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Principal fator de risco 

ambiental para a saúde

Milhos de mortes 

prematuras são 

atribuíveis a poluição 

do ar ambiente e 

interno

4000 mil mortes em SP

7 Milhões no Mundo

Cidades + alta 

densidade demográfica

+ poluição



Poluição do Ar -

fontes





Material Particulado













- Há uma robusta associação entre a exposição e o cancer de pulmão

- 18 estudos (17 coorte; 1 caso-controle): diferentes países, cofatores, fumo

RR PM 2.5 = 1.09 (95% CI: 1.04, 1.14)

RR PM10 = 1.08 (95% CI: 1.00, 1.17)

Uso do Tabaco

RR ex-fumantes= 1.44 (95% CI: 1.04, 1.22)

RR fumantes= 1.06 (95% CI: 0.97, 1.15)

RR não fumantes = 1.18 (95% CI: 1.00, 1.39)

Relação entre aumentos de 10-μg/m3 de PM2.5 and PM10 e os subtipos de cancer

RR Adenocarcinoma

PM2.5 = 1.40 (95% CI: 1.07, 1.83)

PM10 = 1.29 (95% CI: 1.02, 1.63)

RR Carcinoma de célula escamosa

PM2.5 = 1.11 (95% CI: 0.72, 1.72)



Equivalente tabágico da exposição a poluição 

do ar na cidade de São Paulo

Deposito de carbono está associado de maneira dose dependente 

com a exposição no trafego

Tempo de permanência no transito é o mais importante fator

-fluidez do transito x controle das emissões

2 hs no trânsito 

equivale a fumar 1 

cigarro







DIMINUIR OS NIVEIS DE 

POLUIÇÃO DO AR É A MELHOR 

MEDIDA PROTETORA



Radônio no ar que respiramos

Novo estudo: Verificar a presença de radônio 

(produtos de seu decaimento) nos tecidos 

humanos

 Pulmão

Vias aéreas

Bulbo olfatório

Cérebro





Questão para se pensar:

Há milhares de artigos e relatórios sobre os 

efeitos adversos da poluição do ar sobre a 

saúde humana e os benefícios de sua 

redução. Então, porque ainda nós 

observamos níveis crescentes de poluição 

em diferentes partes do mundo?


