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Resumo
Introdução: A poluição do ar é um problema importante para o município de São
Paulo, cuja maior fonte são os veículos.
Cerca de 11 milhões de habitantes estão
expostos a essa poluição. Objetivo: Analisar os estudos realizados sobre a poluição
do ar e seus efeitos na saúde da população
do município de São Paulo e sobre métodos de avaliação da exposição à poluição
relacionada ao tráfego. Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico com
os descritores “air pollution”, “São Paulo” e
“traffic-related air pollution”. Resultados:
Foram obtidos vários estudos que verificaram relações entre a poluição do ar no
município de São Paulo e problemas respiratórios e cardiovasculares, crescimento
fetal, aumento na mortalidade e hospitalizações, particularmente em idosos e
crianças. Para estimativa da exposição, a
maioria destes estudos considera a distribuição isotrópica dos poluentes para toda
a área, o que impede a avaliação da influência do tráfego. Vários métodos têm sido
utilizados para avaliação da exposição da
população à poluição relacionada ao tráfego, os quais podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto. Acredita-se que
a associação de modelos para cálculo das
concentrações de poluentes a métodos de
georreferenciamento seja a abordagem
adequada para o município de São Paulo.
As vantagens do uso destes métodos são
a capacidade de identificar situações e
áreas prioritárias, obtenção de informações detalhadas para adoção de medidas ou políticas públicas e a simulação de
diferentes cenários. Conclusão: A aplicação destes métodos, em estudos no município de São Paulo, depende da melhoria
dos dados de entrada dos modelos, o aprimoramento da rede de monitoramento do
ar e de condições meteorológicas e dados
do volume de tráfego.
Palavras-chave: poluição do ar; exposição
ambiental; saúde pública; efeitos adversos;
saúde ambiental.
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Abstract

Introdução

Introduction: Air pollution is an important problem for São Paulo city and vehicles
are the main source. About 11 million people are exposed to this pollution. Objective:
To examine studies realized about air pollution and its effects on health of the population of São Paulo (Brazil) and methods
of assessing exposure to pollution related
to traffic. Methods: We performed a literature review using the keywords “air pollution”, “São Paulo”, and traffic-related air
pollution. Results: As results were obtained
several studies that found relation between
air pollution in São Paulo and respiratory
and cardiovascular problems, fetal growth,
increased mortality and hospitalizations,
particularly in children and elderly people.
In order to estimate the exposure, most of
these studies consider the isotropic distribution of pollutants throughout the area,
what prevents the evaluation of and the
influence of traffic. Several methods have
been used to analyze the air traffic exposure,
which can be used isolated or combined. It
is believed that the combination of models
used to calculate pollutant concentrations
to methods of georeferencing is the most
appropriate approach for similar studies in
São Paulo. The advantages of these methods
are the ability to identify priority areas and
situations, obtaining detailed information
for adoption of public policies or measures,
and to simulate different scenarios. Conclusion: The application of these methods in
studies at São Paulo depends on the improvement of input data, air quality meteorological monitoring net enhancement and data
of traffic volume.

Os efeitos da poluição do ar adversos
à saúde humana constituem importante
tema de Saúde Pública. Até a década de
1980, a poluição do ar em São Paulo era de
origem predominantemente industrial. Em
1990, o aumento do controle das emissões
industriais e mudanças na ocupação do
solo fizeram com que muitas indústrias se
transferissem para outras áreas do Estado1,2.
Atualmente, a poluição emitida pela frota
veicular é a principal fonte de poluição
atmosférica3.
O número de veículos que circula na
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)
é crescente e, em 2008, chegou a 9,2 milhões
de veículos, representando um quinto da
frota nacional. A emissão anual, de origem
veicular, é de 1,56 milhão de toneladas de
monóxido de carbono (CO), 367 mil toneladas de óxidos de nitrogênio e 62,3 mil toneladas de material particulado, o que corresponde a 90% da poluição atmosférica
emitida em São Paulo3.
