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RESUMO 

 

Alveno, DA. Efeito da poluição na variabilidade da frequência cardíaca de 

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

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.  

 
 
O estudo da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) é um método que 

vem sendo usado para a análise da função autonômica cardiovascular frente 

aumentos da poluição atmosférica por material particulado (MP) em diversas 

populações, porém esse efeito em controladores de tráfego e taxistas 

permanece pouco compreendido especialmente durante o exercício. 

Objetivos: O presente estudo teve o objetivo de avaliar a resposta 

autonômica, ao repouso e ao exercício, frente variações da concentração de 

poluição (MP2,5) em indivíduos cronicamente expostos. Métodos: Foram 

estudados 75 trabalhadores da cidade de São Paulo divididos em grupo 

trabalhadores do tráfego (GTT; n=57) e grupo de trabalhadores florestais 

(GTF; n=18), posteriormente os 75 sujeitos foram novamente divididos pela 

presença ou ausência de comorbidades dando origem ao grupo hipertensão 

e/ou diabetes (GHD; n=21) e grupo sem comorbidades (GSC; n=54). As 

medidas de MP2,5 foram realizadas por monitoramento individual da 

exposição ao poluente e as avaliações ambulatoriais da VFC foram 

realizadas em 4 dias diferentes, tanto ao repouso quanto durante o exercício 

leve.  Resultados: Foi observado que aumentos de 10μg/m
3 

de PM2,5 levam 

a redução de HFms2 ao repouso no GTT sem nenhuma alteração durante o 

exercício. Por outro lado o GTF não apresentou mudanças durante o 



 

 

repouso, entretanto, durante o exercício o aumento do poluente leva a 

redução parassimpática (RMSSD), além disso, uma variável observada 

como interveniente nessa mudança foi a carga horária diária de trabalho 

exercida. Quando separados por comorbidades o GHD apresentou redução 

parassimpática ao repouso (HFms2 e HFnu) além de aumento simpático 

(LFnu) e ao exercício redução predominantemente parassimpática (RMSSD, 

LFms2, HFms2), já o GSC apresentou somente redução do LFms2 ao 

repouso sem alterações no exercício.  Conclusão: Pequenos aumentos nas 

concentrações de MP2,5 levaram a alterações autonômicas em sujeitos 

cronicamente expostos, além disso essas alterações são mais evidentes nos 

sujeitos portadores de hipertensão e diabetes do que nos indivíduos 

saudáveis.  

Descritores: Exposição ocupacional/análise, Poluição do ar, Frequência 
cardíaca/fisiologia, Sistema nervoso autônomo, Exercício, Homens, Meia-
idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Alveno, DA. Pollution effect on heart rate variability of taxi drivers and traffic 

controllers in São Paulo city [dissertation]. São Paulo: Faculty of Medicine, 

University of São Paulo; 2012.  

 

The study of heart rate variability (HRV) is a method that has been used for 

the analysis of cardiovascular autonomic function front air pollution increases 

by particulate matter (PM) in many populations, but the effect on traffic 

controllers and taxi drivers remains poorly understood especially during 

exercise. Objectives: This study aimed evaluate the autonomic response, at 

rest and during exercise, compared to variations in the pollution 

concentration (PM2, 5) in chronically exposed subjects. Methods: We studied 

75 workers of the city of São Paulo divided into group traffic workers (GTT, 

n=57) and group of forest workers (GTF, n=18), subsequently the 75 subjects 

were again divided by comorbidities presence or absence leading the group 

hypertension and/or diabetes (GHD, n=21) and group without comorbidities 

(GSC, n=54). PM2,5 measures were performed by individual monitoring of 

pollutants exposure and ambulatory HRV ratings were performed on 4 

different days, both at rest and during light exercise. Results: We found that 

10μg/m3 of PM2,5 increases lead to HFms2 reduction at rest in GTT with no 

change during exercise. Moreover GTF showed no changes at rest, however, 

during exercise, pollutant increased leads to parasympathetic reduction 

(RMSSD) and the daily workload performed also observed as a intervener 

variable in this change. When separated by the comorbidities, GHD 



 

 

decreased parasympathetic at rest (HFms2 and HFnu) as well as increased 

sympathetic (LFnu) and exercise predominantly parasympathetic (RMSSD, 

LFms2, HFms2), the GSC has had only reduced LFms2 at rest without 

changes in exercise. Conclusion: Small increases in the PM2,5 

concentrations led autonomic changes in subjects chronically exposed 

furthermore these changes are more evident in subjects with hypertension 

and diabetes than in healthy individuals. 

Keywords: Occupational exposure / analysis, Air Pollution, Heart Rate / 

physiology, autonomic nervous system, Exercise, Men, Middle Age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 



 

 

1. Introdução 

 

1.1. Poluição 

Segundo a última resolução do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), entende-se como poluente atmosférico qualquer 

forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos e que torne ou possa tornar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo 

à saúde; inconveniente ao bem estar público; danoso aos materiais, à fauna 

e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade (CONAMA. 1990).  

A poluição atmosférica, historicamente, tem sido associada a 

diversos efeitos adversos à saúde humana como no episódio de 1930 

ocorrido no vale de Meuse, quando aumentos nas concentrações de 

poluentes causaram a morte de mais de 60 pessoas em três dias (Nemery et 

al. 2001); em Londres, uma situação semelhante levou a óbito cerca de 4000 

indivíduos em 1952 (Logan 1956) e, nos Estados Unidos da América, na 

cidade de Donora em 1948 houveram cerca de 20 mortes (Braga et al. 2007; 

Shrenk et al. 1949). Estudos recentes apontam efeitos semelhantes relativos 

à morbidade e mortalidade associadas à poluição em cidades brasileiras 

(Gouveia et al. 2006; Santos et al. 2008).  

A cidade de São Paulo, que é uma das maiores capitais do mundo, 

também apresenta altos níveis de poluição atmosférica com médias que 

podem variar entre 18 a 22 µm/m3 de material particulado (MP2,5) (Akinaga et 



 

 

al. 2009; Matsumoto et al. 2010). Até a década de 1980, a poluição do ar em 

São Paulo era de origem predominantemente industrial. Porém, a partir de 

1990, passou a haver um aumento do controle das emissões industriais e 

mudanças na ocupação do solo (Toledo e Nardocci. 2011). Associado a 

isso, ocorreu um aumento da frota de veículos automotores e, hoje, o estado 

de São Paulo possui uma das maiores frotas do mundo com, 

aproximadamente, 18,3 milhões de veículos automotores sendo 13,7 

milhões de passeio movidos a etanol, gasolina e gás, 1,1 milhões a diesel e 

3,5 milhões de motocicletas. Considerando apenas o município de São 

Paulo atualmente, são 7.324.245 de veículos, o que corresponde a 

aproximadamente 31% da frota de todo o estado (CETESB 2008; DETRAN 

2012; IBGE 2011).  Atualmente, a queima de combustíveis fósseis dos 

veículos automotores é considerada a principal fonte de poluição, 

principalmente nos motores movidos a diesel que são responsáveis por 

lançar na atmosfera substâncias tóxicas que podem ser carcinogênicas e até 

mesmo mutagênicas (Bunger et al. 2007).  

A poluição atmosférica é composta pela combinação de partículas 

sólidas com diferentes diâmetros e gases tóxicos à saúde humana. Os 

poluentes mais comumente encontrados na atmosfera são o material 

particulado (MP) e os materiais gasosos que podem ser: ozônio (O3), dióxido 

de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx) 

(Organização Mundial de Saúde – OMS. 2005). O MP é constituído de todo 

o tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera e 

refere-se a uma mistura de partículas que varia em forma, composição e 



 

 

origem e é fortemente associado à poluição automotiva. (Cançado et al. 

2006). As partículas podem ser divididas em primárias ou secundárias. As 

primárias são produzidas diretamente pelas fontes emissoras, como por 

desgaste dos pneus no asfalto, suspensão de poeira, grãos de pólen, 

partículas fúngicas e processos industriais, e as secundárias principalmente 

sulfatos e nitratos geradas pelo processo de conversão de gás a partículas a 

partir de NOx (óxidos de nitrogênio), SOx (óxidos de enxofre) e também 

compostos orgânicos voláteis (COVs). O MP pode também ser classificado 

em frações: grossa, MP10 (com diâmetro superior a 2,5 m) ou fina, MP2,5 

(inferiores a 2,5m) (CETESB 2008; Pope et al. 2000). A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) considera de baixo risco para a saúde as 

exposições agudas (24 horas) menores de 25μg/m3 para MP2,5 e 50μg/m3 

para MP10  e exposições crônicas (médias anuais) abaixo de 10μg/m3 para 

MP2,5  e 50μg/m3 para MP10  (OMS. 2005).  

 

1.2. A Poluição e as Doenças Cardiovasculares 

A poluição atmosférica tem sido frequentemente associada ao 

aumento da morbidade e mortalidade por doenças cardiorrespiratórias nas 

grandes cidades em todo o mundo (Chiusolo et al. 2011; Ito et al. 2011; 

Zhang et al. 2011). Pope et al. (2004) estudaram uma amostra de 500.000 

pessoas adultas residentes em cidades norte americanas observaram que o 

aumento anual de 10μg/m3 nas concentrações de MP2,5 está associado à 

mortalidade por doenças cardiovasculares (4%), respiratórias (6%) e 

neoplasias pulmonares (8%). De maneira semelhante Freitas et al. (2004) 



 

 

constataram que na cidade de São Paulo houve um aumento de 8% na 

mortalidade de idosos e 10% nas internações de menores de 15 anos 

relacionados com o aumento da poluição.  Braga et al. em 2007, verificaram 

que o aumento de 10µg/m3 na poluição por MP10 também está associado ao 

aumento de 4 a 12% nos atendimentos dos prontos socorros por doenças 

respiratórias entre crianças e adolescentes e de 4% por doenças 

cardiovasculares entre adultos com idades entre 45 e 64 anos. Avaliando o 

efeito da redução dos níveis de poluição na morbi-mortalidade, Ballester et 

al. (2008), consideram que reduções de 5 a 10µg/m3 nos valores da média 

anual da poluição estão associadas a uma importante diminuição do número 

de hospitalizações e óbitos em pessoas acima de 30 anos.  

