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RESUMO 

 

A sibilância é considerado o sintoma respiratório mais comum na infância, causando 

importante papel na morbimortalidade infantil e sendo responsável por grande 

demanda de consultas médicas ambulatoriais, em serviços de prontoatendimento e 

apresentando altas taxas de hospitalização. Nesta tese, foram realizados dois 

estudos. O primeiro estudo teve como objetivo determinar a prevalência e fatores 

associados para sibilância recorrente em crianças com 13 até 35 meses de idade. O 

segundo estudo teve como objetivo verificar a prevalência de anemia na gestação e 

sua associação com problemas respiratórios.  Para o primeiro estudo, tipo transversal, 

foi considerado uma amostra de 2.780 crianças com 13 até 35 meses de idade, 

residentes no município de São Luís-MA participantes da coorte BRISA. No segundo 

estudo, foi realizado um estudo transversal, envolvendo amostra de 3.279 crianças 

que participaram da coorte BRISA e do seguimento dessa coorte, com idade de 13 a 

35 meses. Para avaliação dos fatores associados à sibilância recorrente foi ajustado 

modelo de regressão logística multivariado, com inclusão das variáveis de modo 

hierarquizado a partir do modelo teórico. O desfecho de interesse foi a presença de 

sibilância recorrente. As variáveis independentes avaliadas foram: idade e 

escolaridade da mãe, fumo, anemia na gestação, tipo de parto, sexo da criança, peso 

ao nascer, história familiar de asma, rinite e dermatite, aleitamento exclusivo, 

presença de mofo, animal doméstico e carpete no domicílio, antecedentes de 

problema respiratório e internação. Para verificar a relação de presença de anemia na 

gestação e problemas respiratórios foi realizado o teste qui-quadrado. No primeiro 

estudo, a prevalência de sibilância recorrente foi de 9%, tendo como fatores  

associados: idade da mãe igual ou superior a 35 anos (RP=0,49; IC = 0,24 – 0,99; 

p=0,049), sexo masculino (RP=1,62; IC = 1,23 – 2,14; p=0,001), história familiar de 

asma (RP=1,55; IC = 1,09 – 2,19; p=0,013), história familiar de rinite (RP=1,71 IC = 

1,26 – 2,30; p=0,000), anemia na gestação (RP=1,33; IC = 1,02 – 1,75;  p=0,034), 

aleitamento materno exclusivo (RP=0,75; IC = 0,56 – 0,99;  p=0,044), presença de 

mofo na residência (RP=1,56; IC = 1,11 – 2,18;  p=0,009) e problemas respiratórios 

(RP=3,90; IC = 2,53 – 0,99;  p<0,001). No segundo estudo, a prevalência de gestantes 

anêmicas foi de 47 % e os problemas relacionados a anemia foram idade materna 



 

 

menor que 20 anos (p<0,001), escolaridade materna inadequada (p<0,001), fumo na 

gestação (p=0,014), álcool na gestação (p<0,001), parto normal (p<0,001) e nas 

crianças, sibilância recorrente (p=0,013), pneumonia (p=0,040) e tosse (p<0,001). Os 

resultados obtidos neste estudo possuem grande relevância, pois evidenciou a 

prevalência de sibilância recorrente entre crianças em São Luís e os fatores 

associados, assim como, a prevalência de anemia e sua relação com problemas 

respiratórios na criança.              

 
Palavras-chave: Sibilância recorrente; Anemia na gestação; Criança; Fatores de 

Risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Wheezing is considered the most common respiratory symptom in childhood, causing 

an important role in infant morbimortality and being responsible for the great demand 

of outpatient medical appointments, in emergency services and presenting high rates 

of hospitalization. In this thesis, two studies were carried out. The first study aimed to 

determine the prevalence and associated factors for recurrent wheezing in children 

aged 13 to 35 months. The second study aimed to verify the prevalence of anemia in 

pregnancy and its association with respiratory problems. For the first cross-sectional 

study, a sample of 2,780 children with 13 to 35 months of age, living in the city of São 

Luís-MA participating in the BRISA cohort, was considered. In the second study, a 

cross-sectional study was conducted involving a sample of 3,279 children who 

participated in the BRISA cohort and the follow-up of this cohort, aged 13 to 35 months. 

To evaluate the factors associated with recurrent wheezing, a multivariate logistic 

regression model was adjusted, with the inclusion of variables in a hierarchical fashion 

using the theoretical model. The outcome of interest was the presence of recurrent 

wheezing. The independent variables evaluated were maternal age and her education, 

smoking, anemia in pregnancy, type of delivery, gender, birth weight, family history of 

asthma, rhinitis and dermatitis, exclusive breastfeeding, presence of mold, domestic 

animal and carpet at home, a history of respiratory problems and hospitalization. To 

verify the relation of presence of anemia in pregnancy and respiratory problems, the 

chi-square test was performed. In the first study, the prevalence of recurrent wheezing 

was 9%, with associated factors: age of the mother equal to or greater than 35 years 

(PR = 0.49, CI = 0.24 - 0.99, p = 0.049), male (PR = 1.62, CI = 1.23 - 2.14, p = 0.001), 

family history of asthma (PR = 1.55, CI = 1.09 - 2.19, p = 0.013), family history of rhinitis 

(PR = 1.71 CI = 1.26 - 2.30, p = 0.000), anemia during pregnancy (PR = 1.33, CI = 

1.02 - 1.75, p = 0.034), exclusive breastfeeding (PR = 0.75, CI = 0.56 - 0.99, p = 0.044), 

presence of mold in the home (PR = 1.56, CI = 1.11 - 2.18, p = 0.009 ) and respiratory 

problems (PR = 3.90, CI = 2.53 - 0.99, p <0.001) .In the second study, the prevalence 

of anemic pregnant women was 47% and the problems related to anemia were 

maternal age lower than 20 years (p <0.001), inadequate maternal schooling (P 

<0.001), smoking in pregnancy (p=0.014), alcohol in pregnancy (p <0.001), normal 



 

 

labor (p <0.001), and in children, recurrent wheezing (p = 0.013), pneumonia (p = 

0.040), and cough (p <0.001). The results obtained in this study have great relevance, 

as evidenced the prevalence of recurrent wheezing among children in São Luís and 

the associated factors, as well as, anemia prevalence and its relationship with 

respiratory problems in the child. 

 

Keywords: Recurrent wheezing; Anemia in pregnancy; Child; Risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

          As crianças representam os grupos de populações mais vulneráveis a 

contrair doenças, sendo consideradas como os principais usuários dos serviços de 

saúde, principalmente nos países em desenvolvimento (ARULMOLI et al., 2009).  

         A sibilância é o sintoma respiratório mais comum nessa fase (SOLÉ, 2008), 

exercendo um importante papel na morbimortalidade infantil e sendo responsável por 

grande demanda de consultas médicas ambulatoriais e serviços de 

prontoatendimento, com altas taxas de hospitalização (DE JONG et al., 2007).  

               A sibilância pode ser a manifestação clínica de várias doenças respiratórias, 

sendo a asma a mais comum. Aproximadamente 50 a 80% das crianças asmáticas 

desenvolvem sintomatologia no primeiro ano de vida, porém o diagnóstico torna-se 

difícil devido aos obstáculos à realização da prova de função pulmonar nessa faixa 

etária (MORAES et al., 2014). 

              A associação entre recorrência de sibilância e atopia pessoal ou familiar 

auxilia no diagnóstico precoce de asma, doença inflamatória que pode levar ao 

remodelamento das vias aéreas e à diminuição da função pulmonar (SOUSA et al., 

2016). 

       Atualmente, estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo tenham asma 

e sua prevalência varia entre 1% e 18% em diferentes cidades (GINA; MASOLI et al., 

2004). No Brasil, estudos epidemiológicos como ISAAC (International study for asthma 

and allergies in childhood), realizado em várias cidades brasileiras, apontou ser a 

prevalência de asma em crianças de seis a sete anos entre 4,7 e 28,2% (SOLÉ et al., 

2006). Nos países mais desenvolvidos, onde se têm realizado medições seriadas 

aparece um incremento real na incidência de asma e sibilância (ASHER et al., 1995). 

         Na América Latina, infecções respiratórias agudas em crianças com 

antecedente de sibilância, são causa de aproximadamente 100.000 mortes no 

primeiro ano de vida (Organização Pan-Americana de Saúde, 2007). Dados do 

Ministério da Saúde demonstram que no Brasil cerca de 35% das internações de 

lactentes no primeiro ano de vida deve-se a doenças respiratórias que cursam com 

sibilância (BRASIL, 2008). 
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                 Apesar da sibilância na infância, principalmente quando recorrente, ter 

grande impacto na saúde pública, até recentemente não havia informações 

comparativas internacionais, especialmente em países em desenvolvimento, sobre a 

prevalência da sintomatologia, sobretudo no primeiro ano de vida, quando as crianças 

são mais vulneráveis às complicações devido às características anatômicas, 

funcionais e imunológicas das vias aéreas nessa fase (MALLOL et al., 2007). 

Os fatores que estabelecem o início, a evolução e o prognóstico da 

sibilância em lactentes não estão bem definidos. História familiar, fatores perinatais, 

gestacionais e insultos ambientais, tais como características da gestação, tipo de 

parto, peso ao nascer, exposição ao tabaco durante a gestação e no período pós-

natal, aleitamento materno e anemia na gestação podem ter impacto importante no 

desenvolvimento das doenças respiratórias que cursam com sibilância (NOAKES et 

al., 2007; PIPPO-SAVOLAINEN et al., 2008; JACKSON et al., 2010). Evidências 

sugerem uma etiologia multifatorial na patogênese da sibilância, além de estreita 

relação com infeccões respiratórias precoces, uma vez que a doença das vias aéreas 

nessa fase da vida leva à alteração do crescimento e desenvolvimento do sistema 

respiratório, predispondo a episódios de sibilância recorrente. (DUIJTS, 2012; BESSA 

et al., 2014). 

O diagnóstico da sibilância é muito importante para evitar sub-tratamento 

de crianças que necessitam de medidas terapêuticas específicas, tendendo a manter 

elevada a morbidade e agravando o seu prognóstico (PIPPO-SAVOLAINEN et al, 

2008; JACKSON et al., 2010).  

Estudos têm mostrado uma variabilidade importante de sua prevalência nos 

diferentes centros, em especial no Brasil, por sua extensão territorial, diferenças 

climáticas, culturais e socioeconômicas nas diversas regiões, sendo de extrema 

importância identificar as possíveis causas desse achado (BIANCA et al., 2007). 

Nesse contexto, considerando que (1) a sibilância é um sintoma muito 

frequente, influenciado por diversos fatores; (2) que fatores inerentes ao período pré 

e pós-natal são fundamentais para estabelecer o melhor entendimento do seu início, 

evolução e o prognóstico; e (3) que o diagnóstico da sibilância é muito importante para 

evitar sub-tratamento de crianças, é que esse estudo se propõe a descrever a 

prevalência nos primeiros anos de vida na cidade de São Luís-MA, os fatores 
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associados, bem como avaliar o impacto da anemia na gestação no desenvolvimento 

de alterações respiratórias no primeiro ano de vida. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1   Aspectos Anatômicos e Funcionais da Criança  

  

 A função do sistema respiratório é prover a oxigenação adequada do sangue 

arterial e a eficiente remoção do dióxido de carbono vindo do sangue venoso, estando 

a eficiência desse processo dependente do perfeito desenvolvimento e crescimento 

dos pulmões (MAINA, 2002). 

 Durante a vida fetal, as vias aéreas são revestidas por líquidos e a troca gasosa 

se faz pela placenta. No entanto, no último terço da gestação, o pulmão cresce 

proporcionalmente com o aumento do peso corporal, permitindo que esse orgão esteja 

estrutural e bioquimicamente apto para inflar e não colapsar na expiração (SHI; 

BELLUSCI; WARBURTON, 2007). 

O processo de alveolarização começa em cerca de 20 semanas de gestação e 

continua pelo menos até 7 anos de vida pós-natal, fazendo com que esse seja um  

período crítico durante o qual o desenvolvimento e o crescimento do pulmão, são 

significativamente influenciados por uma série de fatores maternos, fetais, neonatais, 

ambientais e iatrogênicos, que podem alterar o curso subseqüente desse processo e 

levar à maior incidência de doenças na infância e adolescência (WEST; WATSON; 

FU, 2007). 

A caixa torácica na criança também tem conformidade e estrutura diferentes no 

nascimento e na infância: as costelas são cartilaginosas e horizontalizadas e a caixa 

torácica é mais circular que no adulto, levando a alterações biomecânicas. O 

diafragma, devido ao exposto, tem seu ponto de inserção no gradil costal alterado, 

prejudicando o mecanismo de alavanca, durante contração muscular. A composição 

das fibras musculares, especialmente do diafragma, no recém-nascido também difere 

da do adulto: é composta por número menor de fibras tipo I – contração lenta, com 

maior capacidade oxidativa e resistência maior à fadiga. Tais alterações anatômicas 

tornam a criança mais suscetível à fadiga muscular em situações adversas, como 

comprometimentos respiratórios (SHI; BELLUSCI; WARBURTON, 2007). 
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A via aérea da criança é relativamente menor comparada à fase adulta e pobre 

em suporte cartilaginoso, predispondo essa população a maior resistência ao fluxo 

aéreo e a risco de compressão dinâmica em situações associadas a alto fluxo 

expiratório e doenças obstrutivas (WEST; WATSON; FU, 2007). 

Em virtude dessas peculiaridades anatômicas e fisiológicas, recém-nascidos, 

lactentes e crianças são mais suscetíveis a intercorrências respiratórias (DUIJTS, 

2012). Associado a este fato, evidências sugerem que a doença das vias aéreas 

nessas fases da vida, levam também à falha de crescimento e desenvolvimento do 

sistema respiratório e remodelamento da via aérea, resultando em morbidade 

significativa, influenciados por fatores perinatais, intervenções pós-natal na unidade 

de terapia  intensiva e insultos ambientais ( DUIJTS, 2012; RODNEY, et al., 2013). 

 

2.2 Asma e Sibilância 

 

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por obstrução, 

hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, 

manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, 

aperto no peito e tosse (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS DE ASMA, 2016). É uma 

doença heterogênea com apresentação de vários fenótipos e expressões clínicas 

dependentes de fatores genéticos, exposições ambientais a alérgenos e irritantes, 

que se associam e interagem entre si, levando ao seu desenvolvimento e manutenção 

dos sintomas (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS DE ASMA, 2016; PEDERSEN et al., 

2011).  

A asma é considerada um importante problema de saúde pública, com 

morbidade e mortalidade ainda elevados, particularmente em crianças, apesar dos 

recentes avanços tecnológicos, como novas abordagens terapêuticas e 

conhecimento sobre fisiopatologia da doença (SOUSA et al., 2012).  

Atualmente, estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo tenham asma e 

sua prevalência varie entre 1% e 18% em diferentes cidades (GINA, 2010). No Brasil, 

estudos epidemiológicos como ISAAC (International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood), realizados em várias cidades brasileiras, estimaram a prevalência de 
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asma em crianças de seis a sete anos entre 4,7% e 28,2%. Na população de 13 a 14 

anos a prevalência foi entre 4,8% e 27,0%, apresentando importante variação 

intragrupo (SOLÉ et al., 2006). Dados do Ministério da Saúde mostram que na última 

década ocorreram em média 350.000 internações por asma no Brasil, constituindo-

se a quarta causa de hospitalizações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a terceira 

causa entre crianças e adolescentes (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA 

MANEJO DA ASMA, 2006).  Em 2006, os custos do SUS com internações por asma 

foram de R$ 96 milhões (AKINBAMI et al., 2011). Em diferentes cidades dos Estados 

Unidos, os custos diretos para cada paciente asmático por ano são de US$ 300,00 a 

US$ 1.300,00, a depender da gravidade da doença (BRAMAN et al., 2006). 

            Nos países em desenvolvimento, a mortalidade vem aumentando nos últimos 

anos (GINA, 2010; SANTO et al., 2006). No Brasil, em 2000, a taxa de mortalidade 

por asma como causa básica ou associada foi de 2,29/100.000 habitantes e a 

mortalidade proporcional foi de 0,41%, representando para a última década média de 

2.600 mortes por ano (SANTO, 2006; AKINBAMI et al., 2011). Ao investigar óbitos 

por asma no Brasil em menores de 19 anos, Prietsch et al., verificaram que 69% 

ocorreram em menores de 5 anos (PRIETSCH et al., 2012). 

 A inflamação brônquica constitui o mais importante mecanismo fisiopatológico 

da asma, e resulta de interações complexas entre células inflamatórias, mediadores 

e células estruturais das vias aéreas (IV DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA MANEJO 

DA ASMA, 2006). Estando presente não apenas em asmáticos graves ou com doença 

de longa duração, mas na asma de início recente, em formas leves da doença e nos 

assintomáticos (KUMAR et al., 2001; VIGNOLA et al., 1998). A mucosa brônquica 

inflamada torna-se hiper-reativa a diversos estímulos, alérgicos ou não. 

 A resposta inflamatória alérgica é iniciada pela interação de alérgenos 

ambientais com os linfócitos Th2, que produzem citocinas responsáveis pelo início e 

manutenção do processo inflamatório. A IL-4 tem papel importante no aumento da 

produção de anticorpos IgE específicos ao alérgenos (KUMAR et al., 2001; VIGNOLA 

et al., 1998). Desse processo participam vários mediadores inflamatórios liberados 

pelos mastócitos (histamina, leucotrienos, triptase e prostaglandinas), pelos 

macrófagos (fator de necrose tumoral – TNF-alfa, IL-6, óxido nítrico), pelos linfócitos 

T (IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, fator de crescimento de colônia de granulócitos), pelos 
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eosinófilos (proteína básica principal, ECP, EPO, mediadores lipídicos e citocinas), 

pelos neutrófilos (elastase) e pelas células epiteliais (endotelina-1, mediadores 

lipídicos, óxido nítrico). Através de seus mediadores as células causam lesões e 

alterações na integridade epitelial, anormalidades no controle neural autonômico 

(substância P, neurocinina A) e no tônus da via aérea, alterações na permeabilidade 

vascular, hipersecreção de muco, mudanças na função mucociliar e aumento da 

reatividade do músculo liso da via aérea (BOUSQUET et al., 1990). Podendo ainda, 

causar dano e ruptura do epitélio ciliado, com consequente proliferação de células 

epiteliais e miofibroblastos, hipertrofia e hiperplasia do músculo liso, elevação no 

número de células caliciformes, aumento das glândulas submucosas e alteração no 

depósito e degradação dos componentes da matriz extracelular, constituindo o 

remodelamento que interfere na arquitetura da via aérea e irreversibilidade da 

obstrução que se observa em alguns pacientes (KUMAR et al., 2001; CHIPPS et al., 

2012; MALMSTROM et al., 2011) (Figura 1). 

 
Figura 1: Interações celulares neuronais presentes na patogenia da asma. 

   Fonte: IV DIRETRIZES BRASILEIRAS PARA MANEJO DA ASMA, 2006. 
 

 As crises de sibilância nesta doença, frequentemente têm início em idade 

precoce, ainda nos primeiros anos de vida e quando se manifestam de forma 

recorrente, apresentam risco elevado de persistência dos sintomas na fase adulta 
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(MORAES et al., 2014). Aproximadamente 50% das crianças apresentam sibilância 

no início da vida (MORAES et al., 2014). 

           Estudo internacional e multicêntrico envolvendo 30.093 lactentes com idade 

entre 12 e 15 meses, com a participação de 17 centros da América Latina e Europa, 

o EISL (Estudo Internacional de Sibilância em Lactentes) observou prevalência de 

sibilância no início da vida de 45,2% e de sibilância recorrente de 20,3% (MALLOL et 

al., 2010). No Brasil, o questionário foi aplicado em 7 capitais: Belém (PA), Belo 

Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), São Paulo (SP), Fortaleza (CE) e 

Recife (PE) (CHONG NETO; MEDEIROS; ROCHA, 2012). Em Recife, o estudo 

constatou prevalência de sibilância no início da vida de 43% e recorrência do sintoma 

em aproximadamente 25% dos lactentes sibilantes (MEDEIROS et al., 2011).  

 A história natural da asma em crianças é variável e não completamente 

compreendida e o diagnóstico e tratamento precoces tornam-se fundamentais, pois 

podem retardar ou atenuar o remodelamento brônquico, responsável pela alteração 

estrutural da mucosa brônquica e diminuição da função pulmonar desde os primeiros 

meses de vida (CHIPPS et al., 2012; MALMSTROM et al., 2011).  