A idade da frota é outro fator agravante
da poluição do ar na cidade. Em 2005, cerca
de 58% da frota era anterior a 1997, cujos
veículos não dispunham de sistemas de
controle de poluição e não eram submetidos à manutenção periódica para minimizar a emissão de poluentes.
O município de São Paulo ocupa uma
área de 1.523 km2 e tem uma população de
quase 11 milhões de habitantes4. A malha
viária total é de 18.000 km de ruas e avenidas, muitas com intenso volume de tráfego
todos os dias, apesar de medidas de restrições de circulação de veículos em horários
de pico, adotadas nos últimos anos na região
central. A frota de ônibus para o transporte
público chega a 15.000 veículos5.
A poluição do ar no município de São
Paulo é monitorada pela Companhia de
Tecnologia de Saneamento Ambiental
(CETESB), por meio de 12 estações fixas de
monitoramento que medem as concentrações dos poluentes: monóxido de carbono
(CO), dióxido de enxofre (SO2), óxidos de
nitrogênio, material particulado e ozônio.

Keywords: air pollution; environmental
exposure; public health; adverse effects;
environmental health.
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A partir de 1981, iniciou-se o monitoramento automático da qualidade do ar e, em
1999, teve início o monitoramento manual
de material particulado fino (PM2,5), o que
ainda não ocorre de maneira sistemática3.
Neste período, muitos estudos encontraram relações entre as concentrações de
poluentes atmosféricos no município de
São Paulo e agravos à saúde, como doenças
respiratórias e cardiovasculares, medidas a
partir do número de internações hospitalares, mortalidade e atendimento em serviços
de saúde, especialmente em crianças e idosos6-9. No entanto, apesar de estes estudos
mostrarem a poluição do ar como fator de
risco para a população no município de São
Paulo, ainda existem lacunas importantes
no conhecimento da magnitude dos impactos da exposição a estes poluentes na saúde
da população.
O objetivo deste artigo foi analisar os
estudos sobre a poluição do ar e seus efeitos na saúde da população do município de
São Paulo (SP). Além disso, pretendeu-se,
com base nos estudos desenvolvidos internacionalmente, discutir novos métodos de
avaliação da exposição à poluição relacionada ao tráfego.

Métodos
Para o levantamento dos estudos sobre
os efeitos à saúde da poluição do ar no
município de São Paulo, foram utilizados
como descritores os termos “air pollution”
e “São Paulo”, de 1998 a 2009.
A partir da leitura dos resumos, foram
descartados os trabalhos não relacionados
diretamente ao tema, como os que envolviam biomarcadores, estudos específicos de
variáveis climáticas e estudos com outros
contaminantes de solo e água.
Para o levantamento dos métodos
empregados na avaliação de exposição à
poluição relacionada ao tráfego, foi utilizado o descritor “traffic-related air pollution” e selecionados os trabalhos publicados a partir de 1998. Da mesma forma,
foram descartados artigos que abordavam
temas como estudos laboratoriais, poluição

indoor, biomarcadores e ainda estudos
envolvendo a exposição ao ruído ou outros
fatores ambientais não relacionados à
poluição do ar. Para exemplificar os métodos de avaliação da exposição encontrados,
foram citadas as publicações mais recentes
de cada método.
Após a obtenção dos artigos completos, foi executada a fase de análise, que consistiu em agrupar as informações sobre os
métodos de avaliação da exposição à poluição do ar relacionada ao tráfego.

Resultados
Poluição do ar e efeitos à saúde na cidade
de São Paulo
Foram encontrados 144 artigos, distribuídos nas seguintes bases: CAB (59),
LILACS (42) e PUBMED (43). Foram descartados os artigos não relacionados ao
tema e 28 destes foram utilizados nesta
etapa da revisão. Muitos estudos encontraram associação entre as concentrações de poluentes atmosféricos e efeitos
à saúde das pessoas no município de São
Paulo, a partir de dados de mortalidade,
internação hospitalar e atendimentos
ambulatoriais por doenças respiratórias e
cardiovasculares e, ainda, de mortalidade
intrauterina e perinatal.