Nessa perspectiva, os mecanismos patofisiológicos que explicam a 

associação positiva entre aumento da poluição, incidência de doenças e 

óbito, são complexos e podem ser explicados por três maneiras: 1) A 

inalação de altas concentrações de poluentes ativa macrófagos, que atuam 

como agentes químicos desencadeando morte celular no interstício 

pulmonar, liberando mediadores pró-inflamatórios e pró-oxidativos, 

consequentemente desencadeando inflamações alveolares fazendo com 

que os poluentes cheguem a corrente sanguínea e ao endotélio dos vasos 

pulmonares (Kumar et al. 2008);  2) A inflamação pode aumentar a formação 

de coágulos e a progressão da arteriosclerose (Simkhovich 2008) com 

consequente aumento do risco de eventos isquêmicos (Lanki et al. 2006) 

podendo ocorrer, de maneira associada, vasoconstrição arterial permanente 

que leva à hipertensão arterial sistêmica (Peretz et al, 2008a) e somado aos 



 

 

efeitos cardiovasculares, a poluição pode ainda originar a produção de 

nitrosaminas que são potencialmente carcinogênicas (Dietrich et al. 2008; 

Pryor e Lightsey. 1981; U.S. Environmental Protection Agency. 2008); 3) Os 

poluentes afetam o sistema nervoso central (SNC) causando alterações no 

equilíbrio da modulação do sistema nervoso autônomo (SNA). Neste sentido, 

um estudo mostrou que quando indivíduos jovens são expostos agudamente 

a altas concentrações de poluentes pode ocorrer predomínio da atividade 

simpática em relação à atividade parassimpática (Magari et al. 2001).  

Conjuntamente, estas condições podem favorecer o surgimento ou 

agravamento de doenças tais como, hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

isquemia do miocárdio, arritimias (Pal et al. 2011; Shakespeare et al. 1994), 

trombose (Mills et al. 2007), disfunção endotelial (Tornqvist et al. 2007) e 

acidente vascular encefálico (Zhang et al. 2011).  

 

1.3. Poluição e Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

A VFC é um método eficaz, não invasivo e amplamente utilizado 

para avaliar modificações no controle autonômico cardíaco tanto em repouso 

quanto em exercício. (Task Force of the European Society of Cardiology the 

North American Society of Pacing Electrophysiology. 1996). Considerando a 

influencia da poluição nesse controle, a VFC pode ser uma importante 

ferramenta para avaliar a modulação autonômica frente a aumentos de MP2,5 

em indivíduos cronicamente expostos. (Park et al. 2005; Santos et al. 2005). 

Verifica-se frequentemente uma associação entre a instabilidade do 

SNA mensurado pela VFC e os aumentos nas concentrações de poluentes 



 

 

atmosféricos (Peretz et al. 2008b). Os dados da VFC podem ser obtidos por 

meio de 2 instrumentos: eletrocardiograma (ECG) e frequencímetro. Várias 

medidas de análise agrupadas em métodos lineares e não lineares podem 

ser utilizadas para avaliação da VFC. Existem diversos tipos de métodos não 

lineares baseados na teoria do caos para avaliação da VFC (Guzzetti et al. 

2005). Para os métodos lineares existem basicamente dois tipos de análise 

da VFC: no domínio do tempo e no domínio da frequência (Task Force of the 

European Society of Cardiology the North American Society of Pacing 

Electrophysiology. 1996).  

A avaliação da VFC permite estabelecer relações com o controle do 

sistema nervoso autônomo (SNA) sobre o coração. O SNA é composto pelo 

sistema nervoso simpático (SNS) e pelo sistema nervoso parassimpático 

(SNP) que a partir de suas fibras eferentes simpáticas lentas e 

parassimpáticas rápidas, modula a frequência cardíaca (FC) (Johnson. 

2000). Tanto a inervação autonômica quanto substâncias químicas, como 

acetilcolina e noradrenalina, podem modificar a atividade cardíaca, o que faz 

com que sejam considerados reguladores dessa atividade, sendo possível 

adaptar-se às variações metabólicas com o objetivo de preservar a 

homeostase. Nesse sentido, a frequência cardíaca (FC) é modulada pelo 

SNA sendo que seu aumento é decorrente da estimulação do SNS e menor 

atividade do SNP. De maneira inversa, a bradicardia depende basicamente 

da ativação parassimpática e inibição simpática (Johnson. 2000; Kandell et 

al. 2000).  Existem diversos fatores que podem interferir no controle 

autonômico como: a respiração, o exercício físico, o estresse mental, as 



 

 

alterações hemodinâmicas e metabólicas, o sono, o ortostatismo, bem como 

compensação de desordens induzidas por doenças. O que se espera de 

indivíduos jovens e sem comorbidades ao repouso, é uma predominância da 

atividade do SNP em relação ao SNS. Enquanto que em indivíduos que 

apresentam fatores de risco como baixos níveis de condicionamento 

cardiorrespiratório, resistência à insulina ou doenças cardiovasculares, pode 

ser observado tanto aumento simpático como diminuição parassimpática 

resultando na diminuição da VFC (Acharya et al. 2006; Paschoal et al. 2006; 

Sullivan et al. 2005). Além do aumento da idade e presença de doenças 

cardiovasculares pré-existentes, atualmente sabe-se que a diminuição da 

VFC, se apresenta como fator de risco para o aparecimento de eventos 

cardíacos (Gold et al. 2005; Villegas et al. 2011).  

O estudo do controle autonômico cardiovascular por meio da análise 

da VFC vem sendo discutido a fim de se elucidar de que maneira a poluição 

exerce interferência nessa variável (Sullivan et al. 2005; Wheeler et al. 

2006). Os resultados sobre esse efeito são controversos quanto aos efeitos 

do aumento de poluentes como: MP10, MP2,5, NO2, ozônio (O3) e partículas 

de carbono no controle autonômico de indivíduos sem comorbidades ou com 

doenças pré existentes como em estudos que mostram uma diminuição 

parassimpática (Schneider et al. 2010; Zanobetti et al. 2010) e outros 

estudos que evidenciam diminuição simpática (Liao et al. 2004). O estudo de 

Hartog et al. (2009) verificou uma diminuição parassimpática sem alterações 

simpáticas em indivíduos com doenças coronarianas associadas ao 

aumento nas concentrações de MP2,5 em cidades européias. Já, Fakhiri 



 

 

(2009) observaram aumento da atividade parassimpática em indivíduos 

saudáveis expostos às altas concentrações de MP2,5. Entretanto, é possível 

encontrar estudos que não observaram alterações significantes na VFC 

frente a variações da concentração desse poluente tanto em indivíduos 

jovens saudáveis (Mills et al. 2011), quanto em idosos com doenças 

cardiovasculares (Sullivan et al. 2005). Possíveis explicações para tantas 

controvérsias podem ser relativas às idades dos sujeitos, métodos de 

medição da poluição ou da VFC, presença de comorbidades, nível de 

condicionamento físico além de variações na composição da poluição e 

concentrações das exposições aos diferentes poluentes. Em suma, 

independentemente da exposição (aguda ou crônica), pode-se notar com 

frequência redução da VFC frente aumentos da poluição. 

 

1.4. Efeitos da poluição no sistema cardiovascular e VFC ao exercício  

Frequentemente, os efeitos da poluição na saúde de jovens e sem 

doenças associadas passam despercebidos ao repouso, entretanto durante 

a prática de atividade física, podem ser evidenciadas alterações relativas à 

exposição a altas concentrações de poluentes como mostram alguns 

estudos que encontraram alterações cardiovasculares como anormalidades 

eletrocardiográficas e diminuição na perfusão miocárdica ao submeter 

adultos jovens a esforços máximos e submáximos (Adir et al. 1999; Volpino 

et al. 2004). Além disso, estudos que avaliaram capacidade aeróbia máxima 

sob diferentes concentrações de poluição, constataram que consumo 

máximo de oxigênio (VO2 máx) e limiar anaeróbio (LA) podem apresentar-se 



 

 

diminuídas em exposições agudas aos poluentes quando comparados aos 

dias menos poluídos ou à exposição ao ar filtrado (Adir et al. 1999;  Carlisle 

e Sharp. 2001). Os efeitos da poluição em indivíduos com doenças 

cardiovasculares podem ser mais evidentes visto que portadores de doença 

coronariana estável apresentaram risco de depressão do segmento ST até 3 

vezes maior durante a realização de teste de esforço submáximo associado 

a aumentos nas concentrações de material particulado MP2,5 quando 

comparados às avaliações nas quais os sujeitos inalavam ar filtrado ou em 

dias menos poluídos (Gold et al. 2005; Pekkanen et al. 2002). Um estudo 

realizado com indivíduos jovens mostrou que a quantidade de partículas 

finas que se depositam no trato respiratório durante a realização de 

exercícios moderados é de 4 a 5 vezes superiores quando comparado ao 

repouso principalmente devido ao aumento da ventilação, fato esse que 

associado ao aumento do estresse cardíaco durante a atividade física, 

podem explicar algumas alterações cardiovasculares dentre elas alterações 

autonômicas identificadas por meio da análise da VFC (Daigle et al. 2003).  

 Assim, a poluição pode ser considerada um fator de risco 

cardiovascular e sua influência no controle autonômico em repouso vem 

sendo estudada. Entretanto, a relação entre o efeito da exposição aos 

poluentes e alterações na VFC durante o exercício até o presente momento 

foi pouco elucidada, possivelmente pela dificuldade de padronização de um 

método de avaliação dessas variáveis ao esforço bem como para a 

realização de medidas individuais dos poluentes inalados. Dentre os estudos 

que relacionam a poluição com a VFC durante o esforço, está o de Gold et 



 

 

al. (2000) que avaliaram 21 indivíduos de meia idade e idosos cronicamente 

expostos à poluição em repouso e ao exercício moderado. Os autores 

observaram que aumentos da poluição levaram à diminuição da VFC por 

meio da redução da atividade parassimpática, porém no exercício, não foi 

encontrada qualquer alteração autonômica relacionada à poluição. De 

maneira semelhante, Langrish et al. (2009) analisaram a resposta aguda da 

VFC de indivíduos jovens durante uma caminhada de 2 horas pelo centro 

urbano de Beijing (China), com e sem o uso de uma máscara facial e os 

autores observaram maior ativação simpática com o uso da máscara facial. 

Ainda nessa direção, outro estudo avaliou o efeito agudo da poluição na 

VFC de jovens ciclistas imediatamente após realizarem percursos pré-

determinados em situações com diferentes concentrações de O3, NO2 e 

MP2,5 e verificaram  um aumento simpático e diminuição parassimpática nas 

situações de maior concentração desses poluentes (Weichenthal et al. 

2011). Tendo em vista a escassez de estudos da VFC durante os exercícios 

relacionados à poluição, mostra-se relevante o estudo de variações 

autonômicas cardiovasculares, durante o esforço, em sujeitos expostos 

cronicamente à poluição, numa tentativa de demonstrar o comportamento 

autonômico mediante as variações diárias das concentrações de poluentes e 

ainda se esse comportamento difere de situações de repouso.  

