoide fosse uma doença de caráter benigno 

e bom prognóstico. As terapias eram de baixo custo e visavam apenas ao controle dos sintomas, 

aguardando-se a regressão da doença. Entretanto, nas últimas décadas, a AR foi caracterizada 

como uma doença agressiva e associada ao aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes, 

mudando radicalmente sua abordagem terapêutica34,35.  

O objetivo primário do tratamento é a obtenção da remissão da atividade inflamatória 

da doença e melhora na qualidade de vida dos seus portadores. As opções de tratamento 

medicamentoso incluem o uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINE), glicocorticoides, 

medicamentos modificadores do curso da doença (MMCD) – sintéticos e biológicos – e 

imunossupressores36.  Dentre as estratégias de tratamento não farmacológicas, destaca-se a 

prática de exercícios físicos que aborda o desenvolvimento da amplitude do movimento, da 

funcionalidade, da capacidade cardiovascular e da força muscular19. 

Qualidade de vida é um conceito multidimensional que incorpora todos os aspectos da 

vida humana, inclusive as dimensões física, funcional, emocional, social e espiritual. Diz 

respeito à percepção do próprio indivíduo sobre a suas expectativas, padrões e preocupações 

dentro do contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive37.  

A artrite reumatoide, mesmo em sua fase inicial, pode ocasionar considerável impacto 

na qualidade de vida relacionada com a saúde (HRQoL – do inglês health-related quality of 

life)38.  HRQoL é um conceito bastante amplo, que pode ser simplificado como o impacto da 

saúde sobre uma habilidade funcional de um indivíduo e no bem-estar percebido nos domínios 

físico, mental e social da vida39.  

 

2.1.3 Atividade da Doença - Disease Activity Score 28 (DAS -28) 

 

As principais metas a serem atingidas durante o tratamento de pacientes com AR são o 

alívio da dor e o controle rigoroso do processo inflamatório articular. Com o propósito principal 
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de uma avaliação mais adequada da atividade inflamatória nos ensaios clínicos, o American 

College of Rheumatology (ACR), a European League Against Rheumatism (EULAR) e a World 

Health Organization/International League Against Rheumatism (WHO/ILAR) propuseram um 

conjunto de variáveis (core sets), que incluía número de juntas dolorosas e edemaciadas, medida 

da dor, avaliação global da atividade da doença feita pelo médico e paciente, reagente de fase 

aguda e medida funcional40,41. 

No início dos anos 1990 foi proposto um índice para medida de atividade da artrite 

reumatoide na prática clínica chamado Disease Activity Score (DAS), que leva em consideração 

o número de juntas dolorosas e edemaciadas, VHS e avaliação global de saúde ou da atividade 

da doença feita pelo paciente42. 

O DAS28 proposto, posteriormente, passou a usar somente 28 articulações para 

contagem das juntas edemaciadas e dolorosas e permitiu o uso opcional da Proteína C Reativa 

como marcador inflamatório em vez da VHS43.  Desde então, o DAS28 passou a ser a medida 

mais usada para avaliação da atividade inflamatória, tanto nos ensaios clínicos quanto na prática 

clínica diária6,7.  

O DAS 28 é classificado com base nos pontos de corte:  

 Inferior a 2,6: indica remissão da doença; 

 De 2,6 a 3,2: indica baixa atividade da doença; 

 De 3,2 a 5,1: indica atividade da doença moderada; 

 Superior a 5,1: indica alta atividade da doença43. 
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2.2 POLUIÇÃO DO AR 

 

2.2.1 Aspectos Históricos 

 

Com a descoberta do fogo, aproximadamente 800 mil anos antes de Cristo, o homem, 

de um jeito inconsciente, inicia o processo de comprometimento da qualidade do ar, e também 

começa a sofrer o efeito na sua saúde. O uso do carvão como combustível foi comprometendo 

a qualidade do ar na era pré-cristã e continuou na pós-cristã, na qual a situação foi piorando 

com a Revolução Industrial a partir da metade do século XVIII, onde toneladas de poluentes 

começaram a ser jogados na atmosfera das grandes cidades Industriais da Europa com a queima 

do carvão mineral44.  

No século XX, era de conhecimentos as dificuldades enfrentadas em relação a falta de 

alimentação, qualidade da água, bem como a falta de água potável, no entanto acreditava-se 

que o ar estaria constantemente disponível para manutenção da vida no planeta, sendo este tema 

pouco discutido nas literaturas. Com o desenvolvimento do homem, caracterizado pela presença 

cada vez maior dos automóveis somando-se as indústrias como fontes poluidoras, o ar foi um 

dos elementos da natureza mais agredido. Apesar de possuir características como: ser 

abundante, invisível, inodoro e indispensável a vida humana, não recebeu os cuidados 

devidamente merecidos para que estas características não se perdessem ao longo dos anos44.  

Na Europa e Estados Unidos foram descritos episódios de poluição excessiva que 

ocasionaram o aumento do número de mortes em algumas cidades. Entre esses episódios é 

possível mencionar o que ocorreu em 1930, no Vale de Meuse, Bélgica, entre as cidades de 

Huy e Liége, uma região com grande concentração de indústrias. Nos cinco primeiros dias do 

mês de dezembro, condições meteorológicas desfavoráveis impediram a dispersão dos 

poluentes aumentando o número de doenças respiratórias e um excesso de mortes. Alguns anos 

após, ocorreu um episódio de inversão térmica, durante os últimos cinco dias do mês de outubro 

de 1948 na cidade de Donora, Pensilvânia. Os produtos da combustão das indústrias locais 

permaneceram sobre a cidade devido à ocorrência de inversões térmicas que impediram a 

dispersão desses poluentes; mas o mais clássico e mais grave dos episódios acerca dos efeitos 

deletérios dos poluentes do ar foi o acontecido em Londres. Durante o inverno de 1952, mais 

um fenômeno de inversão térmica levou a um aumento de quatro mil mortes em relação à média 

de óbitos em períodos semelhantes44. 
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A partir do início da década de 60, foi criado um programa federal de poluição 

atmosférica, ligado ao Departamento de Saúde, Educação e Bem- Estar Social dos Estados 

Unidos. Esse programa delegou a responsabilidade do controle da emissão dos diversos 

poluentes atmosféricos aos estados da Federação, ficando a cargo do governo federal somente 

o estabelecimento das diretrizes necessárias para efetuar e viabilizar esse controle44. 

Em Nova York, durante quatro dias de novembro de 1966, foram necessárias oito 

mortes e forte pressão da mídia para que se decretasse estado de emergência44. 

Tais episódios impulsionaram estudos na área da Epidemiologia com a finalidade de 

analisar os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde. A partir disso, diversos países passaram 

a formular padrões de qualidade do ar, estabelecendo limites de tolerância, os quais garantiriam 

que a saúde da população não fosse afetada 45. 

Diante desses novos episódios, os Estados Unidos estabeleceram padrões de qualidade 

do ar, especificando os seis poluentes atmosféricos que seriam controlados: partículas totais, 

dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2), ozônio 

(O3) e chumbo (Pb). A fim de efetivar esse controle, criou-se a Agência Americana de Proteção 

Ambiental (EPA). Em 1991, aproximadamente 87 milhões de pessoas nos Estados Unidos 

permaneciam expostas a níveis superiores aos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela 

legislação norte americana44. 

Em 1985, um boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS) questionava qual seria 

a gravidade e a extensão dos danos produzidos pela poluição do ar em consequência da 

combustão de biomassa em áreas rurais dos países em desenvolvimento46. 

Em 1976, a comissão de países europeus (Comission of the European Communities - 

CEC) também estabeleceu padrões de qualidade do ar para SO2, CO, NO2, material particulado 

e oxidantes fotoquímicos. No Canadá, em 1988 ocorreu em Toronto à primeira reunião entre 

governantes e cientistas sobre mudanças climáticas, durante a qual os cientistas advertem que, 

para estabilizar os crescentes níveis de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera seria necessário 

reduzir as emissões em 60%47. 

Em 1992, no Brasil (na cidade do Rio de Janeiro), representantes de quase todos os 

países do mundo se reuniram para decidir as medidas a tomar para diminuir a degradação 

ambiental e garantir a existência de outras gerações durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento - ECO – 92 (Rio – 92). A intenção nesse encontro 

era introduzir a ideia do desenvolvimento sustentável, um modelo de crescimento econômico 

menos consumista e mais adequado ao equilíbrio ecológico. Esses encontros continuaram com 
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uma reunião em 1997 na cidade de Kyoto, Japão, que estabeleceu metas para a redução da 

emissão de gases poluentes que intensificam o aquecimento global, com destaque para o CO2
47.  

 Em 1997 na cidade de Kyoto - Japão, ocorreu uma reunião estabelecendo metas para 

reduzir a emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento global, dando 

destaque para o CO2. Este protocolo teve início efetivo em 2005, a partir do mês de fevereiro. 

Outros encontros ocorreram, sendo que a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que foi realizada de 13 a 22 de junho de 2012, na 

cidade do Rio de Janeiro, foi o mais recente. Vinte anos após a Cúpula da Terra de 1992, no 

Rio, a Organização das Nações Unidas (ONU) novamente reuniu governos e instituições 

internacionais para acordar uma série de medidas inteligentes que pudessem reduzir a pobreza 

e, ao mesmo tempo, promover o trabalho decente, energia limpa e o uso mais justo e sustentável 

dos recursos, contribuindo com a definição da agenda do desenvolvimento sustentável para as 

próximas décadas48. 