Estudo com idosos encontrou que um
aumento de 3-4% da taxa de mortalidade
diária por doenças cardiovasculares estava
associado ao aumento de material particulado com diâmetro até 10 µm (PM10) e SO2.
Para doenças respiratórias, o aumento na
mortalidade diária foi maior (6%). As mortes
por doenças cardiovasculares também estavam associadas aos níveis de CO (4%)7.
Foi verificado que um aumento de
10 µg/m3 de SO2 resultava em um aumento
de 2,4% na mortalidade diária de idosos,
com um intervalo de tempo de 3 dias entre o
aumento da poluição e o aumento na mortalidade10. Também verificou-se que um
incremento de 10 µg/m3 de PM10 resultou
em um aumento de 1,4 a 14,2% na chance
de morte por problemas respiratórios e,
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ainda, que as maiores taxas de mortalidade
foram observadas em famílias com piores
condições socioeconômicas11.
Em outro estudo, foi observada associação entre mortalidade em idosos por doenças respiratórias e cardiovasculares para os
poluentes: PM10, SO2 e CO12. Incrementos
de 10 µg/m3 nos níveis de poluentes e de
1 ppm nos níveis de CO resultaram em
um aumento percentual na mortalidade
por doenças do aparelho circulatório de
0,3 , 1,7 e 4,9% e por doenças respiratórias de 0,9, 13,7 e 5,3% para PM10, CO e SO2,
respectivamente.
No caso de crianças, foi encontrada
associação entre a mortalidade das crianças menores de 5 anos e os poluentes CO,
SO2 e PM10, sendo a proporção de mortes
atribuídas a estes poluentes de 15, 13 e 7%,
respectivamente13.
Estudo envolvendo várias cidades da
América Latina concluiu que o PM10 tem
um importante papel nos efeitos a curto e
médio termo na mortalidade, mas que na
América Latina as associações não diferem
conforme o nível educacional14.
A associação entre as concentrações diárias de dióxido de nitrogênio (NO2), SO2, CO,
ozônio (O3), PM10 e a mortalidade intrauterina apresentou forte associação para o NO2
e associação moderada para o SO2 e CO. Foi
encontrada forte associação quando todos
os poluentes foram considerados15.
Um estudo caso-controle recente encontrou associação entre a mortalidade perinatal e a exposição à poluição relacionada ao
tráfego. Neste caso, a exposição foi avaliada
pela distância da via, multiplicada por um
fator de peso relacionado à densidade de
tráfego da via16.
Vários outros estudos utilizaram como
desfecho as internações hospitalares. O
aumento percentual de internações de idosos por doenças respiratórias associados ao
incremento de 1 ppm de CO e 10 µg/m3 de
PM10 e SO2 foi de 3,2, 1,9 e 10,8%, respectivamente12. Para crianças, o aumento percentual
foi de 6,7% para PM10 e SO2 e 1,7% para CO.
Para crianças menores de 13 anos, os
poluentes PM10 e O3 apresentaram associação
Rev Bras Epidemiol
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mais forte com admissão hospitalar por
doenças respiratórias e um nível médio de
70 µg/m3 estava associado a um aumento
de 12% no número de admissões hospitalares, com um período de 1 a 7 dias entre o
aumento da poluição e a verificação do seu
efeito na saúde das pessoas17.
Em outro estudo, verificou-se um
aumento do número de internações de
crianças por doenças respiratórias e pneumonia devido ao aumento nas concentrações de O3 (5-8%), NO2 (9%) e PM10 (9%)18.