  Diante de tal perspectiva e tendo como parâmetro a má qualidade 

do ar respirado em regiões metropolitanas das grandes cidades, faz-se 

necessária a realização de estudos para compreensão dos efeitos dos 

poluentes atmosféricos sobre a modulação autonômica do sistema 



 

 

cardiovascular. Torna-se ainda mais relevante o estudo de profissionais que 

estão expostos cronicamente a altos níveis de poluição e possivelmente 

mais suscetíveis a sofrer com efeitos adversos dos poluentes e doenças 

decorrentes dessa exposição (Santos et al. 2005; Wu et al. 2010). 
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivos Gerais  

 

O presente estudo teve o objetivo de avaliar a resposta autonômica, 

ao repouso e ao exercício, frente a variações da concentração de poluição 

em indivíduos cronicamente expostos bem como avaliar se a presença de 

comorbidades interfere nessa resposta. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

- Comparar a resposta autonômica ao repouso e ao exercício, frente a 

variações da concentração de poluição entre trabalhadores de tráfego 

e trabalhadores florestais ao repouso. 

-  Comparar a resposta autonômica ao repouso e ao exercício, frente 

a variações da concentração de poluição entre trabalhadores de 

tráfego e trabalhadores florestais ao exercício. 

- Comparar a resposta autonômica ao repouso e ao exercício, frente a 

variações da concentração de poluição entre indivíduos com 

comorbidades e sem comorbidades ao repouso. 

- Comparar a resposta autonômica ao repouso e ao exercício, frente a 

variações da concentração de poluição entre indivíduos com 

comorbidades e sem comorbidades ao exercício. 
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3. Materiais e método 

3.1. Sujeitos 

O presente estudo foi de caráter observacional e longitudinal e é 

parte integrante de um grande estudo visando avaliar os efeitos da poluição 

na saúde de trabalhadores cronicamente expostos. O presente estudo 

contou com a participação de 104 voluntários sendo 84 trabalhadores de 

tráfego e um grupo controle composto por 20 funcionários do Parque 

Estadual Horto Florestal do município de São Paulo. O grupo controle foi 

escolhido em virtude de trabalhar e residir em uma área mais afastada do 

centro urbano da capital e, portanto, possivelmente menos sujeitos ao 

tráfego intenso, e expostos a menores concentrações de poluentes 

atmosféricos.  

Os critérios de inclusão considerados foram: pertencer ao gênero 

masculino, exercer a mesma função profissional há mais de um ano, realizar 

carga horária de trabalho superior a 6 horas diárias, ter idade inferior a 65 

anos, ser não fumantes ou ex-fumantes há mais de um ano. Os voluntários 

trabalhadores do tráfego e os funcionários do Horto Florestal deveriam ser 

residentes do município de São Paulo. O critério de exclusão foi a não 

realização ou perda de 2 ou mais avaliações. 

 

 

 

3.1.1. Aspectos Éticos 



 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

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

Paulo (HC-FMUSP) (CAPPesq    565/07)) (ANEXO A).  Todos os voluntários 

foram previamente esclarecidos e orientados a respeito de suas 

participações nos testes, do caráter não invasivo destes e também quanto 

aos procedimentos utilizados. Após concordarem em participar do estudo, 

todos os voluntários assinaram um termo de consentimento formal (ANEXO 

B). 

 

3.2. Delineamento Experimental 

Os trabalhadores foram recrutados pelas empresas que trabalham e 

os que cumprissem os critérios de inclusão e aceitassem participar do 

estudo deveriam comparecer ao HC-FMUSP por 5 dias distintos. No primeiro 

dia, foi realizada uma pré-avaliação apenas para a explicação de todos os 

procedimentos, após assinarem um termo de consentimento, passaram por 

avaliação médica, e então, os voluntários eram divididos em duplas para a 

realização das avaliações que compuseram o estudo e eram reagendados 

para outros 4 retornos ao hospital. Cada indivíduo deveria passar por quatro 

avaliações idênticas, sendo estas realizadas uma vez por semana, em 

diferentes dias da semana (3a, 4a, 5a e 6a feira), por 4 semanas consecutivas. 

Por exemplo, caso um indivíduo iniciasse sua participação em uma 4a feira, 

ele deveria retornar na 5a feira da próxima semana e assim 

consequentemente até completar as 4 avaliações. Os dias de início da 

participação de cada sujeito foram escolhidos de maneira aleatorizada por 



 

 

meio de sorteio. Essas avaliações ocorreram no Prédio dos Ambulatórios do 

HC-FMUSP. No dia anterior a cada avaliação, os voluntários receberam um 

medidor portátil e individual para a quantificação das concentrações de MP2,5 

por 24 horas. No dia seguinte, os voluntários retornavam ao hospital no 

período da manhã (09:00 – 11:00h) para a devolução do equipamento. 

Então respondiam a um questionário de intercorrências sobre as últimas 24 

horas (ANEXO C) com a finalidade de observar mudanças no estado geral 

de saúde.  

 Em seguida, foram submetidos à análise da variabilidade da 

frequência cardíaca (VFC) ao repouso e ao exercício. Logo após, o retorno 

do voluntário era reagendado para a próxima semana quando seriam 

repetidos os procedimentos de maneira idêntica. Esses procedimentos foram 

repetidos por 4 semanas seguidas. 

 

3.3. Métodos de Avaliação 

3.3.1. Avaliação Inicial 

Foi realizada apenas para a explicação do protocolo, assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), avaliação médica para 

identificação de presença de doenças e obtenção de dados antropométricos. 

Ao final dos procedimentos os voluntários foram informados sobre os dias, 

horários e local que deveriam comparecer ao HC-FMUSP para o início das 

coletas. Além disso, os sujeitos receberam orientações para a não ingestão 

de bebidas alcoólicas, café e chá, fazerem refeições leves, não realizarem 



 

 

atividades físicas intensas por pelo menos 24 horas antes dos testes e 

levarem roupas e tênis adequados para realização de caminhada em esteira.  

3.3.2. Avaliação do Material Particulado (MP2,5) 

Em cada um dos quatro momentos em que foram avaliados, os 

voluntários receberam e levaram consigo no dia anterior às coletas de 

dados, medidores individuais de MP2,5 que deveriam permanecer 

funcionando por 24 horas até sua entrega no dia seguinte. O MP2,5 foi 

quantificado com um impactador gravimétrico com vazão de 4,0 litros/minuto 

(Air Check XR 5000 – modelo 210-5000). No dia da avaliação, os 

equipamentos foram retirados, então os voluntários foram encaminhados 

para a avaliação da medida da VFC. 

 

3.3.2.1. Amostragem de Campo 

A sonda para coleta do material particulado foi desenvolvida na 

Escola de Saúde Pública da Harvard e utiliza um equipamento para medir 

concentrações de PM2,5 com vazão de 4,0 litros/minuto. O ar entre pela 

porção superior do equipamento através de uma mangueira flexível próxima 

ao ombro do voluntário. O impactador equivale a uma barreira ao fluxo de ar 

capturado que, após acelerado, é direcionado a um disco onde um rebaixo 

acomoda graxa de silicone, chamado de disco impactador. Devido a maior 

inércia, as partículas com diâmetro aerodinâmico maior que 2,5µm, não 

conseguem desviar do disco e se chocam contra sua superfície, aderindo à 

graxa de silicone já depositada. 



 

 

O material particulado remanescente em suspensão no fluxo de ar, 

após desviar do disco impactador, é coletado em um filtro com diâmetro de 

37mm, instalado na parte inferior do impactador. 

A manutenção da vazão constante de ar é feito por um controlador 

de fluxo isotérmico montado na bomba de vácuo que monitora e regula a 

alimentação de força do motor elétrico continuamente, mantendo a vazão de 

ar previamente regulada, ajustada com o uso de um medidor de ar de 

passagem, chamado rotâmetro, montado na entrada de ar. A bomba de 

vácuo já dispõe de um contador de tempo (horímetro), que é zerado logo 

após a regulagem de vazão de ar e imediatamente antes de se iniciar a 

amostragem. 

O amostrador na condição de operação de campo está 

apresentado na Figura 1 e na Figura 2 o sistema de calibração da vazão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 -  Componentes principais do amostrador de material particulado 
fino com vazão de 4 lpm, com impactador desenvolvido na 
Escola de Saúde Pública da Harvard. 
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FIGURA 2:  Sonda de amostragem e calibrador composto por medidor de 
vazão (rotâmetro) e mangueira 

 

3.3.2.2. Análise Laboratorial do Filtro – (Pesagem) 



 

 

A gravimetria consiste na pesagem dos filtros antes e após a coleta 

de material particulado, a fim de se obter a massa do material depositado. A 

partir da massa obtida e, do volume total de ar amostrado no coletor de 

material particulado, é possível calcular a concentração média do material 

particulado inalável fino (PM2,5) no local para o período amostrado. Esta 

etapa requer o controle de umidade e temperatura, que foi realizada em 

laboratório onde os filtros permanecem por um período mínimo de 24 horas 

em um ambiente com controle de temperatura e umidade relativa do ar 

(T≅22oC e UR≅45%), evitando interferência desses fatores nos resultados 

como mostrado na Figura 3. 

Após o período de condicionamento, cada filtro é submetido a três 

pesagens consecutivas em uma balança da marca Mettler Toledo modelo 

UMX2 operando com precisão de 1µg. As pesagens ocorreram com 

intervalo mínimo de 4h. O peso do filtro é definido como a média aritmética 

das 3 pesagens válidas. Em cada pesagem o filtro passou por um eliminador 

de cargas eletrostáticas, com o intuito de se diminuir a eletricidade estática 

presente nos filtro, como mostrado na Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Condicionamento dos filtros antes da pesagem 



 

 

 

Figura 4 - Mesa de pesagem com a balança e o eliminador de carga estática 
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3.3.2.3. Cálculo da Concentração de Poluentes 



 

 

A partir dos resultados da amostragem de campo e do processo 

de pesagem é possível estimar a concentração média do MP2,5 no período 

da amostragem pela aplicação da seguinte equação: 

MP2,5médio [μg.m-3] = (Psujo – Plimpo) / (V) 

Onde: 

- Psujo é a média das 3 pesagens do filtro após a exposição 

- Plimpo é a média das 3 pesagens do filtro antes da exposição 

- V é o volume de ar amostrado no período da amostragem, em m3. 

 

As seguintes condições de amostragem de campo são verificadas 

previamente à aplicação dessa equação, constituindo etapa de validação da 

amostragem e do processo laboratorial: 

- Psujo  >  Plimpo 

-     V medido no totalizador de vazão deve ser compatível (± 15%) com o 

produto da vazão média do indicador de vazão de ar pela duração da 

amostragem, obtida diretamente do horímetro. 

 

 

 

 

 

3.3.3. Avaliação da Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

A realização das medidas foi feita sempre no período da manhã 

entre 09:00 e 11:00h e, inicialmente, os voluntários receberam um 



 

 

questionário de intercorrências sobre as últimas vinte e quatro horas 

(ANEXO C) que consistia em detectar  mudanças recentes relativas ao 

estado geral de saúde e ao uso de medicamentos que pudessem interferir 

ou contra indicar a avaliação.  

