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RESUMO 
 

 

Introdução: a prevalência de doenças alérgicas tem aumentado no mundo, particu-

larmente nas populações urbanas de países em desenvolvimento.  Objetivos: de-

terminar a prevalência de asma e doenças alérgicas, identificar fatores de risco a 

elas associados, avaliar a relação entre asma e helmintíase, assim como a relação 

entre a cicatriz vacinal do BCG e sensibilização atópica em escolares ribeirinhos de 

Ilhas da Amazônia. Métodos: estudo transversal em 400 escolares (5 a 8 anos) cu-

jos pais responderam os questionários escritos (padrão e complementar) do Interna-

tional Study of Asma and Allergies in Childhood, entre 2007 e 2009. As crianças 

também foram avaliadas quanto a: medição da cicatriz vacinal do BCG, coletas de 

fezes (parasitológico) e sangue para dosagem de IgE total e específica séricas. Fo-

ram utilizados testes não paramétricos e os fatores de risco foram identificados por 

regressão logística (stepwise forward) tendo-se como nível de significância 5%. Re-
sultados: prevalência de asma atual e rinoconjuntivite atual foram significantemente 

maiores entre as crianças vivendo na ilha de Outeiro do que nas da Ilha do Combú 

(30,5% X 16,5%; 18% x 6%, respectivamente). Nas duas ilhas, ter relato de asma ou 

rinite nos pais, ter antecedentes pessoais de rinite e tosse noturna no último ano es-

tiveram associados à maior expressão de asma. A regressão logística identificou os 

riscos de ter asma: na ilha do Combú foram antecedente familiar de asma, ter gato 

na atualidade e tosse noturna no último ano. Na do Outeiro foram: antecedente fami-

liar de asma, antecedente pessoal de eczema, ter dois ou mais irmãos mais velhos e 

tosse noturna no último ano. Conjuntamente para as duas ilhas os riscos foram: tos-

se noturna no último ano e antecedente familiar de asma. Não houve diferença signi-

ficante entre parasitados e não por helmintos em relação à expressão da asma, ex-

ceto ter diagnóstico médico de asma, mais frequente entre as crianças parasitadas. 

Níveis séricos de IgE total e de IgE específica a A.lumbricoides foram mais elevados 

nas crianças parasitadas. Correlação entre os níveis séricos de IgE sérica total e as 

específicas aos alérgenos mostrou significância para Periplaneta americana e A. 



 

 

 

lumbricoides entre os parasitados e entre os não parasitados foi com B.germanica e 

B.tropicalis. Correlação entre o diâmetro médio da pápula induzida pelos aerolérge- 

nos e o nível de IgE sérica específica para D.pteronyssinus e B.tropicalis foi  signifi-

cante entre os não parasitados. Diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG das cri-

anças com asma não diferiu das sem. Não houve correlação significante entre os 

níveis séricos de IgE total e específica e o diâmetro médio da cicatriz vacinal do 

BCG. Conclusões: houve variação na prevalência de asma e rinite entre as ilhas, 

sendo mais elevada na do Outeiro, que possui características de zona urbana. Os 

fatores de risco de ter asma foram diferentes para as duas ilhas refletindo as carac-

terísticas individuais de cada ilha e conjuntamente foi o antecedente familiar de as-

ma, enfatizando a participação da genética como importante fator de risco. Os hel-

mintos não foram associados à expressão da asma nem da sensibilização alérgica. 

É importante criar medidas preventivas mais apropriadas contra o desenvolvimento 

de asma para cada uma das ilhas. Mais estudos são necessários para clarificar o 

papel dos helmintos sobre a asma e doenças alérgicas. 

Palavras chave: asma, alergias, prevalência, escolares ribeirinhos, fatores de risco, 

helmintos. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1 Prevalência de asma e doenças alérgicas 

 As doenças alérgicas respiratórias na infância, principalmente a asma e a 

rinite, são responsáveis por parcela significativa de atendimento em unidades de 

emergência e ambulatorial em todo o mundo, constituindo importante problema 

pelos gastos que acarretam com a saúde, absenteísmo escolar, baixo rendimento 

físico e impacto psicossocial (Gold e Wright, 2005; Mavale et al, 2007). 

 

A asma é definida como doença inflamatória crônica da via aérea que se 

manifesta com sibilância recorrente e apresenta natureza complexa e multifatorial. 

Para objetivos epidemiológicos, a presença de sintomas no último ano, associados à 

hiperresponsividade das vias aéreas têm definido a asma (Toelle et al, 1992). 

 

O conceito de asma tem evoluído nas últimas décadas e vários fenótipos têm 

sido definidos (Busse e Lemansky, 2001). Recentemente, Lemaske e Busse (2010) 

referiram-se à asma como uma doença complexa que apresenta variabilidade e 

heterogeneidade em sua expressão clinica, sendo influenciada por múltiplos fatores, 

tais como: idade, gênero, nível socioeconômico, raça e/ou etnia, genética e 

interações ambientais. Entretanto, o que causa a asma ainda permanece 

desconhecido, apesar dos muitos estudos epidemiológicos que revelam aumento na 

sua prevalência e preocupação em todo o mundo. A esperança de identificar fatores 

em populações que influenciam a doença, passíveis de intervenção, não tem sido 

ainda preenchida (Asher, 2010). 

 

      A prevalência de asma e de alergias vem aumentando nas últimas décadas 

tanto nos países desenvolvidos (Bacharier et al, 2008) como nos em 

desenvolvimento (Solé et al, 2006; Mallol et al, 2000). Diversos estudos demonstram 

aumento significativo na prevalência da asma e de doenças alérgicas como rinite, 

rinoconjuntivite e dermatite atópica, bem como sua morbidade em vários países 

(Liao et al, 2009). 

 O conhecimento da prevalência da asma teve grande impulso, sobretudo na 

última década, com o desenvolvimento do estudo colaborativo internacional, o 
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International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Este estudo foi 

idealizado em resposta à necessidade de se ter dados confiáveis, obtidos por 

método reprodutível, utilizando questionário padronizado capaz de demonstrar de 

modo categórico a elevação da prevalência da asma e das doenças alérgicas de 

diversos estudos epidemiológicos. O ISAAC proporcionou uma visão mais ampla 

desta prevalência no mundo, assim como documentou a ocorrência de grande 

variabilidade entre diferentes países e dentro de mesmos países em diferentes 

regiões (Asher e Weiland, 1998; Lai et al, 2009).  

  

A primeira fase do ISAAC (1992-1996), projetada para permitir comparações 

da prevalência dos sintomas de asma e de alergias ao redor do mundo, mostrou 

taxas elevadas de sintomas de asma e com ampla variação nos níveis observados 

(4,1% a 32,1%) em escolares (6 e 7 anos) por todo o mundo. No Brasil, ao final da 

primeira fase os níveis variaram entre 16,1% e 27,2% (Solé et al, 2001).  

 

A fase 3, repetição da fase 1 após tempo médio de sete anos, foi planejada 

para avaliar tendências evolutivas na prevalência de sintomas de asma e doenças 

alérgicas (Ellwood et al, 2005). Nesta fase, a prevalência de chiado nos últimos 12 

meses variou de 2,4% em Jodhpur (Índia) a 37,6% na Costa Rica, entre escolares 

de 6-7 anos de idade. Com a adição de novos centros, foi confirmado que os centros 

com alta prevalência de asma eram na grande maioria os de língua inglesa e os da 

América Latina, enquanto que os de maior prevalência de sintomas graves da 

doença eram da África (Lai et al, 2009).  

 

O objetivo da fase 3 foi verificar a hipótese de que as prevalências de asma, 

rinoconjuntivite alérgica e eczema estavam aumentando em algumas, mas não em 

todas as regiões do mundo (Asher et al, 2006). Padrões claros de mudanças na 

prevalência foram observados na maioria dos centros participantes dessa fase, 

comparados com a fase 1. A prevalência média aumentou ligeiramente para cada 

uma das três doenças entre escolares de 6-7 anos (Asher et al, 2006). Houve 

mudança de 11,1% para 11,6% (aumento médio de 0,13% por ano) na prevalência 

de chiado nos últimos 12 meses no grupo de 6-7 anos (Pearce et al, 2007).  

Por outro lado, as mudanças evolutivas na prevalência de sintomas de asma 

mostraram diferentes padrões regionais, com aumento de chiado nos últimos 12 
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meses no Oeste da Europa (+0,20% por ano) e diminuição na Oceania (−0,21% por 

ano) onde haviam sido observadas taxas elevadas (Pearce et al, 2007). Na América 

Latina a prevalência aumentou (+0,07% por ano), a qual também tinha mostrado 

taxas relativamente altas em crianças de 6-7 anos. No Brasil houve mudança da 

prevalência média, que foi de 21,3% (fase 1) para 24,4% (fase 3), com aumento 

médio de +0,44% por ano (Asher et al, 2006), e que apesar de todos os centros 

participantes, não se conhecia até então a prevalência dessas doenças em crianças 

menores. 

 

Com relação à rinite, a prevalência de sintomas nasais na ausência de 

resfriados no último ano também se mostrou elevada na fase 1 em todo o mundo e 

com ampla variação em escolares de 6-7 anos (1,5% a 41,8%). Quando associada a 

sintomas oculares variou de 0,8% a 14,9% (Strachan et al, 1997). Esse aumento foi 

concordante com a elevação da prevalência de asma nos centros que apresentaram 

alta prevalência. No Brasil essas taxas variaram entre 20,2% e 33,8% e para a 

prevalência de rinoconjuntivite ficou entre 9,8% em Uberlândia e 28,9% em Itabira 

(Solé et al, 2004). Na fase 3 a prevalência de sintomas ativos de rinoconjuntivite 

variou de 9,3% em Aracaju a 16,7% em Salvador (Aït-Khaled et al, 2009).  

 

A análise da fase 3 para avaliar a evolução da prevalência de sintomas de 

rinoconjuntivite em relação à fase 1, demonstrou ligeiro aumento na maioria dos 

centros participantes entre escolares de 6-7 anos (Asher et al, 2006). Houve ampla 

variação nas mudanças de prevalência entre os centros e com padrão regional não 

consistente. Isto foi evidenciado para rinoconjuntivite no último ano na América 

Latina, com aumento em todas as regiões no Chile, diminuição no México (−0,28% 

por ano) e Peru (−0,12% por ano). No Uruguai aumentou na região com um todo 

(+0,17% por ano) e diminuiu em Montevidéu (−0,67%). No Brasil houve diminuição 

na prevalência total (−0,05% por ano) à custa de diminuição em São Paulo, Porto 

Alegre e Salvador e aumento em Curitiba e Recife (Björkstén et al, 2008).  