Alta prevalência de doenças respiratórias em crianças de 11 a 13 anos foi
observada em áreas muito poluídas por
SO2 e PM1019. Este estudo mostrou ainda
que a prevalência de doenças respiratórias aumentou em São Paulo de 1986 a
1996, embora os níveis médios de poluição tenham ficado abaixo dos padrões de
qualidade do ar. O estudo destaca ainda
que os efeitos de medidas de controle adotadas no período foram neutralizados pelo
aumento da frota de veículos.
Os efeitos das concentrações de O3, SO2,
PM10, CO e NO2 em vários grupos etários
de crianças foram estudados e observou-se
que as crianças menores de 2 anos foram
as mais suscetíveis, sendo observado um
aumento de até 9,4% nas admissões hospitalares por causas respiratórias, em função
do aumento das concentrações de PM10. O
segundo grupo mais afetado foi o de jovens
de 14-19 anos8. Também foi observado que
a admissão hospitalar por doença respiratória em menores de 15 anos estava fortemente associada ao aumento de PM1019.
Um estudo desenvolvido em várias cidades brasileiras, inclusive em São Paulo,
sugere uma associação entre a alta exposição a poluentes fotoquímicos e alta prevalência de sintomas de asma, rinite e eczema
atópico20. Em outro estudo, os poluentes O3 e
SO2 estavam associados a um acréscimo no
número de atendimentos por pneumonia
e gripe em idosos, mas estes poluentes não
possuíam efeitos independentes9.
Verificou-se que todos os poluentes,
mas especialmente o CO, estavam associados a um aumento da procura de serviços
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de emergência por casos de angina e infarto
agudo do miocárdio21. Trabalho mais
recente identificou que os efeitos da poluição do ar na arritmia são predominantemente agudos e iniciam-se em concentrações abaixo dos padrões atuais de qualidade
do ar22.
Estudo sobre os níveis de SO2, CO, PM10,
O3 e NO2 e seus efeitos em crianças considerou o número de visitas às unidades de
emergência médica, encontrando associação positiva para todos os poluentes, sendo
a mais forte para PM10 e a mais fraca para
O3. Constatou-se um aumento de 20% no
número de crianças que procuraram o serviço de emergência com problemas respiratórios nos dias mais poluídos6.
Outro estudo demonstrou que a exposição materna a CO e PM10, durante o primeiro trimestre da gravidez, contribui para
a diminuição do peso ao nascer e que um
aumento da ordem de 1 ppm de CO pode
levar a um decréscimo de 23 g no peso ao
nascer22. Estudo similar encontrou associação entre baixo peso ao nascer e a exposição
materna no primeiro trimestre de gravidez a
CO, NO2 e PM1023.
Estudo específico sobre a poluição relacionada ao tráfego comparou a função pulmonar de um grupo de motoboys e taxistas
à de um grupo controle e observou que os
motoboys apresentaram a pior função pulmonar, o que pode estar associado à maior
exposição aos poluentes veiculares24. Outro
estudo comparou a pressão sanguínea e o
eletrocardiograma de controladores de tráfego com os níveis de CO, PM10, NO2 e SO2
e constatou que o aumento de 1,1 ppm de
CO pode levar a um aumento de 2,4 mmHg,
na média, das pressões médias sistólicas e
diastólicas25.
Um estudo sobre a correlação entre os
níveis de CO, O3, SO2, NO2 e PM10 e problemas respiratórios em idosos, antes e após a
implementação do programa de restrição
de circulação de veículos na região central
de São Paulo, denominado “rodízio”, verificou que este reduziu a concentração dos
poluentes sem, entretanto, influenciar positivamente a saúde dos idosos26.

Dois trabalhos apontam que o impacto
econômico devido aos efeitos à saúde
decorrentes da exposição à poluição atmosférica no município de São Paulo é muito
significativo e que estes efeitos e seus consequentes custos poderiam ser evitados27,28.