Os intervalos R-R foram capturados utilizando o frequencímetro da 

marca Polar modelo RS800 validado para essa população (Gamelin et al. 

2006; Vanderlei et al. 2008). A coleta dos dados de VFC foi avaliada em 4 

momentos: no primeiro momento, chamado de repouso os indivíduos 

permaneceram em decúbito dorsal sobre uma maca (15 minutos), em 

seguida foi solicitado aos indivíduos que ficassem em posição ortostática (7 

minutos), no terceiro momento, os sujeitos foram submetidos a um período 

de exercício em esteira rolante, que consistia em caminhada com 

intensidade leve, entre 60 a 70% da FC máxima, proposta pela fórmula de 

FC máxima predita para a idade do indivíduo = [208- (0,7x idade)] (Tanaka 

et al. 2001) (7 minutos). Finalmente após o exercício os voluntários 

realizaram um período de recuperação novamente em decúbito dorsal (10 

minutos). Todos os momentos foram avaliados em respiração espontânea e 

os sujeitos ainda foram instruídos a não dormirem e nem falarem durante 

todo o procedimento (Task Force of the European Society of Cardiology and 

the North American Society of Pacing and Electrophysiology. 1996). A VFC 

foi registrada durante toda a sessão e a pressão arterial (PA) aferida após o 

último minuto de cada momento por meio de um monitor automático de PA 

de pulso da marca Microlife®.  



 

 

Análise da VFC: Os dados foram gravados no relógio do 

frequencímetro e transferidos via infravermelho para o computador a fim de 

serem analisados pelo Software Polar Precision Performance (release 3.00, 

Kempele, Finlândia). Adicionalmente, os intervalos R-R passaram por uma 

edição manual a fim de se remover os artefatos e batimentos ectópicos que 

foram substituídos pela média dos valores adjacentes (anterior e posterior). 

Os segmentos que apresentaram mais que 3% dos intervalos R-R editados 

foram excluídos da análise.   

Após a transformação de Fourier e filtragem dos ruídos, por meio do 

programa Kubios HRV Analysis Software versão 2.0, cedido pelo grupo de 

Análises de Sinais Biológicos da Universidade de Kuopio (Gall et al. 2004; 

Pichon et al. 2005), os parâmetros da VFC foram analisados no domínio do 

tempo e da frequência. As medidas no domínio do tempo baseiam-se na 

determinação da duração dos intervalos entre os complexos QRS 

(despolarização ventricular). Um parâmetro clássico que reflete a atividade 

parassimpática foi analisado, RMSSD (raiz quadrada da soma das 

diferenças sucessivas entre intervalos RR normais adjacentes ao quadrado). 

A análise no domínio da freqüência é feita por meio de análise espectral dos 

intervalos adjacentes das ondas R. O componente de alta freqüência (HF, 

0.15–0.4 Hz) é mediado, sobretudo, pela atividade vagal, enquanto o 

componente de baixa freqüência (LF, 0.04–0.15 Hz) representa ambas com 

predominância para a modulação simpática. Subprodutos dessa análise, 

como a relação LF/HF, refletem o balanço simpato-vagal sobre o coração 

(Mizukoshi et al. 2010). Foram, portanto, adotados intervalos dos cinco 



 

 

minutos ou trezentos segundos finais de cada fase, considerando os minutos 

iniciais como um período de adaptação (Task Force of the European Society 

of Cardiology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology. 1996). 

 

3.3.4.  Análise Estatística 

Foi realizada análise descritiva para as variáveis: idade, IMC, circunferência 

abdominal, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca 

de repouso, tempo de trabalho, carga horária diária. Os dados estão expressos em 

média e intervalo de confiança (5% – 95%) e valores mínimos e máximos. Para a 

comparação entre grupos foi realizado um teste t, para dados paramétricos (idade, 

Índice de massa corporal – IMC, pressão arterial) e Mann-Whitney nos dados não 

paramétricos como os da VFC. 

Para estimar os efeitos do poluente (MP2,5) nos desfechos ao longo do 

período do estudo foram adotadas as equações de estimação generalizadas 

(generalized estimating equations – GEE) considerando efeitos fixos para medidas 

repetidas. Esse método foi proposto por Zeger e Liang (1986) para análise de dados 

longitudinais ou de medidas repetidas, em que medidas seriadas de determinada 

variável são realizadas ao longo de um período de tempo. Nessa situação, assume-se 

a existência de correlações entre as medidas realizadas em um mesmo indivíduo. 

Além disso, os indivíduos incluídos nos estudo pertencem a um grupo específico de 

trabalhadores expostos ao tráfego. 



 

 

Para as análises de variabilidade da frequência cardíaca foram definidos 

modelos específicos para cada desfecho e poluente, controlando-se para idade, tempo 

de trabalho, tempo diário de exposição, índice de massa corpórea, circunferência 

abdominal, e para a presença de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Os 

resultados, desse modo, foram apresentados como estimativas de variação nos 

desfechos, e respectivos intervalos de confiança de 95%, decorrentes de acréscimos 

de 10 unidades nas concentrações de MP2,5 (µg/m
3
). Foi adotado nível de 

significância para os testes estatísticos de 5% (p<0,05). 
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4. Resultados 

 

Foram estudados 104 indivíduos e 29 foram excluídos, 22 por não 

realizarem ao menos 3 das 4 avaliações propostas (20 trabalhadores do 

tráfego e 2 trabalhadores florestais)  e 7, todos trabalhadores de tráfego, por 

excesso de interferência nos dados do frequencímetro. Finalizaram o estudo 

75 voluntários (57 trabalhadores do tráfego e 18 trabalhadores florestais) e 

os dados antropométricos, clínicos e descritivos da população estudada 

podem ser observados na Tabela 1. Os 2 grupos foram compostos, 

predominantemente, por indivíduos de meia idade e apesar de a idade 

máxima encontrada ter sido de 63 anos, nenhum dos indivíduos do grupo de 

trabalhadores florestais (GTF) e apenas 3,5% indivíduos do grupo de 

trabalhadores do tráfego (GTT) tinham idades acima de 60 anos. O índice de 

massa corporal (IMC) médio de ambos os grupos evidenciou sobrepeso dos 

sujeitos, sendo que 56,1% do GTT e 38,8% do GTF apresentaram IMC entre 

25,0 e 29,9kg/m2 e 22,8% dos GTT e 27,7% do GTF apresentaram IMC 

maior que 30kg/m2 (obesidade). Apesar os sujeitos se apresentarem 

normotensos e normocárdicos ao repouso, as médias de circunferência 

abdominal apresentaram valores limítrofes de risco aumentado para 

doenças cardiovasculares e metabólicas (≅102cm) (OMS, 1998). O GTF 

apresentou maior tempo no exercício da função, entretanto o GTT realiza 

maiores cargas horárias diárias médias. Ainda na Tabela 1, pode-se 

observar que a exposição à poluição por MP2,5 no GTT foi maior que o dobro 

das concentrações a que os trabalhadores florestais foram expostos e 



 

 

apesar disso, os valores médios encontrados nos dois grupos são 

considerados elevados. A média das respostas dos dados de VFC LFms2, 

LFnu, RMSSD, HFms2 e HFnu além da relação entre as unidades 

normalizadas (LF/HF), está demonstrada ao repouso e ao exercício na 

Tabela 1, não foram observadas diferenças para nenhuma das variáveis 

entre os grupos e percebe-se que em ambos, ao repouso, LFms2 e LFnu, e a 

relação LF/HF se apresentam elevados o que sugere uma predominância de 

atividade simpática ao repouso em todos os sujeitos analisados.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Análise descritiva das características biodemográficas e clínicas dos 
participantes do estudo separados pelas profissões. 

N=75 GTT GTF P 

    
ANTROPOMÉTRICOS (n=57) (n=18)  
    
Idade (anos) 45,9 (31,8-59,2) 48,4 (36,1-59,5) NS 
IMC (kg/m2) 27,7 (22,2-34,2) 26,8 (19,5-32,8) NS 
Circunferência Abdominal (cm) 99,4 (81,6-120,4) 98,4(84-114) NS 
    
CLÍNICOS    
    
PAS (mmHg) 120,5 (100,0-146,0) 127,0(107,2-156,7) NS 
PAD (mmHg) 80,1 (70,0-95,0) 79,1(61,5-99,0) NS 
FC repouso (bpm) 71 (55,6-89,2) 67,3(53,5-85,7) NS 
Tempo de trabalho (anos) 9,6 (1,0-20,2) 16(4,2-29,4)* 0,003 
Carga Horária diária (horas) 11,1 (6,0-16,0) 9,2(9,0-10,0)* 0,030 

    
POLUIÇÃO    
    
MP2,5 (µg/m3) 46,0 (16,3-96,9) 22,3 (7,2–38,3)* 0,001 
    
VFC REPOUSO    
    
RMSSD 25,4 (10,0-51,1) 24,4 (9,3-50,5) NS 
LFms2 683,2 (68,8-2088,2) 583,6 (57,9-1439,9) NS 
HFms2 258,7 (30,9-908,7) 245,9 (25,3-929,9) NS 
LFnu 71,1 (42,2-90,7) 71,2 (40,1-90,7) NS 
HFnu 28,8 (9,2-57,7) 28,7 (9,2-59,8) NS 
LF/HF 3,9 (0,7-9,7) 3,7 (0,6-10,0) NS 
    
VFC  EXERCÍCIO 
 

   

RMSSD 4,8 (2,4-8,9) 4,7 (2,4-7,5) NS 
LFms2 23,4 (3,0-66,0) 31,8 (3,0-114,7) NS 
HFms2 8,0 (1,0-25,4) 9,7 (1,0-33,9) NS 
LFnu 71,1 (42,2-90,7) 73,3 (46,6-91,7) NS 
HFnu 28,8 (7,9-58,4) 26,8 (8,3-53,3) NS 
LF/HF 4,1 (0,7-11,5) 4,0 (0,8-11,0) NS 

Legenda: Os dados estão apresentados como média e intervalo de confiança de 95%.  IMC – 
Índice de massa corporal; cm – centímetros; kg/m

2
 – kilograma por metro quadrado; PAS – Pressão 

arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; mmHg – milímetros de mercúrio; FC repouso – 
frequência cardíaca de repouso; MP2,5 – material particulado; µg/m

3 
 - micrograma por metro cúbico; 

VFC – variabilidade da frequência cardíaca; RMSSD - raiz quadrada da soma das diferenças 
sucessivas entre intervalos RR normais adjacentes ao quadrado; LF - componente de baixa 
frequência; HF – componente de alta frequência; ms – milissegundos; LF/HF – relação simpático-
parassimpática; GTT – grupo de trabalhadores do tráfego; GTF – grupo de trabalhadores florestais; 
NS – não significativo; * - p<0,05. 