 

 A prevalência média de eczema flexural atual (define eczema atópico), em 

escolares, na primeira fase do ISAAC, oscilou entre abaixo de 2% no Irã e mais de 

16% no Japão e Suécia (Williams et al, 1999). Para a América Latina as taxas 

variaram entre 4,9% (México) e 10,9% (Chile) (Asher et al, 2006). Na fase 3 a 
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prevalência entre escolares variou de 0,9% (Jodhpur, Índia) a 22,5% (Quito, 

Equador) (Odhiambo et al, 2009). Houve mudança na prevalência e a maioria dos 

países mostrou aumento de sintomas de eczema flexural comparado à fase 1 

(Williams et al, 2008). Na América Latina a prevalência média em escolares foi de 

11,3%, variando de 3,2% na cidade de Vitória (México) a 25,0% em Barranquilla 

(Colômbia). Todos os centros mostraram risco significantemente mais elevado de 

sintomas de eczema atual no grupo de 6-7 anos de idade, quando comparados ao 

centro de referência de mais baixa prevalência na Cidade de Vitória, México (Solé et 

al, 2010). No Brasil, não houve mudança na prevalência média observada na fase 3 

(6,8%), comparada à fase 1 (6,8%) (Williams et al, 2008). 

 

Com esses resultados obteve-se pela primeira vez no mundo casuística de 

grande dimensão para o estudo de prevalência da asma e doenças alérgicas na 

infância, saindo do desconhecimento sobre sua ampla distribuição pelo mundo, 

principalmente nos países em desenvolvimento. A partir desse passo importante 

para o entendimento da prevalência da asma e das atopias, tornou-se necessário 

investigar o papel potencial dos fatores de risco e fatores de proteção que 

contribuíriam para a marcante diferença de prevalência da asma e alergias 

observada em todo o mundo. Para isso, utilizou-se um questionário complementar 

para obtenção de dados referentes ao ambiente, família, dieta entre outros. Além 

disso, empregaram-se algumas medidas objetivas da doença como marcadores 

específicos: teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, determinação dos níveis 

séricos de IgE específica e o teste de hiperresponsividade das vias aéreas (Ellwood 

et al, 2005).  

 

Vários estudos foram realizados para avaliar as tendências temporais na 

prevalência da asma e das alergias e os fatores de risco associados em diferentes 

regiões de países desenvolvidos e em desenvolvimento (Del-Rio-Navarro et al, 

2006; Lima et al, 2007; Arnedo-Pena et al, 2009). Estudo realizado na cidade de São 

Paulo revelou prevalência de asma elevada na região oeste (31,2%), associada a 

aos seguintes fatores de risco: gênero masculino, ter rinoconjuntivite, ter sido 

exposto ao fumo no primeiro ano de vida e presença de eczema em locais típicos 

(Casagrande et al, 2008). 

 



5 

 

 

1.2 Fatores de risco para asma e alergias   

 

 

O ISAAC proporcionou a fundamentação para o entendimento das causas da 

asma e das alergias e mais importante, a possibilidade de avançar no conhecimento 

dos muitos fatores de risco associados à sua expressão em diferentes populações 

(Asher e Weiland, 1998).  

 

Embora os fatores genéticos sejam fatores de risco importantes para 

indivíduos em uma mesma população, vários estudos têm demonstrado que os 

fatores ambientais entre outros, são os principais determinantes do aumento de 

prevalência da asma e alergias dentro de comunidades (von Mutius, 2000; Yueh-

Ying et al, 2009; Asher et al, 2010).  

 

 

1.2.1 Ambientais 

 

 

1.2.1.1 Viver em ambiente urbano 

 

 

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que viver em área urbana é fator 

de risco para asma e alergias (Liao et al, 2009). Estudos de coorte tem sido fonte de 

informações sobre o que influencia o desenvolvimento de asma e alergias, incluindo: 

infecções virais, fatores ambientais, desenvolvimento imunológico e fenótipos de 

chiado no começo da vida.  

 

Estudo de coorte prospectivo avaliou o ambiente urbano e asma na infância 

(URECA) em quatro localidades economicamente desfavoráveis de grandes cidades 

norte-americanas (Gern, 2010). Foi realizado para testar a hipótese de que muitos 

fatores ambientais e o estilo de vida podem promover o desenvolvimento de asma. 

Essa informação sugere que exposição no começo da vida a ambiente adverso 

modifica o desenvolvimento imunológico e pode aumentar o risco de asma e de 

doenças alérgicas (Bufford et al, 2008).  
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Esse estudo avaliou famílias recrutadas no pré-natal e que eram de alto risco 

para desenvolverem asma e/ou alergias. O objetivo foi identificar entre as crianças 

destes centros urbanos fatores de riscos imunológicos, infecciosos e ambientais 

para o desenvolvimento de chiado recorrente aos três anos de idade e, o 

desenvolvimento posterior ou não de asma aos sete anos de idade. Apesar de ainda 

não concluído este estudo teve como resultados preliminares algumas evidências: 

que a exposição pré-natal e características da mãe podem afetar o desenvolvimento 

da imunidade. Foi observado que mais da metade das respostas das citocinas, 

incluindo inata e adaptativa, variou com a estação de nascimento, estando mais 

elevadas durante o inverno. O peso de nascimento foi inversamente associado com 

respostas de IFN  para vírus sincicial respiratório. E mais interessante, crianças de 

mães com asma tiveram respostas mais baixas de citocinas induzidas por esse 

vírus. Esse achado sugere que recém-nascidos de mães com asma podem ter 

resposta antiviral enfraquecida, o que provavelmente aumente o risco de chiado 

induzido por vírus (Gern, 2010). 

 

Vários fatores têm sido associados à vida urbana incluindo: exposição à 

fumaça de óleo diesel, poluição do ar por gases (dióxido de nitrogênio e dióxido de 

enxofre, ozônio e monóxido de carbono), condições climáticas (D`Amato et al, 2010; 

Solé et al, 2007; Weiland et al, 2004), maior exposição a alérgenos no interior dos 

domicílios, entre outros (Majkowska-Wojciechowska et al, 2007). Existem limitações 

nestes estudos ecológicos devido à dificuldade em estimar com precisão a 

exposição específica individual ou combinada para inferir uma relação de causa-

efeito (Greenland e Robins, 1994). 

 

 

1.2.1.2 Tabagismo passivo 

 

 

A exposição à fumaça de cigarro (principal poluente intradomiciliar) durante a 

gestação e no decorrer da vida é um fator de risco modificável e contribuinte 

independente de sibilância transitória nos primeiros anos de vida e de asma em 

escolares (Ehrlich et al, 1996). Além de associada a menor crescimento da via 

aérea, a exposição passiva ao fumo foi relacionada à ocorrência de ambos, 
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sibilância transitória e persistente em crianças maiores de seis anos, pode ser 

considerada como asma diagnosticada pelo médico, em grande estudo de coorte 

desde o nascimento realizado em Tucson, Arizona, Estados Unidos da América 

(Martinez et al, 1995).  

 

Em outro estudo, Martinez et al (1992) mostraram que crianças cujas mães 

tinham menor nível de educação e fumavam mais de dez cigarros por dia, tiveram 

2,5 vezes mais chance de desenvolver asma do que aquelas cujas mães eram de 

mesmo nível educacional, não fumavam ou fumavam menos de 10 cigarros por dia. 

Não houve associação entre fumo materno e desenvolvimento de asma entre filhos 

de mães com maior nível de educação. Portanto, baixo nível socioeconômico pode 

ser um risco considerável para o desenvolvimento de asma se suas mães fumarem 

10 ou mais cigarros/dia. Casagrande et al (2008), também, encontraram risco duas 

vezes maior de ter asma em escolares cujas mães foram fumantes no primeiro ano 

de vida, período de maior contato da mãe com a criança. Outros autores têm 

demonstrado associação significante entre exposição intradomiciliar à fumaça de 

cigarro e sibilos no último ano (Arnedo-Pena et al, 2009). Contudo, a associação 

individual entre fumo pelos pais e asma não contou para a diferença internacional 

observada na prevalência da asma (Mitchell et al, 2001; Asher et al, 2010). 

 

 

1.2.1.3 Nível socioeconômico 

  

 

Cogita-se que o aumento de prevalência da asma e outras atopias pelo 

mundo têm sido influenciados pelo bem estar socioeconômico (Valdivia et al, 2009). 

Em estudo prévio, avaliou-se a relação entre o Produto Nacional Bruto per capita 

(GNP per capita), como marcador de desenvolvimento econômico, e a prevalência 

de sintomas atuais de asma, rinoconjuntivite e eczema (Stewart et al, 2001). Nele, os 

países com GNP mais baixo tiveram média mais baixa de respostas positivas para 

todas as questões de asma, rinite e eczema. Houve associação positiva, mas não 

significante, entre chiado e eczema no último ano e GNP per capita entre os 

escolares (Stewart et al, 2001). Entretanto, Arnedo-Pena et al (2009) encontraram 

associação significante de sintomas de asma em escolares de classe social mais 
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baixa. Outros estudos também demonstraram maior prevalência de sintomas de 

asma em indivíduos de nível socioeconômico mais baixo, provavelmente em 

decorrência de maior suscetibilidade e exposição aos fatores de risco da doença 

(Valdivia et al, 2009). 

 

Estudo realizado na região oeste da cidade de São Paulo mostrou prevalência 

de asma ativa, com taxas mais elevadas do que qualquer outro centro participante 

da fase 3 do ISAAC (31,2%), associada a baixo nível socioeconômico em escolares 

procedentes de comunidades faveladas (Casagrande et al, 2008). O contrário foi 

observado em estudo realizado em Sanliurfa, Turquia: aumento significante da 

doença na região central da cidade, com melhor condição socioeconômica (Zeyrek 

et al, 2006). 

 

Estudo de Franco et al (2009) comparou prevalências de asma em cidades do 

Nordeste do Brasil e confirmou nas mais pobres ter havido aumento na prevalência 

de asma ativa. Foram avaliados os índices de exclusão social e entre estes, o 

aumento de privação de água foi significantemente associado com o aumento na 

prevalência. 

 

 

1.2.1.4 Dieta 

 

 

 A mudança de estilo de vida para mais ocidentalizado, associado a mudanças 

complexas de comportamento e ambiente, possibilitaram mudanças na dieta e 

contribuiram para a tendência atual de aumento na prevalência das doenças 

alérgicas (Kim et al, 2009; Devereux e Seaton, 2005).  

 

A mudança de hábito alimentar foi inicialmente implicada como fator 

característico de sociedades mais ricas e, portanto mais relacionada ao aumento da 

prevalência de asma e atopia (von Mutius, 2000). Entretanto, à medida que 

sociedades mais pobres passaram a melhorar sua economia e a se modernizar 

houve mudança do padrão dietético, associando-se a saída de alimentos naturais 

(vegetais, frutas, sucos naturais) e a adição de alimentos industrializados 
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(refrigerantes, sanduíches) de modo semelhante ao observado em países mais 

ricos. Em ambos observou-se a mesma tendência de prevalência de asma e atopias 

(Nagel et al, 2010). Este estudo observou que, o consumo regular de sanduíches 

esteve relacionado à maior prevalência de asma não-atópica em centros de melhor 

poder aquisitivo e de chiado em países mais pobres (Nagel et al, 2010). Outros 

estudos relacionam aumento da prevalência de sintomas de asma ao consumo de 

sanduíches, muitas vezes de modo dose-dependente (Wickens et al, 2005).  