  O diagnóstico de asma é baseado na correlação da história clínica e exames 

físico e complementar. O padrão típico de asma na infância consiste em 

exacerbações recorrentes de sibilância, tosse e dificuldade respiratória de gravidade 

e duração variáveis, usualmente desencadeadas por infecção viral de vias aéreas 

superiores (BACHARIER; GUILBERT, 2012). A associação entre recorrência dos 

sintomas e atopia pessoal ou familiar pode colaborar com o diagnóstico (GINA, 2009).   

  Outras causas de sibilância recorrente devem sempre ser consideradas e 

afastadas nessa faixa etária para diagnosticar asma em lactentes, uma vez que têm 

importantes consequências clínicas (GERALDINI et al., 2008). O diagnóstico 

diferencial de sibilância na infância é complexo e a abordagem inicial deve incluir 

exame de imagem simples (radiografia de tórax) e outros exames complementares 

direcionados como teste do cloreto no suor, laringoscopia, broncoscopia, tomografia 

computadorizada do tórax e dosagem de imunoglobulinas, utilizados para afastar 

infiltrados, massas, grandes anormalidades de vasos, presença de corpo estranho e 

sinais de assimetria (BACHARIER, 2011).  
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 Exames diagnósticos mais objetivos como os testes de função pulmonar e 

marcadores precoces de inflamação das vias aéreas são de difícil realização nesta 

faixa etária. Questionários padronizados, utilizando parâmetros clínicos têm sido 

utilizados como alternativa de método diagnóstico não invasivo, sendo propostos para 

identificar precocemente as crianças com risco elevado de receber diagnóstico de 

asma no futuro (DEVULAPALLI et al., 2008; CAUDRI et al., 2009; MALLOL et al., 

2010).  

           A Iniciativa Global para a Asma (GINA) composta por especialistas, elaborou 

em 2008 uma estratégia para diagnóstico, tratamento e prevenção de asma em 

crianças menores de 5 anos de idade. Neste relatório, as recomendações são 

baseadas em níveis de evidência da literatura científica (Evidência A, B, C e D). Três 

categorias de sibilância foram descritas: os sibilantes transitórios, que apresentam 

sintomas até 3 anos; os sibilantes persistentes, cujos sintomas começam antes dos 

3 anos e persistem após esta idade, mas não apresentam atopia e os sibilantes de 

início tardio, que são caracteristicamente atópicos e com sintomas que costumam 

persistir na vida adulta (GINA, 2009).   

  A Academia Europeia de Alergia e Imunologia Clínica e Academia Americana 

de Alergia, Asma e Imunologia elaborou o consenso PRACTTAL, onde especialistas 

descreve quatro padrões de sibilância na infância: sibilância transitória (sibilância 

durante os 2 ou 3 primeiros anos de vida e não mais após essa idade); sibilância não-

atópica (sibilância desencadeada por infecção viral que tende a desaparecer); asma 

persistente (sibilância associada à manifestações clínicas de atopia, sensibilização 

comprovada com IgE específica para alimentos, para aeroalérgenos e história familiar 

de asma); sibilância intermitente grave (episódios pouco frequentes de sibilância 

aguda associados à presença de características de atopia) (BACHARIER et al., 

2008). 

Outro estudo longitudinal realizado no Reino Unido, envolvendo 14.062 

crianças do nascimento aos 7-9 anos, posteriormente, apontou a existência de seis 

diferentes fenótipos: sibilância esporádica ou ausente; sibilância transitória precoce; 

sibilância prolongada precoce; sibilância de início intermediário; sibilância de início 

tardio e sibilância persistente (HENDERSON et al., 2008).  
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 Diversos fenótipos epidemiológicos, com base em história de sibilância, têm 

sido desenvolvidos. Há alguma variação em pontos de corte em geral diferenciação 

entre sibilância e inconsistência transitória, persistente e de início tardio e também 

quais fatores de risco estão associados a cada fenótipo. Muitos destes fenótipos de 

sibilância na primeira infância foram determinados retrospectivamente em estudos 

longitudinais (BACHARIER et al., 2008; HENDERSON et al., 2008; MARTINEZ et al., 

2002; STEIN et al., 2004). No entanto, pode ser difícil distinguir entre estes fenótipos 

clinicamente durante os anos de idade pré-escolar, devido à variação na expressão 

de ambos os sintomas e fatores de risco ao longo do tempo (BACHARIER et al., 2008; 

HENDERSON et al., 2008; MARTINEZ et al., 2002; STEIN et al., 2004).  

  O conhecimento dos padrões fenótipos de sibilância e os fatores de risco 

associados a eles ajudam a identificar crianças potencialmente de risco para 

persistência da sibilância e que poderiam se beneficiar com intervenções de 

prevenção secundária (BACHARIER; GUILBERT, 2012). A maioria deles são fatores 

ambientais e infecciosos que podem ser prevenidos ou controlados (BIANCA et al., 

2012). De acordo com o EISL, os fatores de risco mais importantes para recorrência 

de sibilância no primeiro ano de vida são: história familiar de asma, tabagismo na 

gestação, exposição precoce à fumaça do tabaco, múltiplos resfriados nos primeiros 

6 meses de vida, história de pneumonia, frequência a creches, poluição ambiental, 

exposição a cão ou gato em casa e consumo diário de alimentos processados 

(MALLOL et al., 2012).  

 

2.3 Fatores Associados à Sibilância Recorrente e Asma 

 

Os determinantes sociais em saúde, definidos como as características sociais 

dentro das quais a vida transcorre, têm impacto direto no coeficiente de mortalidade e 

na morbidade infantil (GEIB et al., 2010).  Entre os vários modelos desenvolvidos para 

demonstrar a relação entre as desigualdades e iniquidades sociais e os resultados na 

saúde, estão aqueles que classificam os determinantes da saúde em estruturais e 

intermediários (GEIB et al., 2010).  Os estruturais são os que geram estratificação 

social e inclui entre outros, a escolaridade dos pais (GEIB et al., 2010).   
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A escolaridade materna tem sido apontada em estudo como determinante, com 

efeito independente, da morbimortalidade infantil, revelando uma taxa de mortalidade 

infantil 14% entre crianças nascidas de mães com oito anos ou mais de estudos, nas 

regiões Sul e Sudeste, e taxa de 53,5% para crianças nascidas no Nordeste, de mães 

com escolaridade de até três anos. Pressupõe-se que mães com maior escolaridade 

têm maior acesso ao conhecimento sobre cuidados infantis, fatores que aumentaria a 

proteção à saúde infantil (GEIB et al., 2010). Outro estudo demonstrou que a 

escolaridade, quando superior a 8 anos, considerada adequada, geralmente está 

associada a ter maior adesão a serviços de saúde e maior valorização de sintomas 

associados à morbidade respiratória (NGUYEN et al., 2012). 

Considera-se que a idade materna é outro importante determinante de 

morbimortalidade infantil, isso por ser relevante fator de risco gestacional. Mães com 

idade inferior a 15 anos ou com menarca há menos de dois anos e mães com idade 

igual ou superior a 35 anos levam a maior risco de óbito neonatal (RIBEIRO et al., 

2014).  

Existem também relatos, tanto para maternidade precoce quanto para 

maternidade em idade avançada, de diferentes associações que conduzem à maior 

probabilidade de morte dos filhos antes de completarem o primeiro ano de vida 

(UNIÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011). A imaturidade fisiológica, principalmente 

uterina, que levam à restrição do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e 

prematuridade, além de condições socioeconômicas desfavoráveis e fragilidade 

psicológica, são fatores desfavoráveis apontados como associados à maternidade 

precoce. Por outro lado, mães com mais de 35 anos possuem maior risco de 

morbidades durante a gestação, como diabete melito e hipertensão arterial, com 

repercussões ao feto e recém-nascido, além de maior incidência de afecções de 

origem genética, abortos espontâneos e gestações múltiplas decorrentes de 

fertilização assistida (ZOURNATZI et al., 2008; LIMA et al., 2010). 

Sabe-se que histórico familiar de asma e atopia pessoal ou familiar são 

reconhecidamente os mais importantes fatores relacionados à asma, doença 

inflamatória crônica que cursa com sibilância recorrente na infância (GINA). O Estudio 

Internacional de Sibilancias em Lactentes - EISL demonstrou também relação 

estatisticamente significante de sibilância com fatores como história familiar de asma 
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e atopia (GARCIA-MARCOS et al., 2010). O mecanismo exato dessa predisposição 

não está bem elucidado, considera-se a possibilidade de mecanismo interativo de 

diversos genes e da heterogeneidade da expressão clínica da asma, sibilância e 

atopia. É reconhecido o papel de diferentes genes, em diferentes níveis de associação 

e penetração, associados a diferentes fenótipos de asma, atopia, hiperresponsividade 

brônquica, níveis séricos de IgE, dermatite atópica (BOUSQUET et al., 2008; ASHER 

et al., 2006). 

O sexo masculino é apontado por alguns estudos como outro fator de risco para 

sibilância na infância e asma (GARCIA-MARCOS et al., 2010; LIMA et al., 2010), o 

que pode ser explicado pelo fato de os meninos apresentarem vias aéreas de menor 

calibre nessa fase (COWAN et al., 2012). O Estudio Internacional de Sibilancias em 

Lactentes-EISL também evidenciou o sexo masculino como sendo associado à 

sibilância, principalmente nos países da Europa, quando comparados aos da América 

Latina (GARCIA-MARCOS et al., 2010). Essa associação é relatada apenas nos 

primeiros anos de vida e à medida que a criança atinge a adolescência, essa relação 

se inverte (GARCIA-MARCOS et al., 2010; MUIÑO et al., 2008). 

Estudos têm explorado o papel da exposição ambiental no útero e no início da 

vida e as alterações provocadas por essas mudanças no microbioma humano e no 

desenvolvimento da asma e sibilância (DOMINGUEZ-BELO et al., 2010; 

THAVAGNANAM et al., 2008; PINGSHENG et al., 2016). O microbioma desempenha 

papel importante no desenvolvimento de respostas imunológicas protetoras. Neste 

contexto, o tipo de parto, cesáreo ou vaginal tem sido objeto de estudo como fator 

determinante de sibilância recorrente e asma na infância (DOMINGUEZ-BELO et al., 

2010; THAVAGNANAM et al., 2008; PINGSHENG et al., 2016). A forma de 

nascimento conduz a uma colonização divergente do lactente, levando o mesmo a 

evoluir com microbiota alterada (DOMINGUEZ-BELO et al., 2010). A ausência de 

sinais de iniciação microbiana pode alterar a forma como o sistema imunológico reage 

posteriormente a potenciais alérgenos (THAVAGNANAM et al., 2008).  Os micróbios 

intestinais benéficos originam-se do trato vaginal materno e, portanto, são mais 

suscetíveis de serem transferidos durante os nascimentos vaginais do que durante as 

cesáreas, sendo assim, o parto cesáreo é apontado por aumentar o risco para o 

desenvolvimento de asma na infância (PINGSHENG et al., 2016). 
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  No período pós-natal, as dietas infantis também podem influenciar o 

crescimento e desenvolvimento pulmonar infantil (DURMUS et al., 2011). Padrões 

específicos de alimentação na infância, como introdução precoce do uso de 

mamadeira ou alimentos sólidos, em detrimento do aleitamento materno exclusivo 

pode levar a crescimento reduzido do pulmão e das vias aéreas e aumentar risco de 

sibilância recorrente e asma (SONNENSCHEIN-VAN DER VOORT et al., 2012; FISK 

et al., 2011; ELLIOTT et al., 2008; KRAMER et al., 2007). Além disso, o aleitamento 

materno, constituindo a primeira exposição nutricional na infância, tem um papel 

determinante na composição microbiana e colonização inicial do lactente, conferindo 

proteção imunológica relativamente às fórmulas artificiais (LIS et al., 2013). O leite 

materno é constituído por numerosos componentes com funções imunomoduladoras 

que não podem ser sintetizados industrialmente e incorporados no leite artificial 

(CIVARDI et al., 2014).   Do leite materno fazem partem elementos bioativos que, 

comprovadamente, protegem contra infeções e inflamação e contribuem para a 

maturação do sistema imunológico, para o desenvolvimento dos órgãos e para a 

saudável colonização microbiana do lactente (CIVARDI et al., 2014).  

 A hiperresponsividade brônquica característica da asma e sibilância pode ser 

desencadeada por fatores alérgicos ou não-alérgicos. O efeito dos alérgenos sobre a 

asma está relacionado à frequência e ao grau de exposição (SODERSTROM et al., 

2011). Os principais alérgenos e irritantes evitáveis são: ácaro da poeira doméstica, 

epitélio de animais de estimação, epitélio de barata, fungos, fumaça de cigarro e 

poluentes (PEDERSEN et al., 2011; GINA, 2009).   

A creche é identificada como possível interveniente para quadros de sibilância 

recorrente e asma, podendo ser consequência da maior exposição nesse espaço a 

alérgenos ambientais e aumento do número de infecções respiratórias pelo contato 

com outras crianças e aglomeração (MEDEIROS et al., 2011). 

A presença de mofo ou bolor é um indicador de níveis elevados de umidade no 

ambiente, favorecendo o crescimento de ácaros e fungos, que são capazes de 

desencadear sintomas respiratórios em crianças asmáticas e atópicas, previamente 

sensibilizadas. As evidências epidemiológicas de estudos primários e metanálises 

quantitativas mostram que a umidade ou mofo em ambientes fechados estão 

associadas consistentemente a efeitos respiratórios ou alérgicos, incluindo 
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desenvolvimento e exacerbação da asma, dispneia, infecções respiratórias, bronquite, 

rinite alérgica, eczema e sintomas do trato respiratório superior como sibilância 

recorrente e tosse (BARRETO et al., 2010). 

Pesquisas recentes sugeriram que fatores alimentares maternos durante a 

gravidez podem influenciar o desenvolvimento infantil e levar a morbidades na infância 

(ELIZABETH et al., 2011; NWARU et al., 2014). O ambiente intrauterino fornece 

substrato para processos importantes, incluindo crescimento e desenvolvimento do 

pulmão e sistema imunológico, estando diretamente relacionado ao estado nutricional 

materno adequado (ELIZABETH et al., 2011).  

A anemia materna é um indicador do estado nutricional geral e tem sido 

associada a uma série de resultados adversos, incluindo mortalidade infantil, parto 

prematuro, restrição do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e morbidades 

respiratórias na infância. Considerada uma complicação comum observada na 

gestação, leva à incapacidade da placenta em satisfazer as necessidades metabólicas 

e de oxigênio do feto e este ambiente pode ter impacto adicional no desenvolvimento 

do pulmão fetal e na predisposição à sibilância recorrente e asma na infância 

(ELIZABETH et al., 2011; NWARU et al., 2014, RODNEY et al., 2013). 

As infecção durante o período neonatal, principalmente por rinovírus e vírus 

sincicial têm sido apontadas como fator de alteradas respostas imunes inatas e podem 

afetar negativamente a função das vias aéreas e modulação de inflamação, 

condicionando à hiperreatividade aumentada e risco maior de sibilância recorrente e 

asma (KUSEL et al., 2007; JACKSON et al., 2008; HOLT et al., 2012). Outro fator 

importante na patogênese desse processo de hiperreatividade, a sensibilização a 

alérgenos no início da vida, pode perpetuar a inflamação crônica presente nesses 

processos, devido, em parte, ao aumento das respostas mediadas por TH2 que 

facilitam a remodelação das vias aéreas e hipercontratilidade (SALO et al., 2008; 

WRIGHT et al., 2010). Ressalta-se ainda que a imaturidade do sistema respiratório 

associado a morbidades respiratórias aumenta a necessidade de utilização de 

Unidades de Terapia Intensiva, com suporte ventilatório e uso de oxigenoterapia 

suplementar, impondo risco maior de problemas respiratórios associados a essas 

terapias (JOBE, 2011). 
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A hiperóxia e ventilação mecânica são descritas em vários estudos como 

fatores pró-inflamatórios e podem alterar a matriz extracelular, levando a alteração do 

desenvolvimento alveolar, da estrutura das vias aéreas, dismorfogênese vascular e 

função pulmonar comprometida (JOBE, 2011; HILLMAN et al., 2011; VELTEN et al., 

2012). Existem relatos também, de que a combinação de hiperóxia e ventilação 

mecânica pode sinergicamente piorar a função das vias aéreas, embora a extensão 

de tais interações seja suscetível de variar consideravelmente, dependendo do grau 

de prematuridade, da intensidade e duração do uso de oxigenioterapia e da ventilação 

mecânica (IBEN et al., 2006). 

Estudos têm demonstrado uma associação entre recém-nascidos com restrição 

de crescimento intra-uterino, baixo peso ao nascer e aumento da probabilidade de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, síndrome 

metabólica, e doenças respiratórias, como asma  e sibilância. Esta associação parece 

ser independente da idade gestacional ao nascimento (TAMASHIRO et al., 2010; 

PIKE et al., 2010). A restrição do crescimento fetal tem sido associada à incapacidade 

da placenta para satisfazer as necessidades do feto em substratos de oxigénio e 

metabólicas e este ambiente pode ter um impacto adicional no pulmão fetal, limitando 

seu crescimento e maturação, tornando-o mais vulnerável a insultos pós-natais e a 

um maior risco de desenvolver doença pulmonar crônica (SHARMA et al., 2004). 

A exposição materna ao fumo direta e indiretamente, tem sido associada com 

o aumento do risco de desenvolvimento neonatal de doenças respiratórias, como 

asma e sibilância recorrente (BURKE et al., 2012; LI et al., 2005). Os mecanimos ao 

certo não foram elucidados sistematicamente, mas os componentes do tabaco, como 

a nicotina, gordura solúvel e aditivos podem atravessar a placenta, serem detectados 

no líquido amniótico, e têm um impacto negativo sobre o desenvolvimento do pulmão 

fetal (REHAN et al., 2007), resultando em resistência vascular placentária elevada, 

diminuição do fluxo sanguíneo uterino, aumento da carboxihemoglobina, hipoxia fetal 

e desenvolvimento fetal prejudicado (HERRMANN et al., 2008). 

Existem relatos de que tanto o tabagismo materno durante a gestação, como a 

exposição materna aos resultados do tabaco, geram anormalidades na função 

pulmonar e aumentam a hiperreatividade das vias aéreas, podendo ser detectadas no 

período neonatal, persistindo na infância e ao longo da vida adulta (LANDAU et al., 
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2008). Acredita-se que o tabagismo, tanto a curto como a longo prazo, interfere tanto 

na função das vias aéreas, como na função imunológica, aumentando a resposta de 

citocinas Th2 ao antigénio e diminuindo a produção anti-inflamatória de interferon-

gama, limitando a respostas imunes. 

 

2.4 Anemia 

 

A anemia é definida pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2013) como 

um estado caracterizado pela diminuição dos níveis de hemoglobina considerando a 

idade, o sexo e a altitude, para indivíduos normovolêmicos. Os limites mínimos 

permitidos, ao nível do mar, são de 14g/dL para homens, 12g/dL para mulheres e 

11g/dL para crianças e grávidas (WHO, 2013).  

 Definir anemia na gestação é complexo e multifatorial, uma vez que é 

necessário verificar as circunstâncias fisiológicas especiais de cada uma das fases da 

gestação, tais como fatores genéticos, nutricionais e individuais de cada mulher 

(MODOTTI et al., 2015; GOONEWARDENE, SHEHATA , HAMAD, 2012). Considera-

se anemia leve, especificamente para as gestantes, quando as taxas de Hb variam de 

9,5 a 10,9 g/dL, moderada de 7,6 a 9,4 g/dL e grave de valores de Hb < 7,5g/d L 

(WHO, 2013). 

  A anemia em mulheres jovens e particularmente mulheres grávidas tem como 

causa mais frequente a deficiência de ferro (RAMAKRISHNAN, 2002; IZCI-

BALSERAK E PIEN, 2010). Embora esse problema esteja presente principalmente 

em países em desenvolvimento, também afeta uma alta porcentagem de mulheres 

em idade reprodutiva (10-30%) no mundo industrializado (CAPRA et al., 2013; 

CHOUDHURY et al., 2012; HERCBERG, PREZIOSI E GALAN, 2001).  

 A baixa ingestão de ferro na dieta seria uma das causas para a deficiência de 

ferro (CAPRA et al., 2013; TURNER et al., 2001). A outra está diretamente relacionada 

aos mecanismos de expansão do volume sanguíneo e plasmático que aumentam em 

torno de 50% durante a gestação. Além disso, observa-se um aumento das 

necessidades de ferro para o desenvolvimento do feto, da placenta e cordão umbilical, 

e para as perdas sanguíneas decorrentes do parto e puerpério (BENCAIOVA, 

BURKHARDT, BREYMANN, 2012; MODOTTI et al., 2015).  



