Possível influência dos Poluentes na Asma
Infantil em Brasília
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INTRODUÇÃO: A asma, doença
caracterizada por hiperatividade
brônquica a uma variedade de
estímulos ambientais, vem
apresentando incremento dos
atendimentos de emergência,
notadamente em crianças nas
últimas décadas.
OBJETIVO: Descrever possível
influência de materiais particulados
detectados no ar ambiente em
Brasília na dinâmica da asma infantil,
parcela da população mais vulnerável
aos agravos da poluição atmosférica.
METODOLOGIA: Para que a
qualidade do ar ambiente seja
adequada, o índice de material
particulado geral (PTS) encontrado na
atmosfera não deve ultrapassar 80
mícrons por metro cúbico. No
entanto, conforme o Conselho
Nacional do Meio Ambiente
(Conama), vem sendo detectado
aumento importante e crescente
desse índice, relacionado
diretamente com poluentes
atmosféricos oriundo de várias
fontes, inclusive da incrementação da
frota automotiva na cidade de
Brasília. Existem estações de medidas
onde são registrados PTS acima de
400 mícrons por metro cúbico,
tornando-se, dessa forma, o ar
respirado prejudicial à saúde
humana, principalmente das crianças
que ainda se encontram com a
mucosa respiratória ainda em
desenvolvimento.

RESULTADO: Possivelmente, os
materiais particulados, poluentes
oriundos de diversas fontes ,
reconhecidamente nocivos à mucosa
brônquica, sendo detectados no ar
ambiente de Brasília em níveis acima
para que se tenha uma boa qualidade
do ar respirável , estão influenciando
na dinâmica dos atendimentos
hospitalares das crises asmáticas
infantis.
CONCLUSÃO: Mais estudos são
necessários para o entendimento
dessa questão ambiental na saúde
respiratória da população pediátrica
de Brasília.
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