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INTRODUÇÃO 

Fatores genéticos e ambientais estão implicados na patogênese da asma. Entre os fatores 

ambientais, a poluição atmosférica foi muito estudada como fator desencadeante de crises 

agudas (1). Mais recentemente, os estudos epidemiológicos mostram um efeito negativo da 

poluição no desenvolvimento pulmonar. Os efeitos negativos da poluição nos pulmões são 

amplificados em crianças: crianças respiram proporcionalmente mais que adultos e respiram 

mais próximo do solo (onde os poluentes estão mais concentrados) (2). O objetivo deste 

estudo é avaliar a prevalência da asma e a associação com o nível da poluição atmosférica em 

escolares de Porto Alegre-RS. Nossa hipótese é de que crianças com maior exposição a 

poluentes inalados terão maior prevalência de asma e de sintomas respiratórios. 

MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a realização do presente estudo, foram usados 2500 escolares de 10 a 15 anos de idade 

do município de Porto Alegre que estão sendo acompanhados no estudo intitulado 

“Prevalência de asma em uma amostra de crianças brasileiras e caracterização de fenótipos 

clínicos, marcadores biológicos e funcionais”. Em 2011 e 2012 foi realizada a caracterização 

fenotípica através de questionários em todos os indivíduos. Todos que foram definidos como 

asmáticos pelo questionário foram submetidos a exames clínicos e laboratoriais. Um grupo de 

crianças sem asma foi selecionado da mesma amostra e submetido aos mesmos 

procedimentos com o objetivo de servir como controles sadios.  

Em 2013 o projeto prossegue com o acréscimo de dados de poluição atmosférica e incluirá as 

medidas de gases e de material particulado próximo a residência das crianças, na escola e no 

trajeto casa-escola. Os gases que serão avaliados são CO, SO2 e NO2 através do aparelho 
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Rae Systems no modelo Multirae. Para análise de material particulado (MP2.5) será utilizado 

o equipamentos DustTrak
TM

II Aerosol Monitor. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

227 crianças foram selecionadas em nove escolas. Medidas de gases e de PM estão sendo 

feitas nas escolas, residências e no trajeto. Resultados iniciais sugerem baixas concentrações 

de CO, SO2 e NO2 em todos os pontos. Detectamos grandes variações nas medidas de MP2.5 

nos diversos pontos coletados, com várias medidas ultrapassando 25mcg/m3. A coleta de 

dados de poluição será concluída em 2014. 
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