30 

 

  As consequências da anemia sobre o binômio mãe-feto não estão bem 

esclarecidos (MILMAN, 2006; KOURA et al., 2012). Em estudos anteriores 

demonstrou-se que a anemia na gestação e especialmente no início da gestação está 

associada a risco aumentado de nascimentos pré-termo, baixo peso ao nascer, 

restrição do crescimento fetal intra-útero e do perímetro de cabeça, além de risco para 

morbidades respiratórias na infância (CAPRA et al., 2013; BÁNHIDY et al., 2011; CAO 

E O’BRIEN, 2013; RONNENBERG et al., 2004; ELIZABETH et al., 2011; NWARU et 

al., 2014). Vários mecanismos foram propostos para esclarecer como a deficiência de 

ferro e a anemia podem interferir no crescimento fetal.  A deficiência de ferro e hipóxia 

resultantes da anemia podem induzir ao estresse materno e fetal, aumentando a 

concentração de norepinefrina, o que ativaria a liberação de hormônio corticotrofina, 

estimulando o cortisol fetal (CAPRA et al., 2013). Como resultado longitudinal desse 

processo, o crescimento do feto seria comprometido pela ação do cortisol (CAPRA et 

al., 2013). Outra explicação possível é que a deficiência de ferro provoca danos 

oxidativos em eritrócitos e na unidade feto-placentária (CAPRA et al., 2013).  

Estudos recentes têm evidenciado que filhos de mãe com anemia têm risco de 

apresentar sibilância e asma, o que poderia ser justificado pelos mecanismos 

descritos anteriormente e também pelo fato de a anemia levar à incapacidade da 

placenta em satisfazer às necessidades metabólicas e de oxigênio do feto, 

comprometendo o desenvolvimento do pulmão fetal (ELIZABETH et al., 2011; 

NWARU et al., 2014).   
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3 HIPÓTESES  
 
 

 
A sibilância recorrente em São Luís – MA está relacionada aos mesmos fatores 

da mãe e da criança apontados em outros estados brasileiros. 

A anemia materna na gestação aumenta o risco de morbidades respiratórias 

na criança, especialmente sibilância recorrente e asma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

          Artigo 01 - Analisar a prevalência de sibilância recorrente e os fatores 

associados em crianças de 13 a 35 meses, São Luís-MA. 

 

          Artigo 02 - Avaliar o impacto da anemia na gestação e no desenvolvimento de 

alterações respiratórias em crianças de 13 a 35 meses São Luís-MA. . 

 

4.2 Específicos 

  

Artigo 01 

 

 Estimar a prevalência de sibilância recorrente na amostra em estudo; 

 Avaliar possíveis associações entre sibilância recorrente e características 

sociodemográficas das puérperas, bem como características relacionadas à 

gestação, ao parto e ao nascimento do recém-nascido. 

 Verificar associação entre sibilância recorrente e outros fatores de risco: 

história familiar de asma, rinite, dermatite, exposição a aeroalérgenos (mofo, 

carpete, presença de animal na residência). 

 

Artigo 02 

 

 Estimar a prevalência de anemia durante a gestação das puérperas incluídas 

no estudo; 

 Identificar possível associação entre anemia na gestação e características da 

mãe como escolaridade, idade materna, fumo na gestação, consumo de álcool 

na gestação e tipo de parto; 

 Verificar associação entre anemia na gestação e os principais sintomas 

respiratórios. 
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5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Delineamento de estudo 

 

Trata-se de um estudo analítico, transversal, que utiliza dados da Coorte de 

nascimento BRISA em dois momentos: no nascimento e no seguimento realizado na 

idade de 13 e 35 meses.  

A coorte BRISA é um estudo de base populacional, realizada em duas cidades 

brasileiras, Ribeirão Preto-SP e São Luís-MA, desenvolvido pelo Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Maranhão e pela 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que teve como objetivo avaliar fatores 

etiológicos do nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde 

da Criança.  

A coleta de dados ocorreu em momentos distintos: na primeira etapa, 

aconteceu entre janeiro e dezembro de 2010, correspondendo ao nascimento; e a 

segunda etapa foi realizada entre abril de 2011 a janeiro de 2013 e correspondeu ao 

primeiro seguimento. 

 

5.2 Local do estudo  

 

 Para este estudo foram utilizados apenas os dados amostrais da cidade de São 

Luís - MA nas etapas do nascimento e do primeiro seguimento. 

A cidade de São Luís, MA, está situada em uma ilha localizada no litoral norte 

do estado, na região nordeste do país. Seu IDH foi 0,768 em 2010, ocupando 249º no 

Brasil (BRASIL, 2013). Sua população em 2010 era de 1.014.837 habitantes (IBGE, 

2010). Localiza-se em uma das regiões mais pobres do país, onde apenas 88,52% 

das residências são ligadas à rede de esgotos e 76,35% recebem água encanada 

(IBGE, 2010). Sua atividade econômica está ligada à siderurgia do alumínio, 

exportação de minério da serra de Carajás e da produção estadual da soja, além de 

comércio e serviços (SILVA et al., 2015). 
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5.3 População e amostra em estudo 

 

Na coorte de nascimento BRISA, a população estudada foi mulheres que 

tiveram filhos em maternidades públicas e privadas do município de São Luís, 

Maranhão, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2010. Para o 

primeiro seguimento deste estudo a população foi de crianças de 13 a 35 meses que 

foram acompanhadas entre abril de 2011 a janeiro de 2013.   

O tamanho amostral foi calculado com base no número de nascimentos 

hospitalares ocorridos em São Luís no ano de 2007. O tamanho mínimo da amostra 

foi fixado em 5.000 nascimentos, tornando possível estimar prevalências em torno de 

50% com precisão de 2% e nível de confiança de 99% (SILVA et al., 2015).  

A amostra foi estratificada por maternidade com quota proporcional ao número 

de partos na maternidade, sendo utilizada amostragem sistemática para seleção dos 

nascimentos. Nas maternidades selecionadas ocorreram 21.401 nascimentos, sendo 

sorteado um terço (7.133). Destes, 5.475 eram residentes no município de São Luís 

há pelo menos três meses e, portanto, elegíveis para participar do estudo. Foram 

incluídos 5.236 nascimentos hospitalares, correspondendo a 94,7% de todos os 

partos ocorridos em 2010 nesse município (SILVA et al., 2015). Após exclusão 70 

natimortos, a amostra final da coorte foi de 5.166 nascimentos.   

Os partos hospitalares representaram 98% dos nascimentos ocorridos em São 

Luís em 2010. Maternidades nas quais ocorreram menos de 100 partos no ano foram 

excluídas do estudo, abrangendo 3.3% dos partos. Desta forma, a população alvo 

consistiu de 94.7% de todos os partos hospitalares ocorridos em 2010 (SILVA et al., 

2015). 

O período de seguimento desta coorte foi realizado de abril de 2011 a março 

de 2013, quando ocorreu recrutamento das crianças que estavam com idade de 13 a 

35 meses. As mães foram convidadas por telefone a comparecerem junto com as 

crianças ao Hospital Universitário Materno-Infantil (HUMI), para nova entrevista e 

avaliação do estado de saúde das crianças através de coleta de sangue, exame 

odontológico, avaliação nutricional e avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. 

Dos 5.166 nascimentos, 1.858 (36%) não retornaram nessa fase do estudo. 
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A partir da amostra de nascimento, um total de 3.308 crianças foram 

acompanhadas de abril de 2011 a janeiro de 2013 pelo seguimento da coorte BRISA 

quando completaram 13 a 35 meses, com taxa de seguimento de 65% (FIGURA 2). 

Para composição da amostra do artigo 1, foram incluídas apenas as crianças 

cujas mães responderam ao questionário do primeiro ano de vida da criança da coorte 

BRISA, especificamente a questão referente à ocorrência de sibilos ou chiados. Desta 

forma, a amostra foi composta por 2.780 crianças de 13 a 35 meses de idade, visto 

que 528 (15,9%) não responderam à questão de interesse. 

Com relação à amostra do artigo 2, foram incluídas as crianças entre 13 a 35 

meses de idade, avaliadas em duas etapas: no nascimento e quando as crianças 

apresentavam entre 13 a 35 meses de idade, cujas mães responderam à questão 

referente à anemia durante à gestação. Desta forma, a amostra foi composta por 

3.279, visto que 29 (0,9%) não responderam à questão de interesse. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fluxograma amostral da coorte de nascimento BRISA e das crianças do 

seguimento, São Luís, MA, Brasil, 2010-2013. 
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5.4 Critérios de Inclusão 

 

          As crianças cujas mães participaram da coorte de nascimento BRISA e 

compareceram ao primeiro seguimento da coorte.         

 

 

5.5 Critérios de não Inclusão 

         

 5.5.1 Artigo 1 

  

Não ter respondido à questão referente a “sibilância recorrente”, “quantos 

episódios de chiado no peito, bronquite ou sibilância alguma vez na vida? ”, gemelares 

e natimortos. 

 

5.5.2 Artigo 2 

 

Não ter respondido à questão referente a “anemia na gestação”, “teve anemia 

diagnosticado por médico ou enfermeiro durante a gestação? ”. 

   

 

5.6 Instrumento e coleta de dados 

 

 Os dados foram coletados por grupos de alunos e graduados da área de saúde 

devidamente treinados, identificados e uniformizados. Estudo piloto foi realizado para 

simulação das etapas da pesquisa, checagem e ajuste técnico, em todas as unidades 

participantes. 

 A verificação dos partos se deu por turnos, ocorrendo no primeiro turno das 

seis da tarde às seis da manhã e no segundo turno das seis da manhã às seis da 

tarde. Uma ficha de controle foi utilizada para registro dos nascimentos e entrevistas, 

contendo número de ordem dos nascimentos, nome e endereço das mães, data e 

hora do nascimento, números de fetos, a ocorrência da entrevista, recusa ou alta. As 

informações sobre o número de partos ocorridos em cada unidade hospitalar eram 

retiradas do livro de controle de partos da sala de parto e pré-parto pelo entrevistador 
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ou pelo coordenador de grupo de cada unidade hospitalar. O cadastramento dos 

nascimentos era feito por ordem de ocorrência, a partir da hora do nascimento. 

          Nas primeiras 24 h após o parto, as mães foram convidadas a participar do 

estudo, sendo realizadas as primeiras entrevistas face a face com a mãe e avaliação 

do estudo, sendo realizadas as primeiras entrevistas face a face com a mãe e 

avaliação do recém-nascido durante a visita perinatal, após aceite de participação das 

mães com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(ANEXO A). 

           No primeiro seguimento da coorte BRISA, após a identificação de todas as 

unidades amostrais, as mães foram contactadas por telefone e convidadas a participar 

do seguimento da pesquisa. As mães foram informadas sobre o propósito e a 

importância do seu retorno juntamente com a criança e então sua avaliação era 

agendada. Caso não comparecessem no dia agendado, elas eram convidadas 

novamente, e nova data marcada. Persistindo a recusa em participar, era respeitado 

sua vontade. 

 Quando não foi possível o contato telefônico, um motoboy devidamente 

identificado com camiseta do BRISA, realizou a busca ativa destas mães pelo 

endereço. Após serem localizadas, o mesmo entregava um panfleto explicativo da 

pesquisa e solicitava número de telefone para contato e posterior agendamento da 

avaliação. 

 Na impossibilidade de comparecimento, mesmo após contato telefônico e 

agendamento da avaliação, foi utilizado como última estratégia o encaminhamento de 

entrevistador à casa da mãe para aplicação questionário e avaliação. 

           Para realização das entrevistas foram elaborados e aplicados instrumento de 

coleta de dados padronizados que foram divididos em blocos:  

 

 Questionário do nascimento – Mãe (ANEXO B), contendo 11 blocos: Bloco 

A – Dados de Identificação; Bloco B – Dados de contato; Bloco C – Dados 

socioeconômicos e demográficos; Bloco D – Hábitos de vida; Bloco E – Dados 

do companheiro; Bloco F – Dados da saúde sexual e reprodutiva; Bloco G – 

Morbidades; Bloco H – Características da gestação atual e do pré-natal; Bloco 
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I – Características do parto e do nascimento; Bloco J – Exposição ao 

citomegalovírus e Bloco K – Dados do prontuário.  

 Questionário do nascimento - Recém-nascido (ANEXO C), contendo 4 

blocos: Bloco A – Dados de Identificação; Bloco B – Dados do prontuário; 

Antropometria do RN e Material Biológico do RN.  

 Questionário do seguimento – Crianças, primeiro ano de entrevista, 

aplicado quando as crianças completaram de 13 e 35 meses de idade 

(ANEXO D), contendo 9 blocos: Bloco A – Dados de Identificação; Bloco B – 

Dados de contato; Bloco C – Identificação e alimentação da criança; Bloco D 

– Saúde da criança; Bloco E – Gastos com saúde; Bloco F – Dados 

socioeconômicos e demográficos; Bloco G – Dados do companheiro; Bloco H 

– Dados da odontologia; Bloco I – Exame clínico da criança.  

 

Neste estudo, as variáveis de interesse em relação as variáveis coletadas no 

estudo BRISA, segundo os questionários acima citados, são:  

 

 Questionário do nascimento – Mãe.  

 

BLOCO A – Dados de identificação: idade materna em anos.  

BLOCO C – Dados sócioeconômicos e demográficos: escolaridade materna.  

BLOCO D – Características e hábitos de vida da mãe: informações sobre consumo de 

álcool durante a gravidez e tabagismo materno durante a gravidez.  

BLOCO G – Morbidades: Morbidades gestacionais e ameaça de parto.  

BLOCO I - Características do Parto e Nascimento: tipo de parto.  

 

 Questionário do nascimento - Recém-nascido 

 

BLOCO A – Dados de identificação: sexo do RN e data de nascimento da qual foi 

retirada a idade da criança.  

BLOCO B – Dados do prontuário: peso (em gramas), problema de saúde, defeito 

congênito e local que ficou após o nascimento.  
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 Questionário do seguimento – Crianças, a partir do primeiro ano da 

entrevista do nascimento.  

 

BLOCO A - Dados de identificação: data da entrevista.  

BLOCO C - Identificação e alimentação da criança: frequentar creche/escola, tempo 

de amamentação.  

BLOCO D - Saúde da criança: morbidades pós-nascimento, percepção de saúde pela 

mãe, hospitalização e uso de medicamentos. 

  

5.7 Variáveis em estudo 

  

5.7.1 Artigo 1 

  

Foram considerados fatores relacionadas à sibilância recorrente:  sexo da 

criança, faixa etária da mãe (<20 anos,  20 e 34 anos e >35 anos), escolaridade 

apropriada para idade materna, história familiar de asma, rinite e dermatite, hábito de 

fumar materno durante a gestação,  anemia na gestação, tipo de parto, frequentar 

creche, presença de mofo, animal e/ou carpete no ambiente domiciliar, aleitamento 

materno exclusivo, peso ao nascer (em gramas), internação em UTI neonatal e 

problemas respiratórios. 

Escolaridade apropriada para idade materna foi calculada por meio do método 

descrito por Hellerstedt et al (1995) em que 19 anos ou mais de idade – 12 anos 

completos de estudo foi considerada adequada para a idade; menor do que 19 anos 

de idade materna – número de anos completos de estudo resultando em valores 

menores que 7 foi considerada inadequada para idade. 

Aleitamento materno exclusivo foi definido nesse estudo como aleitamento 

materno por período igual ou maior que 06 meses de forma exclusiva conforme 

recomendação OMS (2001). Considerou-se baixo peso ao nascer as crianças 

nascidas com peso inferior a 2.500g.  Problemas respiratórios foi definido presença 

de tosse e/ou respiração difícil e/ou canseira nas últimas semanas que antecederam 

a entrevista. 
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O desfecho de interesse foi obtido a partir da pergunta “quantos episódios de 

chiado no peito, bronquite ou sibilância alguma vez na vida? ”. A criança foi 

considerada como tendo sibilância recorrente se tivesse apresentado três ou mais 

episódios de sibilos ou chiados no peito (BESSA et al., 2014). 

As variáveis independentes descritas acima foram agrupadas em blocos, 

adaptado do modelo teórico hierárquico proposto pela OMS (2005).  No nível distal, 

estão as variáveis referentes aos fatores sociodemográficos e não modificáveis 

(biológicos). No nível intermediário, estão as variáveis referentes aos fatores 

modificáveis (ambientais, nutricionais e de atenção à saúde).   O nível proximal contém 

as variáveis referente à antecedentes mórbidos (Figura 3). 

 

1º NÍVEL 

DISTAL 

 

  

 

 

2º NÍVEL 

INTERMEDIÁRIO 

  

 

 

3º NÍVEL 

PROXIMAL 

 

 

 

 

Figura 3: Modelo hierarquizado proposto. 
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41 

 

5.7.2 Artigo 2                         

 

Nesse estudo, a variável dependente foi anemia durante a gestação, 

considerada quando a mãe respondeu de forma positiva a seguinte questão: “A 

senhora teve anemia diagnosticada por médico ou enfermeiro durante a gestação? ”. 

A referida questão foi obtida durante o primeiro momento da coorte BRISA, a partir do 

questionário “Questionário do nascimento – Mãe”. 

 Foram consideradas variáveis independentes, características da mãe e da 

criança como: faixa etária materna (< 20 anos, 20 e 34 anos e > 35 anos), escolaridade 

apropriada para a idade materna, hábito materno de fumar e consumir álcool durante 

a gestação, tipo de parto, idade e sexo da criança, história de asma, rinite e dermatite 

na criança, aleitamento materno exclusivo, peso ao nascer (em gramas), internação 

em UTI neonatal, sibilância recorrente, asma, pneumonia e tosse na criança. 

A escolaridade apropriada para a idade materna foi calculada por meio do 

método descrito por Hellerstedt et al (1995) em que 19 anos ou mais de idade – 12 

anos completos de estudo foi considerada adequada para a idade; menor do que 19 

anos de idade materna – número de anos completos de estudo resultando em valores 

menores que 7 foi considerada inadequada para a idade. 

 Foi considerado dermatite na criança, quando a mãe respondeu sim ao 

questionamento “algum médico já diagnosticou dermatite atópica (eczema; alergia de 

pele caracterizada por erupção da pele com coceira intensa, que vai e volta, em 

qualquer área do corpo, exceto ao redor dos olhos, nariz e região da fralda) no seu 

filho? ”. 

Consideramos rinite na criança, quando a mãe respondeu sim ao 

questionamento “algum médico já disse alguma vez que seu bebê tem rinite? ”. 

 A asma na criança foi evidenciada, quando a mãe respondeu positivamente ao 

questionamento “algum médico já disse alguma vez que seu bebê tem asma? ” 

Sibilo foi definido como a presença de pelo menos um episódio de chiado no 

peito e/ou bronquite e/ou sibilo que causasse falta de ar ou dificuldade respiratória 

alguma fez na vida; e como sibilo recorrente a ocorrência de três ou mais episódios 

de sibilos que causassem falta de ar ou dificuldade respiratória.  
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Aleitamento materno exclusivo foi definido nesse estudo como aleitamento 

materno por período igual ou maior que 06 meses de forma exclusiva conforme 

recomendação OMS (2001). Considerou-se de baixo peso ao nascer as crianças 

nascidas com peso inferior a 2.500g.  Problemas respiratórios: foi detectada a 

presença de tosse e/ou respiração difícil e/ou canseira nas últimas semanas que 

antecederam a entrevista. 

Para a coleta dos dados, foram utilizados entrevistadores que eram estudantes 

de cursos de graduação na área de saúde e bolsistas de iniciação científica. Na 

primeira etapa do treinamento, um manual foi elaborado contendo instruções para o 

preenchimento correto de cada item das fichas e dos questionários. Esse manual foi 

utilizado durante o treinamento e depois para consultas em caso de dúvidas.  

O treinamento obedeceu ao seguinte roteiro: 

- Apresentação do trabalho e descrição detalhada da pesquisa;  

- Metodologia de pesquisa;  

- Logística do trabalho de campo;  

- Leitura e discussão dos questionários e manual de instruções;  

- Dramatização das entrevistas entre o grupo; 

 -    Entrevistas com famílias no Hospital Universitário - cada treinando realizou três 

               entrevistas com supervisão para detecção e correção de erros; 

             -    Avaliação do treinamento.   

O treinamento prático foi ministrado por profissionais com larga experiência na 

utilização das técnicas e cada entrevistador aplicou diversas vezes a técnica antes do 

início do estudo. Os supervisores de campo também foram treinados na realização 

das técnicas.  