 O rápido crescimento urbano nos países em desenvolvimento fez com que as fontes 

móveis ou veiculares se tornassem um problema de grande magnitude, devido ao número e 

estado de conservação desses veículos, muitas vezes sem o controle necessário quanto à 

qualidade do combustível, dos motores e mecanismos de filtragem dos gases emitidos pelos 

mesmos. É importante ressaltar que nos países desenvolvidos, o número de estudos sobre 

poluição atmosférica e seus efeitos à saúde tem crescido vertiginosamente ao longo das últimas 

décadas. O conhecimento científico adquirido tem influenciando e muito nas políticas públicas 

de controle ambiental nesses países48.  

Novas fontes de poluentes, como a queima de combustíveis fósseis pelos motores, a 

combustão e a expansão das indústrias siderúrgicas ganharam força com a revolução industrial 

e isso ocorreu sem um acompanhamento dos possíveis danos que esses poluentes poderiam 

causar à saúde humana49,50. 

A rápida urbanização verificada em todo o planeta trouxe um grande aumento no 

consumo de energia e também de emissões de poluentes provenientes da queima de 

combustíveis fósseis por fontes fixas, como as indústrias, e por fontes móveis, como os veículos 

automotores. Atualmente, aproximadamente 50% da população do planeta vivem em cidades e 

aglomerados urbanos e estão expostas a níveis progressivamente maiores de poluentes do ar51.  

Um estudo de Cesar et al. (2013) aponta que o número crescente da circulação de 

veículos no mundo e as atividades industriais são fatores que contribuem fortemente para a 
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poluição da atmosfera. Esta pode ser originada também por fontes naturais como queima 

acidental de biomassa (material derivado de plantas ou animais) e erupções vulcânicas45.  

 

2.2.2 Poluentes atmosféricos 

 

poluição a ser empregada no presente texto corresponde ao acúmulo ambiental de 

resíduos sólidos, líquidos ou gasosos decorrentes da atividade do homem 

A poluição corresponde ao acúmulo ambiental de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos 

decorrente da atividade do homem, sendo a poluição atmosférica a presença desses resíduos 

gasosos, ou seja, tudo que pode ser vaporizado ou transformado em pequenas partículas, de 

modo que possa flutuar no ar, deve ser classificado como poluente potencial. Quando existe 

uma alteração na composição ou nas propriedades do ar atmosférico causadas pela ação do 

homem, e que gerem a emissão de poluentes em concentrações nocivas e inconvenientes à 

saúde e ao meio ambiente, diz-se que o ar está poluído65. 

Na composição do ar necessário para garantir a continuidade da vida em nosso planeta, 

encontramos alguns poluentes em concentrações muitas vezes elevada, podendo acarretar 

prejuízos à saúde do ser humano66, 67.  

O ar poluído é uma mistura de partículas — material particulado (PM) —e gases que 

são emitidos para a atmosfera principalmente por indústrias, veículos automotivos, 

termoelétricas, queima de biomassa e de combustíveis fósseis. Os poluentes podem ser 

classificados em primários (emitidos diretamente para a atmosfera) e secundários (resultantes 

de reações químicas entre os poluentes primários)68.  

Os principais poluentes primários monitorados no Brasil e pelas principais agências 

ambientais em todo o mundo são o dióxido de nitrogênio (NO2), óxido de nitrogênio (NOx), 

compostos orgânicos voláteis (COVs), monóxido de carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2). 

Um exemplo de poluente secundário é o ozônio (O3), formado a partir da reação química 

induzida pela oxidação fotoquímica dos COVs e do NO2na presença de raios ultravioleta 

provenientes da luz solar66, 67.  
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Figura 2 - Principais poluentes atmosféricos, suas fontes, áreas de ação no sistema respiratório e efeitos sobre a saúde humana 

Poluentes Fontes Penetração no sistema 

respiratório 

Fisiopatologia 

 

Partículas Totais 

em Suspensão 

(PTS) 

Fontes antropogênicas: poeira da rua e 

de estradas, atividades agrícolas e de 

construções. Fontes naturais: sal 

marinho, pólen, esporos, fungos e 

cinzas vulcânicas.  

 

Nariz, garganta 

Diminui a atividade mucociliar e dos macrófagos. Produz irritação nas 

vias respiratórias. Causa estresse oxidativo e, em consequência, 

inflamação pulmonar e sistêmica. Exposição crônica produz 

remodelamento brônquico e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC). Pode ser cancerígeno.  

 

MP10 

 

Traqueia, brônquios, 

bronquíolos 

Diminui a atividade mucociliar e dos macrófagos. Produz irritação nas 

vias respiratórias. Causa estresse oxidativo e, em consequência, 

inflamação pulmonar e sistêmica. Exposição crônica produz 

remodelamento brônquico e DPOC. Pode ser cancerígeno. 

MP2,5 Queima de combustíveis fósseis e de 

biomassa, usinas termoelétricas  

 

Alvéolos 

Diminui a atividade mucociliar e dos macrófagos. Produz irritação nas 

vias respiratórias. Causa estresse oxidativo e, em consequência, 

inflamação pulmonar e sistêmica. Exposição crônica produz 

remodelamento brônquico e DPOC. Pode ser cancerígeno. 

 

 

MP0,1 

 

Alvéolos, tecido pulmonar, 

corrente sanguínea 

Diminui a atividade mucociliar e dos macrófagos. Produz irritação nas 

vias respiratórias. Causa estresse oxidativo e, em consequência, 

inflamação pulmonar e sistêmica. Exposição crônica produz 

remodelamento brônquico e DPOC. Pode ser cancerígeno. 

 

 

 

 

O3 

Não é emitido diretamente na 

atmosfera. Sua formação ocorre 

através de reações químicas 

complexas entre compostos orgânicos 

voláteis (COVs) e óxidos de 

nitrogênio (NOx) na presença de luz 

solar. A luz solar e a temperatura 

estimulam tais reações, de tal forma 

que em dias ensolarados e quentes, 

ocorrem picos de concentração de 

ozônio.  

As fontes de emissões de COVs e 

NOx são veículos, indústrias 

químicas, lavanderias e atividades que 

usam solventes  

 

Traqueia, brônquios, 

bronquíolos, alvéolos 

É um agente oxidante fotoquímico e muito irritante. Provoca inflamação 

da mucosa do trato respiratório. Em altas concentrações, irrita os olhos, 

mucosa nasal e da orofaringe. Provoca tosse e desconforto torácico. 

Exposição por várias horas leva a lesão no tecido epitelial de 

revestimento das vias aéreas. Provoca inflamação e obstrução das vias 

aéreas a estímulos como o frio e exercícios.  



29 

 

 
 

 

NOx, NO2 

Fontes antropogênicas: indústrias de 

ácido nítrico e sulfúrico e de motores 

de combustão (principal fonte), 

queima de combustíveis em altas 

temperaturas, em usinas térmicas que 

utilizam gás ou incinerações. Fontes 

naturais: descargas elétricas na 

atmosfera.  

 

Traqueia, brônquios, 

bronquíolos, alvéolos 

Irritante. Afeta a mucosa dos olhos, nariz, garganta e do trato respiratório 

inferior, Aumenta a reatividade brônquica e a suscetibilidade às 

infecções e aos alérgenos. É considerado um bom marcador da poluição 

veicular.  

 

 

SO2 

Fontes antropogênicas: refinarias de 

petróleo, veículos a diesel, fornos, 

metalurgia e fabricação de papel. 

Fontes naturais: atividade vulcânica.  

Vias aéreas superiores, 

traqueia, brônquios, 

bronquíolos 

Irritante. Afeta a mucosa dos olhos, nariz, garganta e do trato 

respiratório. Causa tosse e aumenta a reatividade brônquica, facilitando 

a bronco constrição 

 

 

 

 

 

CO 

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.  

Fontes naturais: erupções vulcânicas e 

decomposição da clorofila.  

 

Alvéolos, corrente 

sanguínea 

União com a hemoglobina, interferindo no transporte de oxigênio. 

Provoca cefaleia, náuseas e tontura. Tem efeito deletério sobre o feto. 

Está associado com recém-nascidos de baixo peso e morte fetal  

PTS: partículas totais em suspensão; MP: material particulado; MP10: MP com menos de 10 μm de diâmetro; MP2,5: MP com menos de 2,5 μm de diâmetro; e 

MP0,1: MP com menos de 0,1 μm de diâmetro.  

Fonte: Adaptado de Kunzli et al., 2010. 
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A legislação federal estabelece, em relação ao controle de poluentes, dois padrões de 

qualidade do ar:  

• Padrões primários de qualidade do ar: são as concentrações de poluentes que, quando 

ultrapassadas, poderão acarretar danos à saúde da população; 

• Padrões secundários de qualidade do ar: são as concentrações de poluentes abaixo 

das quais se espera o mínimo efeito sobre a saúde da população, da fauna e da flora. 

Essa definição, que consta de portaria normativa do Instituto Brasileiro de Apoio ao 

Meio Ambiente (IBAMA) de 14 de março de 1990, e que foi transformada em resolução pelo 

Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) em 28 de junho de 1990, define que, a curto 

e médio prazo, os padrões primários devem ser os desejados e que, a longo prazo, os padrões 

secundários devem ser objetivados.  

Os valores nas concentrações desses poluentes e o seu efeito na saúde humana, são 

catalogados pela OMS em cinco níveis: N1- Boa; N2- Moderada; N3- Ruim; N4- Muito Ruim 

e N5- Péssima conforme apontado no Quadro 2. 

