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Resumo 

Objetivo 

 

Descrever os níveis de poluição atmosférica nas residências dos escolares e no ambiente 

de escolas públicas da cidade de Porto Alegre 

 

Metodologia 

 

O presente estudo é parte integrante do projeto “Efeito da poluição atmosférica na 

função pulmonar, inflamação da via aérea e hiperresponsividade brônquica em escolares 

da cidade de Porto Alegre-RS” aprovado pelo comitê de ética e pesquisa da PUCRS 

protocolo, 49461.  

Foram selecionados de forma aleatória uma amostra de 211 crianças, representando a 

população de 10 a 14 anos. Este estudo foi por clusters de escolas, respeitando-se a 

proporção de alunos matriculados em escolas públicas, estaduais e municipais de Porto 

Alegre.  

Primeiramente foram selecionadas 11 escolas da rede pública de Porto Alegre, dessas, 

duas foram excluídas, pois não tinham um número mínimo de 10 alunos incluídos no 

estudo. Sendo assim, foram incluídas nove escolas. 

O estudo por sua vez, foi organizado em duas etapas. O presente trabalho consiste na 

primeira etapa deste estudo. 

Os níveis de poluição foram avaliados da seguinte forma: distância das escolas e 

residências dos escolares em relação à avenida de maior tráfego de veículos. O ponto de 

corte considerado como risco, foi de 400 metros de distância, a partir da grande avenida. 

 

 

Resultados 

 

Foi incluído um total de 196 alunos.  Ao considerarmos a distância máxima de 400 

metros entre avenida e escola e entre avenida e residência, observamos que 33% das 

escolas e 49% dos alunos estão em regiões de risco para saúde.  

 

 

 

 



Conclusão 

 

O presente estudo indica que um número expressivo de escolas do município de Porto 

Alegre e de escolares reside em locais com os níveis de poluição atmosférica 

considerados de risco para saúde segundo a Organização Mundial da Saúde 
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