Os entrevistadores foram orientados a sempre levar para as entrevistas os 

crachás com seus nomes e a identidade, para possível confirmação, e a usarem 

jalecos durante as entrevistas. Para cada entrevistador foi entregue uma carta de 

apresentação contendo as devidas explicações sobre a pesquisa.  

A coordenação de campo incluiu visitas diárias às maternidades dos hospitais, 

revisão dos nascimentos, auxílio aos entrevistadores no caso de dúvidas, reversão de 
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recusas, reconhecimento e entrega de material (questionário e registro de 

nascimento).  

Também foi realizado um estudo piloto abrangendo todas as etapas da 

pesquisa: cadastro de nascimentos, apresentação do entrevistador, realização das 

entrevistas, codificação dos questionários, digitação e processamento dos dados em 

microcomputador. O estudo piloto incluiu todos os hospitais e maternidades que 

fizeram parte do estudo e cada equipe de entrevistadores entrevistou todas as mães 

em que o parto ocorreu nas últimas 24 horas.  

  O processamento de dados ficou a cargo de um operador de computação e a 

codificação foi realizada por um grupo que ficou responsável somente pela execução 

dessa função. Os coordenadores da pesquisa fizeram a revisão final dos 

questionários.   

Em caso de dúvidas ou falhas no preenchimento, as fichas foram devolvidas 

para correção. A digitação foi realizada em duas cópias, realizando-se depois 

comparação das duas digitações para correção de erros.  

  

5.8 Análise estatística 

 

5.8.1 Artigo 1 

 

Primeiramente foi realizada à análise descritiva das variáveis provenientes da 

coorte de nascimento e do seguimento, sendo as variáveis apresentadas por meio de 

frequências absolutas e porcentagens.  

Para identificar os fatores associados à sibilância recorrente foi utilizado modelo 

de regressão de Poisson com variância robusta, devido à frequência do desfecho ser 

maior que 10%, obtendo assim melhores estimativas para as razões de prevalência 

(COUTINHO, SCAZUFCA E MENEZES, 2008). 

Na análise ajustada, para inclusão das variáveis independentes no modelo, foi 

adotada abordagem hierárquica das variáveis em blocos, conforme modelo teórico 

apresentado na Figura 3, seguindo a ordem: fatores sociodemográficos e não 
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modificáveis (biológicos), fatores modificáveis (ambientais, nutricionais e de atenção 

à saúde) e os antecedentes mórbidos.  

Dessa forma, as variáveis de cada bloco foram avaliadas do nível distal-

proximal em relação ao desfecho de interesse, sendo o efeito de cada variável 

ajustado para as variáveis pertencentes aos blocos hierarquicamente anteriores e 

para os efeitos das variáveis que se encontram no mesmo bloco. Apenas as variáveis 

com valor de p<0,05 se mantiveram no modelo final de cada bloco. 

Para cada nível hierárquico do modelo teórico foram estimadas as razões de 

prevalência (RP) e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%, como medida de 

associação entre o desfecho de interesse e variáveis explicativas em estudo. 

As análises incorporaram os fatores de ponderação, que consideram os efeitos 

do desenho amostral do nascimento e do seguimento do estudo por meio por meio do 

comando SVY do software Stata 14.0 (StataCorp LP, College Station, Estados 

Unidos). Para isto, foram atribuídos pesos diferenciados aos elementos da amostra, 

obtidas pelo inverso do produto das probabilidades de inclusão nos dois estágios de 

seleção do estudo BRISA.  

Para corrigir os problemas originados pela ausência ou recusa de resposta, 

foram calculados novos pesos para cada elemento da amostra, através do modelo de 

regressão considerando os pesos amostrais. 

 

5.8.2 Artigo 2 

 

Inicialmente, foi realizada a descrição da amostra de acordo com a presença 

de anemia durante a gestação.  As variáveis provenientes da coorte de nascimento e 

do seguimento foram apresentadas por meio de frequências absolutas e 

porcentagens. Para comparação entre as proporções, utilizou-se o teste qui-quadrado 

o teste qui-quadrado (COUTINHO, SCAZUFCA E MENEZES, 2008), considerando 

nível de significância de 5%. 

As análises incorporaram os fatores de ponderação, que consideram os efeitos 

do desenho amostral do nascimento e do seguimento do estudo por meio por meio do 

comando SVY do software Stata 14.0 (StataCorp LP, College Station, Estados 
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Unidos). Para isto, foram atribuídos pesos diferenciados aos elementos da amostra, 

obtidas pelo inverso do produto das probabilidades de inclusão nos dois estágios de 

seleção do estudo BRISA.  

Para corrigir os problemas originados pela ausência ou recusa de resposta, 

foram calculados novos pesos para cada elemento da amostra, através do modelo de 

regressão considerando os pesos amostrais. 

 

 

5.9 Aspectos éticos 

 

O estudo foi aprovado como um subprojeto da pesquisa maior Fatores 

Etiológicos do Nascimento Pré-Termo e Consequências dos Fatores Perinatais na 

Saúde da Criança: coortes de nascimento em duas cidades brasileiras. Estando 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário – UFMA, com 

parecer consubstanciado n◦ 1223/2009 (ANEXO E). 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 CAPÍTULO I – Artigo 1: Sibilância Recorrente e fatores Associados em crianças 

de 13 a 35 meses: estudo longitudinal, São Luís, Maranhão, Brasil. 

 

Artigo submetido: Revista Paulista de Pediatria 

Qualis Medicina 1: B3 
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Resumo 

Estudo transversal, cujos dados foram obtidos de um estudo de coorte, com objetivo de determinar a 
prevalência e fatores associados à sibilância recorrente em crianças com idade de 13 a 35 meses. A 
amostra foi por composta por 2.780 crianças residentes no município de São Luís, Maranhão, Brasil, 
participantes do estudo de coorte BRISA. As variáveis avaliadas como possíveis fatores relacionados à 
sibilância recorrente foram: sociodemográficas maternas e da criança, condições de nascimento, 
gestação e parto, história familiar de asma, rinite e dermatite, aleitamento exclusivo, presença de mofo, 
animal doméstico e carpete no domicílio, antecedente de problema respiratório e internação. A criança 
foi considerada como tendo sibilância recorrente se tivesse apresentado três ou mais episódios de sibilos 
ou chiados no peito. As razões de prevalência (RP) foram estimadas por meio de modelo regressão de 
Poisson com abordagem hierarquizada, tendo como variável dependente a presença de sibilância 
recorrente. A prevalência de sibilância recorrente foi de 9%, tendo como fatores  associados: idade da 
mãe igual ou superior a 35 anos (RP=0,49; IC = 0,24 – 0,99; p=0,049), sexo masculino (RP=1,62; IC = 
1,23 – 2,14; p=0,001), história familiar de asma (RP=1,55; IC = 1,09 – 2,19; p=0,013), história familiar 
de rinite (RP=1,71 IC = 1,26 – 2,30; p=0,000), anemia na gestação (RP=1,33; IC = 1,02 – 1,75;  
p=0,034), aleitamento materno exclusivo (RP=0,75; IC = 0,56 – 0,99;  p=0,044), presença de mofo na 
residência (RP=1,56; IC = 1,11 – 2,18;  p=0,009) e problemas respiratórios (RP=3,90; IC = 2,53 – 0,99;  
p<0,001).  A prevalência de sibilância recorrente entre crianças da cidade do São Luís é baixa e está 
associada a fatores não modificáveis (biológicos e sociodemográficos), como idade materna maior que 
35 anos, sexo masculino, história familiar de asma e rinite; fatores modificáveis (nutricionais, ambientais 
e de atenção à saúde) como anemia na gestação, aleitamento materno exclusivo e mofo; e a antecedentes 
mórbidos, como problemas respiratórios prévios. 
 
Palavras-chave: Sibilância recorrente; Criança; Fatores de Risco. 

 
Abstract 

 A cross-sectional study, whose data were obtained from a cohort study, aiming to determine the 
prevalence and factors associated with recurrent wheezing in children aged 13-35 months. The sample 
consisted of 2,780 children living in the city of São Luís, Maranhão, Brazil, participants in the BRISA 
cohort study. The variables evaluated as possible factors related to recurrent wheezing were: maternal 
and child sociodemographic, birth, gestation and delivery conditions, family history of asthma, rhinitis 
and dermatitis, exclusive breastfeeding, presence of mold, domestic animal and carpet at home, 
antecedent respiratory problems and hospitalization. The child was considered to have recurrent 
wheezing if he had had three or more episodes of wheezing or wheezing in the chest. Prevalence ratios 
(PR) were estimated using a Poisson regression model with a hierarchical approach, with the presence 
of recurrent wheezing as the dependent variable. The prevalence of recurrent wheezing was 9%, with 
associated factors being: mother's age equal to or greater than 35 years (PR = 0.49, CI = 0.24 - 0.99, p 
= 0.049), male Family history of asthma (PR = 1.55, CI = 1.09 - 2.19, p = 0.013), family history of 
rhinitis (CI = 1.62, CI = 1.23 - 2.14, p = 0.001) (PR = 1.71 CI = 1.26 - 2.30, p = 0.000), anemia during 
pregnancy (RP = 1.33, CI = 1.02 - 1.75, p = 0.034), exclusive breastfeeding (= RR = 0.75, CI = 0.56 - 
0.99, p = 0.044), presence of mold in the home (RP = 1.56, CI = 1.11 - 2.18, p = 0.009) and respiratory 
problems (RP = 3.90, CI = 2.53 - 0.99, p <0.001). The prevalence of recurrent wheezing among children 
in the city of São Luís is low and is associated with non-modifiable factors (biological and 
sociodemographic), such as maternal age greater than 35 years, male gender, family history of asthma 
and rhinitis; modifiable factors (nutritional, environmental and health care) such as anemia during 
pregnancy, exclusive breastfeeding and mold; and morbid antecedents, such as previous respiratory 
problems. 

Keywords: Recurrent wheezing; child, Risk factors. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sibilância tem sido causa de grande interesse clínico atualmente, por sua alta morbidade 

respiratória na infância, grande demanda de consultas médicas ambulatoriais, taxas altas de 

hospitalização e por seu impacto negativo na qualidade de vida da criança e seus familiares1. É um dos 

sintomas respiratórios mais comuns na infância, podendo ser a expressão clínica associada a várias 

doenças respiratórias, sendo a asma a mais comum 2. Contudo, é desconhecida a verdadeira dimensão 

desse problema e quantos desses lactentes são realmente asmáticos e terão sua função pulmonar 

comprometida 2. 

Estudo multicêntrico - Estudio Internacional de Sibilancias en Lactentes (EISL), desenvolvido 

para avaliar o impacto da sibilância, no qual participaram países da América Latina, Espanha e Holanda, 

apontam que das crianças pesquisadas 45,2% apresentaram pelo menos um episódio de sibilância no 

primeiro ano de vida e 20,3% tiveram episódios de sibilância recorrentes 1. Essa prevalência de sibilância 

no primeiro ano de vida tem apresentado diferenças em diversas localidades e apresenta maiores índices 

em países em desenvolvimento 3,4,5. 

A gravidade da sibilância é variável e diversos fatores contribuem para sua patogênese na 

infância 6, como fatores maternos, fetais, neonatais, ambientais e iatrogênicos. Tais fatores podem 

contribuir para o surgimento da sibilância em diferentes momentos da vida da criança, sendo o período 

perinatal e os três primeiros anos de vida, considerados períodos críticos, durante os quais o 

desenvolvimento e o crescimento do pulmão são significativamente influenciados, acarretando risco de 

modificação do padrão normal de desenvolvimento e levando a maior incidência de morbidades 

respiratórias em fases mais tardias da vida 7,8,9 . 

Considerando a elevada prevalência de sibilância e variedade de fatores mediadores desse 

processo, este estudo foi realizado como o objetivo de avaliar a frequência de sibilos recorrentes em 

crianças nascidas em São Luís – MA/ Brasil e investigar fatores associados. 
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MÉTODOS 

 

Este estudo é parte da coorte intitulada “Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e 

consequências dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de nascimento em duas cidades 

brasileiras - BRISA”, realizado pela Universidade Federal do Maranhão e pela Faculdade de Medicina 

de Ribeirão.  

Trata-se de estudo transversal que utilizou dados somente de São Luís –MA em dois momentos 

distintos: a primeira etapa, correspondendo ao nascimento, aconteceu de janeiro a dezembro de 2010 e 

a segunda etapa, que corresponde ao primeiro seguimento, foi realizada de abril de 2011 a janeiro de 

2013. 

 Na coorte nascimento BRISA realizada no Município de São Luís – MA, a população em estudo 

foram mães que tiveram filhos em maternidades públicas e privadas deste município, no ano de 2010. 

O tamanho amostral foi calculado com base no número de nascimentos hospitalares ocorridos 

em São Luís no ano de 2007. O tamanho mínimo da amostra foi fixado em 5.000 nascimentos, tornando 

possível estimar prevalências em torno de 50% com precisão de 2% e nível de confiança de 99% 10.  

A amostra foi estratificada por maternidade com quota proporcional ao número de partos na 

maternidade, sendo utilizada amostragem sistemática para seleção dos nascimentos. Nas maternidades 

selecionadas ocorreram 21.401 nascimentos, sendo sorteado um terço (7.133). Destes, 5.475 eram 

residentes no município de São Luís há pelo menos três meses e, portanto, elegíveis para participar do 

estudo. Foram incluídos 5.236 nascimentos hospitalares, correspondendo a 94,7% de todos os partos 

ocorridos em 2010 nesse município 10. Após exclusão 70 natimortos, a amostra final da coorte foi de 

5.166 nascimentos.   

A partir da amostra de nascimento, todas as mães foram convidadas para seguimento, no 

entanto, um total de 3.308 crianças retornaram e foram acompanhadas de abril de 2011 a janeiro de 2013 

na coorte BRISA, quando completaram 13 a 35 meses, com taxa de seguimento de 65% (FIGURA 1). 

Neste estudo, foram incluídas apenas as crianças cujas mães responderam ao questionário do 

primeiro ano de vida da criança desse projeto, especificamente à questão referente à ocorrência de sibilos 
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ou chiados. Desta forma, a amostra foi composta por 2.780 crianças de 13 a 35 meses de idade, visto 

que 528 (15,9%) não responderam à questão de interesse. 

Para a coleta dos dados foram utilizados instrumentos de coleta padronizados, contendo 

informações referentes à dados de identificação, características sociodemográficas e econômicos, 

condições de nascimento, gestação, parto, hábitos de vida materno, condições de saúde e de alimentação 

da criança e antecedentes mórbidos familiares10.  Os questionários foram aplicados através de entrevistas 

face a face com a mãe, nos dois momentos do estudo. 

 Foram considerados fatores relacionadas à sibilância recorrente:  sexo da criança, faixa etária 

materna (< 20 anos,  20 e 34 anos e > 35 anos), escolaridade apropriada para idade materna, história 

familiar de asma, rinite e dermatite, hábito de fumar materno durante a gestação,  anemia na gestação, 

tipo de parto, frequentar creche, presença de mofo, animal e/ou carpete no ambiente domiciliar, 

aleitamento materno exclusivo, peso ao nascer (em gramas), internação em UTI neonatal e problemas 

respiratórios. 

Escolaridade apropriada para idade materna foi calculada por meio do método descrito por 

Hellerstedt et al (1995) 11 em que 19 anos ou mais de idade – 12 anos completos de estudo foi 

considerada adequada para a idade; menor do que 19 anos de idade materna – número de anos completos 

de estudo resultando em valores menores que 7 foi considerada inadequada para idade. 

Aleitamento materno exclusivo foi definido nesse estudo como aleitamento materno por período 

igual ou maior que 06 meses de forma exclusiva conforme recomendação OMS (2001) 12. Considerou-

se baixo peso ao nascer as crianças nascidas com peso inferior a 2.500g.  Problemas respiratórios foi 

definido presença de tosse e/ou respiração difícil e/ou canseira nas últimas semanas que antecederam a 

entrevista. A anemia foi considerada a partir de diagnóstico por médico ou enfermeiro durante a 

gestação. Na história familiar foi considerada resposta positiva à pergunta sobre asma/rinite/dermatite 

paterna e materna. 

O desfecho de interesse foi obtido a partir da pergunta “quantos episódios de chiado no peito, 

bronquite ou sibilância alguma vez na vida? ”. A criança foi considerada como tendo sibilância 

recorrente se tivesse apresentado três ou mais episódios de sibilos ou chiados no peito13
. 
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As variáveis independentes descritas acima foram agrupadas em blocos, adaptados do modelo 

teórico hierárquico proposto pela OMS (2005)14.  No nível distal, estão as variáveis referentes aos fatores 

sociodemográficos e não modificáveis (biológicos). No nível intermediário, estão as variáveis referentes 

aos fatores modificáveis (ambientais, nutricionais e de atenção à saúde).   O nível proximal contém as 

variáveis referente a antecedentes mórbidos (Figura 2). 

Primeiramente foi realizada à análise descritiva das variáveis provenientes da coorte de 

nascimento e do seguimento, sendo as variáveis apresentadas por meio de frequências absolutas e 

porcentagens.  

Para identificar os fatores associados à sibilância recorrente foi utilizado modelo de regressão 

de Poisson com variância robusta, devido à frequência do desfecho ser maior que 10%, obtendo assim 

melhores estimativas para as razões de prevalência 15. 

Na análise ajustada, para inclusão das variáveis independentes no modelo, foi adotada 

abordagem hierárquica das variáveis em blocos, conforme modelo teórico apresentado na Figura 2, 

seguindo a ordem: fatores sociodemográficos e não modificáveis (biológicos), fatores modificáveis 

(ambientais, nutricionais e de atenção à saúde) e os antecedentes mórbidos.  

Dessa forma, as variáveis de cada bloco foram avaliadas do nível distal-proximal em relação ao 

desfecho de interesse, sendo o efeito de cada variável ajustado para as variáveis pertencentes aos blocos 

hierarquicamente anteriores e para os efeitos das variáveis que se encontram no mesmo bloco. Apenas 

as variáveis com valor de p<0,05 se mantiveram no modelo final de cada bloco. 

Para cada nível hierárquico do modelo teórico foram estimadas as razões de prevalência (RP) e 

respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%, como medida de associação entre o desfecho de 

interesse e variáveis explicativas em estudo. 

As análises incorporaram os fatores de ponderação, que consideram os efeitos do desenho 

amostral do nascimento e do seguimento do estudo por meio do comando SVY do software Stata 14.0 

(StataCorp LP, College Station, Estados Unidos). Para isto, foram atribuídos pesos diferenciados aos 

elementos da amostra, obtidos pelo inverso do produto das probabilidades de inclusão nos dois estágios 

de seleção do estudo BRISA.  
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Para corrigir os problemas originados pela ausência ou recusa de resposta, foram calculados 

novos pesos para cada elemento da amostra, através do modelo de regressão considerando os pesos 

amostrais. 

Este estudo atendeu aos critérios da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e suas 

normas complementares, e foi submetido à análise do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário da Universitário Federal do Maranhão - UFMA com parecer consubstanciado de número 

1223/2009. 

 

RESULTADOS 

 

Foram incluídos no estudo 2.780 crianças de 13 a 35 meses de idade, e, dentre estas, a 

prevalência de sibilância recorrente foi de 9%.  Com relação às variáveis não modificáveis 

(sociodemográficas e biológicas) em estudo, das crianças que apresentaram sibilância recorrente, 152 

(11%) eram do sexo masculino, 32 (12%) tinham história familiar de dermatite, 101 (13%) tinham 

história familiar de rinite, 59 (14%) tinham história familiar de asma, 187 (9%) eram filhos de mães com 

idade de 20 a 34 anos e 88 (9%) filhos de mães que possuíam escolaridade inadequada (Tabela 1). 

Referente às variáveis modificáveis (ambientais, nutricionais e de atenção à saúde) em estudo, 

das crianças que apresentaram sibilância recorrente, 13 (13%) eram filhos de mães que fumaram na 

gestação, 124 (9%) nasceram de parto cesáreo e 122 (9%) nasceram de parto normal, 24 (11%) eram de 

baixo peso ao nascer, 92 (7%) tiveram aleitamento exclusivo, 11 (11%) frequentavam creche, 53 (13%) 

residiam em ambiente com presença de mofo, 149 (9%) não tinham animais domésticos e 202 (9%) não 

tinham carpete no domicílio (Tabela 2). 

Em relação às variáveis referentes a antecedentes mórbidos em estudo 34 (18%) apresentaram 

problemas respiratórios nas últimas semanas da entrevista e 14 (14%) necessitaram de UTI neonatal 

após o nascimento (Tabela 3). 