 

 

Na Tabela 2, verifica-se que o aumento de 10 unidades de MP2,5 

leva a uma redução do HFms2 nos trabalhadores de tráfego ao repouso e 

também redução de RMSSD nos trabalhadores florestais ao exercício que 

sugere redução parassimpática nessas situações. Foram apresentadas na 

tabela 3 somente as análises de equações de estimativas generalizadas 

(GEE) dos dados da VFC que apresentaram significância em relação ao 

poluente. Pode ser observado na Tabela 3 que apesar de terem sido 

controladas outras variáveis consideradas possivelmente intervenientes na 

regulação autonômica, o material particulado é o único fator que interfere na 

redução do HFms2 ao repouso no GTT, já no exercício do grupo GTF, além 

do MP2,5 a carga horária é um fator que amplifica essa  relação negativa com 

o RMSSD. Foram considerados para um p<0,05 os resultados de Z robusto 

que apresentaram valores superiores a 1,96. 

 

Tabela 2 - Efeito da variação de 10 unidades de MP2,5  sobre os marcadores 
da VFC no repouso e no exercício do GTT e GTF. 

 REPOUSO EXERCÍCIO 
 GTT GTF GTT GTF 

RMSSD -0,36 -0,10 -0,02 -0,26* 
LFms2 -28,7 -3,90 -0,62 -8,05 
HFms2   -9,82* -1,38 0,06 -1,80 
LFnu 0,55 0,48 0,05 0,66 
HFnu -0,56 -0,48 -0,06 -0,06 
LF/HF -0,02 -0,16 -0,04 0,25 

Legenda: Os dados estão apresentados como variações dos desfechos com respectivos 
intervalos de confiança (95%). Foram incluídas nos modelos específicos as seguintes 
covariáveis: MP2,5, idade, tempo de trabalho em anos, carga de trabalho diária em horas e 
circunferência abdominal, * p<0,05.  

 

 



 

 

Tabela 3 – Modelo de equação de estimativa generalizada evidenciando 
redução do HFms2 ao repouso do GTT e  RMSSD ao 
exercício de GTF. 

 HFms2 no GTT ao repouso RMSSD no GTF ao Exercício 
 VARIAÇÃO Z ROBUSTO VARIAÇÃO Z ROBUSTO 

MP2,5 -0,98* -1,98 -0,02* -2.06 
Idade -4,31  -1,71 0,001 0,03 
T. Trabalho -1,84 -0,71 0,08 1,53 
C. Horária -10,71 -1,68 -0,54* -2,70 
C. Abdom -0,99 -0,54 0,007 0,19 

Legenda: Dados de RMSSD, controlados para partículas finas de material particulado 
(MP2,5), Idade, Tempo de trabalho (T. Trabalho), Carga horária diária (C. Horária), 
circunferência abdominal (C. Abdominal).  * (p<0,05)  

 

A presença de comorbidades foi considerada e neste caso os 

indivíduos dos grupos (GTT e GTF) foram avaliados como grupo único e 

então divididos pela presença ou ausência de diabetes mellitus (DM) e/ou 

hipertensão arterial sistêmica (HAS). Assim, foram formados 2 grupos, um 

deles composto por  21 indivíduos com diagnóstico médico de HAS e/ou DM, 

denominado (GHD). O outro grupo foi composto por 54 indivíduos sem 

comorbidades denominado (GSC). 

Os dados antropométricos, clínicos e descritivos da população 

estudada estão apresentados na Tabela 4 e foi observado que os indivíduos 

saudáveis são mais jovens, com menor IMC e circunferência abdominal que 

os sujeitos com comorbidades. Os grupos (GHD e GSC) apresentaram 

valores normais de pressão arterial (PA) e frequência cardíaca (FC), mas a 

pressão arterial sistólica (PAS) e a FC se apresentam mais elevadas no 

GHD.  

Não foram encontradas diferenças entre os grupos para as médias 

de concentrações de MP2,5, apesar disso na análise dos valores basais da 

VFC ao repouso, pode-se observar maior atividade autonômica no grupo 



 

 

saudável nas variáveis simpáticas e parassimpáticas (RMSSD, LFms2, 

HFms2). Durante o exercício, o RMSSD não mostrou diferença entre os 

grupos, entretanto foram observados novamente que os sujeitos saudáveis 

respondem com maiores valores para: LFms2, HFms2, LFnu e a relação 

LF/HF e menores valores basais de HFnu em relação aos sujeitos do GHD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 4 – Análise descritiva das características biodemográficas e clínicas 
dos participantes do estudo separados pela presença ou 
ausência de comorbidades. 

N=75 GHD GSC P 

    

ANTROPOMÉTRICOS (n=21) (n=54)  

Idade (anos) 53,7 (47,0-63,0) 43,5 (31,0-56,3)* 0,001 

IMC (kg/m2
) 31,1 (27,3-37,3) 26,1 (20,0-33,3)* 0,001 

Circ. Abdominal (cm) 110,4(96,9-127,4) 94,7(80,0-109,0)* 0,001 

    

CLÍNICOS    

PAS (mmHg) 129,1 (113,0-150,0) 121,5(100,0-156,0)* 0,003 

PAD (mmHg) 81,8 (66,0-99,0) 78,6(61,0-94,0) 0,124 

FC repouso (bpm) 73,2 (58,0-90,0) 66,0(53,0-86,0)* 0,001 

T. de trabalho (anos) 15,4 (2,0-29,0) 9,3(1,0-19,0)* 0,003 

Carga Horária diária (horas) 10,6 (7,0-16,0) 10,5(6,0-16,0) 0,742 

    

POLUIÇÃO    

MP2,5 (µg/m
3
) 33,7 (11,4-79,2) 36,5 (12,6 – 76,7) 0,206 

    

VFC REPOUSO    

RMSSD 19,2 (7,0-38,0) 27,5 (11,8-59,4)* 0,001 

LFms
2
 382,0 (51,7-1147,9) 767,8 (103,0-2165,8)* 0,001 

HFms
2
 144,4 (15,9-395,1) 299,5 (46,6-1011,6)* 0,001 

LFnu 71,4 (34,8-94,6) 71,0 (43,2-89,0) 0,502 

HFnu 28,5 (5,3-65,1) 28,9 (10,9-56,7) 0,524 

LF/HF 4,7 (0,5-17,5) 3,5 (0,7-8,1) 0,572 

    

VFC 

EXERCÍCIO 

   

RMSSD  5,0 (2,3-10,8) 4,7 (2,4-7,9) 0,799 

LFms
2
 16,5 (2,0-44,0) 27,8 (5,0-78,7)* 0,001 

HFms
2
 6,4 (1,0-16,4) 9,2 (1,0-31,5)* 0,001 

LFnu 66,0 (34,5-87,2) 73,7 (48,3-92,6)* 0,001 

HFnu 34,0 (12,7-65,4) 26,2 (7,3-51,6)* 0,001 

LF/HF 2,8 (0,5-6,3) 4,6 (0,9-12,6)* 0,001 

Legenda: Os dados estão apresentados como média e intervalo de confiança de 95%.  IMC – 
Índice de massa corporal; cm – centímetros; kg/m

2
 – kilograma por metro quadrado; PAS – Pressão 

arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; mmHg – milímetros de mercúrio; FC repouso – 
frequência cardíaca de repouso; MP2,5 – material particulado; µg/m

3 
 - micrograma por metro cúbico; 

VFC – variabilidade da frequência cardíaca; RMSSD - raiz quadrada da soma das diferenças 
sucessivas entre intervalos RR normais adjacentes ao quadrado; LF - componente de baixa 
frequência; HF – componente de alta frequência; ms – milissegundos; LF/HF – relação simpático-
parassimpática; GHD – grupo com diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica; GSC – grupo 
sem comorbidades; NS – não significativo; * - p<0,05. 

 



 

 

Na tabela 5 verifica-se que o aumento de 10 unidades de MP2,5 no 

GHD leva a uma redução do HFms2, HFnu e LFnu e no GSC podemos 

observar maior redução do LFms2 ao repouso. Durante o exercício, o 

aumento do MP2,5 reduz o RMSSD,  HFms2 e LFms2 no GHD, evidenciando 

maior retirada vagal em ambas situações sendo que no GSC não foi 

observado nenhum efeito.  

 
Tabela 5 - Efeito da variação de 10 unidades de MP2,5  sobre os marcadores 

da VFC no repouso e no exercício do GHD  e GSC. 

 REPOUSO EXERCÍCIO 
 GHD GSC GHD GSC 

RMSSD -0,32 -0,42 -0,30* 0,03 
LFms2 22,69 -42,85* -5,14* -0,71 
HFms2 -26,28* -8,21 -1,27* 0,20 
LFnu 2,09* -0,01 0,29 -42,48 
HFnu -2,09* 0,08 0,18 -0,07 
LF/HF 0,09 -0,03 0,09 0,04 

Legenda: Os dados estão apresentados como variações dos desfechos com respectivos 
intervalos de confiança (95%). Foram incluídas nos modelos específicos as seguintes 
covariáveis: MP2,5, idade, tempo de trabalho em anos, carga de trabalho diária em horas e 
circunferência abdominal, * p<0,05.  

 

Foram apresentadas nas tabelas 6, 7 e 8 somente as análises de 

equações de estimativas generalizadas (GEE) dos dados da VFC que 

apresentaram significância em relação ao poluente. A Tabela 6 evidencia 

que foi avaliado o papel de variáveis MP2,5, idade, tempo de trabalho, carga 

horária e circunferência abdominal na redução autonômica parassimpática e 

aumento simpático ao repouso do GHD e verificou-se que além de MP2,5 a 

carga horária de trabalho e circunferência abdominal foram as únicas que 

determinam esse efeito para HFms2 e nos valores normalizados tanto de LF 

quanto de HF, somente a idade interfere com a mesma magnitude e com 

sinais invertidos.  



 

 

 

Tabela 6 – Modelo de equação de estimativa generalizada evidenciando 

redução do HFms2, HFnu e aumento de LFnu relacionado ao 

aumento de MP2,5 no repouso do GHD. 

 HFms LFnu HFnu 

 Estimado Z Robusto Estimado Z Robusto Estimado Z Robusto 

MP2,5 -2,62* -2,51 0,20* 2,61 -0,20* -2,61 
Idade 1,83 1,05 -1,91* -2,35 1,91* 2,35 
T. Trabalho 2,50 0,98 -0,32 -0,95 0,32 0,95 
C. Horária -28,06* -6,00 0,24 0,28 -0,24 -0,28 
C. Abdom -2,58* -2,42 0,05 0,37 -0,05 -0,37 

Legenda: Dados de RMSSD, controlados para partículas finas de material particulado 
(MP2,5), Idade, Tempo de trabalho (T. Trabalho), Carga horária diária (C. Horária), 
circunferência abdominal (C. Abdominal).  * (p<0,05)  
 
 

Na tabela 7 para as mesmas variáveis controladas observa-se que a 

redução do LFms2 apresenta influência somente da idade ao repouso no 

GSC. 