Os estudos analisados evidenciam o
impacto significativo da poluição do ar na
saúde da população do município de São
Paulo, em idosos e crianças. As associações mais fortes foram encontradas entre os
poluentes SO2, PM10 e CO, especialmente,
para doenças respiratórias.
Embora os trabalhos tenham observado as correlações entre alguns poluentes
e desfechos de saúde (como mortalidade e
internação), não é possível avaliar o efeito
isolado de cada poluente. Os estudos analisados trabalharam com períodos, populações e condições diferentes, dificultando a
avaliação integrada das consequências causadas pelos poluentes na saúde da população da cidade de São Paulo.
A quase totalidade dos estudos utiliza
para a caracterização da exposição à poluição do ar os dados das estações de monitoramento da qualidade do ar. Estes dados
são dispersos e não evidenciam gradientes de exposição na região intraurbana
associados, em especial, às vias de maior
tráfego.
Como exemplo, é possível citar as estações de monitoramento de Cerqueira César
e Congonhas que possuem representatividade de microescala (poucos metros
no entorno da estação)29,30. A estação de
Cerqueria César está localizada em situação topograficamente privilegiada, facilitando a dispersão de poluentes e fazendo
com que a população possa estar exposta
a níveis maiores de poluição que aqueles
medidos por esta estação30. Ainda a estação de Congonhas, por estar situada entre
vias de tráfego com alto volume de veículos,
pode medir níveis de poluição maiores que
aqueles aos quais a população está sujeita29.
A estação de monitoramento do Ibirapuera
parece ser a que mais representa a situação
média de exposição e a poluição de background31. Embora a utilização de média dos
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valores de poluição para representar a exposição da população não seja adequada, estes
ainda são um dos únicos dados de medida
sistemática possíveis de ser utilizados.
Deve ser destacado, ainda, que os estudos utilizam dados de internação hospitalar
oriundos do Departamento de Informática
do SUS (DATASUS), não incluindo as internações da rede privada, o que introduz vieses socioeconômicos nas análises.
Também deve ser destacado que os
estudos de séries temporais são pouco efetivos para uma avaliação rápida de cenários e ou da eficiência de medidas específicas de controle da poluição do ar, uma vez
que demandam períodos mais prolongados
de observação.
Avaliação da exposição à poluição relacionada ao tráfego
Foram encontrados 122 artigos no
Pubmed e utilizados 29 deles nesta revisão. Além dos artigos não relacionados à
poluição veicular, alguns artigos sobre aplicação dos métodos em situações específicas foram descartados, tendo sido priorizadas apenas as aplicações mais recentes.
A complexidade dos ambientes urbanos, o
aumento da contribuição das fontes móveis
e a diversidade de poluentes e dos efeitos
à saúde da população têm impulsionado o
desenvolvimento de métodos para a avaliação da exposição humana à poluição relacionada ao tráfego em áreas urbanas.
São seis os métodos principais de avaliação de exposição humana aos poluentes
de fontes veiculares: 1) avaliação baseada
na proximidade das vias; 2) interpolação
estatística; 3) modelos de análise de uso do
solo; 4) modelos de dispersão; 5) modelos
integrados de emissão e meteorologia e 6)
modelos híbridos − que combinam o monitoramento pessoal com um dos métodos
anteriores32.
Estudos baseados na proximidade consideram que quanto mais próximo da fonte
de poluição, maiores serão as concentrações dos poluentes e, portanto, maior
a exposição, ou seja, a distância entre
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as pessoas e a via é tomada como uma
proxy da exposição aos poluentes relacionados ao tráfego. Estes estudos são úteis
para avaliar o decaimento de poluentes e
de seus efeitos em função da distância da
via e também em análises exploratórias.
No entanto, são criticados por considerarem um número restrito de covariáveis,
não diferenciarem os tipos de poluentes
envolvidos e a influência das condições
meteorológicas e topográficas. Ainda, em
ambientes urbanos complexos, indivíduos
mais próximos da fonte não necessariamente são os mais expostos32.