Na análise ajustada, para as variáveis não modificáveis e sociodemográficas do primeiro nível, 

estiveram associadas com presença de sibilância recorrente: idade materna > 35 anos (RP=0,49; IC = 

0,24 – 0,99; p=0,049) evidenciado como fator protetor e sexo masculino (RP=1,62; IC = 1,23 – 2,14; 
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p=0,001), história familiar de asma (RP=1,55; IC = 1,09 – 2,19; p=0,013) e história familiar de rinite 

(RP=1,71 IC = 1,26 – 2,30; p=0,000) como fatores de risco (Tabela 1). 

No segundo nível, referente aos fatores modificáveis (ambientais, nutricionais e de atenção à 

saúde), ajustadas pelas variáveis pertencentes ao nível 1, estiveram associadas à sibilância recorrente: 

aleitamento materno exclusivo (RP=0,75; IC = 0,56 – 0,99; p=0,044) como fator de proteção, anemia 

na gestação (RP=1,33; IC = 1,02 – 1,75; p=0,034) e presença de mofo (RP=1,56; IC = 1,11 – 2,18; 

p=0,009) como fatores de risco (Tabela 2). 

No nível proximal, ajustando-se para variáveis dos níveis anteriores, apenas ter problemas 

respiratórios (RP=3,90; IC = 2,53 – 0,99; p<0,001) esteve associado à presença de sibilância recorrente 

como fator de risco (Tabela 3). 

 

 DISCUSSÃO 

 

             A prevalência de sibilância recorrente entre as crianças analisados na cidade de São Luís - MA, 

foi mais baixa do que as observadas em outros estudos brasileiros que utilizaram o protocolo 

preconizado pelo Estudio Internacional de Sibilancias em Lactentes – EISL 1, como Curitiba, São Paulo, 

Cuiabá e Porto Alegre 2,5,9, bem como a encontrada em países da Europa e América Latina2. Acreditamos 

que nosso resultado pode ser justificado em parte pelo fato do estudo ter se baseado em relato de pais e 

não em relato médico, apesar do relato de pais ter sido previamente validado2. Algumas questões 

metodológicas como o fato ter utilizado o questionamento “relato de sibilância recorrente alguma vez 

na vida” e a baixa compreensão das questões, podem também ter gerado uma inconformidade de 

memória e entendimento na verificação da informação.   

 Corroborando com esses resultados, estudos recentes utilizando o protocolo EISL 1, mostraram 

haver grande variabilidade na prevalência e gravidade da sibilância nos diferentes países ou até mesmo 

dentro do mesmo país, reforçando a hipótese da influência dos fatores ambientais, culturais e 

socioeconômicos na apresentação clínica dos vários fenótipos de sibilo na infância 2,4,5,9,16. Além disso, 

comparar prevalência de sibilância na literatura é um desafio, considerando a falta de critérios de 

definição e a faixa etária de estudo 4. 
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             A identificação de fatores determinantes de sibilância tem sido objeto de vários estudos 1,2,4,5,9,16, 

isso por que diversos fatores parecem exercer função determinante no desencadeamento e manutenção 

da sibilância em crianças, podendo comprometer sua função respiratória. Nesse estudo optamos por 

analisar a partir da sequência hierárquica que agrupa os fatores de risco em não modificáveis (biológicos 

e sociodemográficos), modificáveis (ambientais, nutricionais e de atenção à saúde) e antecedentes 

mórbidos. Todas as sequências hierárquicas se mostraram associados à sibilância recorrente.  

             Entre os fatores não modificáveis (biológicos e sociodemográficos), a idade materna é apontada 

em alguns estudos como fator determinante para saúde infantil, seja por ser fator de risco para partos 

pré-termo, baixo peso e intercorrências associadas a gestação ou pelo fato de mães mais velhas terem 

mais experiência na atenção à saúde da criança sendo considerado como fator de proteção17. Na análise 

das variáveis, segundo modelo hierarquizado proposto nos níveis distal e intermediário, foi possível 

observar a idade materna >= 35 anos como fator de proteção para sibilância recorrente.  

             Quanto à escolaridade materna analisada, não encontramos associação significativa com 

desfecho.  Pressupõe-se que mães com níveis maior de escolaridade tem maior acesso ao conhecimento 

sobre os cuidados infantis, maior adesão à serviços de saúde e maior valorização de sintomas associados 

à morbidade respiratória, fatores que aumentariam a proteção à morbimortalidade infantil 18 . No entanto, 

é necessário considerar outros fatores como determinantes e influenciadores da sibilância e asma, como 

padrões genéticos e imunológicos individuais 13. 

             O sexo masculino é apontado por alguns estudos como fator de risco para sibilância na infância 

1,19, o que pode ser explicado pelo fato dos meninos apresentarem vias aéreas de menor calibre na 

infância20. O sexo masculino também é um fator de risco conhecido para asma21, apesar de não ser 

identificado como tal para todos os fenótipos de sibilância, sendo associado ao fenótipo sibilante 

persistente21. Esse resultado também foi evidenciado nesse estudo, onde o sexo masculino foi 

identificado como fator de risco nos três níveis do modelo hierarquizado. 

 Crianças que possuem histórico familiar de asma, rinite e dermatite alérgica apresentam maior 

chance de ter episódios de sibilos nos primeiros anos de vida, mostrando que a hereditariedade é um 

importante fator de risco para sibilância e posteriormente asma 1,5,9,21,22. O EISL1 mostrou forte 

associação entre história familiar de asma e rinite e sibilância em lactentes.  O histórico familiar de asma 
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e rinite também são reconhecidamente os mais importantes fatores relacionados à asma 21. Neste estudo 

foi evidenciado associação entre sibilância recorrente e história familiar asma e rinite tanto nos níveis 

distal, intermediário, como proximal. 

 O tipo de parto, cesáreo ou vaginal é apontado como determinante de sibilância recorrente e 

asma na infância 23,24,25, levando à colonização divergente do lactente e alterando a microbiota do mesmo 

23,24.  Os micróbios intestinais benéficos originam-se do trato vaginal materno e, portanto, são mais 

susceptíveis de serem transferidos durante os nascimentos vaginais 25. No entanto, em relação ao tipo 

de parto, não foi evidenciado associação entre tipo de parto e sibilância recorrente.  Estudo anterior 13, 

mostrou resultado semelhante ao nosso, em Fortaleza-CE.  

 O fumo durante a gestação parece afetar o desenvolvimento pulmonar ocasionando menor 

diâmetro das vias aéreas intrapulmonares 7,8. A exposição intra-útero à fumaça do tabaco prejudica a 

função pulmonar e aumenta a hiper-reatividade das vias aéreas, formando a base subjacente para a 

associação entre tabagismo materno durante gravidez, episódios de sibilância nos primeiros anos de vida 

e asma 7. Nesse estudo, apesar de apontar o fumo na gestação como fator de risco, tal achado não foi 

significativo. Outros estudos também relatam a não associação do fumo durante gravidez e episódios de 

morbidades respiratórias 18,26. Cuidadores de crianças com morbidades respiratórias tendem a 

subnotificar o tabagismo, o que também poderia justificar tais resultados.           

 Anemia é uma complicação comum observada na gestação, estando associada à restrição do 

crescimento intrauterino, incapacidade da placenta em satisfazer as necessidades metabólicas e de 

oxigênio do feto e consequente impacto no desenvolvimento do pulmão fetal e predisposição à sibilância 

recorrente na infância 7. Estudo recente, demonstrou a relação entre anemia materna na gravidez com 

sibilância e asma na primeira infância 27, resultado semelhante ao nosso achado, que apontou anemia na 

gestação como fator de risco para sibilância recorrente nos níveis intermédiario e proximal da análise. 

 O aleitamento materno tem um papel determinante na composição microbiana inicial do 

lactente, conferindo proteção imunológica relativamente às fórmulas artificiais 28. O leite materno é 

constituído por numerosos componentes com funções imunomoduladoras, como elementos bioativos 

que protegem contra infeções e inflamação, contribuem para a maturação do sistema imunológico, para 

o desenvolvimento dos órgãos e para a saudável colonização microbiana do lactente 29. Neste estudo, a 
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amamentação foi evidenciada como fator protetor para sibilância recorrente, reforçando achados do 

EISL 1. 

 Ainda entre as variáveis modificáveis, a permanência em creche é identificada como possível 

interveniente para quadros de sibilância, podendo ser consequência da maior exposição nesse ambiente 

a alérgenos ambientais e aumento do número de infecções respiratórias pelo contato com outras crianças 

e aglomeração 9. No entanto, apesar de ser apontado como fator de risco, não foi observada associação 

significativa entre permanência em creche e sibilância recorrente, o que pode ser reflexo do número 

pequeno de criança que relataram frequentar creche. 

O peso ao nascer é um importante parâmetro relacionado com a morbimortalidade perinatal e 

infantil e maior risco de malformações, aborto espontâneo, nascimento pré-termo, asfixia e morbidades 

respiratórias, como sibilância 17. Porém, neste estudo o peso < 2.500 g não teve associação significativa 

com desfecho, podendo ser justificado pelo número pequeno de crianças analisadas com baixo peso.  

Em relação à presença de animais, carpete e mofo no domicílio, apenas o mofo foi evidenciado 

como fator de risco para sibilância recorrente. As evidências epidemiológicas de estudos primários e 

metanálises quantitativas 30 mostram que a umidade ou mofo em ambientes fechados estão associadas 

consistentemente à efeitos respiratórios ou alérgicos, incluindo desenvolvimento e exacerbação da asma, 

dispneia, infecções respiratórias, bronquite, rinite alérgica, eczema e sintomas do trato respiratório 

superior como sibilância recorrente e tosse, o que vai de encontro aos nossos achados. No entanto, outro 

estudo utilizando protocolo EISL, não encontrou associação13 . 

Na análise dos fatores referentes à antecedentes mórbidos, problemas respiratórios e 

necessidade de internação em UTI neonatal, evidenciamos problemas respiratórios como fator de risco 

para sibilância recorrente. Evidência relatada também em outros estudos, que aponta infecções 

respiratórias no início da infância como fator de risco para sibilância em crianças atópicas ou não 

atópicas 31. 

           Este estudo tem como limitações o fato de ter utilizado relato dos pais e não diagnóstico médico. 

A avaliação da sibilância em crianças é difícil para os pais, podendo ser confundida com sons oriundos 

de secreções de vias aéreas superiores. Porém, como pontos fortes evidencia-se o fato de ser estudo 

longitudinal, que possibilitou acompanhar a criança em duas etapas: no nascimento e no seguimento 
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quando se encontravam com 13 a 35 meses de idade, o que tornou mais rígido o controle dos possíveis 

fatores associados à sibilância recorrente. Outro aspecto importante deste estudo é o tamanho da 

amostra.  

Conclui-se que a prevalência de sibilância recorrente entre crianças da cidade do São Luís é 

baixa. Que de acordo com o modelo hierarquizado adotado, entre os fatores não modificáveis (biológicos 

e sociodemográficos), idade materna maior que 35 anos, sexo masculino, história familiar de asma e 

rinite estão associados a sibilância recorrente. Entre os fatores modificáveis (nutricionais, ambientais e 

de atenção à saúde) estão associados anemia na gestação, aleitamento materno exclusivo e mofo. E no 

nível proximal, referente à antecedentes mórbidos, estão associados problemas respiratórios prévios. 

Ressalta-se a importância de implantação, em nosso meio, de um programa de atenção básica para 

acompanhamento de crianças sibilantes, visando o manejo adequado da doença no intuito de diminuir 

sua morbidade e melhorar a qualidade de vida das crianças.              
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 Figura 1 Fluxograma amostral da coorte de nascimento BRISA e das crianças do seguimento, São   

Luís, MA, Brasil, 2010-2013 
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 Figura 2 Modelo hierarquizado proposto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E 
NÃO MODIFICÁVEIS (BIOLÓGICOS) 

(Idade mãe, escolaridade materna, sexo da 
criança, história familiar de asma, história 

familiar de rinite e história familiar de 
dermatite 

FATORES MODIFICÁVEIS 
(AMBIENTAIS, NUTRICIONAIS E DE 

ATENÇÃO À SAÚDE) 
(Tipo de parto, fumo na gestação, anemia na 

gestação, aleitamento exclusivo, peso ao 
nascer, creche ou escola, animal, carpete e 

mofo) 

ANTECEDENTES MÓRBIDOS 
(Internação em UTI neonatal e problemas 

respiratórios) 

Sibilância Recorrente 
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Variável Sibilância Recorrente 
 

Sim (n=246)   Não (n=2.534) 

RP 
 

IC 95% Valor p 

Idade Mãe (anos) 

< 20 

20 – 34 

≥ 35  

 

48(21%)       462(19%) 

187(75%)    1.853(72%) 

11(4%)       219(9%) 

 

 

1 

0,94 

0,49 

 

 

- 

0,66 – 1,34 

0,24 – 0,99 

 

 

- 

0,767 

0,049 

 

 
 

 

Escolaridade 

Apropriada** 

Adequada 

Inadequada 

  

 

  156(61%)     1.656(63%) 

88(39%)        839(37%) 

 

 

1,13 

1 

 

0,84 – 1,51 

- 

0,396 

      

 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

 

152(62%) 1.261(50%) 

94(38%)  1.273(50%) 

 

1,62 

1 

 

1,23 –2,14 

- 

0,001 

 

 

História Familiar 

Asma** 

Sim 

Não 

 

 

 

59(24%)     355(14%) 

187(76%)  2.175(86%) 

 

 

1,55 

1 

 

 

1,09 – 2,19 

- 

0,013 

 

 

História Familiar 

Rinite** 

Sim 

Não 

 

 

 

101(41%)     706(28%) 

144(59%)    1.825(72%) 

 

 

1,71 

1 

 

 

1,26 – 2,30 

- 

<0,001 

 

 

História Familiar 

Dermatite** 

Sim 

Não 

 

 

 

31(12%)     224(9%) 

214(88%)   2.308(91%) 

 

 

1,22 

1 

 

 

0,80 – 1,86 

- 

0,343 

 

 

* Os valores de OR, IC 95% e o valor de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral. 
**Algumas pessoas não responderam este questionamento. 

 
Tabela 1 Distribuição dos casos de lactentes sibilantes recorrentes e não sibilantes de 13 a 35 meses, 
segundo variáveis de nível distal. São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. 
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* Os valores de OR, IC 95% e o valor de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral. 
**Algumas mães não responderam este questionamento. 

 
Tabela 2 Distribuição dos casos de lactentes sibilantes recorrentes e não sibilantes de 13 a 35 
meses, segundo variáveis de nível intermediário. São Luís, Maranhão, Brasil, 20116. Continua 
 
 
 

Variável Sibilância Recorrente 
 

Sim (n=246)  Não (n=2534) 

RP 
 

IC 95%    Valor   p 

Tipo de Parto 

Normal 

Cesáreo 

 

122(52%)         1.324(54%) 

124(48%)         1.210(48%) 

 

1 

1,14 

 

 

- 

0,86 – 1,50 

 

0,350 

 

 

Fumo na Gestação 

Sim 

Não 

 

 

13(6%)         89(4%) 

233(94%) 2.445(96%) 

 

1,48 

1 

 

0,78 – 2,78 

- 

0,222 

 

Anemia na 

Gestação** 

Sim 

Não 

 

 

 

135(55%)    1.161(46%) 

110(45%)    1.366(54%) 

 

 

 

1,33 

1 

 

      

  1,02 – 1,75 

- 

0,034 

      

 

Aleitamento 

Exclusivo 

Sim 

Não 

 

 

 

92(37%)     1.135(44%) 

154(63%)     1.399(56%) 

 

 

0,75 

1 

 

     

   0,56 – 0,99 

- 

     0,044 

 

 

Creche 

Sim 

Não 

 

 
 

11(4%)        85(3%) 

235(96%)     2.449(97%) 

 
 
1,28 
  
1 

 
 
0,68 – 2,41 
       
- 

 
   0,430 
 
       

Peso ao Nascer 

> 2.500 

< 2.500 

 

 

222(90%)   2.349(91%) 

24(10%)      179(9%) 

 

0,95 

1 

 

0,80 – 1,13 

- 

0,582 

 

 

Animal**  

Sim 

Não 

 

 

97(40%)    1.014(41%) 

149(60%)    1.517(59%) 

 

0,93 

1 

 

0,70 – 1,23 

- 

0,643 
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* Os valores de OR, IC 95% e o valor de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral. 
**Algumas mães não responderam este questionamento. 

 
Tabela 2 Distribuição dos casos de lactentes sibilantes recorrentes e não sibilantes de 13 a 35 meses, 
segundo variáveis de nível intermediário. São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. Continuação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variável Sibilância Recorrente 
 

Sim (n=246)  Não (n=2534) 

RP 
 

IC 95%    Valor   p 

Carpete** 

Sim 

Não 

 

 

44(18%)        468(18%) 

202(82%)     2.064(82%) 

 

0,91 

1 

 

0,63 – 1,30 

- 

0,614 

 

 

Mofo**  

Sim 

Não 

 

 

53(21%)          342(13%) 

193(79%)       2.186(87%) 

 

 

1,56 

1 

 

1,11 – 2,18 

- 

0,009 
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Variável Sibilância Recorrente 
 

Sim (n=246)  Não(n=2534) 

RP 
 

IC 95%    Valor p 

Problemas 

Respiratórios 

Sim 

Não 

 

 

 

34(15%)      102(4%) 

212(85%)   2.431(96%) 

 

 

3,90 

1 

 

 

2,53 – 6,00 

- 

<0,001 

 

 

 

Internação UTI 

Neonatal** 

Sim 

Não 

 

 

 

13(6%)         71(3%) 

230(92%)     2.442(95%) 

 

 

 

1,05 

1 

 

 

0,93 –1,18 

- 

0,395 

 

 

* Os valores de OR, IC 95% e o valor de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral.  
**Algumas mães não responderam este questionamento. 

 

 
Tabela 3 Distribuição dos casos de lactentes sibilantes recorrentes e não sibilantes de 13 a 35 
meses, segundo variáveis de nível proximal. São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. 
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6.2 CAPÍTULO II – Artigo 2:  
 
Artigo a ser submetido: Jornal Brasileiro de Pneumologia 

Qualis Medicina 1: B2 
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Anemia Gestacional e Alterações Respiratórias em crianças de 13 a 35 meses: 

estudo transversal, São Luís, Maranhão, Brasil. 

Gestational Anemia and Respiratory Disturbances in children aged 13-35 

months: cross-sectional study study, São Luís, Maranhão, Brazil. 

Elisângela Veruska Nóbrega Crispim Leite Limaa ; Alcione Miranda dos Santos b 
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Resumo 
 

Objetivo: Verificar a prevalência de anemia na gestação e sua associação com 

problemas respiratórios. Método: Estudo transversal, envolvendo amostra de 3.279 

crianças que participaram da coorte BRISA e participaram do seguimento dessa 

coorte, com idade de 13 a 35 meses. Para verificar a relação de presença de anemia 

na gestação e problemas respiratórios foi realizado o teste qui-quadrado. Resultado: 

A prevalência de gestantes anêmicas foi de 47 % e os problemas relacionados à 

anemia foram idade materna menor que 20 anos (p<0,001), escolaridade materna 

inadequada (p<0,001), fumo na gestação (p=0,014), álcool na gestação (p<0,001), 

parto vaginal (p<0,001) e nas crianças, sibilância recorrente (p=0,013), pneumonia 

(p=0,040) e tosse (p<0,001). Conclusão: A prevalência de anemia materna na 

gestação encontrada no estudo é alta, estando associada a características da mãe 

como idade materna < 20 anos, escolaridade inadequada, hábitos de fumar e 

consumir álcool na gestação, parto vaginal e problemas respiratórios na criança como 

sibilância recorrente, tosse e pneumonia. 

Palavras-chave: Anemia; alterações respiratórias; Criança. 

 

Abstract 

 

Objective: To verify the prevalence of anemia during pregnancy and its association 

with respiratory problems. Method: A cross-sectional study involving a sample of 3,279 

children who participated in the BRISA cohort and participated in the follow-up of this 

cohort, aged 13-35 months. To verify the relation of presence of anemia in pregnancy 

and respiratory problems, the chi-square test was performed. Results: The prevalence 

of anemic pregnant women was 47% and the problems related to anemia were 

maternal age less than 20 years (p <0.001), inadequate maternal schooling (p <0.001), 

smoking during pregnance (p = 0.014), alcohol gestation (p <0.001), vaginal delivery 

(p <0.001) and in children, recurrent wheezing (p = 0.013), pneumonia (p = 0.040) and 

cough (p <0.001). Conclusion: The prevalence of maternal anemia in pregnancy is 

high, being associated with maternal characteristics such as: maternal age <20 years, 

inadequate schooling, smoking habits and consuming alcohol during pregnancy, 
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vaginal delivery; and respiratory problems in children such as recurrent wheezing, 

coughing and pneumonia. 