 

Atenção especial foi dada ao consumo de gorduras, após estudo de crianças 

do leste da Alemanha, associando o consumo elevado de margarina ao aumento 

significante de rinite. Por outro lado, o consumo de manteiga mostrou ter associação 

inversa (von Mutius et al, 1998). Vários estudos foram realizados em países da 

Europa para investigar a associação entre consumo de gordura trans provenientes 

de animais e vegetais hidrogenados industrializados (margarina) e a prevalência de 

asma e alergias na infância (Weiland et al, 1999).  

 

Em 1997, Black e Sharpe propuseram que o aumento da prevalência de asma 

poderia ter surgido com o aumento do consumo de gordura ácida poli-insaturada e 

diminuição do consumo de gordura saturada (PUFAS), conseqüente à 

ocidentalização. PUFAS ômega 6, largamente encontrados em margarina e óleos 

vegetais, contêm ácido linoléico, associado a propriedade inflamatória e que pode 

favorecer o desenvolvimento de asma. Entretanto, PUFAS ômega 3 (encontrado em 

óleo de peixe fresco) pode ter papel anti-inflamatório e portanto, o aumento do 

consumo de ômega 6 e diminuição de ômega 3 imunologicamente pode aumentar a 

suscetibilidade da população (Kim et al, 2009). Estudo americano em adultos 

demonstrou associação entre consumo elevado, e por longo tempo, de peixe, e 

melhor função pulmonar (Schwartz e Weiss, 1994). Estudos transversais mostraram 

associação benéfica entre consumo de peixe na dieta e asma e doença atópica 

(Dunder et al, 2001). Hodge et al (1996) observaram em crianças de 8 a 11 anos de 

idade que o risco de asma ativa foi reduzido naquelas que consumiram peixe fresco 

em sua dieta.  

Outros estudos mostram resultados conflitantes. Estudo de coorte de 

nascimento não encontrou associação entre níveis plasmáticos de PUFAS ômega 3 

ou ômega 6 aos 18 meses, 3 anos e 5 anos de idade e a prevalência de asma ou 
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chiado, eczema ou atopia aos 5 anos (Almqvist et al, 2007).  

 

 

1.2.1.5 Poluição atmosférica 

 

 

Tem sido um problema emergente, desde o final do século passado, por 

significar uma ameaça à saúde e bem estar da população por todo o mundo 

(D´Amato et al, 2010). Isto se torna mais relevante nas crianças que apresentam 

crescimento de seus pulmões no decorrer da infância, tornando-as mais vulneráveis 

à poluição do ar (Bateson e Schwartz, 2008). Embora existam evidências sugerindo 

que as exacerbações da asma podem ser desencadeadas por diferentes poluentes 

atmosféricos, a associação entre poluição do ar e aumento de prevalência da asma 

ainda é controversa (Lee et al, 2003).  

 

Diferentes poluentes e com exposições distintas 

 

A análise ecológica de dados obtidos na fase 1 do ISAAC, sobre a 

prevalência de sintomas de asma, rinite e eczema e sua relação com poluição 

atmosférica não documentou associação significante na faixa etária de 6-7 anos 

para as três condições. Por outro lado, dados de meta-análise de múltiplos centros 

de alguns países encontraram padrão consistente com fraca associação positiva, 

que foi concorde com a evidência ecológica existente sobre a associação entre 

poluição por material particulado e asma (Asher et al, 2010).  

 

Arnedo-Pena et al (2009) realizaram estudo em oito centros espanhóis para 

avaliar a associação entre exposição a dióxido de enxofre (SO2), dióxido de 

nitrogênio (NO2), e monóxido de carbono (CO) no ar e a prevalência de sintomas 

recentes de asma, rinite e eczema atópico em escolares de 6-7 anos. Seus 

resultados revelaram concentrações maiores de SO2 associadas a maior risco de 

rinite, rinoconjuntivite e asma grave enquanto que, níveis mais elevados de CO 

foram associados a maior risco de sintomas de rinite e rinoconjuntivite. 
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 A exposição a níveis elevados de ozônio tem sido associada, em vários 

estudos epidemiológicos e clínicos, a chiado, tosse e exacerbações da asma, entre 

outros (Trasande e Thurston, 2005). Associação significante entre a exposição a 

níveis médios de ozônio e a prevalência de sintomas de asma foi observada em 

estudo francês (Ramadour et al, 2000). Estudo brasileiro documentou associação 

positiva significante entre a prevalência de chiado nos últimos 12 meses e exposição 

a níveis elevados de ozônio em São Paulo (Oeste) e Santo André (Solé et al, 2007).  

 

Viver em área urbana, em ruas com tráfego intenso de carros, e 

principalmente caminhões e ônibus, principal fonte de poluição do ar pela descarga 

de produtos de combustão do óleo diesel, pode ser um risco para as doenças 

respiratórias e alérgicas, asma rinite e eczema na infância (Janssen et al, 2003). 

Alguns estudos têm demonstrado que a exposição a partículas de óleo diesel pode 

exacerbar condição alérgica pré-existente, mas não necessariamente induzir novos 

casos de atopia (Diaz-Sanches et al, 1994).  

 

A elevada exposição auto-referida de tráfego de caminhão na rua da 

residência mostrou-se associada a aumento de relatos de sintomas de asma, 

rinoconjuntivite e eczema em muitos locais do mundo, inclusive em países em 

desenvolvimento (Brunekreef et al, 2009). Esses achados são corroborados pelos de 

Morgenstern et al (2008) que também demonstraram forte evidência dos efeitos 

adversos dos poluentes do ar relacionados ao tráfego em doenças atópicas, bem 

como em sensibilização alérgica.  

 

 

1.2.1.6 - Condições climáticas 

 

 

Análise ecológica global dos centros participantes do ISAAC documentou 

pouco efeito do clima sobre a prevalência das atopias e que fatores meteorológicos 

sozinhos, não podem explicar a ampla variabilidade na prevalência da asma, rinite e 

eczema observada no mundo. Contudo, o clima pode ser importante em países ou 

regiões onde existam variações na temperatura e umidade (Asher et al, 2010).  
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Weiland et al (2004) pesquisaram a associação entre o clima e a prevalência 

de sintomas de asma, rinite e eczema em crianças vivendo na região oeste da 

Europa. Seu estudo revelou que a altitude, a variação anual da temperatura e a 

umidade relativa foram negativamente associadas a sintomas de asma. A 

prevalência de eczema correlacionou de forma positiva à latitude e negativa à 

temperatura média anual.  

 

Estudos em dois grandes grupos de países, América Latina (Solé et al, 2006) 

e África (Ait-Khaled et al, 2007), com diferenças climáticas marcantes, não 

documentaram relação entre a prevalência de sintomas de sibilos no último ano com 

respeito à latitude, altitude, clima úmido ou seco (Asher et al, 2010). Entretanto, 

houve relação significante e negativa entre a prevalência de eczema e eczema 

flexural e a latitude de centros da região norte do Brasil. Os valores mais elevados 

estiveram localizados mais próximos à linha do Equador, onde o clima é mais quente 

e úmido (Solé et al, 2006).  

  

 

1.2.1.7 Exposição à alérgenos 

 

 

 A exposição a alérgenos inalantes dentro e fora de casa é um dos principais 

fatores de risco de sensibilização e desenvolvimento das doenças alérgicas da via 

respiratória, rinite e asma, em escolares (Wahn et al, 1997; Bunyavanich et al, 2010). 

Possui papel relevante para o desenvolvimento de asma na infância (Platts-Mills et 

al, 2000). Mais recentemente, evidências têm demonstrado que a exposição a 

alérgenos no ambiente interno influencia no desenvolvimento da asma e alergias na 

criança, mas esse efeito pode ser dependente da dose e tipo de alérgeno, bem 

como da suscetibilidade genética do indivíduo (Arshad, 2010). 

 

Entre os fatores ambientais, a qualidade do ambiente no interior do domicílio 

tem ganhado mais atenção. Nas últimas décadas tem se observado o aumento do 

tempo de permanência dentro de casa, onde a temperatura geralmente é mais alta, 

há menor ventilação e a insolação é reduzida, o uso de carpete é muito amplo e o 

convívio com animais de estimação é mais frequente, assim como em moradias de 
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baixo padrão, pode haver infestação por baratas (Ibargoyen-Roteta et al, 2007). 

Todas essas variáveis podem de certo modo facilitar a sensibilização entre os 

indivíduos predispostos.  

 

Também tem sido estudado o ambiente da escola, creches e outros, onde 

existem condições que possibilitam o aumento na concentração de alérgenos, 

aumentando o nível de exposição pessoal e consequente sensibilização na idade 

escolar (Custovic et al, 1998; Gaffin e Phipatanakul, 2009). Muitos estudos têm-se 

focalizado em avaliar a relevância clinica da sensibilização aos aeroalérgenos: 

ácaros da poeira domiciliar, baratas, epitélio de animais domésticos (cão e gato), 

fungos e pólen (Burbach et al, 2009). A poeira domiciliar é a principal fonte de 

alérgenos dentro de casa, contendo principalmente, ácaros e epitélios de animais, 

entre outros (Ibargoyen-Roteta et al, 2007).  

 

Brussee et al (2005) associaram a exposição precoce a alérgenos do ácaro e 

do gato na infância a aumento do risco de sensibilização e, em caso de exposição 

ao gato a chiado persistente. Exposição precoce a alérgeno do ácaro e cão foi 

associada à asma e chiado persistente respectivamente, mas somente em grupos 

definidos pela atopia materna.  

 

Embora a sensibilização pelo ácaro da poeira seja a mais fortemente 

relacionada à asma, em estudo de coorte realizado no Reino Unido (50% das 

crianças que tinham asma), a sensibilização por pelo mesmo um alérgeno inalante 

também foi relacionada ao eczema atópico (Arshad et al, 2001), à semelhança do 

observado por outros (Katoh et al, 2004). 

 

Estudos realizados no Brasil documentaram os ácaros da poeira domiciliar, 

seguidos pelos alérgenos de baratas, como os principais causadores de alergia 

respiratória (Rizzo et al, 1995; Rullo et al, 2002; Sarinho et al, 2004; Naspitz et al, 

2004).  

A presença de umidade elevada no interior do ambiente tem sido identificada 

como um fator ambiental chave capaz de influenciar a população de ácaros, assim 

como na sua flutuação sazonal. Fatores adicionais podem alterar os níveis de 

umidade do ar no ambiente interno: atividades humanas, aquecimento, ventilação e 
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ar condicionado (Arlian et al, 2002).  