 

Figura 3 - Valores dos limites no índice de qualidade do ar  

 

Qualidade PM10 

(μg/m3) 

24h 

PM2,5 

(μg/m3) 

24h 

O3 

(μg/m3) 

8h 

CO 

(ppm) 

8h 

NO2 

(μg/m3) 

1h 

SO2 

(μg/m3) 

24h 

N1 - Boa 0 - 50 0 – 25 0 - 100 0 - 9 0 - 200 0 - 20 

N2 - Moderada >50 - 100 >25 – 50 >100 - 130 >9 - 11 >200 - 240 >20 - 40 

N3- Ruim >100 - 150 >50 – 75 >130 - 160 >11 - 13 >240 - 320 >40 - 365 

N4- Muito Ruim >150 - 250 >75 – 125 >160 - 200 >13 - 15 >320 - 1130 >365-800 

N5- Péssima >250 >125 >200 >15 >1130 >800 

Fonte: Resolução CONAMA 03/90.  

 

O quadro 2 dispõe sobre os padrões nacionais de qualidade do ar, baseada na Resolução 

CONAMA nº 3 de 28/06/1990, identificando o tempo de amostragem e o padrão primário e 

secundário para poluentes como PTS, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, 

fumaça, partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio.  

A poluição atmosférica encontra-se presente nos mais diferentes cenários ao longo dos 

últimos 250 anos, desde que a Revolução Industrial acelerou o processo de emissão de 

poluentes que, até então, estava limitado ao uso doméstico de combustíveis vegetais e minerais 

e às emissões vulcânicas intermitentes. Hoje, aproximadamente 50% da população do planeta 
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vive em cidades e aglomerados urbanos e estão expostas a níveis progressivamente maiores de 

poluentes do ar68.  

A mudança climática pode afetar a qualidade do ar local e regional com mudanças nas 

taxas de reações químicas, altura das camadas limites que afetam a mistura vertical de poluentes 

e mudanças nos padrões sinóticos de circulação atmosférica que gerenciam o transporte de 

poluentes. Dentre as fontes de incerteza, a mudança climática futura, emissões de poluentes do 

ar e seus precursores, vão influir na vulnerabilidade da população70.  

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 atmosféricos71,72. 

Os grupos suscetíveis aos efeitos da poluição do ar são:  

 Crianças: sistema imunológico ainda em formação, dobro do volume de ar que passa 

pelas vias respiratórias da criança em repouso em relação ao adulto, a irritação pelos 

poluentes pode resultar em uma significativa obstrução73. 

 Idosos: sistema imunológico menos eficiente (imunosenescência), progressivo declínio 

na função pulmonar que pode levar a obstrução das vias aéreas e limitação dos 

exercícios. 

 Portadores de doenças crônicas pré-existentes: que atingem principalmente o sistema 

respiratório e circulatório. 

Diversos mecanismos têm sido sugeridos para explicar os efeitos adversos dos poluentes 

aéreos. A explicação mais consistente e mais aceita é a de que altas concentrações de oxidantes 

e pró-oxidantes contidos nos poluentes ambientais, como MP de diversos tamanhos e 

composição, e nos gases, como O3e óxidos de nitrogênio, em contato com o epitélio 

respiratório, provocam a formação de radicais livres de oxigênio e de nitrogênio que, por sua 

vez, induzem o estresse oxidativo nas vias aéreas66,67. 

Em outras palavras, um aumento da presença de radicais livres que não foram 

neutralizados pelas defesas antioxidantes inicia uma resposta inflamatória com a liberação de 

células e mediadores inflamatórios (citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão) que atingem 

a circulação sistêmica, levando a uma inflamação subclínica com repercussão não somente no 

sistema respiratório, mas também causando efeitos sistêmicos66,67. 

Os efeitos dos poluentes sobre a saúde podem ser agudos ou crônicos. Os efeitos agudos 

se manifestam após um curto espaço de tempo entre a exposição e os efeitos (horas ou dias). 
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Os efeitos crônicos são avaliados geralmente em estudos longitudinais com duração de anos ou 

décadas74. 

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 distantes75.  

A poluição atmosférica está associada a agravos à saúde humana e à perda de qualidade 

de vida9. Estudos mostram a associação entre poluição do ar e incidência de doenças 

respiratórias, cardiovasculares, neurológicas e de diversos tipos de câncer67, 76. 

Devido à grande área de contato entre a superfície do sistema respiratório e o meio 

ambiente, a qualidade do ar interfere diretamente na saúde respiratória. Além disso, uma 

quantidade significante dos poluentes inalados atinge a circulação sistêmica através dos 

pulmões e pode causar efeitos deletérios em diversos órgãos e sistemas77.  

Para o Brasil, a OMS estima que a poluição atmosférica cause cerca de 20 mil 

óbitos/ano, valor cinco vezes superior ao número de óbitos estimado pelo tabagismo 

ambiental/passivo, e 10,7 mil óbitos/ano decorrentes da poluição do ar em ambientes 

internos78.A OMS destaca ainda que a poluição atmosférica foi a causa de 223 mil mortes por 

câncer de pulmão em todo o planeta no ano de 201079.  

Solomon et al. (2011) mostram que a diminuição de 10 mg/m3 do material particulado 

presente na atmosfera com até 2,5 μm representaria um aumento em 1,5 à expectativa de vida 

das pessoas.  

 

2.2.2.1 Material Particulado 

 

O material particulado é uma mistura de partículas líquidas e sólidas em suspensão no 

ar. Sua composição e tamanho. dependem das fontes de emissão. O tamanho das partículas é 

expresso em relação ao seu tamanho aerodinâmico (varia de poucos nanômetros a100 μm), 

definido como o diâmetro de uma esfera densa que tem a mesma velocidade de sedimentação 

que a partícula em questão81.  

O termo "partículas totais em suspensão" (PTS) implica a utilização de procedimentos 

gravimétricos para determinar a concentração de matéria particulada suspensa. As PTS na 

atmosfera compreendem três tamanhos de partículas82: 

 Gasosas: também chamadas inaláveis, com diâmetros de 2,5 a 10,0 μm (PM10)
83, de 

combustões descontroladas, dispersão mecânica do solo ou outros materiais da crosta 
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terrestre, que apresentam características básicas, contendo silício, titânio, alumínio, 

ferro, sódio e cloro. Pólens e esporos, materiais biológicos, também se encontram nesta 

faixa74. 

 Finas: com diâmetros de 0,1 a menores que 2,5 μm (PM2.5)
83. Partículas derivadas da 

combustão de fontes móveis e estacionárias, como automóveis, incineradores e 

termoelétricas, e têm maior acidez, podendo atingir as porções mais inferiores do trato 

respiratório, prejudicando as trocas gasosas. Entre seus principais componentes temos 

carbono, chumbo, vanádio, bromo e os óxidos de enxofre e nitrogênio, que na forma de 

aerossóis (uma estável mistura de partículas suspensas em um gás) são a maior fração 

das partículas finas74. 

 Ultrafinas: estas últimas definidas como partículas com diâmetros menores que 0,1 μm. 

As partículas ultrafinas não permanecem longos períodos na atmosfera por se 

aglutinarem em partículas de tamanho maiores83. Quanto à sua origem, as partículas 

grossas são normalmente oriundas do solo superficial da crosta terrestre ou de outros 

materiais orgânicos; as partículas finas e ultrafinas, que constituem ao redor de 90% de 

todo o material particulado, se formam em processos de combustão incompleta, tendo 

origem antropogênica e/ou através da queima de biomassa. Quando originado da 

queima de biomassa, o material particulado é emitido tanto na fase de chamas quanto 

na fase de brasas, sendo que sua composição elementar e tamanho é dependente do 

estágio em que foi emitido84.  

Estudo realizado com monitores pessoais para PM10 e monitores colocados dos lados 

externo e interno das residências mapeou a composição do particulado domiciliar. 

Aproximadamente 50% do particulado no interior das casas é proveniente do ambiente externo. 

O restante tem origem no fumo, fogão a gás e de origem indeterminada74. 

O material particulado dentre todos os estudados, é o que mais apresenta associação 

com problemas de saúde. O efeito danoso à saúde humana gerada pelo PM depende tanto de 

sua concentração no ar inalado como de sua granulometria e composição química. A 

composição química, granulometria e concentração do PM na atmosfera dependem, 

principalmente, das suas fontes, que podem ser naturais ou antropogênicas (indústrias de 

transformação, mineração, construção civil, emissões veiculares, entre outros), e da intensidade 

da emissão85. 
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Shiet al. (1996) sugerem que os efeitos adversos do material particulado à saúde podem 

ser atribuídos à produção de agentes oxidantes intracelulares, que seriam a resposta inicial e 

que agiriam como um fator estimulante da inflamação. 

O material particulado é constituído m seu maior percentual (94%) por partículas finas 

e ultrafinas, ou seja, partículas que atingem as porções mais profundas do sistema respiratório, 

transpõem a barreira epitelial, atingem o interstício pulmonar e são responsáveis pelo 

desencadeamento do processo inflamatório87,88. 

À medida que vão se depositando no trato respiratório, essas partículas passam a ser 

removidas por alguns mecanismos de defesa. O primeiro deles é o espirro, desencadeado por 

grandes partículas que, devido ao seu tamanho, não conseguem ir além das narinas, onde 

acabam se depositando74. 