Keywords: Anemia; respiratory changes; Child 
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INTRODUÇÃO 

 

A asma e a sibilância são responsáveis por crescente morbidade na infância, 

gerando impacto negativo no sistema de saúde, com grande demanda de consultas 

médicas ambulatoriais, altas taxas de hospitalização e afetando a qualidade de vida 

da criança e de suas famílias. (1,2) 

 Atualmente, estima-se que 300 milhões de pessoas no mundo tenham asma e 

sua prevalência varia entre 1% e 18% em diferentes cidades (3) No Brasil, estudos 

epidemiológicos como ISAAC (International study for asthma and allergies in 

childhood), realizado em várias cidades brasileiras, apontou ser a prevalência de 

asma em crianças de seis a sete anos entre 4,7 e 28,2%.(4) 

  Na América Latina, infecções respiratórias agudas em crianças com 

antecedente de sibilância, são causa de aproximadamente 100.000 mortes no 

primeiro ano de vida.(5) Dados do Ministério da Saúde, demonstram que no Brasil, em 

torno de 35% das internações de lactentes no primeiro ano de vida, são por doenças 

respiratórias que cursam com sibilância.(6)  

 Aumentos na frequência das doenças respiratórias nas últimas décadas 

levaram à necessidade de identificar fatores específicos associados à sibilância e 

asma na infância. (2,7) 

O aumento da prevalência da asma e sibilância recorrente é demasiado rápido 

para ser atribuível a mutações genéticas e à poluição atmosférica, considerando que 

esta última diminuiu em muitas áreas onde as taxas de asma têm aumentado. (2,7)  

Pesquisas recentes sugeriram que fatores alimentares maternos durante a 

gravidez podem influenciar o desenvolvimento infantil e levar a morbidades na 

infância. (2,7) O ambiente intrauterino fornece substrato para processos importantes, 

incluindo crescimento e desenvolvimento do pulmão e sistema imunológico, estando 

diretamente relacionado ao estado nutricional materno adequado. (2) 

A anemia materna é um indicador do estado nutricional geral e tem sido 

associado a uma série de resultados adversos, incluindo mortalidade infantil, parto 

pré-termo, restrição do crescimento intrauterino, baixo peso ao nascer e morbidades 
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respiratóias na infância.(8) Considerada uma complicação comum observada na 

gestação, leva à incapacidade da placenta em satisfazer as necessidades metabólicas 

e de oxigênio do feto e este ambiente pode ter impacto adicional no desenvolvimento 

do pulmão fetal e na predisposição à sibilância recorrente e asma na infância.(2,7,8) 

O desenvolvimento pulmonar intraútero tem início entre 3a a 4a semanas após 

a fertilização e continua durante toda a gestação e infância9. O estado nutricional 

inadequado durante a gestação pode comprometer a saúde respiratória da infância, 
(10,11) particularmente durante os períodos de crescimento embrionário e fetal. 

Apesar da suplementação de AF e Fe ser recomendada na gestação como 

prevenção de anemia, pela Organização Mundial de Saúde,(12) a percentagem de 

mulheres que consomem esses suplementos permanece persistentemente baixa,(13) 

acarretando uma elevada prevalência de anemia materna nos países em 

desenvolvimento.(13) 

Dada a prevalência relativamente elevada de anemia materna na gravidez e 

seu potencial para influenciar a saúde respiratória na infância, o presente estudo 

avalia a relação da anemia materna na gravidez com características da mãe e 

morbidades respiratórias e atópicas na criança. 

 

MÉTODOS 

 

Este estudo utiliza dados da coorte BRISA (Fatores etiológicos do nascimento 

pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde da criança: coortes de 

nascimento em duas cidades brasileiras), desenvolvido pela Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), realizado 

em dois municípios brasileiros: São Luís, e Ribeirão Preto (São Paulo).  

 Realizou-se um estudo transversal com 3.279 crianças entre 13 a 35 meses 

de idade, avaliadas em duas etapas no nascimento e quando as crianças 

apresentavam entre 13 a 35 meses de idade.  A coleta de dados na coorte nascimento 

BRISA no município de São Luís – MA, ocorreu da seguinte forma: a etapa nascimento 

ocorreu de janeiro a dezembro de 2010 e etapa seguimento, no período de abril de 



75 

 

2011 a janeiro de 2013. Para este estudo, serão utilizadas as informações a cidade 

de São Luís - MA, coletadas no nascimento e seguimento. 

Na coorte nascimento BRISA realizada no Município de São Luís – MA, a 

população em estudo foi composta por mães que tiveram filhos em maternidades 

públicas e privadas deste município, no ano de 2010. 

O tamanho amostral foi calculado com base no número de nascimentos 

hospitalares ocorridos em São Luís no ano de 2007. O tamanho mínimo da amostra 

foi fixado em 5.000 nascimentos, tornando possível estimar prevalências em torno de 

50% com precisão de 2% e nível de confiança de 99%.(14) 

A amostra foi estratificada por maternidade com quota proporcional ao número 

de partos na maternidade, sendo utilizada amostragem sistemática para seleção dos 

nascimentos. Nas maternidades selecionadas ocorreram 21.401 nascimentos, sendo 

sorteado um terço (7.133). Destes, 5.475 eram residentes no município de São Luís 

há pelo menos três meses e, portanto, elegíveis para participar do estudo. Foram 

incluídos 5.236 nascimentos hospitalares, correspondendo a 94,7% de todos os 

partos ocorridos em 2010 nesse município.(14) Após exclusão 70 natimortos, a amostra 

final da coorte foi de 5.166 nascimentos.   

A partir da amostra de nascimento, um total de 3.308 crianças foram 

acompanhadas de abril de 2011 a janeiro de 2013 pelo seguimento da coorte BRISA 

quando completaram 13 a 35 meses, com taxa de seguimento de 65% (FIGURA 1). 

Neste estudo, foram incluídas apenas as mães cujas crianças responderam ao 

questionário do primeiro ano de vida da criança desse projeto e responderam ao 

questionamento sobre anemia na gestação. Desta forma, a amostra foi composta por 

3.279 mães. 

Para a coleta dos dados foram utilizados instrumentos de coleta padronizados, 

contendo informações referentes a dados de identificação, características 

sociodemográficas e econômicas, condições de nascimento, gestação, parto, hábitos 

de vida maternos, condições de saúde e de alimentação da criança e antecedentes 

mórbidos familiares.(14)  
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Nas primeiras 24 h após o parto, as mães foram convidadas a participar do 

estudo, sendo realizadas as primeiras entrevistas face a face com a mãe e avaliação 

do recém-nascido durante a visita perinatal, após aceite de participação das mães 

com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 No primeiro seguimento da coorte BRISA, após a identificação de todas as 

unidades amostrais, as mães foram contactadas por telefone e convidadas a participar 

do seguimento da pesquisa. Nessa fase, as crianças encontravam-se com idade de 

13 a 35 meses. Na ocasião, foi realizado o agendamento da avaliação da criança e as 

mães passaram por nova entrevista face a face, respondendo o questionário referente 

ao primeiro ano de vida da criança. 

No estudo a variável dependente foi anemia, considerada quando a mãe 

respondeu de forma positiva ao seguinte questionamento “A senhora teve anemia 

diagnosticada por médico ou enfermeiro durante a gestação? ” 

 Foram consideradas variáveis independentes, características da mãe e da 

criança como: faixa etária materna (< 20 anos, 20 e 34 anos e > 35 anos), escolaridade 

apropriada para a idade materna, hábito materno de fumar e consumir álcool durante 

a gestação, tipo de parto, idade e sexo da criança, história de asma, rinite e dermatite 

na criança, aleitamento materno exclusivo, peso ao nascer (em gramas), internação 

em UTI neonatal, sibilância recorrente, asma, pneumonia e tosse na criança. 

A escolaridade apropriada para a idade materna foi calculada por meio do 

método descrito por Hellerstedt et al (1995) (15) em que 19 anos ou mais de idade – 12 

anos completos de estudo foi considerada adequada para a idade; menor do que 19 

anos de idade materna – número de anos completos de estudo resultando em valores 

menores que 7 foi considerada inadequada para a idade. 

Foi considerado dermatite na criança, quando a mãe respondeu sim ao 

questionamento “algum médico já diagnosticou dermatite atópica (eczema; alergia de 

pele caracterizada por erupção da pele com coceira intensa, que vai e volta, em 

qualquer área do corpo, exceto ao redor dos olhos, nariz e região da fralda) no seu 

filho? ”. 

Consideramos rinite na criança, quando a mãe respondeu sim ao 

questionamento “algum médico já disse alguma vez que seu bebê tem rinite? ”. 
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 A asma na criança foi evidenciada, quando a mãe respondeu positivamente ao 

questionamento “algum médico já disse alguma vez que seu bebê tem asma? ” 

Sibilo foi definido como a presença de pelo menos um episódio de chiado no 

peito e/ou bronquite e/ou sibilo que causasse falta de ar ou dificuldade respiratória 

alguma fez na vida; e como sibilo recorrente a ocorrência de três ou mais episódios 

de sibilos que causassem falta de ar ou dificuldade respiratória.  

Aleitamento materno exclusivo foi definido nesse estudo como aleitamento 

materno por período igual ou maior que 06 meses de forma exclusiva conforme 

recomendação OMS (2001).(16) Considerou-se de baixo peso ao nascer as crianças 

nascidas com peso inferior a 2.500g.  Problemas respiratórios: foi detectada a 

presença de tosse e/ou respiração difícil e/ou canseira nas últimas semanas que 

antecederam a entrevista. 

Primeiramente foi realizada a análise descritiva das variáveis provenientes da 

coorte de nascimento e do seguimento, sendo as variáveis apresentadas por meio de 

frequências absolutas e porcentagens.  

Para verificar a relação de presença de anemia na gestação e problemas 

respiratórios foi realizado o teste qui-quadrado. (17) 

As análises incorporaram os fatores de ponderação que consideram os efeitos 

do desenho amostral do nascimento e do seguimento do estudo por meio do comando 

SVY do software Stata 14.0 (StataCorp LP, College Station, Estados Unidos). Para 

isto, foram atribuídos pesos diferenciados aos elementos da amostra, obtidas pelo 

inverso do produto das probabilidades de inclusão nos dois estágios de seleção do 

estudo BRISA.  

Para corrigir os problemas originados pela ausência ou recusa de resposta, 

foram calculados novos pesos para cada elemento da amostra, através do modelo de 

regressão considerando os pesos amostrais. 

Este estudo atendeu aos critérios da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde e suas normas complementares, sendo submetida à análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universitário Federal do Maranhão - 

UFMA com parecer consubstanciado de número 1223/2009. 
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RESULTADOS 

 

Foram incluídos no estudo 3.279 crianças, visto que 29 (0.9%) não foram 

incluídas devido a mãe não ter respondido ao questionamento referente à anemia na 

gestação. 

 Com relação a presença de anemia durante a gestação, observou-se 

prevalência de 47% entre as puérperas.  Dentre essas mulheres com relato de anemia 

na gestação, 329 (57%) apresentavam idade menor que 20 anos, 555 (52%) 

possuíam escolaridade inadequada, 69 (59%) relataram ter fumado na gestação, 260 

(56%) relataram ter consumido álcool na gestação e 845 (51%) tiveram parto vaginal 

(Tabela 1). 

As características das crianças em estudo, segundo presença de anemia na 

gestação, são apresentadas na tabela 2. Observou-se que filhos de mães anêmicas, 

181 (47%) tinham menos de 24 meses de idade, 761 (48%) eram do sexo feminino, 

903 (48%) não tiveram aleitamento exclusivo, 1.423 (48%) apresentaram peso ao 

nascer ≥ 2.500 gramas e 54 (52%) passaram por internação em UTI neonatal ao 

nascer.  Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes a em relação 

as características das crianças. 

Em relação às alterações respiratórias e atópicas presentes nas crianças, 

maiores prevalências de pneumonia (53%), sibilância recorrente (55%) foram 

observadas nas crianças cujas mães apresentaram anemia durante a gestação 

(Tabela 3), sendo estas diferenças estatisticamente significantes. 

Quando comparadas as crianças com menos de 24 meses de idade com as 

crianças com idade igual ou superior a 24 meses, observou-se que as crianças de 

mães anêmicas que 128 (9%) apresentaram sibilância recorrente com menos de 24 

meses e 7 (4%) com idade igual ou superior a 24 meses. Esta relação aconteceu de 

forma significante apenas em crianças com menos de 24 meses de idade (p= 0,029) 

(Tabela 4). 
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Na avaliação apenas dos filhos de mães sem relato de anemia na gestação, 

considerando idade (meses), em relação às alterações respiratórias e atópicas 

presentes, não foram observadas diferenças estatísticas (Tabela 5). 

 

 DISCUSSÃO 

 

          A prevalência de anemia entre as mães analisadas na cidade de São Luís - MA, 

foi de 47%, o que se enquadra em um percentual de (> 40%) considerado como grave 

problema de Saúde Pública, segundo a OMS.(18)  

Corroborando com esses resultados, outros estudos brasileiros,(19,20) que 

investigaram a presença de anemia em gestantes em cidade do Estado de São 

Paulo19, Rio de Janeiro(20) e Alagoas(21) encontraram prevalência elevada, acima de 

40%.  Dados recentes do Ministério da Saúde também revelaram que até metade das 

gestantes brasileiras é anêmica, o que indica uma prevalência grave da doença. (22) 

Tal informação emerge com grande preocupação, pois era esperado que houvesse 

diminuição na ocorrência de anemia em virtude das ações implementadas para o 

enfrentamento da doença no pais. 

            Características sociodemográficas das mães como idade materna menor que 

20 anos, escolaridade inapropriada, hábitos de fumar e consumir álcool na gestação 

e parto vaginal foram fatores que nessa pesquisa se mostraram associados à anemia.  

  As gestantes de menor idade compõem um grupo vulnerável, considerado de 

risco do ponto de vista físico-biológico, pois são mais propensas a evoluir com 

deficiências nutricionais, pelo aumento da demanda de nutrientes decorrentes da 

gestação e das demandas do seu próprio crescimento.(20) Associando-se a isso, mães 

com níveis maiores de escolaridade têm maior acesso ao conhecimento sobre 

autocuidado, tendo maior adesão a serviços de saúde, tratamentos e maior 

valorização de sintomas associados a possíveis morbidades, fatores que 

aumentariam a proteção à anemia.(23) 
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 A anemia materna durante a gravidez esteve associada à sibilância recorrente, 

pneumonia e tosse. Quando avaliados esses achados, considerando a idade (meses) 

das crianças, apenas a sibilância recorrente esteve associada com idade < 24 meses.  

 Os resultados aqui relatados para sibilância recorrente complementam e 

estendem os resultados de estudos anteriores que analisaram a relação da anemia 

materna2 e/ou estado materno de ferro(7) na gravidez com sibilância e asma na 

primeira infância, e evidenciaram que a anemia e os níveis de ferro estavam 

inversamente relacionados à sibilância na primeira infância,(2,7) doenças atópicas(7) e 

fortemente associados a infecções respiratórias.(2)  

Lactentes nascidos de mães com anemia gestacional podem ter níveis normais 

de ferro por causa do ferro placentário. Entretanto, esses níveis são tipicamente mais 

baixos do que os nascidos de mães sem anemia.(24)  Associações entre a anemia 

materna e os desfechos respiratórios precoces (particularmente com < 24 meses) 

podem ser esperadas porque há evidência de exposições mais fortes a essas lojas de 

ferro da gravidez, apenas nos primeiros 6 meses de vida.(2,24)  

Como a literatura nessa área é limitada, mecanismos para explicar a 

associação entre anemia e sintomas respiratórios não são claros. (2). A anemia 

materna é um indicador do estado nutricional geral e acredita-se que ela leva à 

incapacidade da placenta em satisfazer as necessidades metabólicas e de oxigênio 

do feto, estando associada à restrição do crescimento intrauterino e 

consequentemente do desenvolvimento do pulmão fetal.(2,7,25) 

Contrariando os achados de estudos anteriores,(2,7) não observamos 

associação entre anemia materna na gestação com asma e alterações atópicas, como 

dermatite e rinite. Acreditamos que nosso resultado pode ser justificado em parte pelo 

fato do estudo ter se baseado em relato de pais e não no diagnóstico médico imediato, 

o que pode gerar uma inconformidade de memória entre a verificação da informação 

e o diagnóstico.  É necessário ressaltar também, que especialmente na região 

nordeste, o diagnóstico de asma, rinite e dermatite é prejudicado pela carência de 

profissionais especialistas na rede pública e por muitas vezes serem utilizados outros 

termos para caracterizar essas morbidades, dificultando o diagnóstico e entendimento 

dos pais.   
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           Este estudo tem como limitações o fato de ter utilizado relato dos pais e não 

diagnóstico médico. Porém, como ponto forte evidencia-se o fato de ser estudo 

longitudinal, o que possibilitou acompanhar a mãe e a criança em duas etapas: no 

nascimento e no seguimento quando se encontravam com 13 a 35 meses de idade, o 

que tornou mais rígido o controle dos possíveis fatores associados à anemia. Outro 

aspecto importante deste estudo, é o tamanho da amostra.  

Conclui-se que a prevalência de anemia materna na gestação na cidade de 

São Luís é alta e está associada a características da mãe como idade materna < 20 

anos, escolaridade inadequada, hábitos de fumar e consumir álcool na gestação e 

parto vaginal. Além de alterações respiratórias na criança como sibilância recorrente, 

tosse e pneumonia. Ressalta-se a necessidade de pesquisas adicionais para 

confirmar esses achados e compreender como a anemia materna pode influenciar a 

saúde respiratória na infância. A identificação desses mecanismos pode levar a 

intervenções focalizadas para reduzir o impacto dessas morbidades respiratórias na 

infância.  

.              
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Figura 1 Fluxograma amostral da coorte de nascimento BRISA e das crianças do 

seguimento, São Luís, MA, Brasil, 2010-2013 
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Variável Anemia  
 

Sim (n=1.539)   Não (n=1.740) 

Valor p 

Idade Mãe (anos) 

< 20 

20 – 34 

≥ 35  

 

329(57%)       255(43%) 

1.095(46%)    1.321(54%) 

115(42%)       164(58%) 

 

<0,001 

 

 

 

Escolaridade 

Apropriada** 

Adequada 

Inadequada 

  

 

 

965(45%)     1.192(55%) 

555(52%)        518(48%) 

 

<0,001 

 

 

 

Fumo na gestação 

Sim 

Não 

 

69(59%)       49(41%) 

1.470(47%)  1.691(53%) 

 

0,014 

Consumo de álcool na 

gestação 

Sim 

Não 

 

 

 

260(56%)     209(44%) 

1.279(46%)  1.531(54%) 

<0,001 

 

Tipo de parto 

Vaginal  

Cesáreo 

 

 

845(51%)     831(49%) 

694(44%)      909(56%) 

<0,001 

 

* Os valores de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral. **Algumas 
mães não responderam este questionamento. 

 

Tabela 1 Características demográficas e clínicas das mães segundo presença de 
anemia na gestação, São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. 
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Variável Anemia  
 

Sim (n=1539)   Não (n=1.740) 

Valor p 

Idade Criança (meses) 

< 24 

≥ 24  

 

1.358(47%)       1.532(53%) 

181(47%)         208(53%) 

 

0,961 

 

 

 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

  

 

778(47%)        896(53%) 

761(48%)        844(52%) 

 

0,727 

 

 

 

Aleitamento Materno 

Exclusivo 

Sim 

Não 

 

 

636(46%)       774(54%) 

903(48%)       966(52%) 

 

0,141 

Peso ao nascer 

≥ 2.500 

< 2.500 

 

 

1.423(48%)  1.597(52%) 

115(46%)     137(54%) 

0,543 

Internação 

Sim 

Não 

 

 

343(49%)     353(51%) 

1.196(47%)   1.387(53%) 

0,241 

 

Internação UTI** 

Sim 

Não 

 

 

54(52%)     53(48%) 

1.472(47%)   1.673(53%) 

0,323 

 

* Os valores de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral. **Algumas 
mães não responderam este questionamento. 

