
IMPACTOS  

DA POLUIÇÃO  

DO AR NA INFÂNCIA 

A poluição do ar tem impacto na vida e saúde de crianças e adolescentes, especialmente no que toca
a questões respiratórias, cardiológicas e cognitivas, com impacto desde o desenvolvimento
intrauterino até a vida adulta. 
Dado que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece a absoluta prioridade dos direitos de
crianças e adolescentes - responsabilidade compartilhada entre poder público, famílias e sociedade
- é evidente que a redução da poluição do ar deve ser objeto de políticas públicas e regulatórias, de
forma a garantir seus direitos em primeiro lugar de maneira plena e imediata, inclusive quando em
oposição a interesses econômicos.



DESENVOLVIMENTO 

E VIDA EM RISCO 

Evidências científicas 

IMPACTOS DA POLUIÇÃO
DO AR NA INFÂNCIA 

SET. 2018

 
No mundo, mais de 169 mil crianças com menos de cinco anos morrem por
doenças ligadas à poluição do ar. No Brasil, a cada 100 mil pessoas de até cinco
anos, mais de 41 morrem em decorrência de alguma modalidade de poluição.  
Ainda, há graves evidências científicas de que a exposição de gestantes e bebês
à poluição agrava o risco de mortalidade infantil: identifica-se aumento percentual
nas perdas fetais tardias devido ao aumento de um interquartil nas
concentrações dos poluentes do ar.  
Estudos mostram também que a exposição crônica a altos níveis de material
particulado está associado com maiores taxas de perda fetal, partos precoces e
menor peso ao nascer. 
E a situação tende a piorar, se não fizermos nada. De acordo com a Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD), a mortalidade de
crianças de menos de cinco anos pode ser 50% mais alta em 2050, como
resultado da poluição do ar. Em outro estudo, a mortalidade decorrente da
poluição avançará ainda mais, podendo dobrar até 2050.  
São também assertivas as conclusões sobre os impactos da poluição no sistema
nervoso. A exposição de mulheres gestantes pode afetar a matéria cerebral
branca, responsável pela comunicação entre diferentes partes do cérebro, o que,
no futuro, pode causar atrasos no desenvolvimento, menor quociente de
inteligência e aumentar os sinais da ansiedade, depressão e problemas de
atenção. Ainda, como as barreiras hematoencefálicas, em crianças, estão em
desenvolvimento, materiais particulados ultrafinos inalados podem entrar na
corrente sanguínea e levar à redução da função cognitiva.  
Estudos relacionam a poluição do ar a problemas respiratórios na infância - a
capacidade pulmonar de crianças vivendo em ambientes poluídos pode ser
reduzida em 20%. Ainda, vale destaque que metade das mortes no mundo de
pessoas de até 5 anos de idade está relacionada a infecções respiratórias
agudas que podem ser intensificadas por tal tipo de poluição.  
 
   



Ampl iação da estrutura de monitoramento da

qual idade do ar em todo o Brasi l ,
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recomendados pela OMS e estrutura de

comunicação sobre a qual idade do ar para
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Fixação de l imi tes de emissão de

poluentes veiculares mais restr i t ivos,

especialmente al inhados ao Euro 6,  o

mais atual ,  l impo e efet ivo mecanismo

de combate a emissão de poluentes por

veículos pesados.
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ATRASOS E  

OPORTUNIDADES 

Contexto brasileiro 

Menos de 2% dos municípios são cobertos pelo monitoramento da qualidade do ar no
Brasil. O princípio do direito à informação é negado no Brasil, a despeito da Resolução
CONAMA Nº 05 de 1989 que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade
do Ar, que  determina a criação de uma Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade
do Ar. Não que tal monitoramento seria de grande ajuda. O Brasil mantém os padrões
de qualidade do ar definidos pela Resolução CONAMA nº 03 de 1990, de três a quatro
vezes mais permissivos do que os valores de segurança definidos pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). E a proposta de atualização em debate avança muito
lentamente para adequar a norma brasileira aos padrões internacionais, para garantir
níveis reais de segurança do ar. 
Já no combate às fontes de poluição, o Brasil é o único país entre os chamados em
desenvolvimento que ainda não atualizou sua norma para restrição dos limites de
emissões de gases poluentes por veículos, para se equiparar aos novos padrões
internacionais, mais rígidos, a exemplo do europeu.  
Um passo à frente no Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos
Automotores (PROCONVE) quanto aos níveis permitidos de emissões de veículos
pesados, por exemplo, seria um significativo avanço, uma vez que esses representam
apenas 5% da frota rodoviária, mas 88% das emissões de material particulado e óxidos
de nitrogênio no Brasil.  
Estima-se que que, a cada ano de atraso na adoção do padrão Euro 6,  2.500 mortes
prematuras deixam de ser evitadas no no país. Por outro lado, a adoção do novo
padrão, economizaria US$ 74 bilhões em gastos de saúde, de 2018 a 2048, no Brasil. 
Em resumo, o cenário brasileiro é de notável atraso no que diz respeito a melhores
práticas, a nível internacional, para frear a poluição do ar que tanto afeta as crianças.
Por outro lado, estamos diante de imensas oportunidades de defesa da saúde e da vida
e há que se assumir o compromisso com agendas de promoção da saúde e combate .  
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