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Introdução. A exposição à fumaça ambiental do tabaco é prejudicial e seus malefícios causam despesas para os 
órgãos públicos e privados, principalmente com o tratamento de doenças relacionados à exposição da poluição tabágica 
ambiental (PTA). As crianças são mais vulneráveis, porque seu sistema respiratório se encontra em desenvolvimento, 
apresentando maior predisposição às infecções do trato respiratório. Objetivos. Analisar a função respiratória e a 
associação desta com fatores de riscos biológicos e ambientais de escolares expostos e não expostos à PTA. Mé-
todo. Estudo caso controle, com 318 escolares com idade entre 8 e 12 anos de instituições públicas de Anápolis – GO, 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UniEVANGÉLICA/Anápolis – GO (OFÍCIO 051/2010). Foi aplicado um 
questionário epidemiológico e depois foi avaliada a função respiratória pela espirometria. Os dados foram analisados 
no programa SPSS – Statistical Package for Social Sciences (versão 19.0), considerando nível de significância de 5% 
(p=0,05). Resultados. Observou-se que as doenças respiratórias foram mais evidentes no grupo exposto ao tabaco 
(p<0,001) quando comparado ao não exposto. A doença respiratória foi perceptível nas crianças que tinham familiares 
com doença respiratória (p<0,001). O grupo sem doença respiratória apresentou maior peso ao nascer (p<0,001) e 
ausência de fumo gestacional (p=0,012) quando comparado com o grupo com doença respiratória. A espirometria 
apresentou a menor Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEF1) e Pico 
de Fluxo Expiratório (PEF) nos que nasceram com menor peso. Com relação ao fumo gestacional, o PEF foi inferior 
quando as mães fumaram na gravidez. Os escolares expostos à PTA apresentaram valores menores na CVF (p=0,03), 
VEF1 (p<0,001), PEF (p<0,001) e FEF25-75% (p=0,022) quando comparados aos não expostos. As médias da CVF, 
VEF1, FEF25-75% e PEF foram maiores no grupo não exposto sem doença respiratória. Conclusão. Conclui-se que 
escolares expostos à PTA apresentaram CVF, VEF1, PEF e FEF25-75% menores quando comparados aos não expos-
tos. Crianças de mães fumantes na gestação, apresentaram, atualmente, menor PEF. Analisando o peso ao nascimento 
com a função respiratória, verificou-se redução na CVF e no VEF1. Não encontramos relações entre função respiratória 
e a condição de moradia. A doença respiratória na criança está relacionada com a presença de doença respiratória 
na família, com o fumo gestacional e com o baixo peso ao nascimento. As variáveis CVF, VEF1, PEF e FEF25-75% 
sofrem alterações, tanto quando comparadas com a exposição à PTA, quanto quando comparadas a presença ou não 
de doença respiratória.
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