 

Tabela 2 Características demográficas e clínicas das crianças segundo a presença de 
anemia na gestação, São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. 
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Variável Anemia  
 

Sim (n=1539) Não (n=1740) 

Valor p 

Dermatite 

Sim 

Não  

 

156(50%)       157(50%) 

1.383(47%)   1. 583(53%) 

 

0,296 

 

 

 

Rinite 

Sim 

Não  

 

74(42%)        101(58%) 

1.465(48%)     1.639(52%) 

 

0,144 

 

 

 

Asma 

Sim 

Não 

 

69(55%)       57(45%) 

1.470(47%)   1.683(53%) 

 

0,064 

Pneumonia 

Sim 

Não 

 

185(53%)      163(47%) 

1.354(47%)  1.577(53%) 

0,040 

Sibilância Recorrente 

Sim 

Não 

 

 

135(55%)   110(45%) 

1.404(47%)   1.630(53%) 

0,013 

 

Tosse 

Sim 

Não 

 

 

655(51%)     644(49%) 

884(45%)   1.096(55%) 

0,001 

 

* Os valores de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral.  

 

Tabela 3 Alterações respiratórias e atópicas das crianças, segundo presença de 
anemia na gestação, São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. 
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Variável Idade da criança 
 

< 24 meses (n=1.358)  ≥ 24 meses 

(n=181) 

Valor p 

Dermatite 

Sim 

Não  

 

141(10%)       15(8%) 

1.217(90%)     166(92%) 

 

0,330 

 

 

 

Rinite 

Sim 

Não  

 

68(5%)           6(3%) 

1.290(95%)    175(97%) 

 

0,370 

 

 

 

Asma 

Sim 

Não 

 

62(5%)           7(4%) 

1.296(95%)    174(96%) 

 

0,586 

Pneumonia 

Sim 

Não 

 

167(12%)      18(10%) 

1.191(88%)  163(90%) 

0,473 

Sibilância Recorrente 

Sim 

Não 

 

 

128(9%)         7(4%) 

1.230(91%)  174(96%) 

0,029 

 

Tosse 

Sim 

Não 

 

 

585(43%)     70(39%) 

773(57%)   111(61%) 

0,264 

 

* Os valores de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral.  

 

Tabela 4. Alterações respiratórias e atópicas das crianças filhas de mães anêmicas 
durante a gestação, segundo idade da criança, São Luís, Maranhão, Brasil, 2016. 
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Variável Idade das Crianças 
 

< 24 meses (n=1.532)  ≥ 24 
meses(n=208) 

Valor p 

Dermatite 

Sim 

Não  

 

137(9%)       20(10%) 

1.395(91%)     188(90%) 

 

0,674 

 

 

 

Rinite 

Sim 

Não  

 

89(6%)           196(94%) 

1.443(94%)    12(6%) 

 

0,919 

 

 

 

Asma 

Sim 

Não 

 

54(4%)           3(1%) 

1.478(96%)    205(99%) 

 

0,105 

Pneumonia 

Sim 

Não 

 

148(10%)      15(8%) 

1.384(90%)  193(92%) 

0,335 

Sibilância Recorrente 

Sim 

Não 

 

 

100(7%)         10(5%) 

1.432(93%)  198(95%) 

0,408 

 

Tosse 

Sim 

Não 

 

 

576(38%)     68(33%) 

956(62%)   140(67%) 

0,193 

 

* Os valores de p foram calculados considerando os pesos e o plano amostral.  

 

Tabela 5. Alterações respiratórias e atópicas das crianças filhas de mães não 
anêmicas durante gestação, segundo idade da criança, São Luís, Maranhão, Brasil, 
2016. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta tese de doutorado abordou o tema sibilância recorrente e fatores 

associados em crianças.  Os resultados encontrados neste estudo têm implicância 

clínica e epidemiológica, por tratar-se de evento bastante prevalente e de grande 

impacto para saúde pública.   

Os fatores associados aqui estudados são de grande importância para 

diagnóstico e manejo da sibilância recorrente, bem como para identificar 

precocemente criança que potencialmente tem risco maior de desenvolver asma. 

Nesta tese demonstramos que a prevalência de sibilância recorrente entre 

crianças na cidade de São Luís é baixa e está associada a fatores de risco como 

anemia na gestação, mofo no ambiente domiciliar, sexo masculino, problemas 

respiratórios prévios, história familiar de asma e rinite. Observamos também, que 

idade materna maior que 35 anos e aleitamento materno exclusivo, são fatores de 

proteção para sibilância recorrente.  

       Evidenciamos, ainda, que a anemia materna gestacional tem alta prevalência 

em São Luís, Maranhão e está relacionada às características da mãe como, idade 

materna < 20 anos, escolaridade inadequada, hábitos de fumar e consumir álcool na 

gestação e parto vaginal, além de alterações respiratórias nos primeiros anos da 

criança, especificamente sibilância recorrente, tosse e pneumonia. 

  Ressaltamos a importância de implantação, em nosso meio, de um programa 

de atenção básica para acompanhamento de crianças sibilantes, visando o manejo 

adequado da doença no intuito de diminuir sua morbidade, minimizar custos e 

melhorar a qualidade de vida das crianças. 

Reforçamos, ainda, a necessidade de pesquisas adicionais para confirmar 

esses achados e compreender como a anemia materna pode influenciar a saúde 

respiratória na infância. A identificação desses mecanismos pode levar a intervenções 

focalizadas para reduzir o impacto dessas morbidades respiratórias na infância.  
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Anexo C - Questionário do nascimento - Recém-nascido 
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ANEXO D - Questionário do seguimento – Criança 
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Anexo E - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres Humanos- CEP/ 
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ANEXO F- Normas para autores do artigo1 

 

A Revista Paulista de Pediatria é uma publicação trimestral da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo (SPSP). Desde 1982, destina-se à publicação de artigos originais, de revisão e relatos de 
casos clínicos de investigação metodológica com abordagem na área da saúde e pesquisa de 
doenças dos recém-nascidos, lactantes, crianças e adolescentes. O objetivo é divulgar pesquisa 
de qualidade metodológica relacionada a temas que englobem a saúde da criança e do 
adolescente. Os artigos estão disponíveis, no seu formato eletrônico, na íntegra em português e 
inglês, por meio de acesso livre e gratuito do SciELO. Está indexada nas bases Pubmed Central, 
Medline, Scopus, Embase (Excerpta Medica Database), SciELO (Scientific Electronic Library 
Online), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde),  Index 
Medicus Latino-Americano (IMLA) BR, Sumários de Revistas Brasileiras e Redalyc (Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Scientific Information 
System). 

ACESSO ABERTO 

Todo artigo revisado por pares, aprovado pelo corpo editorial desta revista, será publicado em 
acesso aberto, o que significa que o artigo estará disponível gratuitamente no mundo via 
Internet de maneira perpétua. Não há cobrança aos autores. Uma licença Creative Commons 
orienta sobre a reutilização do artigo. Todos os artigos serão publicados sobre a seguinte 
licença: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY). 

PROCESSO DE REVISÃO 

Cada artigo submetido é encaminhado ao editor-chefe, que verifica se o mesmo obedece aos 
padrões mínimos especificados nas normas de publicação e se está enquadrado nos objetivos 
da Revista. A seguir, o artigo é enviado a dois revisores, especialistas na área, cegos em 
relação à autoria do artigo a ser examinado, acompanhado de formulário específico para 
revisão. Uma vez feita esta revisão, os editores da Revista decidem se o artigo vai ser aceito 
sem modificações, se deve ser recusado ou se deve ser enviado aos autores para modificações 
e posterior reavaliação. Diante desta última opção, o artigo é reavaliado pelos editores para 
posterior decisão quanto à aceitação, recusa ou necessidade de novas modificações. 

TIPOS DE ARTIGOS PUBLICADOS 

Artigos originais: incluem estudos epidemiológicos, clínicos ou experimentais. 

Relatos de casos: incluem artigos que relatam casos de pacientes portadores de doenças raras 
ou intervenções pouco frequentes ou inovadoras. 

 
ISSN 0103-0582 versão impressa 
ISSN 1984-0462 versión online 
ISSN 2359-3482 versão English online 
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 Escopo e política 
 Forma e preparação de manuscritos 
 Submissão Online 
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Artigos de revisão: análises críticas ou sistemáticas da literatura a respeito de um tema 
selecionado enviados, de forma espontânea, pelos autores. 

Cartas ao editor: refletem o ponto de vista do missivista a respeito de outros artigos 
publicados na Revista. 

Editoriais: em geral encomendados pelos editores, para discutir um tema ou algum artigo 
original controverso e/ou interessante e/ou de tema relevante, a ser publicado na Revista. 

Forma e preparação de manuscritos 

NORMAS GERAIS  

O artigo deverá ser digitado em formato A4 (210x297mm), com margem de 25 mm em todas 
as margens, espaço duplo em todas as seções. Empregar fonte Times New Roman tamanho 11, 
páginas numeradas no canto superior direito e processador de textos Microsoft Word®. Os 
manuscritos deverão conter, no máximo: 

- Artigos originais: 3000 palavras (sem incluir: resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e 
referências bibliográficas) e até 30 referências. 
- Revisões: 3500 palavras (sem incluir: resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e 
referências bibliográficas) e até 55 referências. 
- Relatos de casos: 2000 palavras (sem incluir: resumo, abstract, tabelas, gráficos, figuras e 
referências bibliográficas) e até 25 referências. 
- Cartas ao editor: 400 palavras no máximo. As cartas devem fazer referência a artigo 
publicado nos seis meses anteriores à publicação definitiva; até 3 autores e 5 referências; 
conter no máximo 1 figura ou uma tabela. As cartas estão sujeitas à editoração, sem consulta 
aos autores. 

Observação: 
Ensaios clínicos só serão aceitos mediante apresentação de número de registro e base e cadastro, 
seguindo a normatização de ensaios clínicos da PORTARIA Nº 1.345, DE 2 DE JULHO DE 
2008, Ministério da Saúde do Brasil. 

Acessível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1345_02_07_2008.html 
Para registro, acessar: http://www.ensaiosclinicos.gov.br/about/ 

 Informação referente ao apoio às políticas para registro de ensaios 
clínicos: Segundo resolução da ANVISA - RDC 36, de 27 de junho de 2012, que altera 
a RDC 39/2008, todos os estudos clínicos fases I, II, III e IV, devem apresentar 
comprovante de registro da pesquisa clínica na base de dados do Registro Brasileiro de 
Ensaios Clínicos (ReBEC) (http://www.ensaiosclinicos.gov.br), um registro gerenciado 
pela Fundação Oswaldo Cruz de estudos clínicos em seres humanos, financiados de 
modo público ou privado, conduzidos no Brasil. O número de registro deve constar entre 
parênteses ao final do último resumo, antes da introdução do artigo (O número de 
registro do caso clínico é:  -site). Para casos anteriores a Junho de 2012, serão aceitos 
comprovantes de outros registros primários da Internacional Clinical Trials Registration 
Platform (ICTRP/OMS). (http://www.clinicatrials.gov). 
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É obrigatório o envio de carta de submissão assinada por todos os autores. Nessa carta, os 
autores devem referir que o artigo é original, nunca foi publicado e não foi ou não será enviado 
a outra revista enquanto sua publicação estiver sendo considerada pela Revista Paulista de 
Pediatria. Além disto, deve ser declarado na carta que todos os autores participaram da 
concepção do projeto e/ou análise dos dados obtidos e/ou da redação final do artigo e que todos 
concordam com a versão enviada para a publicação. Deve também citar que não foram omitidas 
informações a respeito de financiamentos para a pesquisa ou de ligação com pessoas ou 
companhias que possam ter interesse nos dados abordados pelo artigo ou caso. Finalmente, 
deve conter a indicação de que os autores são responsáveis pelo conteúdo do manuscrito. 

Transferência de direitos autorais: ao submeter o manuscrito para o processo de avaliação 
da Revista Paulista de Pediatria, todos os autores devem assinar o formulário disponível no 
site de submissão, no qual os autores reconhecem que, a partir do momento da aceitação do 
artigo para publicação, a Associação de Pediatria de São Paulo passa a ser detentora dos direitos 
autorais do manuscrito. 

Todos os documentos obrigatórios estão disponíveis 
em: http://www.rpped.com.br/documents-requireds  

ATENÇÃO:  
Deve ser feito o upload no sistema de cada um dos itens abaixo em separado: 
1) Carta de submissão; 2) Parecer do Comité de Ética e Pesquisa da Instituição; 3) Transferência 
de Direitos Autorais; 4) Página de rosto; 5) Documento principal com os resumos em português 
e inglês, palavras-chave e keywords, texto, referências bibliográficas, tabelas, figuras e gráficos 
– Não colocar os nomes dos autores neste arquivo; 6) Arquivo suplementares quando pertinente. 

 Para artigos originais, anexar uma cópia da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da instituição onde foi realizada a pesquisa. A Revista Paulista de 
Pediatria adota a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 
Saúde, que aprovou as “Novas Diretrizes e Normas Regulamentadoras da Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos” (DOU 1996 Out 16; no201, seção 1:21082-21085). 
Somente serão aceitos os trabalhos elaborados de acordo com estas normas. Para relato 
de casos também é necessário enviar a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e, se 
houver possibilidade de identificação do paciente, enviar cópia do consentimento do 
responsável para divulgação científica do caso clínico. Para revisões de literatura, cartas 
ao editor e editoriais não há necessidade desta aprovação. 

A Revista Paulista de Pediatria executa verificação de plágio. 

NORMAS DETALHADAS  

O conteúdo completo do artigo original deve obedecer aos "Requisitos Uniformes para 
Originais Submetidos a Revistas Biomédicas", publicado pelo Comitê Internacional de Editores 
de Revistas Médicas (disponível em http://www.icmje.org/). Cada uma das seguintes seções 
deve ser iniciada em uma nova página: resumo e palavras-chave em português; abstract e key-

words; texto; agradecimentos e referências bibliográficas. As tabelas e figuras devem ser 
numeradas em algarismos arábicos e colocadas ao final do texto. Cada tabela e/ou figura deve 
conter o título e as notas de rodapé. 

PÁGINA DE ROSTO:  

http://www.rpped.com.br/documents-requireds
http://www.icmje.org/
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Formatar com os seguintes itens: 

 Título do artigo em português (evitar abreviaturas) no máximo 20 palavras; seguido do 
título resumido (no máximo 60 caracteres incluindo espaços). 

 Título do artigo em inglês, no máximo 20 palavras; seguido do título resumido (no 
máximo, 60 caracteres incluindo espaços). 

 Nome COMPLETO de cada um dos autores acompanhado do nome da instituição de 
vínculo empregatício ou acadêmico ao qual pertence (devendo ser apenas um), cidade, 
estado e país. Os nomes das instituições e programas deverão ser apresentados, 
preferencialmente, por extenso e na língua original da instituição; ou em inglês quando 
a escrita não é latina (Por exemplo: Grego, Mandarim, Japonês...).  

 Autor correspondente: definir o autor correspondente e colocar endereço completo 
(endereço com CEP, telefone, fax e, obrigatoriamente, endereço eletrônico). 

 Declaração de conflito de interesse: descrever qualquer ligação de qualquer um dos 
autores com empresas e companhias que possam ter qualquer interesse na divulgação 
do manuscrito submetido à publicação. Se não houver nenhum conflito de interesse, 
escrever "nada a declarar". 

 Fonte financiadora do projeto: descrever se o trabalho recebeu apoio financeiro, qual a 
fonte (por extenso), o país, e o número do processo. Não repetir o apoio nos 
agradecimentos. 

 Número total de palavras: no texto (excluir resumo, abstract, agradecimento, 
referências, tabelas, gráficos e figuras), no resumo e no abstract. Colocar também o 
número total de tabelas, gráficos e figuras e o número de referências. 

RESUMO E ABSTRACT:  

Cada um deve ter, no máximo, 250 palavras. Não usar abreviaturas. Eles devem ser estruturados 
de acordo com as seguintes orientações: 

 Resumo de artigo original: deve conter as seções: Objetivo, Métodos, Resultados e 
Conclusões (Abstract: Objective, Methods, Results and Conclusions). 

 Resumo de artigos de revisão: deve conter as seções: Objetivo, Fontes de dados, Síntese 
dos dados e Conclusões (Abstract: Objective, Data source, Data synthesis and 

Conclusions). 
 Resumo de relato de casos: deve conter as seções: Objetivo, Descrição do caso e 

Comentários (Abstract: Objective, Case description and Comments). 

Para o abstract, é importante obedecer às regras gramaticais da língua inglesa. Deve ser feito 
por alguém fluente em inglês. 

PALAVRAS-CHAVE E KEYWORDS:  

Fornecer, abaixo do resumo em português e inglês, 3 a 6 descritores, que auxiliarão a inclusão 
adequada do resumo nos bancos de dados bibliográficos. Empregar exclusivamente descritores 
da lista de "Descritores em Ciências da Saúde" elaborada pela BIREME e disponível no 
site http://decs.bvs.br/. Esta lista mostra os termos correspondentes em português e inglês. 

TEXTO: 

http://decs.bvs.br/
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Artigo original: dividido em Introdução (sucinta com 4 a 6 parágrafos, apenas para justificar o 
trabalho e contendo no final os objetivos); Método (especificar o delineamento do estudo, 
descrever a população estudada e os métodos de seleção, definir os procedimentos empregados, 
detalhar o método estatístico. É obrigatória a declaração da aprovação dos procedimentos pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição); Resultados (claros e objetivos - o autor não deve 
repetir as informações contidas em tabelas e gráficos no corpo do texto); Discussão (interpretar 
os resultados e comparar com os dados de literatura, enfatizando os aspectos importantes do 
estudo e suas implicações, bem como as suas limitações - finalizar esta seção com as conclusões 
pertinentes aos objetivos do estudo). 

Artigos de revisão: não obedecem a um esquema rígido de seções, mas sugere-se que tenham 
uma introdução para enfatizar a importância do tema, a revisão propriamente dita, seguida por 
comentários e, quando pertinente, por recomendações. 

Relatos de casos: divididos em Introdução (sucinta com 3 a 5 parágrafos, para ressaltar o que é 
conhecido da doença ou do procedimento em questão); Descrição do caso propriamente dito 
(não colocar dados que possam identificar o paciente) e Discussão (na qual é feita a comparação 
com outros casos da literatura e a perspectiva inovadora ou relevante do caso em questão). 

TABELAS, GRÁFICOS E ILUSTRAÇÕES 

É permitido no máximo 4 tabelas por artigo e 2 ilustrações, entre figuras e gráficos. Devem 
ser submetidas no mesmo arquivo do artigo. Em caso de aprovação, serão solicitadas figuras e 
gráficos com melhor resolução. 

Tabelas 

Para evitar o uso de tabelas na horizontal, a Revista Paulista de Pediatria recomenda que os 
autores usem no máximo 100 caracteres em cada linha de tabela. No entanto, se a tabela tiver 
duas ou mais colunas, o autor deve retirar 5 caracteres por linha. Ex: Se tiver duas colunas, o 
autor deve usar no máximo 95, se tiver três, 90 e assim por diante. É permitido até 4 tabelas por 
artigo, sendo respeitado os limites de uma lauda para cada uma. As explicações devem estar no 
rodapé da tabela e não no título. Não usar qualquer espaço do lado do símbolo ±. Digitar as 
tabelas no processador de textos Word, usando linhas e colunas - não separar colunas como 
marcas de tabulação. Não importar tabelas do Excel ou do Powerpoint. 

Gráficos 

Numerar os gráficos de acordo com a ordem de aparecimento no texto e colocar um título 
abaixo do mesmo. Os gráficos devem ter duas dimensões, em branco/preto (não usar cores) e 
feitos em PowerPoint. Mandar em arquivo ppt separado do texto: não importar os gráficos para 
o texto. A Revista Paulista de Pediatria não aceita gráficos digitalizados. 

Figuras 

As figuras devem ser numeradas na ordem de aparecimento do texto. As explicações devem 
constar na legenda (mandar legenda junto com o arquivo de texto do manuscrito, em página 
separada). Figuras reproduzidas de outras fontes devem indicar esta condição na legenda e 
devem ter a permissão por escrita da fonte para sua reprodução. A obtenção da permissão para 
reprodução das imagens é de inteira responsabilidade do autor. Para fotos de pacientes, estas 
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não devem permitir a identificação do indivíduo - caso exista a possibilidade de identificação, 
é obrigatória carta de consentimento assinada pelo indivíduo fotografado ou de seu responsável, 
liberando a divulgação do material. Imagens geradas em computador devem ser anexadas nos 
formatos .jpg, .gif ou .tif, com resolução mínima de 300 dpi. A Revista Paulista de Pediatria 
não aceita figuras digitalizadas. 