 

Estudo para avaliar o risco de exposição a alérgenos da poeira e a incidência 

de sensibilização em crianças asmáticas tem sugerido que exposição acima de 2 

microgramas de alérgenos por grama de poeira em crianças geneticamente 

predispostas é um fator de risco (Kuehr et al,1994).  

 

Alérgenos de cachorro, de gato e de ácaros foram significantemente mais 

encontrados em quartos com carpete, tapete e almofadas/estofados (Amr et al, 

2003). Estudo realizado na Nova Zelândia demonstrou que escolares procedentes 

de casas onde habitava um gato, carregavam os alérgenos desses animais em suas 

roupas em nível significantemente mais elevado do que aquelas procedentes de 

casas sem gato (Patchet et al, 1997). Além disso, o nível de alérgenos foi 

dependente do tipo de roupa e a frequência de lavagem do animal (Patchet et al, 

1997). Mais recentemente, Karlsson e Renström (2005) demonstraram que o cabelo 

pode ser uma fonte de transferência e deposição de alérgenos de gato entre 

escolares. Os níveis de alérgenos de cachorro e gato nas creches e escolas podem 

estar relacionados ao número de crianças e funcionários possuidores ou em contato 

frequente com esses animais (Instanes et al, 2005). 

  

Há muitas décadas as baratas têm sido reconhecidas como a maior causa de 

morbidade da asma em ambiente urbano. São importantes fontes de alérgenos no 

ambiente interno (casa, escolas, creches, etc.) e as espécies mais identificadas são 

Periplaneta americana e Blatella germanica (Gore e Schal, 2007).  

 

Muitos estudos têm sido realizados para avaliar o nível de alérgenos de 

baratas em escolas e creches nos Estados Unidos (Chew et al, 2005). Em seu 

estudo, Chew et al (2005) detectaram alérgenos de barata em 71% das amostras de 

poeira coletadas. Esses resultados indicam que a escola é um local importante de 

exposição. Abramson et al (2006) avaliaram escolas públicas que servem a 

populações de baixa renda em cidades de diferentes áreas geográficas e 

confirmaram serem as escolas fontes importantes de exposição direta a alérgenos 

de baratas para as crianças. Achado semelhante foi observado por Rullo et al (2002) 

em São Paulo.  
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 Estudo americano mostrou que a escola, onde a criança passa um tempo 

substancial por dia, pode ser uma importante fonte de exposição direta aos 

alérgenos e funcionar como efeito adverso, contribuindo para sensibilização e 

desenvolvimento de doenças alérgicas (asma e rinite) ou suas exacerbações 

(Abramson et al, 2006). No Brasil, a exposição ao alérgeno de barata foi associada a 

risco de asma e rinite em crianças moradoras em regiões do Nordeste (Sarinho et al, 

2004) e do Sudeste (Naspitz et al, 2004). 

 

Mofo em paredes e umidade estão associados a níveis elevados de fungos, 

assim como de outros alérgenos, ácaro, barata, etc (Salo et al, 2008). As 

concentrações desses alérgenos estão também fortemente associadas ao nível de 

urbanização e a Alternaria alternata é um dos fungos mais comuns associado a 

doenças alérgicas em países desenvolvidos (Salo et al, 2005).  

 

Os fungos são alérgenos comuns em muitas regiões do mundo, 

especialmente em lugares com clima mais quente. A exposição pode ocorrer 

também fora de casa, assim como os esporos podem entrar na casa através do ar, 

ventilação ou infiltração (Wiszniewska et al, 2009). No estudo de Salo et al (2005) foi 

mostrado que a exposição a antígenos do fungo Alternaria nos Estados Unidos é 

comum e o nível de antígenos nas casas não é influenciado somente por fatores 

regionais, mas também pelas características da residência. Halonen et al (1997), 

proporcionaram evidência prospectiva que a sensibilização por fungos aos 6 anos foi 

o único aeroalérgeno associado com asma com a idade de 6  e 11 anos, no 

ambiente semi árido do deserto. 

 

Exposição sazonal a alérgenos fora do ambiente interno é mais 

freqüentemente associada ao pólen. Ocorre em determinada estação do ano, época 

que plantas, flores e gramíneas liberam pólen, levando a sensibilização sazonal 

(Erkara et al, 2009). Constitui um fator de risco independente para o 

desenvolvimento de asma e rinite (Galán et al, 2010) e é mais comum em áreas 

urbanas na maioria dos países europeus (Burbach et al, 2009). No Brasil, está 

limitado a poucos casos na região Sul como causador de rinite (Rosário-Filho, 1997).  
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1.2.1.8 Infecções respiratórias agudas 

 

 

As infecções do aparelho respiratório, principalmente inferior, e causada por 

vírus, têm sido relacionadas ao desenvolvimento subsequente de sibilância, asma e 

atopia (Busse et al, 2010). Esta relação tem sido mais bem estudada em infecções 

causadas pelos vírus sincicial respiratório (VSR) ou rinovírus humano (RVH) (Busse 

et al, 2010). 

 

Kusel et al (2007) realizaram estudo de coorte prospectiva de crianças com 

alto risco de atopia. Eles demonstraram associação significante entre infecções do 

trato respiratório inferior com sibilância, causadas pelos VSR e RVH no primeiro ano 

de vida e subsequente desenvolvimento de chiado persistente aos 5 anos de idade. 

Também observaram associação significante entre infecções do trato respiratório 

inferior com sibilância, causadas pelo rinovírus, e asma ativa aos 5 anos, mas 

somente nas crianças sensibilizadas precocemente aos 2 anos de idade. Esses 

achados sugerem que essas infecções em indivíduos geneticamente predispostos 

têm maior probabilidade de evoluir para asma. Thomsen et al (2009) avaliaram a 

associação entre admissão hospitalar causada pelo VSR e desenvolvimento de 

asma em gêmeos nascidos na Dinamarca. Concluíram que infecção severa pelo 

VSR não causa asma, mas em vez disso, a predisposição genética de ambos, 

bronquiolite pelo VSR e asma existe. 

 

A associação entre infecção pelo VSR e asma não tem, entretanto, sido vista 

por outros investigadores. Dados de estudo longitudinal realizado em Tucson 

indicaram que infecções do trato respiratório inferior causada pelo VSR nos 

primeiros anos de vida, foram associadas a aumento significante de risco 

subsequente de chiado durante os primeiros 10 anos de vida.  Porém, não foi 

associada com sensibilização atópica e declinou com a idade, tornando-se sem 

significância aos 13 anos (Stein et al, 1999).  

Os rinovírus são agentes mais frequentemente associados com infecções de 

via aérea superior, mas vários estudos têm encontrado esses agentes como causa 

de bronquiolite grave, que resultou em internação hospitalar (Calvo et al, 2007; Miller 

et al, 2007). No estudo de Miller, crianças com história de chiado ou asma tiveram 
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significantemente mais hospitalização associada à rinovírus do que as crianças sem 

história. Portanto, o rinovírus deve ter um importante papel na expressão da asma 

porque eles são a causa mais comum de infecção da via aérea superior no inicio da 

vida e podem infectar a via aérea inferior (Miller et al, 2009). 

 

 

1.3 Fatores de Proteção 

 

 

 Há mais de um século Charles Blackley notou que rinite alérgica era 

notavelmente rara em famílias que viviam em fazenda (Brabäck, 2002). Há duas 

décadas, Strachan (1989) foi o pioneiro a propor a ideia de que o contato com 

infecções e ambientes com pouca higiene no começo da vida ou durante a 

gestação, poderiam conferir proteção contra o desenvolvimento de doenças 

alérgicas. Desde então, a perda de exposição a fatores protetores tem sido uma 

tentativa para explicar o aumento na prevalência das doenças alérgicas que vem 

sendo observado (von Mutius, 2000).  

 

 

1.3.1 Hipótese da Higiene 

 

 

A hipótese da higiene sugere que estilo de vida ocidental ou urbanizada, ser 

exposto a menor número de irmãos, o uso mais freqüente de antibióticos no primeiro 

ano de vida e a não permanência em creches, diminuem a exposição aos agentes 

infecciosos e/ou endotoxinas, aumentando a probabilidade das principais atopias na 

infância (von Mutius, 2010). Apesar da controvérsia em relação à hipótese da 

higiene, mais recentemente Okada et al (2010) argumenta a favor dela. A diminuição 

da incidência de infecções pelas várias medidas adotadas, entre elas a 

descontaminação da água, pasteurização e esterilização do leite, vacinação contra 

os agentes infecciosos mais comuns na infância, têm contribuído para o aumento da 

prevalência da asma e das alergias observado em muitos estudos realizados em 

regiões urbanas, em comparação ao observado em zonas rurais, particularmente em 

fazendas, quer em países desenvolvidos ou em desenvolvimento (Majkowaska et al, 
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2007; Solé et al, 2007; Viinanen et al, 2007; Jain et al, 2010). 

 

 

1.3.2 Ambiente rural ou fazenda 

 

 

Viver em ambiente rural, e mais especificamente em ambiente com animais 

de fazenda, tem conferido proteção contra sensibilização atópica e rinite alérgica de 

forma mais consistente, e menos consistente para asma, em várias pesquisas 

realizadas em países europeus (von Mutius, 2007). 

 

Com objetivo de melhorar o conhecimento sobre os fatores de proteção para 

atopia na Europa, realizou-se o estudo PASTURE (Estudo de Proteção contra 

Alergias em Ambientes Rurais). É estudo de coorte prospectiva desde o nascimento 

criado para investigar a sequência temporal de eventos relacionados a exposições 

no começo da vida e à maturação da resposta imunológica e o desenvolvimento de 

tolerância e alergias respectivamente em áreas rurais de quatro países europeus 

(von Mutius et al, 2006). A partir daí vários estudos têm sido realizados. 

 

 Ege et al (2008), utilizaram a coorte PASTURE, para avaliar o efeito da 

exposição materna a animais de fazenda e outras exposições relacionadas à 

fazenda durante a gestação e níveis de IgE no sangue do cordão e, compararam a 

mães de área rural, mas não de fazenda. Observaram diferença clara no padrão de 

sensibilização entre crianças moradoras em fazenda e as que não eram. A IgE 

específica para vários alérgenos foi detectada em níveis baixos no sangue do 

cordão em crianças de fazenda comparada com as crianças de referência.  

 

Outro estudo utilizando a mesma coorte analisou crianças com dermatite 

atópica diagnosticada pelo médico, relatada pelos pais, entre um e dois anos de 

idade, por questionário. Constatou que o contato materno com animais de fazenda e 

gatos durante a gestação teve efeito protetor significante para o desenvolvimento de 

dermatite atópica nos primeiros dois anos de vida. Nesse estudo o risco foi 

diminuído para mais da metade entre crianças cujas mães tiveram contato com três 

ou mais tipos de animais durante a gestação, em comparação às que não tiveram. 
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Este efeito protetor foi associado à maior expressão dos receptores TLR5 e TLR9 no 

sangue do cordão, envolvidos na imunidade inata ao nascimento (Roduit et al, 

2011).  