Um exemplo deste método é o estudo
que avaliou a relação entre a exposição ao
material particulado fino e o desenvolvimento de Alzheimer em mulheres entre 68
e 79 anos. A exposição foi estimada pela distância da residência até a rua movimentada
mais próxima. A conclusão foi que a exposição crônica ao material particulado de
fontes veiculares pode estar envolvida no
desenvolvimento da doença de Alzheimer.
Foi encontrado risco de 1,9 (com intervalo
de confiança de 95% de 0,3–4,1) para o tráfego e testes de cognição em mulheres com
mais de 74 anos33. Vários outros exemplos
são encontrados34-41.
Na interpolação estatística aplicada à
avaliação da exposição, os dados de concentrações dos poluentes obtidos em estações
de monitoramento são interpolados por
meio de técnicas de geoestatística. A vantagem deste método é o uso de dados reais
de poluição e a possibilidade da realização
de estudos de dose-resposta. No entanto,
este método não considera a influência das
condições meteorológicas e fatores específicos do terreno na dispersão dos poluentes e,
ainda, pode envolver erros significativos nas
áreas de borda. A qualidade dos resultados
depende da existência de uma densa rede
de monitoramento, ou da coleta primária de
dados, o que envolve custos elevados32.
Um estudo avaliou a relação entre a
poluição do ar e a prevalência de diabetes mellitus. Técnicas de informação geográfica foram utilizadas para atribuir valores individuais de NO2, baseados em uma
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rede de amostradores. O estudo encontrou associação entre a diabetes mellitus
cujas razões de chance variaram de 1.025 a
1.029, com intervalo de confiança de 95%42.
Outro exemplo de estudo foi desenvolvido
na Polônia43.
A análise de uso do solo estima a exposição, a partir de padrões de emissão, das
características do uso do solo e do tráfego da
área. As vantagens deste método são a possibilidade de analisar áreas sem dados de
monitoramento e o baixo custo. As desvantagens são a dificuldade de inserção de condições específicas de uma determinada área
e o trabalho em escala pequena, e a extrapolação de dados para áreas com uso e ocupação ou topografia muito específicos32.
Este método foi utilizado para o cálculo
das concentrações de hidrocarbonetos em
um estudo da exposição à poluição do ar
durante a gravidez e sua associação com o
peso ao nascer44. Diversos outros estudos
utilizaram este método45-49. Para o município de São Paulo seriam necessários estudos
para determinação dos padrões de emissão
em função do uso e ocupação do solo.
Os modelos de dispersão também são
empregados para estimar a exposição. Neste
caso, informações de emissão, dados meteorológicos e topográficos são necessários
para estimar a concentração dos poluentes.
Alguns modelos integram módulos meteorológicos e químicos na simulação da dinâmica atmosférica dos poluentes, possibilitando uma estimativa mais realista da
dispersão dos poluentes, quando comparada ao modelo de dispersão simples.
Estes modelos apresentam como vantagem a consideração das variações da
poluição no tempo e espaço para diferentes escalas, mas requerem dados reais de
poluição para validação e, muitas vezes,
o desencontro temporal dos dados de
entrada pode levar a estimativas errôneas. O custo da obtenção dos dados de
entrada do modelo pode ser bastante elevado. A necessidade de computadores de
alto desempenho, softwares e pessoal treinado também pode ser um fator limitante
para o uso destes modelos32.

O impacto da exposição aos poluentes
veiculares foi avaliado na Áustria, França
e Suíça. A utilização de modelos permitiu o cálculo da concentração de PM10 para
uma grid de 1 km2 e, a partir desta estimativa, foi possível determinar a fração veicular. Os dados foram associados à mortalidade (≥30  anos), hospitalização por causas
cardiovasculares ou respiratórias, incidência de bronquite crônica (≥25 anos), episódios de bronquite em crianças e ataques
de asma. Os resultados mostraram que 6%
da mortalidade da população foi devida à
exposição a poluentes atmosféricos, sendo
que 50% destas mortes foram por conta das
emissões veiculares. O tráfego ainda foi responsável por 25 mil novos casos de bronquite crônica em adultos, mais de 290 mil
casos de bronquite em crianças e 500 mil de
ataques de asma50. Diversos outros estudos
utilizaram métodos semelhantes51-53.
