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Introdução
A poluição atmosférica é uma mistura altamente heterógena, omnipresente, 
de partículas materiais (PM), com vários compostos gasosos e moléculas 
em fase gasosa[1]. A parte gasosa do ar poluído é formada por óxidos 
de nitrogénio, óxidos de enxofre e ozono, enquanto que as PM incluem 
diferentes elementos, como nitratos, sulfatos, carbono orgânico e elementar, 
assim como metais de transição. As partículas materiais mais pequenas 
(com <2,5 µm de diâmetro, designadas como PM2.5) estão relacionadas 
com o aumento da morbilidade e mortalidade cardiovasculares [1]. Estudos 
epidemiológicos mostraram que pequenos aumentos das PM2.5 são acom-
panhados em poucos dias, por aumento do nº de enfartes do miocárdio, 

cerebrais.

Em primeiro lugar: um desequilíbrio agudo do sistema nervoso autónomo, 
devido à acumulação das PM2.5 na árvore respiratória e activação dos 
terminais e receptores nervosos [2]. Os efeitos dos poluentes atmosféricos 
no aumento da pressão arterial podem, pelo menos em parte, ser mediados 
pelo sistema nervoso autónomo. Dados de experiências em animais, obtidos 
pela comparação da inalação de ar concentrado em partículas ambientais 
(CAPs) e ar Filtrado (FA) sugerem que a exposição aguda a CAPs aumenta 
a pressão arterial, parecendo ser consequência do aumento da resistência 
periférica vascular, através da activação da via simpática  adrenérgica [2].
Esta hipótese é suportada pelos resultados das alterações da pressão de pul-
so, da frequência cardíaca e da pressão arterial produzidas pela exposição a 
CAPs,e que são atenuadas pelo antagonista  adrenérgico, prazosina. Além 

a sensibilidade aos baro-receptores. Estes dados são consistentes com a 
vasta literatura epidemiológica e toxicológica indicando que a exposição a 
PM do ambiente está associada com o aumento da actividade do sistema 
nervoso simpático. Um aumento da sensibilidade dos baro-receptores é 

experiências anteriores neste modelo animal, medindo a variabilidade da 

no tónus simpático e parassimpático, embora com predomínio relativo na 
excitação parassimpática [4]. Em consequência, as alterações hemodinâmi-
cas mediadas pela exposição à poluição atmosférica podem ser atribuíveis a 
aumento fásico ou tónico da regulação do tónus simpático e parasimpático, 
que, ao se compensarem, determinam uma alteração mínima da frequência 
cardíaca observada.
Alternativamente o aumento da sensibilidade dos baro-receptores obser-
vada, pode representar a activação de um mecanismo compensatório de 
restauração da pressão arterial para valores prévios à exposição. Indiscu-

mos subjacentes aos efeitos observados e determinar as fontes ou os cons-
tituintes da PM ambiental responsáveis por estes efeitos. Em particular, 

o papel dos receptores ß adrenérgicos e dos compostos vasoactivos nestas 
respostas hemodinâmicas continua incerto.
Em segundo lugar:
com efeitos para além da árvore vascular pulmonar [5]. A libertação sub-
sequente de citoquinas e activação imunitária celular levam a um aumento 
do stress oxidativo e disfunção endotelial. O factor de necrose tumoral, a 
interleuquina 6, endotelinas e leucócitos activados podem também induzir 
uma sistémica estimulação de vias oxidativas reactivas, através da NADPH 
oxidase e promover o não acoplamento de eNOS. A exposição a PM2.5 
reduz o nível de tetrahydropterin em vários órgãos e estes efeitos podem 
persistir por semanas após a inalação [5]. A resposta acentuada a uma va-
riedade de substâncias vasoactivas indica ainda que a poluição atmosférica 

resposta vasodilatadora dependente do endotélio vascular está relacionada 
com a exposição a PM em indivíduos de alto risco (ex. os diabéticos) mas 
também em adultos saudáveis [6,7]. Também se constata que a redução 
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dos níveis de PM2.5
rado nas suas residências, permite melhorar a função da microcirculação 
[8]. O aumento da biodisponibilidade do óxido nítrico devido à redução 

observação. Isto pode explicar como os níveis da poluição atmosférica 
PM10

Por último, a inalação de certos componentes metálicos assim como as
partículas muito pequenas podem afectar a regulação vasomotora após a 
sua entrada em circulação. O mesmo se passa com o tabagismo passivo, 
que não só aumenta a concentração de nicotina plasmática, e a onda de 

tabagismo parental foi responsabilizado por afectar independentemente o 
valor da pressão sistólica mesmo corrigindo outros factores de risco, como 

que a relação quantitativa é estabelecida com o consumo de tabaco pela 
mãe e não pelo pai. Esta situação pode estar relacionada com o facto das 
mães consumirem mais tabaco em casa que os pais, sendo que estes o 

