Resumo da Pesquisa: Exposição ao Tráfego Urbano e o risco de doença cardiovascular no
estudo da saúde Porto-Riquenha
Andrea Stewart
Poluição causada pelo tráfego é prejudicial para o meio ambiente, bem como para a saúde humana. Enquanto
estamos todos expostos ao tráfego e poluição durante nossas vidas diárias, aqueles que vivem perto de
principais estradas ou em áreas com maior volume de tráfego podem estar em maior risco de adoecer. Pessoas
vivendo em áreas de alto tráfego são cronicamente expostas a níveis de poluentes elevados, bem como ao
barulho excessivo. Pesquisadores das Universidades de Tufts e Northeastern em Boston já fizeram um estudo
para descobrir se vivendo próximo ao trafego pode causar um aumento em risco de doença cardiovascular, tais
como ataque cardíaco e derrame cerebral.
Como foi feito? Para comparar exposição de tráfego e saúde
cardiovascular, Dr. Christine Rioux e colegas das
Universidades de Tufts e Northeastern analisaram
participantes no estudo conduzido no Centro Porto-riquenho
de Boston para a Saúde da População e as Disparidades de
Saúde. Porto-riquenhos de idades 45-75 na área da grande
Boston tomou parte do estudo de nutrição, estresse, e saúde.
Dr. Rioux analisou os níveis de proteína c- reativa (CRP) no
sangue de 1,017 participantes, bem como a sua pressão de
pulso (a diferença entre os números mais altos e mais baixos
de medidas de pressão arterial). Níveis altos de proteína creativa (CRP) e pressão arterial são ambos sinais de aumento
do risco de ataque cardíaco e derrame.
Exposição ao trafego foram calculadas em duas formas
diferentes. Endereços residenciais dos participantes foram
usados para encontrar a distância das principais estradas em
que mais de 20.000 veículos trafegam por dia. Os
pesquisadores também analisaram a quantidade de tráfego
em torno das casas dos participantes’ usando dados da
Organização da Região de Planejamento Metropolitana de
Boston (MPO).

“Zonas de Tráfego analisado” em na área de
Boston. As áreas mais escuras tem mais
O que eles encontraram? Depois de levar muitos fatores em tráfego//transito, enquanto as áreas mais
consideração, varias associações significantes foram achadas claras são menos bem-viajei. Os pontos pretos representam os participantes do estudo.
entre níveis de CRP elevados e estas medidas de tráfego.
Os Pesquisadores notaram que significativamente maiores
níveis de CRP em participantes do estudo vivendo em áreas com mais alto volume de tráfego comparado com
pessoas vivendo em áreas com os volumes mais baixos de tráfego. Quando os pesquisadores analisaram só os
participantes que eram obesos, aqueles que vivem dentro de 200 metros (mais o menos dois campos de futebol)
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de uma rodovia principal , bem como aqueles que vivem em áreas com volume mais alto de tráfego, tinha
CRP superior a os participantes considerados obesos com níveis de exposição de trafego mais baixo. Com
relação a pressão arterial, pessoas vivendo dentro de 200 metros de duas ou mais principais rodovias foi
constatado que tinham pressão arterial mais alta que aqueles sem principais rodovias perto de suas
residências. A diferença em pressão arterial foi mais alta quando pesquisadores analisaram só os
participantes obesos e quando eles analisaram só os participantes diabéticos .
Por que isto é importante? Este estudo contribuiu para um crescente corpo de evidências que pessoas
vivendo mais perto de principais rodovias ou em áreas com alto trafego podem experimentar maiores riscos
de vários problemas de saúde. Além, de pessoas com diabetes e obesidade, que já tem um grande risco para
doença cardiovascular e ataques de coração, pode ter riscos maiores destas condições quando eles são
expostos a níveis altos de tráfego e poluição.
Este estudo é notável porque examina a distancia das principais rodovias e o volume de tráfego como as
medidas de exposição de tráfego perto das casas dos participantes. A técnica inovadora de usando MPO
criadas zonas de analisar o tráfego para caracterizar a quantidade de tráfego na área especifica pode aplicar
para outros estudos como uma medida de exposição de tráfego. Os resultados das subpopulações de obesas e
pessoas diabéticas são importante, como acrescentam para a evidência que pessoas com estes condições
podem ser mais suscetível para o tráfego.
Que você pode fazer? Não pode ser possível mudar mais longe de uma rodovia, mas tem umas coisas que
pode fazer para reduzir o risco de ataque cárdicos e derrame cerebral e também melhorar o qualidade de ar
do seu bairro. Regular, o exercício moderado é um jeito bom para manter uma saúde boa, e também
comendo comida saudável e não fumar. Se você quiser fazer exercício lá fora, tenha a certeza que não vai
perto das ruas principais, a onde a poluição e alta. Nos dias quando os níveis de poluição esta muito alto,
fazer exercício dentro da casa ou ginásio, ou faz seu exercício mais leve se decidir a exercitar lá fora. Se
você é obeso ou tem diabetes, você então precisa conversar com seu medico sobre formas de manter sua
saúde e proteger seu coração. Você pode dizer ao seu medico se você vive perto de uma estrada principal.
Estar ciente dos sinais de um ataque cardíaco ou derrame cerebral, e saber quando precisa atenção médica.
Você também pode ajudar cientistas compreender melhor os efeitos de poluição de ar juntando-se em um
estudo como este. Participando em estes tipos de estudos tem mínimo risco para você e beneficia a sua
comunidade, proporcionando uma melhor ideia de como é viver lá.
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