Estudos deste tipo são viáveis para o
município de São Paulo, sendo a maior dificuldade a qualidade dos dados disponíveis
para a alimentação do modelo e sua vantagem é a possibilidade de análise, com alta
resolução, de cenários envolvendo medidas
de controle, como restrição do uso de veículos, mudança de combustíveis ou de perfil da frota.
Outros modelos híbridos de avaliação
da exposição combinam o uso de monitoramento pessoal com um dos métodos citados anteriormente. Neste caso, o principal
objetivo é validar resultados do monitoramento para outras escalas. Estes modelos
permitem validar as medidas de concentrações ambientais de poluentes como parâmetro para avaliação da exposição humana.
No entanto, o monitoramento pessoal é caro
e depende da facilidade/custo da análise
e sua aplicação requer que as demais técnicas de avaliação da exposição já tenham
sido empregadas32.
Um exemplo é o estudo que combinou
técnicas de interpolação de dados de monitoramento e modelos de uso e ocupação do
solo, para avaliar a exposição à poluição do
ar e correlacioná-la à mortalidade e incidência de câncer de pulmão. Para um aumento
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de 10 µg/m3 de fumaça preta, houve um
risco relativo de 1,03 (0,88–1,2), com intervalo de confiança de 95% para mortalidade
de câncer de pulmão54. Outros estudos usaram métodos combinados para avaliar a
exposição ao tráfego55,56.
Outros métodos de avaliação da exposição aos poluentes veiculares, como por
exemplo, o uso de questionários, em que
são reportados os níveis de tráfego, monitores instalados em residências, amostradores pessoais ou passivos e dados de
estação de monitoramentos também são
aplicáveis57-61.

Conclusões
Os estudos sobre os efeitos à saúde da
população do município de São Paulo causados pela exposição à poluição do ar mostram que esta contribui para o aumento da
mortalidade e morbidade, principalmente
por doenças respiratórias e cardiovasculares nos grupos vulneráveis. A maioria dos
trabalhos sobre efeitos à saúde considera
valores médios da concentração de poluentes para o município, os quais não evidenciam gradientes de exposição, ou seja, áreas
críticas de picos de poluição.
O município de São Paulo apresenta
complexa distribuição de fontes móveis e
estacionárias de poluição do ar. Além disso,
a dispersão dos poluentes sofre influência

de parâmetros atmosféricos e do uso do
solo como, por exemplo, a presença de altos
edifícios, que influenciam o deslocamento
de ventos e a presença de ilhas de calor.
Diversas especificidades da exposição da população aos poluentes atmosféricos ainda precisam ser investigados. Por
exemplo, a contribuição por tipo de veículo (diesel, gasolina, álcool e flex), por
poluente para os desfechos de saúde e do
longo tempo gasto em congestionamentos
diários. Além disso, a coleta de informações
sobre os atendimentos que não resultaram
em internação deve ser priorizada.
Há uma diversidade de métodos de
avaliação da exposição à poluição gerada
pelo tráfego que podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto. O desenvolvimento das técnicas de geoprocessamento
também tem ampliado as possibilidades
de abordagem.
As dificuldades investigativas levantadas não são exclusividade do Brasil, mas da
maioria dos países em desenvolvimento,
onde o principal desafio é a falta de dados
adequados para avaliação da exposição.
No entanto, isto não pode ser um impedimento, pelo contrário, deve ser uma motivação para a busca de soluções, especialmente nas grandes regiões metropolitanas.
Diversas alternativas metodológicas podem
ser empregadas isoladamente ou de forma
complementar.
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