 

Estudo de Viinanen et al (2007) realizado na Mongólia, corroborou a hipótese 

da higiene ao mostrar que, viver desde o nascimento em ambiente rural reduz 

significantemente o risco de sensibilização alérgica, de rinoconjuntivite alérgica e 

não de asma, contudo esse risco aumentou após migração desses indivíduos para a 

cidade. 

 

Vários estudos, realizados em diferentes áreas rurais da Europa, mostraram 

contraste entre a prevalência da asma e alergias em crianças vivendo em fazendas, 

comparadas àquelas vivendo em zona rural, mas sem características de fazenda 

(Riedler et al, 2001). Quase todos os estudos relataram diminuição de prevalência 

de rinite sazonal e rinoconjuntivite alérgica entre crianças que vivem em fazendas, 

comparadas às que não vivem (Naleway et al, 2004; von Mutius e Radon, 2008). Os 

estudos que realizaram medidas objetivas de IgE específica, demonstraram 

resultados mais significantes (Ernst e Cormier, 2000; Riedler et al, 2000; Downs et 

al, 2001; Wickens et al, 2002).  

 

Em relação à asma, o efeito protetor do ambiente de fazenda não foi 

consistente em algumas pesquisas de países europeus baseadas em modelo 

transversal. As práticas realizadas em ambiente de fazenda variam entre as 

fazendas e entre os países, e essa diversidade pode contribuir para a 

heterogeneidade dos efeitos observados em relação à asma (von Mutius e Radon, 

2008). Dois estudos conduzidos fora da Europa, com práticas diferentes em 

ambiente de fazenda, mostram resultados diferentes em relação à exposição aos 

mesmos.  

Um deles realizado na Austrália, em dois centros rurais, um com atividades 

onde as crianças viviam em fazenda de plantação de grãos, vegetais e frutas, não  

 

mostrou efeito protetor para asma e alergias, e o outro com atividades de fazenda e 

convívio com animais, foram associadas a redução significante de prevalência de 

atopia (Downs et al, 2001). O outro estudo foi realizado na Nova Zelândia, em 
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crianças morando atualmente em fazenda, que mostraram risco aumentado de ter 

sintomas associados à alergia, mas não de sensibilização. Ao contrário, morar em 

fazenda no primeiro ano de vida foi associado à proteção contra as doenças 

alérgicas e sensibilização atópica (Wickens et al, 2002).  

 

Aumentaram as evidências sugerindo que o efeito protetor decorrente da 

exposição a ambiente de fazenda depende muito do tempo que ela dura, para sua 

maior efetividade contra as alergias (Ege et al, 2006). De acordo com os achados de 

Douwes et al (2008) a exposição pré-natal de mães vivendo em fazendas com 

animais foi associada à proteção de suas crianças contra alergias e sensibilização 

atópica. Foi o primeiro estudo a demonstrar a ligação entre exposição intra-útero e 

redução significante nos sintomas de asma, rinite e eczema. 

 

Outra fonte de proteção associada a alergias é o consumo de leite de fazenda 

ou não pasteurizado, pelo seu conteúdo em componentes microbianos não 

infectantes, identificado por vários pesquisadores (Riedler et al, 2001; Wickens et al, 

2002; Perking et al, 2006). Perking et al (2006) observaram associação inversa 

significante entre consumo atual de leite não pasteurizado e sintomas atuais de 

eczema e atopia, mas não de asma. A associação do consumo de leite não 

pasteurizado com medidas objetivas, tais como o teste cutâneo de hipersensibilidade 

imediata, com redução significante na frequência de positividade (70%), e nos níveis 

de IgE total (59%), sugere que o efeito protetor é um fenômeno genuíno e não 

simplesmente reflexo de um diagnóstico tendencioso entre crianças vivendo em 

fazenda, uma vez que esse efeito foi visto em todas as crianças, independente do 

estado de viver ou não em fazenda (Perking et al, 2006).   

 

 

1.3.3 Endotoxinas 

 

A exposição a componentes microbianos, endotoxinas e glicopeptídios de 

bactéria, é altamente prevalente em estábulos e ambientes de fazenda (von Mutius e 

Radon, 2008). No ALlergy and EndotoXin (ALEX) study, estudo multicêntrico 

realizado em ambientes rurais da Europa, a exposição a estábulo e a ingestão de 

leite não pasteurizado durante a gravidez e no primeiro ano de vida resultaram em 
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menor prevalência de asma, de rinite sazonal e de sensibilização atópica (von 

Mutius et al, 2006). Ainda nesse estudo observaram-se concentrações elevadas de 

endotoxinas na poeira das roupas de cama entre crianças moradoras em fazenda, 

assim como nas crianças que não eram, mas mantinham contato regular com 

estábulos (Braun-Fahrländer et al, 2002). Os níveis de endotoxinas nessas amostras 

de poeira foram inversamente relacionados à ocorrência de rinite alérgica sazonal, 

asma e sensibilização atópica. Essa associação foi confirmada em outro grande 

estudo multicêntrico realizado na Europa, chamado Prevention of Allergy - risk 

factors for sensitization in children related to farming and anthroposophic lifestyle 

study (PARSIFAL), em áreas rurais (Schram et al, 2005). 

 

Exposição a endotoxinas no início da vida pode proteger contra asma e 

atopia, pela estimulação de células Th1 e inibição de células Th2. Adicionalmente, 

vários pesquisadores têm sugerido que crianças expostas a altos níveis de 

endotoxinas podem desenvolver tolerância imunológica a estímulos alergênicos 

(Plats-Mills et al, 2001; Riedler et al, 2001; Sevin e Peebles Jr, 2010). A exposição a 

diferentes níveis de endotoxinas esteve inversamente associada ao 

desenvolvimento de dermatite atópica em crianças de alto risco para a doença 

(Phipatanakul et al, 2004).  

 

 

1.3.4 Imunização 

 

 

Vários estudos epidemiológicos focalizaram-se na associação entre 

vacinação pelo BCG, indutora de resposta Th1, e desenvolvimento de asma e 

alergias, ou resposta positiva ao teste tuberculínico (Rousseau et al, 2008). A 

maioria dos estudos realizados foi consistente com a ausência de tal associação 

(Pahari et al, 2002; Solé et al, 2005; Alyasin et al, 2009), ou um efeito limitado a um 

subgrupo (Pershagem, 2000; Annus et al, 2004; Cunha et al, 2004). Entretanto, 

efeito protetor foi notado por alguns pesquisadores (Shirakawa et al, 1997; Sarinho 

et al, 2000). Rousseau et al (2008) sugerem que, apesar de numerosos estudos já 

conduzidos, o efeito da estimulação das células Th1 pelo BCG, no começo da vida, 

sobre a asma e doenças alérgicas permanece controverso. 
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1.3.5 Infecções 

 

 

Esses achados têm levado vários pesquisadores a especular sobre 

associação do potencial efeito protetor de outros agentes infecciosos, bactérias ou 

vírus sobre a expressão clínica de doenças alérgicas (Matricardi et al, 2002). A 

infecção pelo vírus da hepatite A foi associada à proteção contra alergia (Matricardi 

et al, 1997), mas não de maneira unânime (Jarvis et al, 2004).  

 

Outros vírus foram associados a efeito protetor contra as atopias. Shaheen et 

al (1996) observaram em adultos jovens que haviam tido sarampo na infância, uma 

taxa de sensibilização alérgica para aeroalérgenos 50% menor do que aqueles que 

tinham sido vacinados e não tiveram a doença. Illi et al (2001) investigaram a 

associação entre infecções desde o começo da vida e o desenvolvimento 

subsequente de asma. Concluíram que as crianças que haviam tido um ou mais 

episódios de infecção pelo vírus do herpes nos três primeiros anos de vida ou 

resfriados repetidos apresentaram associação inversa com a prevalência de asma 

aos sete anos de idade. O contrário foi observado com a ocorrência de quatro ou 

mais infecções do trato respiratório inferior, que foram positivamente associadas ao 

desenvolvimento de asma, chiado e hiperreatividade brônquica (Illi et al, 2001).  

 

 Dados epidemiológicos têm indicado que algumas infecções são associadas 

à menor risco de doenças alérgicas, portanto apoiando a hipótese da higiene em 

que, a carga de micróbios é um importante fator de proteção contra desenvolvimento 

de asma e alergias (von Mutius, 2007). Mais recentemente dois grandes estudos 

populacionais utilizando os dados do National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES) III, encontraram de forma consistente menor freqüência de asma 

e rinite alérgica entre os participantes soropositivos para H. pylori, hepatite pelo vírus 

A, Vírus herpes simples tipo 1 e Toxoplasma gondii (Chen e Blaser, 2007; Chen e 

Blaser, 2008; Sevin e Peebles Jr, 2010). 

 

Evidências indiretas do papel protetor das infecções no desenvolvimento de 

alergia em crianças, vêm de estudos que mostram ser o risco de sensibilização 

alérgica inversamente relacionado ao número de irmãos assim como, permanecer 
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em creche nos primeiros anos de vida (Ball et al, 2000) e ter maior número de 

pessoas morando na casa (von Mutius et al, 2006). Quanto maior esse dado, maior 

o risco de infecções do trato respiratório, pelo aumento de oportunidade para 

ocorrência de infecção cruzada entre os membros da família, proporcionando 

proteção contra o desenvolvimento de doenças atópicas (Cardoso et al, 2004). Em 

seu estudo, Cardoso et al (2004) mostraram ser o número de pessoas vivendo na 

mesma casa positivamente associado à incidência de infecções do trato respiratório, 

e negativamente à incidência de asma e atopia. Esses resultados são corroborados 

ao observar-se taxa significantemente maior de atopia e de rinite sazonal, em 

primeiros filhos, mesmo habitando regiões rurais da Grécia (Zekveld et al, 2006).  

 

O número maior de infecções em crianças de creche no primeiro ano de vida 

(Celedon et al, 2002; Meer et al, 2005) ou um pouco maior (Gurka et al, 2009), tem 

sido associado à proteção contra asma e alergias. Celedon et al (2003) foram os 

primeiros a mostrar que a história materna de asma pode influenciar a relação entre 

ir à creche nos primeiros anos de vida e subseqüente risco de asma na infância. Ou 

seja, em crianças cujas mães não tinham asma, a creche teve papel protetor e para 

crianças de mães com asma, foi um fator de risco para chiado recorrente e asma 

aos seis anos de idade.  