A tosse é um mecanismo semelhante que acontece quando há a invasão do trato 

respiratório inferior (além da laringe) por partículas. Quando as partículas se depositam na 

superfície das células do trato respiratório, um outro mecanismo de defesa entra em 

funcionamento: o aparelho muco-ciliar. Fazem parte da superfície do aparelho respiratório 

células com cílios e células secretoras de muco. Os cílios permanecem constantemente em 

movimento, no sentido do pulmão para a boca, empurrando o muco para fora do trato 

respiratório. As partículas que se depositam sobre o muco também são carregadas. Um fato 

muito comum nos dias atuais pode servir como exemplo prático desse mecanismo. As partículas 

que chegam à orofaringe podem ser deglutidas. Aquelas partículas que atingem as porções mais 

distais das vias aéreas são fagocitadas (englobadas) pelos macrófagos alveolares, sendo então 

removidas via aparelho mucociliar ou sistema linfático74. 

É oportuno salientar que a determinação da Agência Americana de Proteção Ambiental 

para controle de partículas menores ou iguais a 10μm (PM10), 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 química74atingindo o aparelho respiratório ficando no nariz, 

garganta, traqueia, brônquios e bronquíolos.  

Já o material particulado com menos de 2,5 μm a 0,1 μm de diâmetro (PM2,5 e PM0,1 

respectivamente), chegam a atingir alvéolos, tecido pulmonar e corrente sanguínea. A ação 

desses poluentes diminui a atividade mucociliar e dos macrófagos, produz irritação nas vias 

respiratórias, causa estresse oxidativo e, em consequência, inflamação pulmonar e sistêmica. A 

exposição crônica produz remodelamento brônquico e DPOC, podendo ser cancerígeno68. 
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Estudos sugerem que o MP causa maior risco relativo aos idosos89,90 devido ao seu 

sistema imunológico debilitado, acumulação de substâncias tóxicas com o tempo e doenças pré-

existentes91.  

Os efeitos lesivos do PM2,5 ocorrem no curto prazo, pela ação direta nas vias 

respiratórias, e a longo prazo pois, uma vez inalado, pode alcançar os alvéolos, chegar à 

circulação sanguínea e atingir outros órgãos, além dos pulmões92.  

 

2.2.2.2 Monóxido de Carbono (CO) 

 

O monóxido de carbono é liberado no ambiente por fontes naturais (atividade vulcânica, 

descargas elétricas e emissão de gás natural) e como produto da combustão incompleta de 

combustíveis fósseis, sistemas de aquecimento, usinas termelétricas a carvão, queima de 

biomassa e tabaco93. 

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 clorofila68.  

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

os demais habitantes dos grandes centros urbanos recebem sua cota de CO do trânsito intenso, 

pois os automóveis são as maiores fontes de emissão desse poluente. 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 gás68. 

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

do oxigênio, 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. Outro efeito devido ao CO é o desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a 

esquerda levando à diminuição da liberação de O2 nos tecidos74. 

A determinação dos níveis de carboxi-hemoglobina 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 de 



36 

 

 
 

carboxi-hemoglobina quando comparados aos de pessoas saudáveis e não-fumantes que não 

estão expostas aos níveis de CO dos grandes centros urbanos68. 

O monóxido de carbono atinge alvéolos e chega à corrente sanguínea onde pela 

afinidade com a hemoglobina, interfere no transporte de oxigênio. Provoca cefaleia, náuseas e 

tontura. Tem efeito deletério sobre o feto. Está associado com recém-nascidos de baixo peso e 

morte fetal68. 

 

2.2.3 Queima de biomassa 

 

O processo de queimada se dá em quatro estágios – ignição, combustão com chama, 

combustão com ausência de chama (fase de brasas) e extinção. No estágio de combustão com 

chamas, componentes de alto peso molecular são convertidos em componentes de peso 

molecular mais baixo e, no processo final, em compostos de natureza gasosa, sendo liberados, 

principalmente, CO2, CO e água53. 

Com a diminuição do calor da chama, ocorre uma intensa diminuição da formação de 

CO2, e se inicia a liberação de compostos de oxidação incompleta, tais como CO e a formação 

de partículas orgânicas. A fase de chamas é responsável pela maior quantidade, enquanto que 

a fase de brasas libera o maior número de diferentes compostos53. 

A evolução da queima de biomassa bem como a constituição química das suas emissões 

depende do conteúdo de água na biomassa, temperatura local, precipitação, umidade e o vento, 

determinantes necessários para a ocorrência do fogo e seu comportamento, no que se refere à 

relação entre a combustão da fase de chamas para a fase de brasas53. 

Cerca de 80% da combustão de biomassa ocorre nos trópicos. Ela é a maior fonte de 

produção de gases tóxicos, material particulado e gases do efeito estufa no planeta54, influencia 

a química e a física atmosférica, produz espécies químicas que mudam significativamente o pH 

da água da chuva55, 56, e afeta o balanço térmico da atmosfera pela interferência na quantidade 

de radiação solar refletida para o espaço57,58.  

A poluição do ar em ambientes internos existe desde os tempos pré-históricos, quando 

os humanos iniciaram sua movimentação para regiões com clima temperado, há 

aproximadamente 200 mil anos atrás. O clima mais frio provocou a necessidade de uso de 

abrigos e cavernas e a utilização de fogo para aquecimento, preparo de alimentos e iluminação. 

Ironicamente, o fogo, que foi o que possibilitou aos humanos aproveitar os benefícios dos 
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abrigos, provocava uma exposição a altos níveis de poluição, como ficou evidenciado pelo 

carvão encontrado em cavernas pré-históricas59. 

Fuligens encontradas em cavernas no sul da África indicam que a raça humana utiliza o 

fogo há 1,5 milhões de anos60.  

Turn et al. (1997) mostraram que as queimadas emitem poluentes que atuam não só 

localmente como também podem afetar regiões distantes de onde foram originadas, através do 

transporte a longas distâncias, o que aumenta as proporções do impacto sobre os indivíduos. 

Apesar dos anos de estudos científicos e da atenção da mídia em relação ao 

desmatamento e às queimadas, acidentais ou intencionais, a incidência e o efeito dos incêndios 

florestais têm sido ignorados. As grandes queimadas em Bornéu (1983 e 1997), Tailândia 

(1997), Indonésia (1997), Roraima (1997-1998), Mato Grosso (1998) e Pará (1998) 

despertaram a atenção para o problema, mas as medidas tomadas para prevenir ou controlar tais 

incêndios ainda são insuficientes62.  

A incineração de biomassa é a maior fonte doméstica de energia nos países em 

desenvolvimento63.  Aproximadamente metade da população do planeta, e mais de 90% das 

casas na região rural dos países em desenvolvimento, permanecem utilizando energia 

proveniente da queima de biomassa, na forma de madeira, carvão, esterco de animais ou 

resíduos agrícolas, o que produz altos índices de poluição do ar em ambientes internos, onde 

permanecem as mulheres que cozinham e as crianças64. 

Atualmente, a preocupação mundial com as mudanças climáticas globais e os grandes 

desmatamentos de floresta naturais têm despertado cada vez mais interesse nas queimadas no 

continente sul-americano53. 

A queima deliberada ou acidental de vegetação, apesar do grande avanço tecnológico 

experimentado pela humanidade, ou até justamente por causa dele, torna-se por vezes 

incontrolada, atingindo grandes extensões de florestas, savanas ou outras vegetações menos 

densas. O fogo é um problema crescente no que resta das florestas tropicais do planeta e a 

poluição devida à fumaça gerada tem um importante impacto sobre a saúde das populações 

expostas. Esse impacto inclui aumento de mortalidade, de admissões hospitalares, de visitas à 

emergência e de utilização de medicamentos, devidas a doenças respiratórias e 

cardiovasculares, além de diminuição da função pulmonar64.   
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2.2.4 Monitoramento da qualidade do ar - Modelo numérico ambiental CCATT-BRAMS 

 

O CCATT-BRAMS é um modelo numérico ambiental desenvolvido por Freitas et al. 

(2006, 2007). É um sistema de monitoramento operacional em tempo real de poluentes 

atmosféricos implementado em 2003 usando o modelo de transporte 3D on-line.  

Este sistema, que cobre a América do Sul, considera a dinâmica atmosférica e utiliza a 

emissão e transporte de vários tipos de gases e partículas de aerossol, obtido por satélites, para 

gerar estimativas diárias de diversos poluentes. O emprego deste modelo matemático foi 

validado por meio da avaliação dos impactos na saúde humana em decorrência da exposição às 

emissões de material particulado (PM2.5), originado da queima de biomassa na Amazônia 

brasileira. O uso do PM2.5 previsto por este modelo numérico foi uma abordagem inovadora e 

se tornou uma alternativa viável para a rede de monitorização da qualidade do ar tradicional 95. 

Esse modelo é utilizado operacionalmente, desde 2003 pelo Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/INPE) em 

uma base operacional96.  

O CCATT-BRAMS acopla o modelo CCATT de transporte de gases traço e aerossóis 

a um modelo numérico e previsão de tempo94, e resolve em um determinado intervalo de tempo 

o termo de reatividade química. 

Uma alternativa para os municípios que não apresentam medidores de poluentes é a 

utilização de dados estimados por modelo matemático como o Coupled Aerosol and Tracer 

Transport Model to the Brazilian Developments on the Regional Atmospheric Modeling System 

(CATT-BRAMS)83.  

 

2.2.5 Umidade relativa do ar e temperatura  

 

A umidade relativa do ar corresponde à razão entre o conteúdo real de umidade de uma 

amostra de ar e o teor máximo de umidade (saturação) que o mesmo volume de ar pode absorver 

na mesma temperatura e pressão atmosférica, expressa em porcentagem. Portanto, a umidade 

relativa indica o grau de saturação do ar e é fortemente influenciada pela temperatura do ar. 