 

 

 

 

Tabela 7 – Modelo de equação de estimativa generalizada (GEE) 

evidenciando redução do LFms2 relacionado ao aumento de  

MP2,5 no exercício do GSC. 

 LFms2 

 VARIAÇÃO Z ROBUSTO 

MP2,5  -4,28* -2,71 
Idade -17,04* -2,66 
T. Trabalho -6,54 -0,91 
C. Horária -3,83 -0,18 
C. Abdom 4,96 0,66 

Legenda: Dados de LFms, controlados para partículas finas de material 

particulado (MP2,5), Idade, Tempo de trabalho (T. Trabalho), Carga horária 

diária (C. Horária), circunferência abdominal (C. Abdominal). 



 

 

 

Na tabela 8 para as mesmas variáveis controladas observa-se que 

somente o RMSSD apresenta influência da idade durante o exercício dentre 

as reduções de LFms2, RMSSD e HFms2, frente aumentos de MP2,5. 

 

 

 

Tabela 8 – Modelo de equação de estimativa generalizada (GEE) 

evidenciando redução do RMSSD, LFms2 e HFms2  relacionado 

ao aumento de MP2,5 no exercício GHD. 

 RMSSD LFms2 HFms2 

 Variação Z Robusto Variação Z Robusto Variação Z Robusto 

MP2,5 -0,03* -2,45 -0,51* -2,11 -0,12* -2,29 
Idade 0,20* 2,79 1,90 1,70 0,45 1,72 
T. 
Trabalho 

0,07 1,21 -1,09 -1,65 -0,20 -1,05 

C. Horária 0,03 0,39 1,57 1,15 0,19 0,70 
C. Abdom 0,007 0,04 1,05 1,67 -0,02 -0,15 

Legenda: Dados de RMSSD, controlados para partículas finas de material particulado 
(MP2,5), Idade, Tempo de trabalho (T. Trabalho), Carga horária diária (C. Horária), 
circunferência abdominal (C. Abdominal).  * (p<0,05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussão 
 

 



 

 

5. Discussão 

 

Nossos dados mostram que pequenos aumentos nas concentrações 

de MP2,5 levaram à redução parassimpática nos trabalhadores de tráfego ao 

repouso enquanto que nos indivíduos menos expostos à poluição isto só 

ocorre durante o exercício. Além disso, o aumento da carga horária diária de 

trabalho nesses sujeitos se apresenta como uma variável que amplifica o 

efeito do poluente.  

Nossos resultados mostraram que os dois grupos analisados não 

apresentaram diferenças em relação à idade, dados antropométricos e 

clínicos. Apesar de os trabalhadores do tráfego serem expostos a maiores 

concentrações de MP2,5, ambos os grupos foram expostos a concentrações 

superiores às recomendadas para baixo risco de doenças cardiovasculares 

(MP2,5  < 10µg/m3) (OMS, 2005). Isto mostra que, apesar de termos avaliado 

funcionários do horto florestal, que fica localizado há mais de 12km do centro 

de São Paulo, suas exposições ao MP2,5 eram elevadas. Os valores de 

MP2,5 encontrados em nosso estudo estão de acordo com as médias 

ambientais de concentração desse poluente no município de São Paulo que 

variam de (18 a 22µg/m3) (Akinaga et al. 2009; Matsumoto et al. 2010), 

sendo que os trabalhadores de tráfego estavam expostos ao dobro dessas 

concentrações. O fato de todos os trabalhadores estarem expostos a 

grandes quantidades de MP2,5, talvez explique porque não foram observadas 

diferenças entre os valores basais dos dados da VFC dos dois grupos. Outro 

fato que mostra a elevada exposição é que os valores de LF e LF/HF 



 

 

estarem aproximadamente 50% mais altos do que o esperado em indivíduos 

saudáveis, indicando que esses sujeitos tem elevada atividade simpática no 

controle autonômico basal (Task Force of the European Society of 

Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology 

1996). 

Os resultados das respostas da VFC frente aos aumentos de MP2,5 

encontrados na literatura são variadas devido às diferenças metodológicas. 

Por exemplo, a maioria dos estudos não avalia as exposições individuais e 

considera medidas de uma estação central como referência para todos os 

sujeitos (Gold et al. 2000; Schneider et al. 2010). Ou ainda, a medida da 

VFC é aferida por médias obtidas durante atividades cotidianas dos sujeitos 

(Liao et al. 1999; Park et al. 2005). Além disso, populações diferentes da 

nossa, como jovens saudáveis, podem não apresentar efeitos frente 

aumentos do MP2,5 (Mills et al. 2011), ou ainda, ocorrer maior ativação 

parassimpática como resposta protetora frente aumento da poluição 

(Riediker et al. 2004). Por outro lado, idosos (Sullivan et al. 2005) e 

cardiopatas (Zanobetti et al. 2010) evidenciam maiores semelhanças com 

nossos resultados. Grandes variações nas concentrações de MP2,5 podem 

causar mudanças nas respostas autonômicas, Wu et al. (2010) observaram 

reduções predominantemente parassimpáticas em taxistas que foram 

expostos a níveis de poluição superiores aos dos nossos trabalhadores do 

tráfego. Idosos expostos a baixas concentrações não apresentaram 

variações (Sullivan et al. 2005). Resultados compatíveis com os do presente 

estudo que observou que em trabalhadores florestais, os menores níveis de 



 

 

MP2,5 parecem ter sido a principal causa da ausência de alterações 

autonômicas. Por outro lado, foi observado que mudanças diárias nas 

concentrações do MP2,5 reduziram a atividade parassimpática mesmo em 

sujeitos cronicamente expostos como os trabalhadores do tráfego ao 

repouso. Uma possível explicação para essa redução é que a inalação de 

MP2,5 ativa reflexos neurais locais que promovem um processo inflamatório 

de baixa intensidade nas vias aéreas induzindo a via do estresse oxidativo. 

Assim, o poluente atinge a corrente sanguínea e devido ao fato de os 

trabalhadores do tráfego já apresentarem valores simpáticos basais bastante 

aumentados, a resposta compensatória seria a redução da atividade 

parassimpática (Chuang et al. 2007; Kumar et al. 2008). A redução 

parassimpática frente a aumentos da poluição também foi observada em 

populações de idosos (Park et al. 2005) e cardiopatas (Schneider et al. 2010; 

Zanobetti et al. 2010). 

Exercitar-se em ambientes poluídos pode causar o aparecimento de 

batimentos ectópicos, supradesnivelamento de segmento ST e 

consequentemente, maior probabilidade de eventos isquêmicos (Gold et al. 

2005; Lanki et al. 2006; Volpino et al. 2004). Poucos estudos avaliaram o 

efeito da poluição no controle autonômico cardiovascular durante o exercício 

e o presente estudo foi o primeiro a avaliar esse efeito em indivíduos 

cronicamente expostos. Ao contrário de nossa hipótese inicial, não houve 

resposta durante o exercício nos trabalhadores de tráfego. Weichenthal et al. 

(2011), observaram redução parassimpática frente aumento de MP2,5 em 

indivíduos jovens que pedalaram por uma hora em dias distintos. 



 

 

Interessantemente, apesar de os nossos sujeitos serem cronicamente 

expostos, mais velhos e com maior número de comorbidades, observamos 

redução parassimpática durante o exercício somente no grupo controle. O 

que pode ser atribuído ao fato de esses trabalhadores serem expostos a 

menores concentrações diárias de poluição, suficiente para ocasionar 

variação autonômica apenas frente aumento do estresse cardiovascular. 

Além disso, a realização de maior carga horária diária de trabalho parece 

reforçar essa retirada vagal, já que esses trabalhadores fazem 

aproximadamente 10 horas de jornada diária e estão na função a mais 

tempo do que os trabalhadores de tráfego. Estes resultados são compatíveis 

com os obtidos por Kageyama (1998) que observaram que sujeitos que 

trabalham por maiores períodos diários apresentam diminuição 

parassimpática. Durante o exercício é esperada uma redução 

parassimpática (Schuchert et al. 2005), entretanto, os trabalhadores de 

tráfego, por apresentarem alterações frente a aumentos do MP2,5 mesmo ao 

repouso, que é uma situação estável, quando submetidos ao estresse físico, 

responderam com maior instabilidade autonômica do que os indivíduos 

menos expostos, independentemente da poluição.  

Outro fator que talvez explique a redução parassimpática frente 

aumentos de MP2,5 observada em nosso estudo, é o elevado número de  

trabalhadores com comorbidades (±30%) tais como a circunferência de 

cintura com valores limítrofes para alto risco de doenças cardiovasculares 

(>102cm) (OMS,1998) bem como a presença de diabetes mellitus e 

hipertensão arterial sistêmica dos indivíduos cronicamente expostos. O 



 

 

desequilíbrio autonômico vem sendo estudado como causa ou consequência 

de doenças como hipertensão (Mansia et al. 2007) e diabetes (Colon et al. 

2010). Existem evidências que indivíduos portadores de comorbidades 

apresentam redução nos indicadores da VFC e maior desequilíbrio do 

controle autonômico cardiovascular (Boer-Martins et al. 2011; Pal et al. 

2011). Quando essas populações são expostas a aumentos nas 

concentrações de MP2,5 apresentam respostas semelhantes as encontradas 

nos nossos trabalhadores de tráfego com maiores reduções na resposta 

parassimpática, comparadas a populações saudáveis, mesmo em níveis 

mais baixos de MP2,5 do que os nossos (2,0–26,0µg/m3), entretanto, esses 

sujeitos não eram cronicamente expostos. As semelhanças entre os 

achados sugerem que o fato de ser cronicamente exposto a altos níveis de 

MP2,5 pode ser considerado um fator de risco para hipertensão e diabetes 

mellitus (Liao et al. 1999; Park et al. 2005; Zanobetti et al. 2010).  

Sendo assim, optamos por separar novamente os sujeitos 

analisados pela presença ou ausência de comorbidades (hipertensão arterial 

sistêmica e diabetes mellitus) a fim de verificar a diferença do efeito da 

poluição no comportamento autonômico desses sujeitos comparado aos 

sujeitos não portadores dessas doenças. Foram observados que ao 

repouso, os indivíduos do GHD apresentam aumento da atividade simpática 

e redução parassimpática e durante o exercício apresentam redução de 

LFms2 e HFms2 que sugere redução predominantemente parassimpática. Já 

os sujeitos do GSC responderam somente com redução de LFms2 que pode 



 

 

indicar tanto atividade simpática quanto parassimpática ao repouso e sem 

alterações ao exercício.  