 

Entretanto, a relação entre infecções do trato respiratório e asma é 

controversa. Estudo de coorte prospectiva para avaliar o efeito da creche no 

desenvolvimento de asma e sensibilização alérgica durante os primeiros oito anos 

de vida não evidenciou proteção contra sintomas de asma e sensibilização alérgica 

aos oito anos, mas sim aumento na prevalência de sintomas respiratórios no início 

da vida (Caudri et al, 2009). Outros estudos, também não observaram efeito protetor, 

pelas infecções respiratórias nos primeiros anos de vida, contra asma ou 

sensibilização atópica, mas sim aumento do risco de sintomas de asma após cinco 

anos de idade (Nafstad et al, 2005; Kusel et al, 2007).  
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1.3.6 Parasitoses  

 

 

 O efeito protetor de infecções parasitárias no desenvolvimento de 

sensibilização alérgica e doenças alérgicas, tem tido considerável interesse por 

muitos investigadores, com surgimento da hipótese da higiene (Cooper, 2004; 

Schäfer et al, 2005). Este efeito protetor, contra manifestações alérgicas, foi sugerido 

pela observação de altas cargas de infecções parasitárias em países em 

desenvolvimento, com piores condições de higiene. Nestes países a prevalência de 

doenças atópicas é bem menor do que nos países mais ricos e com melhor higiene 

(Flohr et al, 2006).  

 

Apesar da evidência que infecções parasitárias e doenças alérgicas estão 

inversamente associadas (van den Biggelaar et al, 2000; Scrivener et al, 2001; 

Cooper et al, 2003; Schäfer et al, 2005), esta relação ainda não esta clara. Palmer et 

al (2002) encontraram associação positiva entre infecção por áscaris e asma, assim 

como Nascimento-Silva et al (2003).  

 

Estudos anteriores têm demonstrado resultados conflitantes, os quais 

revelaram que as parasitoses podem tanto causar (Palmer et al, 2002), inibir 

(Cooper et al, 2003), ou não estar relacionadas com efeito protetor para doenças 

alérgicas (Davey et al, 2005; Cooper et al, 2006; Karadag et al, 2006); ou o contrário, 

que as doenças alérgicas podem proteger contra infecções helmínticas (Nyan et al, 

2001). Esse achado foi corroborado por Lynch et al (1998). Eles sugerem que a 

atopia pode ser um marcador de aumento da resposta protetora contra infecções 

helmínticas. Naquele estudo compararam crianças venezuelanas não-atópicas, 

vivendo em área mais pobre de Caracas, e atópicas vivendo em uma ilha. Apesar 

das condições de vida e prevalência de ascaridíase serem semelhantes nas duas 

áreas, a freqüência de crianças infectadas por áscaris foi consideravelmente menor 

na população de atópicos da ilha. O estado atópico pode ter sido um importante fator 

contributor contra helmintíase.  

 

Mais recentemente, Alcantara-Neves et al (2010) demonstraram associação 

positiva entre infecção ativa por T. trichiura, mas não por A. lumbricoides e chiado 
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ativo em pré-escolares brasileiros, em toda população estudada e em sub-população 

de pré-escolares atópicos. A IgE anti-Ascaris, mas não a infecção ativa pelo ascaris, 

foi positivamente associada a chiado ativo nas crianças atópicas e não-atópicas, e 

também foi associada à atopia. Entretanto, chiado não teve associação significante 

com atopia.  

 

A relação entre infecções por helmintos (A. lumbricoides, T. trichiura, S. 

stercoralis e A. duodenali) e doenças alérgicas não esta completamente elucidada. 

Medeiros et al (2006) verificaram prevalência elevada de infecção parasitária por A. 

lumbricoides em coorte de pacientes atópicos (asma e/ou rinite alérgica). Achado 

não usual e contrário àqueles que observaram diminuição de atopia em áreas de 

alta prevalência de parasitoses (Schäfer et al, 2005). Entretanto, esse achado é 

corroborado pelo estudo de Nascimento-Silva et al (2003), em região nordeste do 

Brasil, onde a prevalência de ascaridíase, em crianças com sibilos nos últimos doze 

meses também foi elevada (55,4%), portanto não documentando associação 

protetora aparente contra asma. 

 

Contudo, a hipótese do papel protetor, pela diminuição de doenças atópicas 

em áreas de alta prevalência de infecção parasitária tem sido apoiada por muitos 

autores (Scrivener et al, 2001; Shäfer et al, 2005; Flohr et al, 2006). O estudo de 

Schäfer et al (2005) coorte retrospectiva no leste da Alemanha, mostrou que a 

infestação por áscaris, tricocefalo e oxiuru esteve negativamente associada com 

eczema atópico, assim como a sensibilização alérgica pelo ácaro.  

 

Estudos realizados em algumas localidades da América Latina também 

confirmaram esses resultados (Cooper et al, 2003; Araujo et al, 2004; Medeiros et al, 

2004). Cooper et al (2003), no Equador, demonstraram associação inversa entre 

níveis muito elevados de IgE sérica total e o resultado do teste cutâneo com 

aeroalérgenos, em escolares infectados por helmintos e moradores em área rural 

endêmica. Foi o primeiro grande estudo que mostrou o efeito protetor de níveis 

elevados de IgE total sobre a reatividade cutânea a aeroalérgenos. 

 

Alternativamente, outros estudos têm mostrado a relação com a carga 

parasitária, que está associada à cronicidade da infecção helmíntica, pode ser uma 
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variável importante a determinar se as parasitoses exercem efeito protetor ou de 

risco (Leonardi-Bee et al, 2006). Cooper et al (2003) evidenciaram relação não linear 

entre a carga parasitária por A. lumbricoides e T. trichiuria e o risco de reatividade do 

teste cutâneo, enfatizando que a maior proteção foi observada com cargas altas dos 

parasitas. 

 

 No Brasil, indivíduos altamente infectados pelo S. mansoni (acima de 200 

ovos/grama de fezes) tiveram chance sete vezes menor de serem sensibilizados 

contra aeroalérgenos do que os não infectados (Araujo et al, 2000). Essa forte 

associação inversa é consistente com a hipótese que infecção parasitária diminui a 

reatividade do teste alérgico cutâneo, entretanto não influencia nas manifestações 

clinicas (Cooper 2004). Evidência indireta deste achado foi demonstrada em dois 

estudos. Em um deles, foram observados que os sintomas clínicos de alergia após 

tratamento com antihelmíntico melhoraram, naqueles com carga leve de infecção 

parasitária (Lynch et al, 1997). Mas, no outro os sintomas foram exacerbados 

naqueles infectados com carga pesada de parasitas (Lynch et al, 1993).  

 

 Relação inversa entre infecção por geohelmintos e reatividade ao teste 

alérgico cutâneo tem sido documentada (Flohr et al, 2006). Cooper et al (2003) 

demonstraram que a infecção ativa por geohelmintos e a presença de níveis 

elevados de IgE total no soro foram fatores de proteção independente contra a 

reatividade ao teste cutâneo de hipersensibilidade imediata entre escolares vivendo 

em região rural endêmica, nos trópicos. Esses achados indicaram que a reação de 

hipersensibilidade imediata pode ser suprimida em indivíduos infectados por 

parasitas pela produção de interleucina (IL)-10, envolvida na inibição da síntese de 

anticorpos IgE e aumento da produção de IgG 4 protegendo contra o 

desenvolvimento de alergias (Araujo et al, 2004).  

 

Em indivíduos de países desenvolvidos, a presença de IgE sérica específica 

ao ácaro da poeira domiciliar determina a positividade de teste cutâneo, entretanto, 

em países em desenvolvimento nem sempre ocorre o mesmo resultado. van den 

Biggelaar et al (2000) avaliando crianças do Gabon (África) verificaram que embora 

32% delas tivessem IgE sérica específica a D. pteronyssinus, somente 11% dos 

escolares manifestaram teste cutâneo positivo para o mesmo ácaro.  
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Em sociedades ricas, Europa (33%) e Austrália (32,5%), a presença de níveis 

elevados de IgE sérica total e de teste cutâneo positivo, têm sido associados à maior 

prevalência de asma e chiado. O contrário foi observado em países mais pobres, 

Gambia e Nigéria, onde embora o nível de sensibilização atópica tenha sido 

semelhante (35,3% e 28,2%, respectivamente) a prevalência de asma foi 3,6% e a 

de chiado 6,0% (Yazdanbakhsh et al, 2002). Esses achados confirmam a hipótese 

de que níveis muito elevados de IgE total, resultantes de infecções parasitárias, 

particularmente por helmintos, saturam os receptores para IgE presentes em 

mastócitos e monócitos, impedindo a fixação de IgE sérica específica a determinado 

alérgeno, e evitando a interação posterior entre o alérgeno e a IgE específica com 

consequente degranulação e aparecimento de pápula e eritema que caracterizam o 

testes cutâneo positivo (Lynch et al, 1993). 

 

Por outro lado, Hunninghake et al (2007) examinaram a associação entre 

sensibilização para A. lumbricoides e gravidade da asma entre crianças com asma 

na Costa Rica. Observaram que entre as crianças asmáticas, a sensibilização ao 

áscaris foi associada a aumento significante de sensibilização alérgica para ácaro e 

barata e níveis elevados de IgE total além de, aumento da hiperresponsividade da 

via aérea, redução da função pulmonar e maior hospitalização por asma no ultimo 

ano.  

 

 

1.3.7 Aleitamento materno exclusivo  

 

 

A amamentação exclusiva é considerada a primeira e mais importante medida 

de prevenção primária de inúmeras doenças na infância. Entretanto, a propriedade 

protetora do leite materno contra alergias permanece controversa (Friedmann e 

Zeiger, 2005). O papel protetor pode ser resultado de exposição reduzida a 

alérgenos alimentares no começo da vida, assim como pelas propriedades 

imunológicas inerentes do leite materno (Friedmann e Zeiger, 2005).   

 

Estudos epidemiológicos sobre a relação entre amamentação e alergias têm 
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mostrado resultados conflitantes (Bergmann et al, 2002; Elliott et al, 2008). Alguns 

sugerem que a amamentação reduz o risco de asma e doenças alérgicas (Romieu et 

al, 2000; Kull et al, 2004; Tanaka et al, 2010), enquanto outros falham em mostrar 

efeito significante sobre a prevalência da asma em crianças amamentadas por 

quatro meses ou mais (Burgess et al, 2006). Entretanto, estudos de coorte têm 

relatado risco relativo aumentado de desenvolver asma entre crianças 

amamentadas, dentro da coorte como um todo ou especificamente naquelas cujas 

mães tinham asma (Sears et al, 2002). Essas discrepâncias podem ser explicadas 

pelas diferenças metodológicas em avaliar o estado e a duração da amamentação 

entre os estudos, assim como medida e controle do potencial de fatores 

confundidores (Oddy e Peat, 2003).  

