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Introdução 

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por episódios 

recorrentes de sibilância, dispnéia e tosse, podendo apresentar limitação variável ao fluxo 

aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento (1). 

Os achados do International Study for Asthma and Allergies in Childhood – ISAAC 

apontam que a prevalência mundial de asma é de aproximadamente 11%, entre escolares (seis 

e sete anos) e em adolescentes (treze e catorze anos), 13% (2). Neste sentido, estudos na 

América Latina demonstram índices ainda mais elevados e apresentam uma grande 

variabilidade, variando de 18 a 27% (2, 3). Com base nessa prevalência e no aumento das 

taxas de asma nas últimas quatro décadas, estima-se que poderão ser diagnosticados no 

mundo cerca de 100 milhões de novos casos de asma até 2025 (4). 

Diversos fatores, incluído especialmente, os aspectos genéticos e ambientais, estão 

envolvidos na asma, no entanto, dentre eles são atribuídos à hipersensibilidade aos ácaros da 

poeira doméstica, mofo e aos pelos de animais. Além disso, a exposição ao cigarro, e a 

poluição, estão entre os fatores relacionados à doença (5). 

Neste contexto, diversos estudos vêm investigando a possível associação entre os 

níveis poluição atmosférica e a prevalência das doenças respiratórias, em especial, a asma (6). 

Esta relação pode estar potencializada em crianças, pois elas respiram volumes maiores que 

os adultos, os pulmões ainda estão em desenvolvimento e os sistemas de detoxificação de 

radicais livres nocivos ainda são imaturos nessa faixa etária (7). No entanto, ainda são 

escassos estudos que avaliem os níveis de poluição atmosférica e a possível associação com 

as taxas de prevalência de asma na população infantil. Assim, o objetivo deste estudo é avaliar 
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a prevalência da asma e a associação com o nível de poluição atmosférica em escolares da 

cidade de Porto Alegre-RS. 

 

Materiais e Métodos 

Para a realização do presente estudo, foram selecionados de forma aleatória, uma 

amostra de 2.500 crianças e adolescentes, representando a população total de escolares de 10 

a 15 anos, pertencentes ao ensino público da cidade de Porto Alegre-RS através do estudo 

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

fenótipos clínicos, marcadores biológicos e funcionais” financiado pelo MCT/CNPq. Assim, 

o presente estudo será divido em três etapas, sendo que a primeira etapa (ETAPA I) já foi 

realizada no estudo BRIGHT. 

 

ETAPA I: Um breve questionário de screening com perguntas sobre asma (ISAAC fase I) (2) 

foi enviado aos domicílios para preenchimento pelos pais ou responsáveis. A partir das 

respostas foram identificados escolares asmáticos. A asma ativa foi definida como o relato de 

tosse ou sibilância sem resfriado nos últimos 12 meses, uso de qualquer medicação para asma 

nos últimos 12 meses e o diagnóstico de asma fornecido por um médico. A identificação e 

seleção das crianças com diagnóstico de asma forma parte do estudo em andamento 

financiado pelo MCT/CNPq. 

 

ETAPA II: as medidas dos níveis de poluição atmosférica serão realizadas através de pelo 

aparelho portátil Rae Systems, do modelo Multirae. Os gases que serão avaliados são CO, 

SO2 e NO2. As coletas destes índices de poluição serão realizadas no período das aulas, nos 

turnos da manhã ou tarde, em pelo menos 5dias da semana, por 12 horas na mesma escola de 

origem. 

 

Resultados Esperados 

  Acreditamos que crianças expostas a um maior nível de poluição apresentam um 

maior risco de serem asmáticas. Estes achados poderão ser úteis como medidas de saúde 

pública e no desenvolvimento de estratégias efetivas para o controle da doença e para medidas 

de intervenção nos níveis de poluição atmosférica. 
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