Pressão arterial e poluição atmosférica
Nesta newsletter, os autores pretendem fazer uma revisão sobre se a polui-
ção atmosférica pode provocar aumentos agudos da pressão arterial, assim 
como determinar se os doentes hipertensos estão em risco ou protegidos 
dos efeitos referidos (Tabela 1).
Existe uma associação entre os níveis diários de concentração atmosférica
de NO2, SO2 e PM10 e o número de consultas em serviços de urgência por 
hipertensão no Canadá, registados após de 3 dias de exposição [12]. Esta
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associação foi também observada entre a exposição a PM10 e PM2.5 após 6
dias de intervalo. A associação similar foi reportada para exposições mais
pronunciadas a PM na China e no Brasil[13,14].O verdadeiro efeito da
poluição atmosférica no aumento da pressão sanguínea pode ser superior 
ao aumento de 6% em consultas de urgência por hipertensão [12], já que 
em inúmeros pacientes o aumento da pressão arterial passa desperce-
bido. Um grande estudo realizado em adultos com mais de 30 anos, pelo 

ção entre valores elevados da pressão arterial auto-medida e a exposição 
anual a PM2.5 estimada pela US EPA [15]. Um aumento em 10µg/m3 da 
concentração em PM2.5 foi associado a uma probabilidade ajustada de 1.05 
(CL 1.00 a 1.10) para a presença de hipertensão.
Num estudo Multi-Étnico sobre Aterosclerose [16], um índice mais 
elevado da massa ventricular esquerda medido usando ressonância mag-
nética cardíaca, foi relacionado com a proximidade residencial de estradas 
principais. Este aumento foi análogo ao de um aumento de 5,6 mmHg na 
pressão arterial sistólica. Estes factos sugerem que as exposições relaciona-
das ao tráfego podem aumentar a massa ventricular esquerda por elevação 

da. Níveis elevados da concentração ambiental de PM2.5 estão associados 
num intervalo de 3 a 5 dias a elevações da pressão arterial sistólica e dias-

p/m, nos doentes cardíacos em tratamento de reabilitação, sugerindo que a 
medicação cardiovascular possa proteger contra os efeitos hipertensivos da 
poluição atmosférica. Num estudo realizado na Coreia do Sul [18] e outro 
em seis cidades dos Estados Unidos (EUA) [19] observaram-se as mesmas 
associações. No último estudo a pressão sanguínea ajustada aumentou em 
1-2 dias cerca de 3 mmHg, sendo mais evidente em doentes hipertensos 
assim como em indivíduos sujeitos a outras condições atmosféricas como 

tempo quente e proximidade a tráfego.
Um estudo realizado em Detroit [20], relacionou um aumento de 3mmHg
na pressão arterial sistólica a um aumento de 10µg/m3 da concentração
PM2.5 num espaço de tempo de dois dias. No entanto, aumentos idênticos
na concentração de PM2.5, não resultaram em efeitos comparáveis na 

a diferenças de composição das PM. A composição, a concentração e 

podem explicar a variação sazonal na associação entre a exposição a PM 
e pressão sanguínea [18]. Assim, no tempo quente, o efeito da PM10 no 
aumento da pressão arterial foi mais consistente do que no tempo frio. Por 

nos indivíduos em tratamento anti-hipertensivo (+0,7mmHg), comparan-
do-as nos indivíduos sem tratamento (+6mmHg).
Estudos controlados em animais submetidos a diferentes condições, têm
vindo a ser realizados usando-se vários sistemas de registo (fundamental-

dos variáveis, desde valores inalterados da pressão arterial, a diminuições
(quando elevadas quantidades de PM são administradas por via endove-
nosa e endobrônquica ou aumentos (consultar referência 21 para completa 
revisão do tema). Em estudos controlados realizados em humanos (adultos 
de meia idade ou idosos saudáveis e doentes com doença coronária) a 
pressão arterial manteve-se inalterada ou aumentada na maior parte das 
publicações [21].
Em estudos controlados experimentais, centrados nas variações da pressão
arterial em indivíduos saudáveis, a exposição a PM rapidamente aumentou 
a pressão arterial diastólica [22].
Numa grande meta-análise a poluição atmosférica aparece como um
importante causador de enfarte do miocárdio, considerado mais impor-
tante que qualquer outro factor de risco clássico cardiovascular [23]. Este 
estudo permitiu avaliar o risco de exposição num período entre alguns 
minutos a 24 horas antes do início do enfarte do miocárdio. Deste modo, 
enquanto que uma exposição à poluição atmosférica induziu uma pequena 
probabilidade individual para eventos cardiovasculares, para o conjunto da 

com risco cardiovascular.

Efeitos agudos versus crónicos da poluição atmosférica sobre a 
hipertensão e doença cardiovascular
Picos de poluição atmosférica têm um efeito agudo na pressão arterial. 
Nesta conformidade a poluição atmosférica parece ter um papel mais 
desencadeador de eventos cardiovasculares do que constituir-se, por si só, 
como um persistente factor de risco cardiovascular.
A exposição crónica à poluição como indutora de aumento da pressão 

Tabela 1. O que esperar em doentes hipertensos perante um aumento súbito 
da poluição atmosférica?

