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Poluição do Ar e Vias Aéreas Superiores

Introdução
A poluiçâo atmosférica é um problema grave de Saúde Pública, notadamente 
porque, nos grandes centros urbanos, milhões de pessoas são diuturnamente 
expostas a auma ampla variedade de espécies tóxicas. Neste cenário, incluem-se 
indivíduos com diversas condições patológicas associadas, tais como moléstias 
inflamatórias crônicas das vias aéreas e doenças cardiovasculares. As vias aéreas 
superiores atuam de forma bastante eficiente no sentido de impedir o acesso aos 
alvéolos de uma fração significativa dos poluentes contidos no ar que respiramos, 
pelas condições de turbulência do fluxo do ar inspirado, que favorece a impactação 
e a filtração do ar inspirado. Por outro lado, a retenção dos poluentes nas vias 
aéreas superiores favorece o desenvolvimento de patologias deste segmento do 
trato respiratório.
Diferentes autores relataram que os níveis ambientais de poluição do ar podem 
suscitar o desenvolvimento de doenças respiratórias do trato respiratório superior. 
Estudos clínicos conduzidos no México por Calderón-Garcidueñas e cols 
(2001) demonstraram que crianças que habitam áreas mais poluídas apresentam 
alterações estruturais e funcionais do epitélio mucociliar nasal. Em São Paulo, foi 
detectada uma freqüência maior de sintomas de doenças de vias aéreas superiores 
em crianças habitantes de áreas mais poluídas (Sih, 1999). Coerentemente com 
os estudos clínicos acima mencionados, estudos em roedores demonstraram 
que a exposição prolongada aos níveis ambientais da poluição atmosférica  
de São Paulo promove hiperplasia muco secretora acompanhada de focos de 
metaplasia escamosa do epitélio nasal (Lemos e cols, 1994, Camargo-Pires  
Neto e cols, 2006).
As informações acima evidenciam que os contaminantes atmosféricos presentes 
nos grandes centros urbanos, notadamente aqueles dos países em desenvolvimento, 
promovem danos às vias aéreas superiores. Estes agentes agressores, presentes 
tanto no aerossol urbano ou na fase gasosa da atmosfera, representam uma mistura 
complexa, cuja composição varia a depender da estação do ano, hora do dia, clima 
e tipo de fonte poluente dominante. Os contaminantes atmosféricos, tornam-
se, assim, na maior parte das vezes, os responsáveis, como agentes isolados, 
pelas alterações adversas induzidas na população exposta. Como regra geral, as 
partículas do aerossol urbano - o material particulado - e o ozônio são os poluentes 
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com maior potencial lesivo às vias aéreas superiores. Devido às limitações de 
espaço, o presente texto irá focalizar estes dois poluentes.
Material particulado (MP)
A poluição por MP refere-se àquela devida às partículas sólidas ou líquidas 
presentes no aerossol atmosférico. Essas partículas exibem uma ampla variação 
de tamanho, forma e composição química, a depender das características da fonte 
emissora, bem como das condições atmosféricas (vento, temperatura, umidade 
relativa, altura da camada de inversão térmica, etc...). Normalmente, o MP é 
classificado em três faixas de tamanho: as frações grossa, fina e ultrafina. A 
fração grossa possui diâmetro aerodinâmico superior a 2,5 micrômetros, sendo 
derivada predominantemente de processos de erosão mecânica da crosta terrestre 
ou resuspensão de partículas depositadas no solo. Em cidades com alto tráfego 
veicular, uma parte significante da fração grossa advém da borracha de pneus 
e abrasão do asfalto. A moda ou fração fina (MP2,5) possui diâmetro inferior 
ou igual a 2,5 micrômetros, e é produzida predominantemente por processos de 
combustão de fontes automotivas, industriais, queima de biomassa ou incineração 
de lixo. A fração fina contém metais, carvão elementar e hidrocarbonetos (o 
chamado aerossol primário) bem como é constituída por componentes secundários 
(nitrato e sulfato, por exemplo) produzidos por conversão de gases a partículas na 
atmosfera. A fração ultrafina possui diâmetro igual ou inferior a 0,1 micrômetros, 
sendo igualmente produzida por processos de combustão. A fração fina tem um 
tempo reduzido de residência na atmosfera, pois seus componentes tendem a se 
aglutinar, migrando para a moda fina do aerossol atmosférico.
As partículas das frações ou modas grossa e ultrafina são aquelas que têm a maior 
taxa de deposição nas vias aéreas superiores. Estudos recentes em camundongos 
demonstraram que a filtração seletiva das partículas atmosféricas (e não dos 
gases poluentes) reduz a inflamação das vias aéreas superiores induzida pela 
exposição crônica à poluição atmosférica da cidade de São Paulo (Camargo-Pires  
Neto e cols, 2006).
Ozônio
O ozônio e os poluentes fotoquímicos não são emitidos diretamente pelas fontes 
poluidoras, mas são o resultado de complexas reações fotoquímicas atmosféricas 
movidas pela energia fornecida pela luz solar. Os poluentes precursores com 
maior potencial de formação de ozônio e agentes fotoquímicos são, nas grandes 
cidades, o dióxido de nitrogênio e os compostos orgânicos voláteis.
A absorção do ozônio se dá predominantemente nas vias aéreas superiores e vias 
aéreas de grande calibre, através de um processo de reabsorção ativa (Pryor, 1992, 
Postlethwait, 1994), ou seja, pela reação entre o ozônio e os componentes do 
fluido epitelial (FE). O FE contém substratos como o ácido ascórbico, ácido úrico, 
glutationa, proteínas e lípides insaturados, os quais podem ser oxidados pelo 
ozônio (Ballinger e cols, 2005), prevenindo ou minimizando os danos oxidativos 
potenciais do ozônio. Como o FE é constantemente renovado pelo epitélio das 
vias aéreas e removido pelo aparelho ciliar, novos substratos são continuamente 
renovados e, portanto, a proteção anti-oxidante da mucosa tende a se manter.
Do acima exposto fica evidente que os maiores danos do ozônio se manifestam em 
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áreas da mucosa não inteiramente recobertas pelo FE, ou nas células que protruem 
por sobre o FE (como os macrófagos da mucosa).  A oxidação de componentes 
celulares inicia um processo autocatalítico, que tem o potencial de comprometer 
membranas, organelas e DNA.  A interação do ozônio com constituintes do 
FE pode gerar espécies químicas que podem iniciar um processo inflamatório 
significativo (Postlethwait e cols, 1998). Em um conjunto de estudos em roedores, 
Harkema e colaboradores (1989, 1997, 1999) demonstraram que níveis de  
ozônio próximos aos ambientais produz inflamação e alterações estruturais  
do epitélio nasal.
Alguns aldeídos produzidos pela oxidação de lipídeos do FE podem interagir 
com o DNA, sugerindo que o ozônio pode contribuir para o desenvolvimento 
de neoplasias do trato respiratório superior (Bartsch e Nair, 2004, Pereira e cols, 
2005).
Considerações finais
As informações acima expostas indicam que os médicos deveriam dedicar 
maior atenção ao papel dos poluentes atmosféricos na patogenia das doenças 
do trato respiratório superior, pois, devido ao seu papel estratégico na filtração 
do ar inspirado, a mucosa desta região paga um alto tributo aos poluentes 
atmosféricos. 
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