Como esperado, nossos dados evidenciam, que os portadores de 

comorbidades são mais velhos, com maior IMC e circunferência abdominal 

do que os indivíduos do GSC já que esses são fatores de risco para doenças 

cardiovasculares e metabólicas (OMS, 1998), apesar dessas diferenças, 

ambos os grupos se mostraram normocárdicos e normotensos, entretanto os 

valores de FC e PAS dos sujeitos do GSC foram inferiores aos do GHD. 

Além disso, os sujeitos sem comorbidades exercem suas funções a menos 

tempo do que o GHD, justificado pelo fato de serem, em média 10 anos mais 

jovens. Os dois grupos foram expostos às mesmas concentrações de 

poluição, entretanto as médias de ambos foram mais de três vezes 

superiores ao recomendado como valor de baixo risco para médias anuais 

de exposição ao MP2,5 (10µg/m3) (OMS, 2005). Diferentemente da análise 

por profissões, os valores basais de VFC evidenciaram diferenças entre os 

grupos tanto ao repouso quanto durante o exercício. No GHD ao repouso, 

pode ser observada menor atividade simpática e parassimpática em relação 

ao GSC, mostrando que hipertensos e diabéticos, apresentam menor 

atividade autonômica quando comparados aos sujeitos saudáveis, resultado 

que é condizente com achados de outros estudos (Boer-Martins et al. 2011; 

Pal et al. 2011). Ao exercício, as diferenças encontradas são semelhantes 

apresentando no GHD menor ativação autonômica parassimpática e maior 

ativação simpática. 



 

 

Uma possível explicação para o desequilíbrio autonômico observado 

nos sujeitos portadores de comorbidades é que os vasos sanguíneos são 

ricamente inervados por fibras simpáticas vasoconstritoras (Barret et al. 

2010). Além dos mecanismos comuns pelos quais a poluição altera o 

controle autonômico em populações saudáveis descritos anteriormente, o 

desequilíbrio da relação simpático-parassimpática pode alterar a 

sensibilidade dos barorreceptores e tanto o aumento simpático como a 

redução parassimpática podem ter como reflexo o aumento da pressão 

arterial (Manabe et al. 2007). Além disso, esse desequilíbrio autonômico 

pode levar ao aumento da sensibilidade a insulina por diminuição da 

expressão do GLUT 4, que é uma proteína situada na membrana 

plasmática, responsável pela translocação da glicose para dentro da célula,  

reduzindo dessa maneira a dissipação de energia podendo levar os 

indivíduos ao sobrepeso e obesidade (Singh et al. 2000). 

Concomitantemente, essa resistência à insulina altera o equilíbrio 

hipotalâmico, responsável pelo controle do SNA, o que também pode reduzir 

os níveis da modulação autonômica em indivíduos portadores de diabetes 

(Frontoni et al. 2005; Tonhajzerova et al. 2008).  

Na análise ao repouso, observamos que aumentos nas 

concentrações de MP2,5 levam a reduções parassimpáticas no GHD, além 

disso, carga horária de trabalho e circunferência de cintura são fatores que 

intensificam esses resultados. Um estudo que avaliou adultos jovens e 

idosos evidenciou predominantemente redução parassimpática frente 

aumentos de concentrações de MP2,5. Foi observado que os portadores de 



 

 

HAS e DM respondem com maior intensidade, aos aumentos de MP2,5 do 

que os sujeitos saudáveis já que a própria doença leva a essa redução 

independentemente da poluição (Park et al. 2005). Ao avaliar sujeitos com 

doenças cardiovasculares expostos a diferentes concentrações de MP2,5, 

Hartog et al. (2006) observaram também redução parassimpática, achado 

que condiz com nossos achados. Além disso, constataram que os sujeitos 

que fazem uso de medicamentos como betabloqueadores respondem com 

menor intensidade do que os que não fazem uso desse medicamento.  

Apesar de os sujeitos do GSC analisados não serem portadores de doenças, 

eram cronicamente expostos a altos níveis de poluição o que talvez explique 

o fato de apresentarem valores basais parassimpáticos normais e simpáticos 

aumentados. Sabe-se que aumentos de MP2,5 levam a redução da atividade 

autonômica, entretanto  no GSC foi observada somente redução do LFms2 

que pode refletir tanto atividade simpática quanto parassimpática.   

Este foi o primeiro estudo a analisar a resposta do sistema nervoso 

autônomo frente aumentos da poluição em diabéticos e hipertensos durante 

o exercício leve. Nossos dados mostram que os indivíduos do GSC não 

apresentaram nenhuma alteração frente ao aumento da poluição ao 

exercício, possivelmente pelo fato de serem mais jovens, com IMC e 

circunferências de cintura normais e também por não apresentarem doenças 

associadas. Além disso, talvez a intensidade do esforço proposta não tenha 

sido suficiente para promover alterações significativas nesta população. Fato 

que corrobora com os achados de Mills et al. (2011) que justifica esses 

achados como um efeito protetor cardiovascular desses sujeitos frente a 



 

 

exposição de poluentes. Constatamos, que diferentemente dos indivíduos 

saudáveis, no GHD, os sujeitos apresentam redução predominantemente 

parassimpática (RMSSD e HFms2) esse fato sugere que independente da 

situação (repouso ou exercício), o aumento do MP2,5 pode levar a maior 

desequilíbrio autonômico cardiovascular em sujeitos portadores de 

comorbidades, sendo que o aumento da idade parece ser o único fator 

interveniente que intensifica essa redução autonômica parassimpática ao 

exercício (Paschoal et al. 2006).  

Em geral, as reduções parassimpáticas, independentemente da 

poluição, têm sido relacionadas com alterações cardiovasculares (Brook et 

al. 2009) e consequentemente com a presença de doenças cardiovasculares 

(La Rovere et al. 2003), diabetes (Boer-Martins et al. 2012) e obesidade 

(Windham et al. 2012). A maior relevância de nosso estudo esteve em 

observar que o aumento da poluição leva a maiores alterações autonômicas 

em diabéticos e hipertensos do que nos sujeitos sem comorbidades 

principalmente durante o exercício leve. Assim a VFC pode ser considerada 

uma importante ferramenta que pode ser utilizada para identificar 

precocemente alterações no controle autonômico cardiovascular de 

indivíduos cronicamente expostos ao MP2,5. 

O presente estudo contou com algumas limitações. As avaliações de 

VFC foram realizadas por meio de um frequencímetro, que foi escolhido por 

ser um instrumento de baixo custo, fácil manuseio, fidedigno e que tem sido 

amplamente utilizado para a realização das medidas de VFC. Apesar de a 

maior parte de outros estudos utilizarem o eletrocardiógrafo para essa 



 

 

avaliação parece não haver diferença entre os dois métodos (Vanderlei et al. 

2008). A intensidade do exercício foi padronizada, objetivando avaliar as 

respostas ao exercício e reduzir o número amostral, além de ser mais 

compatível com as atividades diárias. Porém, possivelmente, o exercício 

intenso pudesse levar ao aparecimento de outras alterações autonômicas. A 

terceira limitação é que a VFC foi mensurada após as medidas das 

concentrações de poluentes, realizadas por (24h) e não foi possível 

identificar o efeito da poluição durante a exposição. Por último, Além disso, 

não foram analisadas as ações e possíveis interferências de outros 

poluentes, porém existem evidências que, o MP2,5 parece ser o poluente 

com maior influência na VFC (Colon et al. 2006).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 
 



 

 

6. Conclusão 

 

Em resumo, nossos resultados mostraram que mesmo pequenos 

aumentos nas concentrações de MP2,5 levam a diminuição da atividade 

parassimpática ao repouso em trabalhadores do tráfego. Por outro lado o 

grupo controle apresentou diminuição da atividade parassimpática somente 

durante o exercício e a carga horária diária de trabalho é uma variável que 

amplifica essa redução.  Quando separados pela presença de comorbidades 

os sujeitos portadores de comorbidades apresentaram predominantemente 

redução parassimpática ao repouso. A carga horária de trabalho e 

circunferência abdominal foram observados como fatores que amplificam 

essa resposta. Os indivíduos do grupo sem comorbidades responderam com 

redução do LFms2 ao repouso e além do MP2,5, a idade foi o único fator que 

apresentou influência nessa redução. Durante o exercício apenas o GHD 

apresentou redução parassimpática sem alterações no GSC evidenciando 

que a presença de comorbidades é um fator importante na relação entre 

poluição e controle autonômico independentemente da exposição. Apesar 

dos presentes resultados, os achados na literatura se apresentam 

controversos, portanto sugere-se que outros estudos sejam realizados a fim 

de se determinar o efeito das variações da poluição no controle autonômico 

de seres humanos. 
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ANEXO B 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

_____________________________________________________________
Prezado Senhor: 

O senhor está sendo convidado a participar de uma pesquisa para 
avaliar o efeito da poluição do ar de São Paulo na saúde das pessoas. 
Leia cuidadosamente este documento e faça todas as perguntas que 
quiser antes de decidir se quer participar do estudo. Sua decisão de 
concordar em participar deste estudo é voluntária.  
I - IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE:.......................................................................... 
2. DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ................. SEXO :  M (   ) F (   )  

DATA NASCIMENTO:  ......../......../......  
ENDEREÇO: ................................................................................  
Nº: ......................... APTO: ........... BAIRRO: ......................................... 
CIDADE: ..................................... 
CEP:................................ TELEFONE: DDD (.........) .................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL.............................................................................. 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor ou curador, etc.) 
............................................ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: .................................SEXO:  M (   )   F (   )   
DATA NASCIMENTO:  ....../......./...... 
ENDEREÇO: ..........................................................................................            
Nº: ............... APTO: ................... BAIRRO: .....................................       
CIDADE: ................................. 
CEP: ............................ TELEFONE: DDD (........)................................... 
 
 

 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE: Avaliação dos efeitos da exposição aguda 
ao material particulado em controladores de tráfego da cidade de São 
Paulo”. 

2.Coordenador: Paulo Hilário Nascimento Saldiva  

CARGO/FUNÇÃO: Professor Titular do Departamento de Patologia da 
FMUSP 

UNIDADE DO HCFMUSP: Departamento de Patologia. 