 

Grulee e Sandford (1939) realizaram o primeiro grande estudo populacional 

prospectivo em lactentes de nove meses submetidos a diferentes tipos de 

alimentação e que avaliou a prevalência de eczema. Mostraram que as crianças que 

nunca foram amamentadas apresentaram prevalência de eczema sete vezes maior 

que aquelas amamentadas (Oddy e Peat, 2003). Villafañe et al (2009) estudaram a 

relação entre amamentação e aparecimento de doenças alérgicas em crianças 

colombianas e demonstraram que a amamentação exclusiva por três meses ou mais 

diminuiu a possibilidade de desenvolver doenças alérgicas. Efeito protetor do 

aleitamento materno prolongado também foi observado por Codispoti et al (2010) em 

crianças afro-americanas de uma coorte prospectiva de nascimento, nascidas de 

pais atópicos, elaborada para determinar os efeitos da exposição ambiental a 

diferentes fatores de risco para alergias: The Cincinnati Childhood Allergy and Air 

Polluiton Study (CCPAAPS). Verificou-se que as crianças afro-americanas que 

receberam aleitamento materno prolongado (quatro meses ou mais) tiveram risco 

significantemente menor de rinite alérgica aos três anos de idade. 

Kull et al (2010) demonstraram que crianças em aleitamento materno 

exclusivo por quatro meses ou mais tiveram risco reduzido de asma durante os 

primeiros oito anos de vida e também constataram risco reduzido de sensibilização. 

Além disso, essas crianças apresentaram melhor função pulmonar, reforçando o 

efeito benéfico do aleitamento materno exclusivo prolongado. Em estudo anterior, 

Kull et al (2004) também associaram o aleitamento prolongado não somente à 

redução do risco de asma, mas também à de sua gravidade. Aos quatro anos as 



29 

 

 

crianças que tinham sido amamentadas exclusivamente por mais de quatro meses 

exibiram risco reduzido de asma comparado às amamentadas por tempo menor. 

Também foi observado que os efeitos benéficos da amamentação exclusiva 

parecem ser mais pronunciados em crianças sem antecedente de atopia nos pais. 

 

A análise mais recente dos dados da fase 2 do ISAAC associou qualquer 

tempo de duração do aleitamento materno com menos chiado, em países de todos 

os níveis socioeconômicos (Nagel et al, 2009). Entretanto, quando foi explorado o 

tipo de chiado e o nível socioeconômico do país, o aleitamento materno esteve 

somente associado a chiado não-atópico em países de nível socioeconômico médio 

e baixo e não revelou efeito protetor para chiado atópico em países de alto nível 

socioeconômico. 

 

 

1.3.8 Outros alimentos na dieta 

 

 

 Estudos epidemiológicos têm sugerido haver associações benéficas entre 

asma e doença atópica e dieta rica em antioxidantes tais como: vitamina C, vitamina 

E, carotenoides, selênio e frutas ricas em antioxidantes (Devereux e Seaton, 2005). 

Gilliland et al (2003) investigaram a relação entre a função pulmonar de escolares 

maiores de 10 anos de idade e o consumo de sucos, frutas, vegetais e vitaminas A, 

C e E. Os autores examinaram dados de estudo longitudinal de saúde respiratória 

de dez anos, o Children´s Health Study de crianças residentes em 12 comunidades 

de Los Angeles, Califórnia. Observaram associação entre o consumo inadequado de 

vitaminas antioxidantes e a diminuição da função pulmonar entre escolares desse 

estudo. Essa diminuição foi grande entre meninos com asma clinicamente 

significante. 

 

Estudo realizado por Elwood et al (2001) (fase 1 do ISAAC) para análise 

global das taxas de prevalência de chiado, rinoconjuntivite e eczema atópico em 

relação a dieta, observou um relacionamento ecológico inverso entre consumo de 

amido, cereais e vegetais e as três condições. Ou seja, houve padrão consistente de 

diminuição dos sintomas com o aumento do consumo de calorias provenientes 
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desses tipos de alimentos. 

 

Muitos estudos têm mostrado associação inversa entre sintomas de asma e 

consumo de peixe, vegetais e frutas. Chatzi et al (2007) avaliaram a associação 

entre alguns componentes da dieta com chiado e atopia entre escolares em 

Menorca, uma ilha do Mediterrâneo. Os autores identificaram associação inversa 

entre o consumo elevado de legumes (berinjela, tomate, pepino, feijão verde e 

abobrinha) e peixe com chiado atual e atopia, respectivamente.  

 

  Determinados padrões dietéticos tal como a dieta do mediterrâneo que con-

siste em: alto consumo de vegetais, legumes, frutas e castanhas, cereais, consumo 

moderado de queijo e iogurte e consumo baixo de gordura saturada de animais (Tri-

chopoulou et al, 2003), tem sido associada à baixa prevalência de sintomas de asma 

entre escolares na Espanha, Grécia e México. (Chatzi et al, 2007; Batlle et al, 2008). 

 

Nagel et al (2010) analisaram os resultados da fase 2 do ISAAC para 

investigar a associação de diferentes alimentos e a dieta do mediterrâneo com 

sintomas de asma e sensibilização atópica. Demonstraram que o consumo regular 

de peixe, frutas e vegetais, ou aderência a dieta do mediterrâneo, pode proporcionar 

proteção contra sintomas de asma na infância. 

 

 

1.4 Justificativa  

 

 

Apesar do importante avanço obtido com o maior estudo epidemiológico já 

realizado, o ISAAC, em relação à prevalência da asma e doenças alérgicas, ainda 

há muitas questões a serem esclarecidas.   

 

A relação entre asma e diferentes ambientes, urbano e rural, existentes em 

regiões distintas no mundo ainda é controversa. Além do mais, isto sugere que 

algumas hipóteses sobre as causas da asma e fatores de proteção não podem ser 

aplicáveis para o mundo todo ou são insuficientes para explicar as peculiaridades do 

padrão de distribuição da prevalência dos sintomas de asma no mundo e em 



31 

 

 

particular nos países em desenvolvimento com diferentes etnias, culturas e estilos 

de vida.  

 

Embora a carga genética seja considerada como de grande importância na 

expressão da asma e das doenças alérgicas, a exposição ao ambiente também 

revela ser essencial para o seu desenvolvimento. Portanto, torna-se relevante o 

estudo da prevalência de asma e suas variações, em crianças habitando diferentes 

regiões, que não os centros urbanos, com seu próprio tipo de clima, livre de 

poluentes do tráfego e com seu inerente estilo de vida, expostas ou não a 

parasitoses intestinais, como de uma população ribeirinha. 

 

Este estudo permitiria quantificar a prevalência, assim como esclarecer os 

possíveis, fatores de risco e de proteção nessa população.  

 

 

1.5 Objetivos 

 

 

1. Determinar a prevalência de asma, rinite e eczema atópico em crianças com 

idades entre 5 e 8 anos, residentes em duas ilhas do município de Belém (Ilha 

do Combú [ribeirinha] e Ilha do Outeiro), empregando-se o protocolo do Inter-

national Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC).  

 

2. Identificar possíveis fatores de risco associados à expressão clínica dessas 

doenças. 

 

2.1 Avaliar a participação de fatores genéticos e ambientais identificados por 

questionário complementar. 

 

2.2 Verificar a sensibilização a alérgenos inalantes de maior relevância: Der-

matophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Blatella germanica, Peri-

planeta americana, cão, gato, mistura de fungos e pólen, empregando-se 

testes cutâneos de hipersensibilidade imediata e dosagem de IgE sérica 

específica para os mesmos alérgenos, exceto pólen. 
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2.3 Determinar a associação entre helmintíase e asma e sua relação com os 

níveis de IgE sérica total e específica ao Ascaris lumbricoides. 

 

2.4    Avaliar a possível relação entre o diâmetro médio da cicatriz vacinal pelo 

BCG e o desenvolvimento de asma ou atopia.  

 

 

1.6  Casuística e método 

 

 

1.6.1 Local e população de estudo 

 

 

Foram avaliados escolares com idades entre 5 e 8 anos, vivendo nas Ilhas de 

Outeiro e Combú do município de Belém/Pará. Belém é cercada por 39 ilhas e entre 

elas, destaca-se a do Combú (região ribeirinha), com pouco mais de 1.800 

habitantes dos quais 14,0% estão na faixa etária do estudo. Encontra-se a 1,3 km da 

zona urbana de Belém, com área de 15,4 km², é coberta por matas e as ruas são 

formadas por rios (principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos) com sua água 

poluída e falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água 

potável. A estrutura sócio-produtiva da ilha do Combú está organizada em função do 

aproveitamento dos recursos naturais locais: a colheita do açaí e cacau; extração de 

palmito; pesca de camarão e criação (galinhas, patos e porcos). A ilha do Outeiro é o 

balneário mais próximo de Belém, situa-se a 18 km da capital, possui população de 

aproximadamente 64.000 habitantes e uma área de 31,08 km². Sessenta e sete por 

cento da ilha é composta por vegetação. Houve ocupação desordenada por 

população de baixa renda após instalação de 21 indústrias em um distrito próximo, 

Icoaraci, gerando mais de 1.000 empregos e considerável aumento da população. 

Consequente à urbanização surgiram os problemas socioeconômicos, ambientais e 

saneamento básico precário. 

 

A seleção das crianças foi realizada pela pesquisadora de acordo com a faixa 

etária e com ajuda da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde da Ilha do 
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Outeiro e do Programa de Saúde da Família da Ilha do Combú. Na Ilha do Combú o 

número de crianças avaliadas correspondeu a 80% da população de crianças na 

faixa etária do estudo. Na Ilha do Outeiro a seleção foi aleatória. 

 

Para o cálculo do tamanho amostral a ausência de dados sobre prevalência 

de asma na população em estudo nos fez realizar estudo piloto em que observamos 

ser de 15% na ilha do Combú e 28% na de Outeiro. Tendo-se esses valores e 

admitindo-se poder de teste de 80% e erro alfa de 5% obtivemos como número 

mínimo de crianças a serem avaliadas 177 em cada uma das ilhas.  

  

 

1.6.2 Questionários escritos 

 

 

Foram utilizados o questionário escrito (QE) padrão do protocolo do ISAAC 

(Anexo A), previamente validado no Brasil (Solé et al,1998; Vanna et al, 2001; 

Yamada et al, 2002), e o QE complementar (Anexo B), no período de 2007 a 2009. 

Os QEs foram respondidos pelos pais ou responsáveis pelas crianças à 

pesquisadora, após terem sido informados sobre os objetivos da pesquisa e 

concordarem em dela participar e assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo C).  

 

O QE padrão é constituído por três módulos de questões sobre asma, rinite e 

eczema atópico (Anexo A). Foi definido como tendo asma atual os que responderam 

afirmativamente à questão: “seu filho teve sibilo (chiado no peito) nos últimos 12 

meses”. Foi identificado como tendo rinite os que responderam afirmativamente à 

questão de número dois do módulo sobre rinite (“sintomas nasais sem estar 

resfriado nos últimos 12 meses”) e de modo semelhante para eczema atópico 

(“manchas com coceira na pele nos últimos 12 meses”) (Asher et al, 1995). 

 

O QE complementar, constituído por 34 questões foi utilizado para avaliar a 

participação dos fatores de risco: genéticos e ambientais, antecedentes pré e pós-

natais, antecedentes infecciosos e imunizações, condições de vida e moradia 

(Anexo B).  
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Os pais ou responsáveis pelos escolares assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido (Anexo C) e este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do 

Pará assim como pela Secretaria de Saúde do Município de Belém (Anexo D).   

