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Resumo 
 

Objetivo: Consiste em sintetizar os dados de artigos originais sobre a relação entre os 

poluentes ambientais gerados pelo tráfego de veículos e a saúde respiratória infantil 

Metodologia: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura sobre o tema, abrangendo o 

período de janeiro de 2002 a janeiro de 2013, incluindo artigos que fossem ensaios clínicos 

controlados, estudos caso-controle, estudos de coortes ou estudos transversais. A busca foi 

realizada nas bases de dados: Medline, Embase e Lilacs, utilizando os seguintes termos: Air 

Pollution, Respiratory Tract Disorders e Respiratory  Symptoms. Os critérios de inclusão 

foram: idade dos participantes dos estudos entre 6 e 18 anos (idade escolar); ter como 

desfechos doenças respiratórias e/ou sintomas do sistema respiratório, e ainda, ter com 

variável preditora a poluição do ar relacionada ao tráfego (intensidade de tráfego, 

proximidade com rodovias movimentadas, gases poluentes emitidos pelos veículos). Foram 

excluídos do estudo os artigos que apresentaram relação somente entre o tráfego e exames 

específicos, sem associar às doenças ou sintomas respiratórios, bem como artigos de revisão. 

Resultados: Foram analisados título e resumo de 9517 artigos, a partir da seleção com 

diversos critérios. Foram selecionados 25 que referiam sobre poluição, doenças respiratórias e 

tráfego. Foram encontradas 38 associações positivas entre poluentes derivados do tráfego e os 

desfechos (asma e sintomas respiratórios). 

Conclusões: o estudo aponta que os estudos, na sua maioria, indicam que a poluição 

procedente do tráfego aumenta os riscos para doenças e sintomas respiratórios. No entanto, 

ainda existe um número limitado de estudos que utilizam metodologias padronizadas para 

avaliação dos riscos da poluição para saúde respiratória. 
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