Assim, a umidade relativa do ar pode variar com a mudança na temperatura do ar, mesmo que 

não tenha havido nenhum aumento ou diminuição em seu conteúdo de umidade. Os efeitos da 

precipitação pluviométrica e da temperatura do ar são mais facilmente compreendidos97. 
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A temperatura do ar é a quantidade de calor existente nas partículas de ar na atmosfera. 

A temperatura do ar é a medida do calor sensível armazenado (em graus Celsius ou Fahrenheit). 

A variação anual da temperatura depende da trajetória diária e anual do Sol. Ao longo de um 

ano, a incidência de raios solares varia muito em diferentes pontos da Terra, conforme sua 

posição em relação ao Sol. Em latitudes baixas, isto é, nas proximidades do Equador, devido à 

pequena variação da altura solar, as amplitudes térmicas anuais (diferença entre a mais alta e a 

mais baixa temperatura, em graus Celsius, entre os meses quentes e frios) tendem a ser pouco 

elevadas. Em latitudes altas ocorrem diferenças térmicas significativas ao longo do ano. A 

variação diária da temperatura pode ser alterada por outros elementos climáticos. A 

nebulosidade, por exemplo, diminui a penetração de radiação solar direta durante o dia e retém 

parte da radiação emitida pela Terra durante a noite, ao passo que os ventos proporcionam uma 

redistribuição do calor presente no ar98.  

De acordo com North & Bell (1990) a temperatura do ar e a umidade relativa do ar 

influenciam a perda de calor sensível e latente do corpo. Em temperaturas do ar de até 21ºC, 

imperam as perdas sensíveis de calor por meio dos processos de radiação, condução e 

convecção. Em temperaturas mais elevadas, aumenta a perda de calor por evaporação, 

principalmente, pelo trato respiratório. 
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2.3 A POLUIÇÃO DO AR E ARTRITE REUMATÓIDE 

 

A etiologia das doenças reumáticas ainda é um assunto bastante controverso e diversos 

estudos apontam o papel fundamental da interação entre os fatores genéticos e os fatores 

ambientais. Gawda et al (2017) sugere ainda que o impacto dos fatores ambientais não pode ser 

subestimado e que outros fatores como: agentes infecciosos, medicamentos, agentes físicos, 

tais como a exposição ao frio ou a poluição do ar, são considerados como fatores de risco para 

o desenvolvimento ou exacerbação destas condições. 

A poluição do ar é apontada em alguns estudos como um fator de risco plausível para o 

desenvolvimento de doenças autoimunes 101,102,103, estando associada a doenças reumáticas, 

entre elas Lúpus Eritematoso Sistêmico11,104, Artrite Reumatoide 13,105,106,107,108,109, Artrite 

Idiopática Juvenil 10,110 e outras.  

Uma relação entre a exposição a partículas no are elevações nos níveis de marcadores 

inflamatórios foram descritos111,112,113,114,115,116. Estudos demonstram que a poluição do ar é 

capaz de estimular diretamente uma resposta inflamatória sistêmica117bem como específica dos 

tecidos66, sendo que o material particulado inalado pode induzir inflamação pulmonar local, 

bem como inflamação sistemica118,119,120,121,122,123,124,125,126. 

Muitos dos efeitos nocivos para a saúde humana causada por poluentes atmosféricos 

tem sido associada a partículas finas e ultrafinas. Estas partículas podem ser transferidas para o 

sistema sanguíneo e desencadear uma resposta inflamatória sistêmica e a exacerbação de muitas 

patologias, como as doenças sistêmicas autoimunes127.  

Altas concentrações de agentes oxidantes e pró-oxidantes nos poluentes atmosféricos 

podem promover estresse oxidativo e respostas respiratórias inflamatórias128. O material 

particulado (PM10) afeta os brônquios superiores levando à inflamação pulmonar, enquanto 

partículas finas são transferidas para o sangue, desencadeando um processo inflamatório 

sistêmico129. A inalação dessas partículas finas 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. O estresse oxidativo ativa fatores 

específicos de transcrição que incluem fator nuclear ƙappa B (NF-κB), ativador de proteína-1, 

quimiocinas e outros mediadores pró-inflamatórios74. A inflamação pulmonar local após 

exposição à poluição do ar representaria apenas um gatilho para a reação inflamatória sistêmica 

que pode influenciar eventos à distância129,130. 
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Estudos em pacientes com artrite reumatoide, demonstram que em particular, espécies 

reativas livres de oxigênio liberadas após a inalação de MP finos e ultrafinos ou poluentes 

gasosos inalados no trato respiratório são capazes de ativar o NF-ƙB, um regulador chave para 

o controle pró inflamatório e a produção de citocinas12,127,131ativando linfócitos T helper tipo 1 

(Th1),levando a produção de fator de necrose tumoral alfa, interleucina-1 e interleucina-6131. 

Estas citocinas estimulam monócitos em repouso a se diferenciar em células dendríticas que 

então apresentam auto antígenos, co-estimulando linfócitos T auto reativos que migram para 

tecidos-alvo (preferencialmente articulações sinoviais), causando destruição de células12.  

A exposição à poluição do ar gera estresse oxidativo nas vias aéreas, fazendo com que 

células epiteliais das vias aéreas e macrófagos alveolares expressem citocinas pró-inflamatórias 

que desencadeiam a maturação células dendríticas residentes nas vias aéreas, que por sua vez 

migram para os gânglios linfáticos. Em um indivíduo em quem os linfócitos auto reativos 

escaparam aos mecanismos de tolerância central no medula óssea e timo, essas células 

dendríticas ativadas apresentam auto antígenos no contexto de moléculas co-estimulatórias, 

ativando os linfócitos, que em vez de tolerá-los, desencadeiam o desenvolvimento de uma 

resposta autoimune. Uma vez tal resposta autoimune é estabelecida (mesmo nos casos em que 

exposição à poluição não foi um fator nas etapas de iniciação), as citocinas pró-inflamatórias 

geradas pela exposição à poluição do ar irão atuar para consolidar e exacerbar a resposta 

inflamatória12.  

Existem poucos estudos que avaliaram a associação entre a exposição à poluição do ar 

e início ou agudizações de doenças autoimune sem crianças e adolescentes. Zeft et al., (2009) 

mostraram um maior risco de início sintomas de AIJ, 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). 

A poluição do ar não só desencadeia respostas imunes inatas no nível molecular, 

aumentando os níveis de citocinas pró-inflamatórias e espécies reativas de oxigênio, mas 

também está envolvida nas respostas adaptativas da imunidade132.  

Um estudo de Hart et. al, (2009), uma coorte prospectiva, examinou a associação entre 

a distância de uma estrada e a incidência de artrite reumatoide. Foram estudadas 90.297 

mulheres americanas no Nurses Health Study (NHS). Mulheres que residiam entre 50 a 200 m 

dessas estradas tiveram um risco diminuído, porém não significativo estatisticamente (OR = 

0,85; IC95%, 0,66-1,09).Estes resultados sugerem que uma maior exposição à poluição do 
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tráfego pode estar associada ao risco de desenvolver artrite reumatoide, sendo este,  um novo 

fator de risco ambiental para a doença pesquisado na população adulta.  

Hart et. al (2012), em um Estudo Epidemiológico Sueco de Artrite Reumatoide (EIRA) 

analisou se a exposição a longo prazo à poluição do ar estava associada ao risco de artrite 

reumatoide. Foram estudados 1.497 casos de AR incidentes e 2.536 controles.  Foram 

analisados os níveis de PM10 e os gases poluentes (SO2 e NO2) do tráfego e do aquecimento 

interno de casas previsto para todos os endereços residenciais. Não houve evidência de aumento 

do risco de AR com exposição ao PM10. Os riscos totais de artrite reumatoide foram elevados 

para os poluentes gasosos, mas não foram estatisticamente significativos após o ajuste para 

tabagismo e educação (OR = 1,18 [IC de 95%: 0,97–1,43] e OR = 1,09 [IC 95%: 0,99-1,19] 

para SO2 e NO2 no 10º ano antes do início). Este estudo concluiu que não há associações 

globais consistentes entre a poluição do ar na área de Estocolmo e risco para artrite reumatoide. 

Em um estudo de caso-controle conduzido na Suécia, Hart et al. (2013b) encontraram 

pequenos aumentos no risco de artrite reumatoide associado com exposição ao SO2 nos 10º e 

20º anos antes do início da doença e uma associação comNO2 apenas para casos negativos para 

auto anticorpos. O mesmo grupo não encontrou associação comPM10 (≤ 10 μm em diâmetro 

aerodinâmico). Foram estudados 111.425 participantes do NHS com informações exposição à 

poluição atmosférica, bem como dados relativos a outras exposições ao estilo de vida e 

desfechos da doença. Níveis externos de diferentes frações de tamanho de material particulado 

(PM10 ePM2.5) e poluentes gasosos (SO2 e NO2) foram previstos para todos os endereços. Foi 

examinado no estudo a associação de variáveis que variam exposições, 6 e 10 anos antes de 

cada ciclo de questionário, e exposição média acumulada com os riscos de AR, soronegativos 

(fator reumatoide [RF] e anticorpos anti-peptídeo citrulinado ACPA). O estudo concluiu que 

no grupo de mulheres de meia-idade e idosas com vantagem socioeconômica, as exposições à 

poluição do ar não foram associadas a um aumento do risco de AR. 