 

 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

SEM RISCO  (   ) RISCO MÍNIMO (X) RISCO MÉDIO (   ) 

RISCO BAIXO (   ) RISCO MAIOR (   ) 

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência 
imediata ou tardia do estudo) 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: Dois anos 

     III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO 
PACIENTE OU SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, 
CONSIGNANDO: 

1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: Pesquisas científicas 
demonstram que a poluição do ar pode provocar inflamação em muitos 
órgãos como olhos, nariz, boca, coração, vasos sanguíneos e pulmão. A 
poluição pode também alterar coagulação e hormônios do sangue, 
provocar alterações do DNA que é o componente genético das células. 
Essas inflamações produzidas pelos poluentes do ar podem facilitar o 
aparecimento de infarto do coração, pressão alta, alergias dos olhos, 
nariz, boca e pulmões e as alterações de DNA podem facilitar o 
aparecimento de câncer no futuro. Dessa forma, são necessárias novas 
pesquisas para tentar entender como e por que essas alterações 
ocorrem. Esta pesquisa vai avaliar os efeitos da poluição do ar na pressão 
arterial, regularidade e ritmo de batimentos do coração, capacidade de 
respiração, produção da lágrima, alterações das células que recobrem os 
olhos, boca e nariz e em substâncias presentes no sangue relacionadas à 
inflamação. 

2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a 
identificação dos procedimentos que serão aplicados: 

A- Consulta Médica: será feita uma consulta por um médico para avaliar 
seu estado de saúde.  

B- A sua pressão arterial, freqüência de batidas do coração e o 
eletrocardiograma - serão medidos em períodos que podem chegar a 24 
horas seguidas através de um aparelho portátil que será fixado na sua 
cintura. Para medida da pressão arterial um manguito será colocado em 
volta do braço, enchendo e esvaziando com ar a cada hora, para medir a 
pressão, como é feito durante as consultas médicas normais. 

C- Teste de reatividade vascular: Entre os participantes deste estudo, o 
senhor poderá ser escolhido para que seja avaliada a reatividade de seus 
vasos sanguíneos, isto é, como eles respondem frente a estímulos 
específicos. O exame inclui a análise de diâmetro e fluxo de uma artéria no 
braço (artéria braquial) em três momentos: 1) nas condições normais; 2) 
pós-insuflação do manguito no braço, da mesma maneira de quando é 
medida a pressão arterial; e 3) após você usar um comprimido de um 



 

 

medicamento chamado nitrato sublingual. Estas avaliações serão feitas com 
aparelho de ultrassom em seu braço.  

D- Teste de exercício: O senhor fará um pequeno teste de exercício que 
será realizado no hospital. Será solicitado ao senhor que caminhe emu ma 
esteira ergométrica durante 5 minutos. Antes, durante e após o teste, a sua 
freqüência cardíaca será registrada por uma pequena cinta que será 
colocada no seu peito. 

E- Sangue: serão coletadas amostras de sangue, cinco vezes em dias 
diferentes, para análises laboratoriais para avaliar substâncias que podem 
se alterar pelo efeito da poluição. Em cada dia serão retirados 30 mililitros de 
sangue (pouco mais de 30 gramas), totalizando 150 mililitros nas cinco 
vezes. Esta quantidade é muito pequena, não causando nenhum problema 
para sua saúde, e o seu organismo repõe esta quantidade rapidamente. 
Uma das amostras de sangue coletada será para análise de alterações 
genéticas (danos no seu DNA) durante este estudo. Uma outra parte do 
sangue será guardada para análises futuras do DNA, mas antes que sejam 
realizadas, serão submetidas à aprovação do Comitê de Ética e a você 
novamente. 

F- Boca: serão coletadas células da sua boca por um raspado superficial e 
delicado com uma espátula de madeira, também para análises de danos no 
seu DNA. 

G- Nariz: será feita uma lavagem nos orifícios nasais alternadamente com 
10ml de soro para coleta de células. Além disso, será colocado grãos de 
açúcar no início da cavidade nasal, espera-se alguns minutos até o senhor 
sentir o gosto doce na boca. Faremos isto para avaliar a integridade das 
células que cobrem a cavidade nasal. 

H- Olhos: seus olhos serão examinados por um especialista com 
microscópio especial e será colocado um pequeno papel de filtro por 5 
minutos na borda dos olhos para medir sua lágrima. Além disso, será 
pingado um colírio e encostado um pequeno pedacinho de papel na parte 
branca dos olhos (conjuntiva) por alguns segundos para colher algumas 
células; 

I- Função pulmonar: você será solicitado a realizar sopros em um bocal de 
um aparelho em 4 ocasiões durante o estudo para medir sua função 
pulmonar e inflamação nos brônquios.  

J- capacidade de atenção: sua capacidade de atenção será avaliada sua 
através de um teste sonoro ou visual com estímulos a cada 3 a 7 segundos 
por 10 minutos. 

Todos esses exames serão feitos em um período do dia, com freqüência de 
uma vez por semana, por 4 semanas, em setor ambulatorial (consultório) e 
não necessitarão de internação no hospital.  
Essas avaliações serão realizados para detectar possíveis alterações 
provocadas pela poluição do ar. 
 



 

 

3. Desconfortos e riscos esperados: a colocação de aparelhos para 
medição de pressão arterial, freqüência cardíaca, eletrocardiograma e 
função pulmonar (prova do sopro) não trazem riscos à saúde. Podem 
trazer um desconforto momentâneo, quando o manguito do aparelho de 
tempo em tempo comprime o braço para medir a pressão arterial. Para o 
teste de reatividade vascular não é previsto nenhum dano e o exame 
deve demorar aproximadamente 2 horas. O teste de exercício poderá 
causar no senhor um cansaço físico típico de quem realiza atividade 
física, mas que acabará após o teste. A coleta de sangue será feita por 
profissionais experientes e com materiais estéreis e descartáveis, dessa 
forma não representa risco à saúde. Pode haver desconforto pela dor 
mínima provocada pela punção da veia para retirada de sangue. A coleta 
do raspado bucal não oferece desconforto e não traz risco à saúde. A 
coleta das células da parte branca dos olhos pode oferecer um pequeno 
desconforto com sensação de irritação ou areia nos olhos, vermelhidão e 
lacrimejamento passageiro. A lavagem nasal pode induzir um pouco de 
tosse passageira. A prova do açúcar e da atenção não trazem riscos à 
saúde. Para todos estes procedimentos serão utilizados apenas materiais 
descartáveis.  

4. Benefícios que poderão ser obtidos: Em caso de detecção de alguma 
doença no aparelho cardiovascular, o senhor(a) poderá ser 
encaminhado(a) para acompanhamento médico em serviços 
referenciados da rede SUS. Os dados coletados ajudarão a compreensão 
dos efeitos da poluição do ar sobre a saúde, o que poderá contribuir na 
tentativa de controle da poluição do ar da cidade de São Paulo. 

5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para você: 
não haverá procedimento alternativo ou compensação financeira aos 
participantes do estudo. 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA: 

1. Em qualquer momento o(a) senhor(a) poderá ter acesso às informações 
sobre procedimentos, riscos e benefícios relacionados à pesquisa, 
inclusive para esclarecer dúvidas. 

2. O(a) senhor(a) poderá a qualquer momento abandonar a participação na 
pesquisa sem que haja por parte dos profissionais médicos abandono 
de seu tratamento. 

3. Será mantida total privacidade quanto a todas as informações 
relacionadas ao senhor(a) e a suas consultas.  

4. O(a) senhor(a) terá total disponibilidade de assistência no HCFMUSP, 
por eventuais danos à saúde, decorrentes da pesquisa. 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS 
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE 
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS. 

Pesquisadores:  



 

 

Ubiratan de Paula Santos ………INCOR – HCFMUSP …….………8384-9932  

Chin An Lin ………………………..HCFMUSP ………………………...3069-7692 

Maria Lúcia Bueno Garcia……….HCFMUSP…………………….…..8122-6480 

Ana Luisa Godoy Fernandes……UNIFESP…………………….…….9291-8154  

Silvia Lage………………………….INCOR-HCFMUSP……….……….3069-5697  

Leila Antonangelo…………………HCFMUSP………………….……..3069-5695 

Coordenador:  

Paulo Hilário Saldiva Nascimento 

____________________________________________________________ 

 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

____________________________________________________________ 

VII - CONSENTIMENTO LIVRE-ESCLARECIDO 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 
Protocolo de Pesquisa. 

São Paulo,      de     de 2011                                          
___________________________                   _________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa             Assinatura do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO C 

QUESTIONÁRIO DE INTERCORRÊNCIAS NAS 

ÚLTIMAS 24 HORAS 
1- QUANTO SENTE-SE CANSADO FISICAMENTE HOJE? 

( )MUITO LEVE 
( )LEVE 
( )MODERADO 
( )INTENSO 
( )MUITO INTENSO 
MOTIVO: 
___________________________________________________________________________________________ 

2- QUANTO SENTE-SE CANSADO MENTALMENTE HOJE? 

( )MUITO LEVE 
( )LEVE 
( )MODERADO 
( )INTENSO 
( )MUITO INTENSO 
MOTIVO: 

3- CONSUMO DE BEBIDAS ALCOOLICAS, CIGARRO, CHÁ OU CAFÉ NAS 
ÚLTIMAS 24 HORAS? 

(  )SIM   (  )NÃO 
QUANTIDADE: 
____________________________________________________________________________________ 

4- QUAL O TEMPO DE DURAÇÃO DO SEU SONO ESTA NOITE? 

(  )Mais de 10 horas 
(  )Entre 9 e 10 horas 
(  )Entre 6 e 8 horas 
(  )Entre 4 e 5 horas 
(  )Menos de 4 horas 
 
 
5- ALGUM PROBLEMA EMOCIONAL NAS ULTIMAS 24 Hs (TRABALHO, FAMÍLIA, 
RELACIONAMENTO)? 

( )MUITO LEVE 
( )LEVE 
( )MODERADO 
( )INTENSO 
( )MUITO INTENSO 
MOTIVO: 
_________________________________________________________________________ 
 

  

6 - PRATICOU EXERCÍCIOS NÃO OCUPACIONAIS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS? 

(  )NÃO PRATICOU 
 (  )ATÉ 30 MINUTOS 
(  )DE 30 A 45 MINUTOS 
(  )DE 45 MINUTOS A 1 HORA 
(  )MAIS DE 1 HORA 
QUAL TIPO: 
___________________________________________________________________________________________ 



 

 

7 – FEZ ALGUMA ATIVIDADE FISICA DURANTE O TRABALHO QUE NÃO COSTUMA 
REALIZAR? 
___________________________________________________________________________________________ 

8 – APRESENTOU ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE DE ONTEM PARA HOJE? 
(  )SIM   (  )NÃO 
FEZ USO DE MEDICAMENTO? 
____________________________________________________________________________________ 

9 – CASO APRESENTE ALGUMA DOENÇA CRÔNICA DESCREVA OS 
MEDICAMENTOS QUE UTILIZA COM FREQUÊNCIA ABAIXO: 
____________________________________________________________________________________ 

10 – TOMOU OS MEDICAMENTOS HOJE ANTES DO TESTE?  
(  )SIM   (  )NÃO 
QUAIS? 
 

____________________________________________________________________________________ 
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