FINANCIAMENTO 

Sempre antes da Declaração de Conflitos de Interesse. Em apoios da CAPES, CNPq e outras 
instituições devem conter o nome por extenso e o país. Não repetir o apoio nos agradecimentos. 
Se não houve, deixar: O estudo não recebeu financiamento. 

DECLARAÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE 

Descrever qualquer ligação dos autores com empresas e companhias que possam ter qualquer 
interesse na divulgação do manuscrito submetido à publicação. Se não houver nenhum conflito 
de interesse, escrever: Os autores declaram não haver conflitos de interesse. Essa declaração 
deverá constar na página de rosto, antes do financiamento. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecer de forma sucinta a pessoas ou instituições que contribuíram para o estudo, mas que 
não são autores. Os agradecimentos devem ser colocados no envio da segunda versão do artigo, 
para evitar conflitos de interesse com os revisores. Não repetir nos agradecimentos a instituição 
que apoiou o projeto financeiramente. Apenas destacar no apoio. 

REFERÊNCIAS 

No corpo do texto: Devem ser numeradas e ordenadas segundo a ordem de aparecimento no 
texto. As referências no corpo do texto devem ser identificadas por algarismos arábicos 
sobrescritos, sem parênteses e após a pontuação. 

No final do texto (lista de referências): Devem seguir o estilo preconizado no "International 

Committee of Medical Journal Editors Uniform Requirements" e disponível 
em http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html, conforme os exemplos a seguir. 

1. Artigos em Periódicos 

Até 6 autores: listar todos os autores:  
Jih WK, Lett SM, des Vignes FN, Garrison KM, Sipe PL, Marchant CD. The increasing 
incidence of pertussis in Massachusetts adolescents and adults, 1989-1998. Infect Dis. 
2000;182:1409-16. 

Mais do que 6 autores:  
Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of 
interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 
2002;935:40-6. 

Grupos de pesquisa: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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a. Sem autor definido:  
Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in 
participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40:679-86. 

b. Com autor definido: 
Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study Group. Sexual 
dysfunction in 1,274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. J Urol. 
2003;169:2257-61. 

c. Sem autores: 
No-referred authorship. 21st century heart solution may have a sting in the tail. BMJ. 
2002;325:184. 

Volume com suplemento:  
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and 
long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 
2002;42 Suppl 2:S93-9. 

Artigo publicado eletronicamente, antes da versão impressa:  
Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor 
cells. Blood; Epub 2002 Jul 5. 

Artigos aceitos para a publicação ainda no prelo: 
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing selection in 
Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. In press 2002. 

Artigos em português  
Seguir o estilo acima. 

2. Livros e Outras Monografias 

Livros:  
Gilstrap LC 3rd, Cunningham FG, VanDorsten JP. Operative obstetrics. 2nd ed. New York: 
McGraw-Hill; 2002. 
Obs: se for 1a edição, não é necessário citar a edição. 

Capítulos de livros: 
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: 
Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 2nd ed. New York: 
McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 
Obs: se for a 1a edição, não é necessário citar a edição. 

Conferência publicada em anais de Congressos:  
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic 
programming. Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 
Apr 3-5; Kinsdale, Irlanda. p. 182-91. 

Resumos publicados em anais de Congressos: 
Blank D, Grassi PR, Schlindwein RS, Melo JL, Eckhert GE. The growing threat of injury and 
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violence against youths in southern Brazil: a ten year analysis. Abstracts of the Second World 
Conference on Injury Control; 1993 May 20-23; Atlanta, USA. p. 137-8. 

Teses de mestrado ou doutorado:  
Afiune JY. Avaliação ecocardiográfica evolutiva de recém-nascidos pré-termo, do nascimento 
até o termo [master´s thesis]. São Paulo (SP): USP; 2000. 
Aguiar CR. Influência dos níveis séricos de bilirrubina sobre a ocorrência e a evolução da 
sepse neonatal em recém-nascidos pré-termo com idade gestacional menor que 36 semanas 
[PhD thesis]. São Paulo (SP): USP; 2007. 

3. Outros materiais publicados 

Artigos em jornais, boletins e outros meios de divulgação escrita:  
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The 
Washington Post. 2002 Aug 12. p.1. 

Leis, portarias e recomendações: 
Brazil - Ministério da Saúde. Recursos humanos e material mínimo para assistência ao RN na 
sala de parto. Portaria SAS/MS 96, 1994. 
Brazil - Ministério da Saúde. Secretaria de políticas de saúde - área técnica de saúde da 
mulher. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Brasília: Ministério da 
Saúde; 2001. 
Brazil – Presidência da República. Decreto n° 6.871, de 4 de junho de 2009, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regulamenta a Lei n° 8.918, de 14 de julho de 1994, 
que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a 
fiscalização de bebidas. Brasília: Diário Oficial da União; 2009. Available from: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6871.htm 
Obs: se o material for disponível na internet, colocar Available from: htttp://www.... 

4. Material Eletrônico 

Artigo de periódico eletrônico:  
Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. 
Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002;102(6) [cited 2002 Aug 12]. Available from: 
http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

Monografia na internet ou livro eletrônico:  
Foley KM, Gelband H. Improving palliative care for cancer [homepage on the Internet]. 
Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 
http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ 

Homepage/web site:  
Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online 
Resources [cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/. 

Parte de uma homepage ou de um site:  
American Medical Association [homepage on the Internet]. AMA Office of Group Practice 
Liaison [cited 2002 Aug 12]. Available from: 
http://www.amaassn.org/ama/pub/category/1736.html 
Brazil - Ministério da Saúde - DATASUS [homepage on the Internet]. Informações de Saúde- 
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Estatísticas Vitais- Mortalidade e Nascidos Vivos: nascidos vivos desde 1994 [cited 2007 Feb 
10]. Available from: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinasc/cnv/nvuf.def 

Observação: Comunicações pessoais não devem ser citadas como referências. 

Submissão Online  

Para submeter o seu artigo, acesse: https://mc04.manuscriptcentral.com/rpp-scielo 
Para acessar os documentos obrigatórios: http://www.rpped.com.br/documents-requireds  

A Revista Paulista de Pediatria não cobra taxas para avaliação e/ou publicação de 
artigos. 
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ANEXO G – Normas para autores do artigo 2 

 

 

 

 

 

ISSN 1806-3713 versão impressa 

ISSN 1806-3756 verso online 

 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia (J Bras Pneumol) ISSN-1806-3713, publicado 
mensalmente, é órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia destinado à 
publicação de trabalhos científicos referentes à Pneumologia e áreas correlatas.  

Todos os manuscritos, após aprovação pelo Conselho Editorial serão avaliados por revisores 
qualificados, sendo o anonimato garantido em todo o processo de julgamento.  

Os artigos que não apresentarem mérito, que contenham erros significativos de metodologia, 
ou não se enquadrem na política editorial da revista, serão rejeitados diretamente pelo Conselho 
Editorial, não cabendo recurso. Os artigos podem ser escritos em português, espanhol ou inglês. 
Na versão eletrônica do Jornal (www.jornaldepneumologia.com.br, ISSN-1806-3756) todos os 
artigos serão disponibilizados tanto numa versão em língua latina como também em inglês. A 
partir do volume 35, os custos relativos à revisão do texto e tradução para o inglês dos artigos 
aceitos serão repassados, em parte, aos autores. Do mesmo modo, os autores que optarem pela 
publicação de figuras coloridas terão essa despesa cobrada. Favor entrar em contato com a 
secretaria do Jornal por email ou telefone, para esclarecimentos adicionais. 

O Jornal Brasileiro de Pneumologia apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e divulgação 
internacional de informações sobre estudos clínicos em acesso aberto. Sendo assim, somente 
serão aceitos para publicação, a partir de 2007, os artigos de pesquisas clínicas que tenham 
recebido um número de identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos 
critérios estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do ICMJE. 
O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo. 

Dentro desse contexto, o Jornal Brasileiro de Pneumologia adota a definição de ensaio clínico 
preconizada pela OMS, que pode ser assim resumida: "qualquer pesquisa que prospectivamente 
designe seres humanos para uma ou mais intervenções visando avaliar seus efeitos em 
desfechos relacionados à saúde. As intervenções incluem drogas, células e outros produtos 
biológicos, procedimentos cirúrgicos, radiológicos, dispositivos, terapias comportamentais, 
mudanças de processos de cuidados, cuidados preventivos, etc". 

A Revista adota o sistema Ithenticate para identificação de plagiarismo. 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Critérios de autoria 
 Apresentação e submissão dos manuscritos 
 Preparo do manuscrito 
 Envio 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#001
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#002
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#003
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pinstruc.htm#004
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Não há taxas para submissão e avaliação de artigos. 

Critérios de autoria 

A inclusão de um autor em um manuscrito encaminhado para publicação só é justificada se ele 
contribuiu significativamente, do ponto de vista intelectual, para a sua realização. Fica implícito 
que o autor participou em pelo menos uma das seguintes fases: 1) concepção e planejamento 
do trabalho, bem como da interpretação das evidências; 2) redação e/ou revisão das versões 
preliminares e definitiva, e 3) aprovou a versão final. 
 

A simples coleta e catalogação de dados não constituem critérios para autoria. Igualmente, não 
devem ser considerados autores, auxiliares técnicos que fazem a rotina, médicos que 
encaminham pacientes ou interpretam exames de rotina e chefes de serviços ou departamentos, 
não diretamente envolvidos na pesquisa. A essas pessoas poderá ser feito agradecimento 
especial. 

Os conceitos contidos nos manuscritos são de responsabilidade exclusiva dos autores. Com 
exceção de trabalhos considerados de excepcional complexidade, a revista considera 6 o 
número máximo aceitável de autores. No caso de maior número de autores, enviar carta a 
Secretaria do Jornal descrevendo a participação de cada um no trabalho. 

 

Apresentação e submissão dos manuscritos 

Os manuscritos deverão ser obrigatoriamente encaminhados via eletrônica a partir da própria 
home-page do Jornal. As instruções e o processo de submissão estão disponíveis no endereço 
www.jornaldepneumologia.com.br/sgp. Ainda que os manuscritos sejam submetidos 
eletronicamente, deverão ser enviadas pelo correio Carta de Transferência de Copyright e 
Declaração de Conflitos de Interesses, assinadas por todos os autores, conforme modelo 
disponível no endereço www.jornaldepneumologia.com.br.  

Pede-se aos autores que sigam rigorosamente as normas editoriais da revista, particularmente 
no tocante ao número máximo de palavras, tabelas e figuras permitidas, bem como às regras 
para confecção das referências bibliográficas. A não observância das instruções redatoriais 
implicará na devolução do manuscrito pela Secretaria da revista para que os autores façam as 
correções pertinentes antes de submetê-lo aos revisores. Instruções especiais se aplicam para a 
confecção de Suplementos Especiais e Diretrizes e devem ser consultadas pelos autores antes 
da confecção desses documentos na homepage do jornal.  

A revista reserva o direito de efetuar nos artigos aceitos adaptações de estilo, gramaticais e 
outras. 

Com exceção das unidades de medidas, siglas e abreviaturas devem ser evitadas ao máximo, 
devendo ser utilizadas apenas para termos consagrados. Estes termos estão definidos na Lista 
de Abreviaturas e Acrônimos aceitos sem definição. Clique aqui (Lista de Abreviaturas e 
Siglas). Quanto a outras abreviaturas, sempre defini-las na primeira vez em que forem citadas, 
por exemplo: proteína C reativa (PCR). Após a definição da abreviatura, o termo completo não 
deverá ser mais utilizado. Com exceção das abreviaturas aceitas sem definição, elas não devem 

http://www.jornaldepneumologia.com.br/sgp
http://www.jornaldepneumologia.com.br/
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ser utilizadas nos títulos e evitadas no resumo dos manuscritos se possível. Ao longo do texto 
igualmente evitar a menção ao nome de autores, dando-se sempre preferência às citações 
numéricas apenas. 

Quando os autores mencionarem qualquer substância ou equipamento incomum, deverão 
incluir o modelo/número do catálogo, o nome da fabricante, a cidade e o país, por exemplo: ". 
. . esteira ergométrica (modelo ESD-01; FUNBEC, São Paulo, Brasil) . . ." 

No caso de produtos provenientes dos EUA e Canadá, o nome do estado ou província também 
deverá ser citado; por exemplo: " . . . tTG de fígado de porco da Guiné (T5398; Sigma, St. 
Louis, MO, EUA) . . ." 

Preparo do manuscrito 

A página de identificação deve conter o título do trabalho, em português e inglês, nome 
completo e titulação dos autores, instituições a que pertencem, endereço completo, inclusive 
telefone, fax e e-mail do autor principal, e nome do órgão financiador da  pesquisa, se houver.  

Resumo: Deve conter informações facilmente compreendidas, sem necessidade de recorrer-se 
ao texto, não excedendo 250 palavras. Deve ser feito na forma estruturada com: Objetivo, 
Métodos, Resultados e Conclusões. Quando tratar-se de artigos de Revisão e Relatos de Casos 
o Resumo não deve ser estruturado. Para Comunicações Breves não deve exceder 100 palavras. 

Abstract: Uma versão em língua inglesa, correspondente ao conteúdo do Resumo deve ser 
fornecida. 

Descritores e Keywords: Deve ser fornecido de três a seis termos em português e inglês, que 
definam o assunto do trabalho. Devem ser, obrigatoriamente, baseados nos DeCS (Descritores 
em Ciências da Saúde), publicados pela Bireme e disponíveis no endereço eletrônico: 
http://decs.bvs.br, enquanto os keywords em inglês devem ser baseados nos MeSH (Medical 

Subject Headings) da National Library of Medicine, disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

Texto: 

Artigos originais: O texto deve ter entre 2000 e 3000 palavras, excluindo referências e tabelas. 

Deve conter no máximo 5 tabelas e/ou figuras. O número de referências bibliográficas não deve 
exceder 30. A sua estrutura deve conter as seguintes partes: Introdução, Métodos, Resultados, 
Discussão, Agradecimentos e Referências. A seção Métodos deverá conter menção a aprovação 
do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, ou pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa em Animais, ligados a Instituição onde o projeto foi desenvolvido. Nessa seção 
também deve haver descrição da análise estatística empregada, com as respectivas referências 
bibliográficas. Ainda que a inclusão de subtítulos no manuscrito seja aceitável, o seu uso não 
deve ser excessivo e deve ficar limitado às sessões Método e Resultado somente. 

Revisões e Atualizações: Serão realizadas a convite do Conselho Editorial que, 
excepcionalmente, também poderá aceitar trabalhos que considerar de grande interesse. O texto 
não deve ultrapassar 5000 palavras, excluindo referências e tabelas. O número total de 
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ilustrações e tabelas não deve ser superior a 8. O número de referências bibliográficas deve se 
limitar a 60. 

Relatos de Casos: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluídas as referências e 
figuras. Deve ser composto por Introdução, Relato do Caso, Discussão e Referências. 
Recomenda-se não citar as iniciais do paciente e datas, sendo mostrados apenas os exames 
laboratoriais relevantes para o diagnóstico e discussão. O número total de ilustrações e/ou 
tabelas não deve ser superior a 3 e o limite de referências bibliográficas é 20. Quando o número 
de casos apresentados exceder 3, o manuscrito será classificado como uma Série de Casos, e 
serão aplicadas as mesmas regras de um artigo original. 

Comunicações Breves: O texto não deve ultrapassar 1500 palavras, excluindo as referências e 
tabelas. O número total de tabelas e/ou figuras não deve exceder 2 e o de referências 
bibliográficas 20. O texto deverá ser confeccionado de forma corrida. 

Cartas ao Editor: Devem ser redigidas de forma sucinta, não ultrapassando 800 palavras e não 
relacionando mais do que 6 referências bibliográficas. Serão consideradas para publicação 
contribuições originais, comentários e sugestões relacionadas a matéria anteriormente 
publicada, ou a algum tema médico relevante. 

Tabelas e Figuras: Tabelas e gráficos devem ser apresentados em preto e branco, com legendas 
e respectivas numerações impressas ao pé de cada ilustração. As tabelas e figuras devem ser 
enviadas em arquivo digital, as primeiras preferencialmente em arquivos Microsoft Word e as 
demais em arquivos Microsoft Excel, Tiff ou JPG. Fotografias de exames, procedimentos 
cirúrgicos e biópsias onde foram utilizadas colorações e técnicas especiais serão consideradas 
para impressão colorida, sem custo adicional aos autores. As grandezas, unidades e símbolos 
devem obedecer às normas nacionais correspondentes (ABNT: http://www.abnt.org.br) 

Legendas: Legendas deverão acompanhar as respectivas figuras (gráficos, fotografias e 
ilustrações) e tabelas. Cada legenda deve ser numerada em algarismos arábicos, 
correspondendo a suas citações no texto. Além disso, todas as abreviaturas e siglas empregadas 
nas figuras e tabelas devem ser definidas por extenso abaixo das mesmas.  

Referências: Devem ser indicadas apenas as referências utilizadas no texto, numeradas com 
algarismos arábicos e na ordem em que foram citadas. A apresentação deve estar baseada no 
formato "Vancouver Style", atualizado em outubro de 2004, conforme os exemplos abaixo. Os 
títulos dos periódicos citados devem ser abreviados de acordo com o estilo apresentado pela 
List of Journal Indexed in Index Medicus, da National Library of Medicine disponibilizados no 
endereço: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/journals/loftext.noprov.html.  

Para todas as referências, cite todos os autores até seis. Acima desse número, cite os seis 
primeiros autores seguidos da expressão et al. 

 

Exemplos: 

ArtigosOriginais 
1. Neder JA, Nery LE, Castelo A, Andreoni S, Lerario MC, Sachs AC et al. Prediction of 
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metabolic and cardiopulmonary responses to maximum cycle ergometry: a randomized study. 
Eur Respir J. 1999;14(6):1204-13. 

Resumos 
2. Singer M, Lefort J, Lapa e Silva JR, Vargaftig BB. Failure of granulocyte depletion to 
suppress mucin production in a murine model of allergy [abstract]. Am J Respir Crit Care Med. 
2000;161:A863. 

Capítulos de Livros 
3. Queluz T, Andres G. Goodpasture's syndrome. In: Roitt IM, Delves PJ, editors. 
Encyclopedia of Immunology. 1st ed. London: Academic Press; 1992. p. 621-3. 

Publicações Oficiais 
4. World Health Organization. Guidelines for surveillance of drug resistance in tuberculosis. 
WHO/Tb, 1994;178:1-24.  

Teses 
5. Martinez TY. Impacto da dispnéia e parâmetros funcionais respiratórios em medidas de 
qualidade de vida relacionada a saúde de pacientes com fibrose pulmonar idiopática [thesis]. 
São Paulo: Universidade Federal de São Paulo; 1998.  

Artigos Publicados na Internet; 
6. Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory 
role. Am J Nurs [serial on the Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12]; 102(6): [about 3 p.]. 
Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm 

 
Homepages/Endereços Eletrônicos 
7. Cancer-Pain.org [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online 
Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: 
http://www.cancer-pain.org/ 

Outras situações:  
Na eventualidade do surgimento de situações não contempladas por estas Instruções 
Redatoriais, deverão ser seguidas as recomendações contidas em International Committee of 
Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical 
journals. Updated October 2004. Disponível em http://www.icmje.org/. 

Envio 

Toda correspondência para a revista deve ser encaminhada para: 
Rogerio Souza 
Editor-Chefe do Jornal Brasileiro de Pneumologia 
SCS Quadra 1, Bl. K salas 203/204 - Ed. Denasa  
CEP:70.398-900 Brasília - DF 
Telefones/Fax: 0xx61-3245-1030, 0xx61-3245-6218, 0800 61 62 18 ramal 211 

Email do Jornal Brasileiro de Pneumologia: 
jpneumo@jornaldepneumologia.com.br (Assistente Editorial Luana Campos) 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm
http://www.cancer-pain.org/
http://www.icmje.org/
mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br


177 

 

[Home] [Sobre a revista] [Corpo editorial] [Assinaturas] 

 

Todo o conteúdo do periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma 
Licença Creative Commons 

 
Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia  

SCS Quadra 1, Bl. K salas 203/204  
70398-900 - Brasília - DF - Brasil 

Fone/Fax: 0800 61 6218  
(55 61)3245-1030/6218 

 
jpneumo@jornaldepneumologia.com.br  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=1806-3713&nrm=iso
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/paboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/pedboard.htm
http://www.scielo.br/revistas/jbpneu/psubscrp.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt
mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt
mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pt
mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br
mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br
mailto:jpneumo@jornaldepneumologia.com.br