Um estudo de Chang et. at. (2016) conduzido por um estudo nacional, retrospectivo. Os 

dados do estudo foram coletados do Banco de Dados de Seguro de Saúde Longitudinal (LHID), 

mantido pela Secretaria de Seguro Nacional de Saúde de Taiwan e o Banco de Dados de 

Monitoramento da Qualidade do Ar de Taiwan (TAQMD), divulgado pela Agência de Proteção 

Ambiental de Taiwan. Uma área residencial foi definida de acordo com a localização da clínica 

e do hospital que tratavam de infecções agudas do trato respiratório superior. As concentrações 

médias anuais de poluentes do ar foram categorizadas em 4 níveis baseados em quartis. Foi 

avaliado o risco de artrite reumatoide em residentes expostos a 4 níveis de concentrações de 
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PM2.5 e NO2. Este estudo possibilitou detectar um aumento do risco de AR em participantes 

expostos a PM2,5 e NO2. Entre quatro quartis de Concentração de NO2, ou seja, Q1, Q2, Q3 e 

Q4, as razões de risco ajustadas (aHRs) em Q2, Q3 e Q4 comparadas com isso no Q1 foram 

1,07 (IC de 95% = 0,76-1,50), 1,63 (IC 95% = 1,16-2,31), e 1,49(IC95% = 1,05–2,12), 

respectivamente. Em relação às concentrações de PM2,5, os aHRs após a exposição ao Q2, 

Q3,e os níveis de Q4 foram 1,22 (IC95% = 0,85-1,74), 1,15 (IC 95% = 0,82-1,62) e 0,79 (IC 

95% = 0,53-1,16), respectivamente. Os resultados deste estudo nacional sugerem um aumento 

do risco de desenvolver artrite reumatoide em residentes expostos ao NO2.  

De Ross et. al (2014) em seu estudo sobre o risco de artrite reumatoide, tem sido 

associado com a vida perto do trânsito; no entanto, há evidências sugerindo que a poluição do 

ar pode não ser responsável por essa associação. O ruído, outra exposição gerada pelo tráfego, 

não foi estudado como um fator de risco para a AR. O estudo investigou a proximidade do 

tráfego, poluição do ar ambiente e ruído da comunidade em relação à doença nas regiões de 

Vancouver e Victoria, na Colúmbia Britânica, Canadá. Casos e controles foram identificados 

em uma coorte de adultos que foi montada utilizando registros de seguro. Os casos de artrite 

reumatoide incidentes de 1999 a 2002 foram identificados por códigos de diagnóstico em 

combinação com prescrições e tipo de médico (reumatologista). Os controles foram adaptados 

aos casos de AR por idade e sexo. A incidência de AR foi aumentada com a proximidade do 

tráfego, com um OR de 1,37(IC 95%: 1,11, 1,68) para residência ≤ 50 m de uma estrada em 

comparação com a residência>150 m de distância. Não foi encontrado associação com 

exposições relacionadas ao tráfego, como PM2.5, óxidos de nitrogênio ou ruído. O ozônio no 

nível do solo, que era mais alto nas áreas suburbanas, foi associado a um risco aumentado de 

artrite reumatoide (OR = 1,26; IC 95%: 1,18, 1,36). O estudo conclui que há uma associação 

previamente observada de risco de artrite reumatoide com proximidade do tráfego e sugere que 

nem os níveis de ruído nem os poluentes atmosféricos relacionados com o tráfego são 

responsáveis por este problema. 

Um estudo de Jung et al (2017), uma coorte retrospectiva, incluiu322.301 indivíduos 

entre 30 e 50 anos, selecionados da Base Nacional de dados de pesquisa de seguro de saúde em 

Taiwan, foram seguidos de2001 a 2010. Foi utilizado um modelo de Cox estendido e 

dependente do tempo para estimar as associações entre as concentrações médias anuais de 

poluentes atmosféricos com AR, incluindo CO, NO2, O3, partículas com diâmetro aerodinâmico 

inferior a 10 μm (PM10),e SO2, e relataram a taxa de risco OR e IC 95%.Foi encontrado artrite 

reumatoide recém-diagnosticada associada positivamente com 100- partes por bilhão (ppb) 
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aumento do CO (OR ajustado = 1,17 [IC 95% = 1,16, 1,18]), um aumento de 10 ppb aumento 

em NO2 (1,54 [1,45; 1,64]), um aumento de 10 ppb no O3 (1,37 [1,33,1,41]) e 1 ppb em 

SO2 (1,02 [1,00, 1,04]). Não houve associação entre 10-μg / m3aumento em PM10 e artrite 

reumatoide (1,02 [0,99, 1,05]). Os achados do estudo sugerem que o O3e poluentes atmosféricos 

relacionados ao tráfego (CO e NO2) pode ser positivamente associado a artrite reumatoide 

incidente. 

Segundo Gorin, et al (2009), pacientes com doenças reumáticas muitas vezes se 

queixam que certas condições meteorológicas podem agravar o quadro clínico da doença. 

Outros estudos sobre influência de condições climáticas cita a artrite reumatoide como a doença 

mais relacionada com essas condições126;  

 A relação entre o desenvolvimento da AR e diferentes poluentes atmosféricos foi 

analisada em diversos estudos13,105,106,107,108,109, no entanto, nenhum estudo publicado até a data 

atual, avaliou a relação com a exacerbação da atividade da doença.  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a associação entre os fatores ambientais e a exacerbação da atividade da Artrite 

Reumatoide nos pacientes acompanhados no ambulatório de Reumatologia no Hospital 

Universitário em Cuiabá-MT. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a população de estudo segundo varáveis sociodemográficas e clinicas; 

 Analisar as concentrações de material particulado, monóxido de carbono e variáveis 

climáticas nos pontos de monitoramento da qualidade do ar no Estado de Mato Grosso 

no período avaliado; 

 Analisar os dados de exacerbação da artrite reumatoide com base no DAS-28; 

 Verificar a associação entre a entre os fatores ambientais e a exacerbação da atividade 

da Artrite Reumatoide. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS  

 

Este projeto recebeu aprovação do comitê de ética da UNIC/HGU em 23 de julho de 

2009 sob número do protocolo nº 2009-92 (ANEXO 1). 

 

4.2 TIPO E LOCAL DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma coorte de acompanhamento ambulatorial de pacientes que estão em 

tratamento para Artrite Reumatoide no Hospital Geral de Cuiabá, participantes do projeto 

BIOBADA BRASIL. 

 

4.2.1 BiobadaBrasil 

 

O BiobadaBrasil (Registro Brasileiro de Monitorização de Terapias Biológicas em 

Doenças Reumáticas) –  faz parte do BIOBADAMERICA, registro ibero-americano com 16 

países, é o resultado do esforço conjunto dos reumatologistas pan-americanos, reumatologistas 

espanhóis, da unidade de pesquisa da Fundação Espanhola para Reumatologia (FER), da 

Agência Espanhola de Medicamentos e Instrumentos Médicos (AEMyPS), da Sociedade 

Espanhola de Reumatologia (SER) e da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR). 

O registro coleta ativamente informações de eventos adversos relevantes que ocorrem 

durante o tratamento com agentes biológicos. O objetivo deste registro é identificar os eventos 

adversos em condições da prática clínica diária, estimar os riscos de eventos adversos e avaliar 

a sobrevida dos biológicos em longo prazo.  

Pode ser incluídos no BiobadaBrasil os pacientes que:  

 Iniciem terapia biológica para qualquer doença reumática (uso aprovado ou 

compassivo); 

 Estejam em tratamento com biológico; 

 Tenham suspendido o tratamento com biológico há menos de um ano; 

 Concordem em participar (termo de consentimento livre esclarecido); 

 Tenham todos os dados necessários para o registro no prontuário. 



47 

 

 
 

As inclusões e alterações são monitoradas pelo supervisor, semanalmente, 

encaminhando mensagens ao investigador com as distorções encontradas ou dúvidas. 

O projeto BIOBADABRASIL é desenvolvido no Ambulatório de Reumatologia do 

Hospital Geral (HG) desde 2009. 

 

4.3  POPULAÇÃO DO ESTUDO  

 

A população do estudo foi composta por pacientes que participam do projeto 

BiobadaBrasil e que atendam aos critérios de inclusão e exclusão propostos com uma amostra 

de n=52 pacientes. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

 Participar do projeto de pesquisa intitulado Registro Brasileiro de Monitorização de 

Terapias Biológicas em Doenças Reumáticas – BiobadaBrasil; 

 Ter o diagnóstico de artrite reumatoide; 

 Residir nos municípios que possuem estações de analises de fatores ambientais como:  

temperatura, umidade relativa do ar, monóxido de carbono e PM2,5;  

 Apresentar registros no prontuário do Índice de Atividade da Doença – DAS 28; 

 

4.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

 

 Apresentar registros incompletos no prontuário do Índice de Atividade da Doença – 

DAS 28; 

 Apresentar registros incompletos dos fatores ambientais (temperatura, umidade relativa 

do ar, PM2,5e monóxido de carbono) analisados no estudo;  

 

4.6 PERÍODO DO ESTUDO 

 

O período do estudo compreendeu 01/10/2011 a 06/02/2018, sendo os dados coletados 

no período de outubro/2017 a Fevereiro/2018 por meio da análise dos prontuários dos pacientes 

participantes do projeto BIOBADABRASIL no Ambulatório de Reumatologia do Hospital 

Geral.  
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4.7OBTENÇÃO DOS DADOS SOCIODEMOGRAFICOS 

 

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

a 1ª consulta dos pacientes, sendo obtidas as seguintes variáveis individuais: idade (em anos), 

sexo (feminino ou masculino) e local de residência extraídos dos prontuários médicos de 

atendimento. 

