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 Os efeitos nocivos da poluição atmosférica sobre a saúde humana já foram 

diagnosticados por vários estudiosos (monografias, teses, livros e outros). Na perspectiva de  

contribuir com este campo de estudos, elaborou-se uma pesquisa (estudo de caso) em nível 

local3 - Vila Sabará (Curitiba/PR) - na qual foram analisados os índices de poluentes e as 

infecções do aparelho respiratório. Para a elaboração deste estudo adotou-se a concepção 

de MOTA (1999), segundo a qual “O mais importante na avaliação da poluição do ar é a 

concentração de poluentes em determinado local, muito mais do que a quantidade de 

poluentes emitida por uma fonte específica”. 

Os dados referentes aos poluentes atmosféricos da área em estudo foram fornecidos 

pelo LACTEC (Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento), sendo provenientes da 

Estação Cidade Industrial, localizada em ponto contíguo à área de estudo desta pesquisa. 

Os dados referentes aos registros de casos de doenças do aparelho respiratório foram 

levantados junto à Unidade Municipal de Saúde Sabará, em farmácias e na creche 

localizadas no próprio bairro estudado.  

O grupo etário escolhido para o presente estudo é composto por crianças de 1 a 4 

anos de idade4, pois de acordo com ROUQUAYROL (1994) é nessa faixa etária que as 

crianças estarão mais sensíveis às deficiências nutricionais e é também nessa fase que elas 

começam o processo de socialização. Além de analisar os níveis de poluentes presentes no 

local e o período em que estes permanecem elevados, foram também analisadas as 

condições sociais das crianças da área de estudo. 

A escala temporal do estudo circunscreve-se ao período de junho a agosto de 2003, 

sendo que os resultados das analises realizadas até o presente momento apresentam forte 

interação entre as condições de baixas temperaturas do ar associadas à concentração da 

poluição, particularmente no mês de agosto. Os registros de doenças do aparelho 

respiratório da população infantil da área de estudo também apresentam-se elevados nos 

momentos de concentração de poluição; é na população de mais baixa renda que os 

registros são também os mais elevados. 
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