Entre 3 a 6 dias um aumento de 6% nas admissões por hipertensão nos 
serviços de urgência.
Um aumento entre 3 a 6 mmHg na pressão sistólica em hipertensos não 
tratados.
O aumento da pressão arterial pode ser menor nos hipertensos em trata-
mento anti-hipertensivo.
Um aumento da mortalidade prematura cardiovascular em alguns dias:
cada aumento da massa PM2.5 de cerca de 10µg/m3 em 24 horas aumenta 
cerca de 1% a mortalidade prematura cardiovascular.
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arterial não está completamente comprovada. No entanto existe evidência 
crescente que possa ser este o caso. Por exemplo, já foi possível observar 
que os indivíduos que vivem junto de vias rodoviárias principais têm um 
aumento da massa ventricular esquerda [16]. Além deste facto, hiperten-
são auto avaliada foi positivamente relacionada com a exposição crónica 
estimada a PM, em estudos com mais de 130.000 adultos [15]. Por último, 
um estudo prospectivo de coorte na Alemanha com 4.291 participantes, com 
dados recolhidos entre 2000 e 2003, mostrou que num aumento interquartil 
de PM2.5 de 2,4µg/m3, houve um aumento da pressão arterial sistólica de 
1,4 mmHg e da pressão arterial diastólica de 0,9 mmHg [24]. Esta relação 
foi independente da exposição prolongada ao ruido do tráfego rodoviário 
e consistente mesmo com a inclusão de múltiplos factores potencialmente 
causadores de enviesamento. Assim, neste estudo, a exposição prolongada a 
PM foi claramente associada com o aumento da pressão arterial.
Estudos genéticos sobre o comprimento dos telómeros sustentam também
o efeito deletério irreversível da poluição atmosférica. Os telómeros são 

Protegem as extremidades da degradação nucleótida e como tal mantêm a
integridade da estrutura cromossómica [25]. Em todas as células somáticas
replicadoras que foram examinadas, o comprimento dos telómeros encur-
tou com a idade [26-29]. Telómeros criticamente diminuídos, acredita-se 
terem implicações funcionais, como a indução da senescência celular, que é 

inabilidade celular em continuar a dividir-se [26]. Indivíduos com compri-
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mento de telómeros mais curtos nos leucócitos circulantes, têm diminuição 
da esperança de vida [30-32], aumento do risco de enfarte do miocárdio 

aceleram o encurtamento dos telómeros [26,39,40]. Em humanos o compri-
mento dos telómeros medido no ADN dos leucócitos diminui com a idade 
[30,31], tabagismo [41], e stress oxidativo [41].
O comprimento dos telómeros dos agentes de tráfego expostos a altos
níveis de poluição é mais curto quando comparado com o dos trabalhadores
administrativos (escritórios), sendo irreversivelmente associado a exposição
individual a benzeno e tolueno [42]. Esta exposição a poluentes do tráfego
produz uma aceleração irreversível do encurtamento dos telómeros, pro-

Neste estudo os agentes de tráfego evidenciaram uma redução do compri-
mento dos telómeros equivalente a um envelhecimento de 13 anos.
Similarmente, no estudo de envelhecimento normativo, o comprimento dos
telómeros dos leucócitos, foi medido cada 32 anos [meses?], desde 1999 até
2006 compreendendo 165 homens não fumadores, enquanto que o carbono
preto, como marcador de partículas associadas ao tráfego, foi medido em
82 localizações na área de estudo [43]. Estes autores observaram que um
aumento anual das partículas de carbono preto num interquartil de 0,25µg/
m3 foi associado a uma diminuição de 7,6% no comprimento dos telómeros

[43], com efeitos muito acentuados nos indivíduos com >75 anos.
Políticas de redução da emissão de gases com efeito de estufa podem resultar 
em diminuição substancial da exposição PM10, através da redução da emissão 
de combustíveis fósseis, e foi estimada que podem prevenir 30.000 mortes 
prematuras por ano, em 2020. Contudo e antes que se consiga atingir este 
objectivo há que diminuir a emissão C02 de 15% abaixo dos níveis de 1990 
nos países desenvolvidos e de 10% abaixo dos níveis de 2010 nos países em 
vias de desenvolvimento [44].

Sumário
Existe crescente evidência que a poluição atmosférica aumenta a pressão
arterial. Dada a sua natureza omnipresente, mesmo efeitos modestos na

lares ao nível da população em geral. Recente evidência, sugere que
aumentos discretos de óxidos de nitrogénio e enxofre, bem como em PM,
aumentam as consultas por hipertensão arterial nas urgências. Também se
reportam em vários estudos aumentos retardados da pressão arterial mais nos 
hipertensos, a não ser que estejam a fazer medicação anti-hipertensiva. Além 
do mais há agora evidência que a elevada exposição à poluição atmosférica é 
acompanhada por um encurtamento dos telómeros, fenómeno ligado a vários 
eventos cardiovasculares e cancro. Políticas de redução da emissão de gases com 
efeito de estufa, cumpridas com sucesso, poderão provocar ganhos em saúde.
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