Todos os dados demográficos foram transcritos para um banco de dados para análises 

posteriores. 

 

4.8 DADOS CLÍNICOS E ATIVIDADE DA DOENÇA 

 

As informações referentes aos dados clínicos e de atividade da doença foram extraídas 

dos prontuários médicos dos pacientes que fazem parte do projeto de pesquisa BiobadaBrasil 

no Ambulatório de Reumatologia do Hospital Geral em Cuiabá – MT. 

A variável foi dicotomizada em remissão da doença (considerando como ponto de 

coorte DAS-28 <2,6) e atividade da doença (DAS-28 >2,6)43.  

 

4.9 VARIAVEIS AMBIENTAIS  

 

As variáveis ambientais de poluição do ar –monóxido de carbono e PM2,5 foram 

coletados na data da consulta e nos 14 dias anteriores a cada consulta. Esse indicador foi 

estimado para os municípios do Mato Grosso pelo Centro de Previsão de Tempo e estudos 

Climativos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC-INPE)  através da modelagem 

de dispersão de poluentes na atmosfera obtidos do Coupled Aerosol and Trace Gases Transport 

Model to the Brazilian developments of the Regional Atmospheric Modeling System (CATT-

BRAMS) disponibilizado por meio do site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato 

Grosso que publica os boletins diários com dados de aferição de mínima e máxima com base 

no modelo CATT-BRAMS134.  

Já as variáveis meteorológicas - temperatura e umidade relativa do ar - foram extraídos 

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

Espaciais (CPTEC/INPE) que publica dados diários  no horário de 12:00hs de máxima, mínima 

e média compensada (média das últimas 24hs) para temperatura e para  umidade relativa do ar 

consta apenas um registro diário que equivale a menor umidade relativa do ar registrada135. 
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Os dados extraídos foram organizados em banco de dados, considerando os seguintes 

valores de referência: para o PM2,5foi dicotomizado entre insalubre >25μg/m3 e salubre 

<25μg/m3; o monóxido de carbono também foi dicotomizado em insalubre com valores de 

referência>9ppm e salubre <9ppm. Já em relação as variáveis meteorológicas (temperatura e 

umidade relativa do ar) utilizadas como variáveis de ajustes foi utilizado média e mínima da 

temperatura e média da mínima umidade relativa do ar, sendo seu valor de referência 

considerado pela OMS de 60%.  

Em seguida foram construídas 7 planilhas com os seguintes dados: identificação do 

paciente, número de consultas por paciente, valor máximo de PM2,5, valor máximo de monóxido 

de carbono, valor mínimo e máximo de temperatura e média da umidade relativa do ar dos 

municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis e Sorriso onde residiam os 

pacientes participantes do estudo.  

As planilhas construídas utilizaram lag em intervalos menores – 3 dias (lag 3dias) e 7 

dias (lag 7 dias) que antecedem a data da consulta analisada. Lag são defasagens de tempo entre 

o dia da ocorrência do evento e o espaço de dias que antecede o evento. 

 Planilha 1: média de 3 dias que antecedem a consulta (mv3); 

 Planilha 2: lag da média móvel do 4º ao 6º dia que antecedem a consulta (lag_mv4-6); 

 Planilha 3: lag da média móvel do 7º ao 9º dia que antecedem a consulta (lag_mv7-9); 

 Planilha 4: lag da média móvel do 10º ao 12º dia que antecedem a consulta (lag_mv10-12); 

 Planilha 5: média de 7 dias que antecedem a consulta (mv7); 

 Planilha 6: lag da média móvel do 8º ao 14º dia que antecedem a consulta (lag_mv8-14); 

 Planilha 7: média de 14 dias que antecedem a consulta (mv14). 

 

4.10 ANALISE DOS DADOS  

 

A análise descritiva dos dados incluiu as variáveis individuais, meteorológicas e de 

poluição do ar.  

As variáveis individuais incluíram idade, sexo e município de residência dos pacientes 

participantes do estudo.  

As variáveis de exposição foram:PM2,5 e CO extraídas do CPTEC s CATT-BRAMS 

incluídas no modelo em seus valores originais e posteriormente categorizadas como insalubres 

ou salubres. Para o PM2,5 foi dicotomizado entre insalubre >25μg/m3 e salubre<25μg/m3; 

monóxido de carbono dicotomizado entre insalubre >9ppm e salubre <9ppm. 
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As variáveis de ajuste foram as variáveis meteorológicas (temperatura e umidade 

relativa do ar) utilizadas como variáveis de ajustes foram utilizados média e mínima da 

temperatura e média da mínima umidade relativa do ar, sendo seu valor de referência 

considerado pela OMS de 60%. 

A avaliação da associação entre o efeito dos fatores ambientais e meteorológicas sobre 

o escore DAS-28foi realizada através do modelo de equação de estimativa generalizada (EEG) 

considerando os efeitos fixos para medidas repetidas cujo nível de significância das associações 

se mantiverem menores que 5%. Este modelo é comum na área da saúde em que se tem diversas 

medidas de uma mesma variável em um mesmo sujeito, seja em estudos com delineamento 

longitudinal, apenas observacional, seja ele com alguma intervenção entre as medidas, ou 

quando se deseja comparar o comportamento da variável ao longo dos diferentes momentos136. 
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5 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 52 pacientes sendo 11 (21%) eram do sexo masculino e 41 (79%) 

do sexo feminino, totalizando 267 consultas variando entre 1 a 10consultas por paciente com 

uma média de 5,13 consultas/paciente. A idade dos pacientes variou entre 32 a 78 anos de idade, 

sendo a média de 56 anos. O tempo médio de acompanhamento das consultas foi de 4 anos. 

 Quanto ao município de residência, 71% dos participantes residiam no município de 

Cuiabá e 29% em outros 4 municípios (Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis e Sorriso) 

Em relação aos dados referente a atividade da atividade da Artrite Reumatoide (DAS 

28), observou-se que ela variou entre 0,40 e 7,80 pontos, com uma média de 2,81 pontosnos 

pacientes avaliados durante o período do estudo, sendo que em 51,3% das consultas os pacientes 

estavam em remissão da doença e em 48,7% das consultas a doença estava em atividade.  

Durante o período avaliado, o valor mínimo encontrado do PM2,5, foi de 0,1 μg/m³e 

máximo de 240 μg/m³, sendo o valor médio no dia da consulta e nos 14 dias anteriores de 

20,2μg/m³e 18,9μg/m³ respectivamente. Para o monóxido de carbono o valor mínimo 

encontrado foi de 0,059 ppm e máximo de 0,980 ppm, sendo o valor médio no dia da consulta 

e nos 14 dias anteriores de 0,174 ppm e 0,162 ppm respectivamente conforme apontado na 

tabela 1.  

Para a temperatura mínima o valor inferior encontrado foi de 8,40°C e máximo de 

28,20°C, sendo o valor médio no dia da consulta e nos 14 dias anteriores de 21,68°C e 

21,67°Crespectivamente. Para a temperatura máxima o valor mínimo encontrado foi de 

15,50°C e máximo de 41,60°C, sendo o valor médio no dia da consulta e nos 14 dias anteriores 

de 33,62°C e 33,69°Crespectivamente. Para a umidade relativa do ar o valor mínimo encontrado 

foi de 31,50% e máximo de 100%, sendo o valor médio no dia da consulta e nos 14 dias 

anteriores de 69,61% e 69,97%respectivamente conforme apontado na tabela 2.  
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Tabela 1: Valores médios, desvio padrão, máxima e mínima das variáveis ambientais e meteorológicas 

avaliadas no estudo. 

 

Variáveis  Media Desvio Padrão Mínima Máxima 

 2011/2012  

PM2,5 (μg/m³) 16,10 3,16 12 25 

CO (ppb) 0,14 0,05 0,08 0,28 

Temperatura Mín. (ºC) 19,82 3,41 10,9 23,8 

Temperatura Máx. (ºC) 33,77 3,57 21,7 40,7 

Umidade relativa do ar (%) 67,65 13,7 36,75 89,75 

 2013/2014  

PM2,5 μg/m³ 16,02 4,69 12 41 

Co (ppb) 0,16 0,08 0,07 0,52 

Temperatura Mín. (ºC) 22,44 2,48 12,9 27 

Temperatura Máx. (ºC) 33,58 2,89 26,7 40,4 

Umidade relativa do ar (%) 71,26 10,36 41,5 94 

 2015/2016  

PM2,5 μg/m³ 17,43 6,72 12 40 

Co (ppb) 0,16 0,1 0,073 0,5 

Temperatura Mín. (ºC) 21,61 3,21 12,9 27 

Temperatura Máx. (ºC) 33,11 4,62 17 41,1 

Umidade relativa do ar (%) 69,41 12,83 42,75 98 

 2017/2018  

PM2,5 μg/m³ 54,30 60,5 0,1 240 

Co (ppb) 0,25 0,19 0,059 0,98 

Temperatura Mín. (ºC) 23,39 1,64 8,4 25,2 

Temperatura Máx. (ºC) 34,25 2,67 15,5 41,6 

Umidade relativa do ar (%) 69,94 60,5 31,5 100 

 

 Foi encontrado associação entre momentos de maior concentração de material 

particulado no ar e a atividade da doença, sendo os níveis de significância abaixo de 5% 

(p<0,005) nos seguintes períodos: 3 dias que antecedem a consulta (mv3) – p=0,025, 7 dias que 

antecedem a consulta (mv7)– p=0,001; no período que compreende do 8° ao 14º dia que 

antecedem a consulta (lag_mv8-14) p=0,037 e no período de 14 dias que antecedem a consulta 

(mv14) foi encontrado p=0,049. Nos demais períodos não houve significância estatística 

conforme ilustrado na tabela 2. 
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Tabela 2 –Odds Ratio e intervalos de confiança para as variáveis de exposição através do modelo de equação de 

estimativa generalizada no período do estudo. 

Período analisado OR (IC) p-valor 

Média 3 dias 6,6 (1,2-34,4) 0,025 

Lag 1* 2,0 (0,3 -13,6) 0,452 

Lag 2** 0,7 (0,3 -1,8) 0,564 

Lag 3*** 2,6 (0,2 – 26,2) 0,402 

Média 7 dias 19,5 (3,5 – 108,7) 0,037 

Lag 4**** 7,6 (1,1 – 52,5) 0,001 

Média 14 dias 5,0 (1,0 – 25,4) 0,049 

*Intervalo de 4 a 6 dias. 

** Intervalo de 7 a 9 dias. 

*** Intervalo de 10 a 12 dias. 

**** Intervalo de 8 a 14 dias. 

 

 

Figura4 - Odds ratio e intervalo de confiança para médias (e defasagens) de PM2,5 nos períodos de 3, 7 

e 14 dias. 

 

*Todos os modelos ajustados pelas médias diárias das variáveis: máxima de CO, mínimas e máximas de 

temperatura, máxima e mínimas de temperatura. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Estudos tem demonstrado que a exposição a níveis aumentados de poluentes 

atmosféricos como o material particulado tem contribuído para doenças autoimunes, 

principalmente em grandes centros urbanos, sugerindo que a poluição do ar pode ser um fator 

desencadeador de inflamação sistêmica e estimular a atuação da doença. 

 Com o passar dos anos, a exposição à queima de combustíveis fósseis tem atraído 

interesse médico de forma significativa e pesquisadores tem buscado demonstrar que os níveis 

de poluentes atmosféricos contribuem para a morbimortalidade de doenças cardiovasculares, 

respiratórias41,42e reumáticas. O material particulado é produzido por meio da queima de 

biomassa. O estado de Mato Grosso, local deste estudo, possui uma população de 551.098 

habitantes de acordo com o Censo de 201041 e 1.881.794 veículos em sua frota, sendo está a 

principal fonte de poluição do ar43. 

O material particulado contém uma mistura de substâncias perigosas e vários produtos 

químicos originados pelas emissões veiculares adsorvidos nas partículas finas e ultrafinas. Nas 

grandes cidades, estas pequenas partículas são as mais prejudiciais para a saúde humana, pois 

podem induzir a inflamação pulmonar e estresse oxidativo pulmonar, podendo estimular fatores 

de transcrição específicos, como ofator-K nuclear B, ativador da proteína-1, quimiocinas e 

outros mediadores pró-inflamatórios no soro44. 

As partículas finas e, em especial, as ultrafinas do material particulado (PM2.5) são 

capazes de atingir as regiões mais profundas do sistema respiratório, desencadeando processos 

inflamatórios no interstício pulmonar45. A deposição dessas partículas, ao transpor a barreira 

do epitélio alveolar, induz à liberação de mediadores químicos que levam a respostas locais 

(hipoventilação, obstrução, inflamação e infecção pulmonares) e sistêmicas, devido ao 

transporte desses mediadores pela circulação, agindo, inclusive, diretamente nas células 

cardíacas46. 

A poluição do ar é apontada em alguns estudos como um fator de risco plausível para o 

desenvolvimento de doenças autoimunes 25,26,27, estando associada a doenças reumáticas, entre 

elas Lúpus Eritematoso Sistêmico28,29, Artrite Reumatoide 30,31,32,33,34,35, Artrite Idiopática 

Juvenil 36, e outras.  

Outro estudo de Bernatsky et al (2011) avaliaram a associação entre o PM2,5 e o LES 

como fator de influência na atividade da doença no período de 2000 a 2007 em um grupo de 

mulher. Não foi encontrado associação entre aumento da atividade do Lúpus em níveis elevador 
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de  PM2,5 porém o anticorpo anti-DNA de dupla hélice (anti-dsDNA) foi encontrado associação 

significativa com altos níveis dos poluentes 24-48 horas antes da coleta. 

A avaliação da associação entre o efeito dos fatores ambientais e meteorológicas sobre 

o escore DAS-28 foi realizada através do modelo de equação de estimativa generalizada (EEG) 

considerando os efeitos fixos para medidas repetidas cujo nível de significância das associações 

se mantiverem menores que 5%. Este modelo é comum na área da saúde em que se tem diversas 

medidas de uma mesma variável em um mesmo sujeito, seja em estudos com delineamento 

longitudinal, apenas observacional, seja ele com alguma intervenção entre as medidas, ou 

quando se deseja comparar o comportamento da variável ao longo dos diferentes momentos48. 

Semelhante ao presente estudo, Fernandes (2015) em um estudo sobre 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, encontrou um aumento de 13,4ug/m3 na média móvel de PM10 (do lag12 ao lag15) 

associado a um aumento de 34% (95% intervalo de confiança – 7,0-68) no risco de SLEDAI-

2K acima de 8 concluindo que a exposição a poluição atmosférica pode aumentar o risco de 

atividade da doença nos pacientes com LES juvenil que residem em grandes cidades. No 

presente estudo foi encontrado associação na lag de 3 dias (10 º ao 12º dia) um aumento de 2,6 

vezes  (95% intervalo de confiança - 0,2 – 26,2) e na média de 14 dias que antecede a data da 

consulta obteve um aumento de 5,0 vezes (95% intervalo de confiança - 1,0 – 25,4), enfatizando 

dessa forma, a importância que as variações ambientais e meteorológicas exercem na atividade 

da artrite reumatoide. 

Importante frisar que o presente estudo avaliou o PM2,5  e o estudo de Fernandes (2015) 

avaliou o PM10. onde os valores avaliados correspondem a intervalos de tempo de até 14 dias 

de exposição antecedentes a data da consulta, período de tempo necessário para as partículas 

finas e ultrafinas inaladas desencadearem a liberação de moléculas vasoativas e mediadores 

pró-inflamatórios na circulação sanguínea, provocando, assim, um processo inflamatório 

sistêmico47. 

Até o momento, estudos anteriores em pacientes com AR avaliaram apenas o efeito da 

exposição ambiental sobre o desenvolvimento das doenças reumáticas como a artrite 

reumatoide, fato este que dificultou a comparabilidade dos dados encontrados no presente 

estudo. 

Apesar de, na maior parte do tempo a qualidade do ar se manteve boa (com uma média 

no dia da consulta de 20,2 μg/m3 e a média dos 14 dias 18,9 μg/m3) foi encontrado associação 
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entre os períodos que houveram maior concentração do PM2,5 na atmosfera.  

Este estudo possui algumas limitações, dentre elas, o fato de as estações de 

monitoramento da qualidade do ar não serem fixas, dessa forma não refletem totalmente a 

variação da exposição individual, porque as pessoas provavelmente passam a maior parte do 

tempo dentro de casa, sendo necessários mais estudos futuros que sejam capazes de medir essa 

exposição em tempo real. Importante ressaltar as variáveis de confusão como idade, tabagismo, 

exposição solar, infecções que podem estar associadas a piora da artrite reumatoide. Porém, 

mesmo com as limitações deste estudo foi possível observar relação entre atividade da doença 

e varações nos poluentes ambientais e variáveis meteorológicas analisadas.  

Este estudo é de extrema relevância para o desenvolvimento de políticas públicas que 

priorizem medidas para avaliar e melhorar a qualidade do ar, bem como conscientizar a 

população do impacto que a variação dos poluentes ambientais e das variáveis meteorológicas 

podem causar na saúde e na qualidade de vida da população. Essa necessidade vem ao encontro 

do conceito de saúde proposto pelo modelo de Dahlgren e Whitehead propõe que a saúde é 

determinada por fatores como condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, bem 

como condições de vida e de trabalho e influência das redes comunitárias e de apoio49. 
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7 CONCLUSÃO  

 

O presente estudo aponta que existe uma associação entre momentos de maior 

concentração de fatores ambientais como PM2,5 na atmosfera e a exacerbação da atividade da 

artrite reumatoide, sendo encontrado associação nos períodos de 3 dias que antecede a data da 

consulta, 7 dias que antecedem a data da consulta (1 ao 7º dia e do 8º ao 14º dia) e no período 

de 14 dias que antecedem a data da consulta sendo que o período de 7 dias anteriores a data da 

consulta é o mais crítico se comparado aos demais.  

Este estudo tem uma importância para a saúde pública, ao demonstrar que a qualidade 

do ar, assim como sendo estudada em outros estudos por alguns pesquisadores, tem relação 

direta com nossa saúde e qualidade de vida. Portanto, faz -se necessário implementar políticas 

públicas que visem melhorar a qualidade do ar que respiramos, melhorando dessa forma a 

qualidade de vida da população alvo das doenças reumáticas. Além disso, ações de educação, 

sensibilização e conscientização devem contribuir na implementação de políticas públicas 

adequadas, a fim de melhorar a qualidade do ar principalmente nas grandes cidades.  
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