 

 

 

1.6.3 Avaliação clínica 

 

 

Após terem os QEs respondidos por seus pais ou responsáveis os escolares 

foram submetidos a avaliação clínica geral e tiveram medida a cicatriz vacinal do 

BCG sendo anotado o diâmetro médio obtido da seguinte forma: média aritmética 

entre o maior diâmetro e o a ele ortogonal.   

 

 

1.6.4 Exames subsidiários 

 

 

1.6.4.1 Testes cutâneos de hipersensibilidade imediata 

 

As crianças foram submetidas à avaliação da sensibilização alérgica pela 

realização de testes cutâneos de hipersensibilidade imediata a aeroalérgenos 

empregando-se a técnica de puntura (Bernstein e Storms, 1995). Os aeroalérgenos 

utilizados foram: Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Blatella 

germanica, Periplaneta americana, epitélio de cão, epitélio de gato, mistura de 

fungos e pólen (FDA-Allergenic®), além de controle positivo (histamina 1 mg/ml) e 

controle negativo. Uma gota de cada uma dessas substâncias foi colocada na face 

volar do antebraço e a seguir transfixada por lanceta de ponta romba. Quinze 

minutos após foi realizada a medição da pápula induzida pelo alérgeno tomando-se 

o maior diâmetro e o a ele ortogonal e os dados foram apresentados em média 

aritmética de ambos. Foram considerados como positivos os testes cujo diâmetro 

médio foi maior ou igual a 3 mm (Bernstein e Storms, 1995). A presença de pelo 
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menos um dos testes positivo identificou as crianças como alérgicas. Todos os testes 

foram realizados pela pesquisadora. 

 

1.6.4.2 Dosagem quantitativa de IgE sérica total e específica 

 

Amostra de sangue periférico foi colhida das crianças, para determinação dos 

níveis séricos de IgE total e específica a Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia 

tropicalis, Blatella germanica, Periplaneta americana, epitélio de cão, epitélio de 

gato, mistura de fungos e Ascaris lumbricoides (ImmunoCAP®). Os níveis obtidos 

foram apresentados em valores absolutos e considerou-se sensibilizados os que 

apresentaram níveis compatíveis com classe I ou > 0,36 kU/L. 

 

 

 

1.6.4.3 Exame protoparasitológico 

 

Amostra de fezes foi coletada para a realização de exame protoparasitológico 

pelo método direto e de sedimentação de Hoffman, Pons e Janer (Hoffman et al, 

1934). 

 

1.6.5 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram digitados em planilhas do Excel 2007 for Windows. As 

análises dos dados foram realizadas com o software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 15.0. As análises inferenciais empregadas foram o 

teste de Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher ou sua extensão (Agresti, 

1990; Magalhães e Lima, 2000). Para o estudo da associação entre a presença de 

asma, rinite e eczema e demais variáveis do questionário e comparação das duas 

ilhas os resultados foram expressos em odds ratio (OR), intervalo de confiança de 

95% (IC 95%). Foi utilizado o nível de significância α igual a 5% (Magalhães e Lima, 

2000).  

 

Os grupos asmáticos e não asmáticos foram comparados entre si de acordo 

com algumas das diversas variáveis do QE complementar, respeitando-se a ilha de 
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moradia. Análise bivariada foi utilizada para verificar a associação das variáveis ava-

liadas em relação aqueles grupos. Para as comparações foi utilizado o teste Qui-

Quadrado ou exato de Fisher. Para todos os testes foi considerado um nível de sig-

nificância de 5% (p<0,05). Regressão logística foi realizada com intuito de verificar a 

interferência conjunta das variáveis em relação à presença de asma, ou seja, identi-

ficar os fatores de risco para ser asmático. Para esta análise foram inseridas no mo-

delo inicial todas as variáveis que apresentaram significância estática na análise uni-

variada e, também, aquelas com valor de p<0,20. O método utilizado foi o Stepwise 

forward o qual, não inclui no modelo final as variáveis com p-valor>0,05 (Hosme e 

Lemeshow, 1989).  

 

As crianças parasitadas, por pelo menos um parasito (helminto), foram 

comparadas às não parasitadas. O diâmetro médio da cicatriz do BCG foi 

comparado com a presença ou não de asma e helmintos (em conjunto e 

individualmente). Para verificar a possível relação entre sensibilização alérgica e 

diâmetro da cicatriz vacinal pelo BCG utilizou-se o cálculo do coeficiente de 

correlação de Spearman. Foram realizadas correlações entre: o BCG e IgE total e 

IgE específica para os aeroalergenos e Áscaris,  RAST e teste cutâneo. As análises 

foram feitas para as duas ilhas em conjunto com o software SPSS, versão 15.0.  Foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney e Spearman para todas as comparações e 

correlações (Siegel, 1975).  
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Resumo 

 

Introdução: a prevalência de asma e doenças alérgicas tem sido relatada ser mais 

elevada em áreas urbanas do que em áreas rurais em diferentes partes do mundo, 

incluindo países em desenvolvimento. No Brasil as taxas têm variado nos diferentes 

centros onde foi realizado o estudo International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC). Objetivos: determinar a prevalência de asma e doenças 

alérgicas entre escolares de 5 a 8 anos de idade, vivendo em diferentes condições 

ambientais e sociais em duas ilhas da Amazônia, Outeiro (melhor padrão de higiene) 

e Combú (região ribeirinha) do município de  Belém/Pará/Brasil.  

Método: 400 escolares (200 de cada ilha) foram avaliados em estudo transversal, 

utilizando-se o protocolo do ISAAC. Foi aplicado o questionário escrito padrão que 

foi respondido pelos pais à própria pesquisadora. A questão 2 de cada módulo do 

questionário padrão foi utilizada para definir a prevalência de asma, rinite ou 

eczema, pela presença de sintomas nos últimos 12 meses.  

Resultados: a prevalência de sintomas de asma e rinite nos últimos 12 meses foram 

significantemente maiores entre as crianças vivendo na ilha de Outeiro do que na 

Ilha do Combú (30,5% X 16,5%; 34,5% x 18%, respectivamente). A prevalência de 

eczema atópico foi baixa nas duas ilhas (4,5% x 3,0%).  

Conclusões: A prevalência de asma e rinite revelou variação significante entre as 

populações das ilhas, sendo mais elevada naquela com estilo de vida mais próximo 

de ambiente urbano, com melhores condições de saneamento e higiene, portanto 

reforçando a hipótese da higiene. 

 

Palavras-chave: asma, alergias, prevalência, população ribeirinha, escolares. 
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Abstract  

Background: Prevalence of asthma and allergies has been reported to be higher in 

urban areas than in rural areas in different parts of the world including developing 

countries. Brazil´s rates have varied in different centers where the ISAAC 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood) has been carried out. 

Objectives: To determine the prevalence of asthma and allergic diseases in riverine 

schoolchildren aged 5 - 8 years living in different environmental and social conditions 

from two Amazon Islands, Outeiro (better pattern of hygiene) and Combu 

(riverside): municipality Belém/Pará/Brazil. 

Methods: 400 children (200 of each Island) were evaluated in a cross-sectional 

study by using the ISAAC protocol. Standardized written questionnaires were applied 

and the questions were answered by parents to the own researcher. The second 

question in each module from standardized written questionnaire was used to difine 

the prevalence of asthma, rhinitis and eczema in the last 12 months.  

Results: The prevalence of current asthma and current rhinitis were significantly 

higher among children living in Outeiro than in Combu (30,5% X 16,5%; 34,5% x 

18%, respectively). Atopic eczema prevalence was low in both islands (4,5 % X 

3,0%). 

Conclusions: The prevalence of asthma and rhinitis showed a significant variation 

among the population of the islands being higher in that with closer lifestyle of urban 

environment and that has a better hygiene and sanitary conditions, 

reinforcing Hygiene  Hypothesis. 

 

Key-words: asthma, allergies, prevalence, riverine, schoolchildren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Introdução 

 

As prevalências de asma, rinite e eczema atópico, têm apresentado aumento 

significativo ao longo das últimas décadas tanto em países desenvolvidos como em 

desenvolvimento, e na maioria deles relacionado à urbanização1-3. 

 

O International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) fase 1 

realizado na América latina, com participação do Brasil, mostrou ser elevada (acima 

de 20%) a prevalência de asma ativa (sibilos no último ano) em escolares de 6-7 

anos na maioria dos centros avaliados, e com níveis mais altos nas regiões nordeste 

e sul4.  

 

Nos últimos anos, vários autores observaram ser a prevalência de doenças 

alérgicas mais baixa em crianças que cresceram em ambiente de zona rural onde 

nesta, tem sido observada maior proteção contra o desenvolvimento das atopias e 

principalmente as manifestações graves de asma5-7. 

 

Estudo de Solé et al,8 realizado com adolescentes vivendo em áreas urbana 

e rural, em duas diferentes regiões do Brasil (nordeste e sul), mostrou que viver em 

área rural foi associado a diminuição da prevalência de sintomas relacionados à 

asma. Resultados semelhantes também foram observados por outros 5,9.   

 

Várias são as teorias que tentam explicar as razões do aumento da 

prevalência de asma e doenças alérgicas no mundo sendo as principais: fatores 

genéticos10, o estilo de vida e condições ambientais11-13. Nas últimas décadas 

aumentou o interesse pela chamada Hipótese da Higiene na prevenção das doenças 

atópicas14. Esta hipótese sugere que a melhoria do padrão de vida, a urbanização e 

estilo de vida ocidental, menor número de irmãos e uso de maior quantidade de 

antibióticos no primeiro ano de vida, diminuem a exposição aos agentes infecciosos 

e/ou endotoxinas, aumentando a probabilidade das principais atopias na criança, 

asma, rinite e eczema15-17. O encontro de menor prevalência de doenças alérgicas 

no ambiente rural, mais especificamente onde há exposição a animais de fazenda, 

em vários estudos realizados na Europa, tem reforçado a Hipótese da Higiene18. 

Entretanto, ainda não de modo unânime19,20.  
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 As evidências de que a prevalência da asma e atopia sofrem alteração em 

populações que vivem na pobreza e em más condições de higiene, suscita a 

necessidade de melhor caracterização desse achado em países em 

desenvolvimento como o Brasil, onde as informações sobre prevalência de asma e 

doenças alérgicas na zona rural ainda são escassas e não existentes em população 

ribeirinha da Amazônia brasileira. 

 

Este estudo teve por objetivo determinar a prevalência de asma e doenças 

alérgicas em escolares de 5 a 8 anos de idade, vivendo em diferentes condições 

ambientais e sócio-econômicas de duas ilhas da Amazônia: Outeiro (melhor padrão 

de higiene) e Combú (região ribeirinha) do município de Belém/Pará/Brasil. 

 

Casuística e Método 

 

Estudo transversal, que avaliou 400 escolares, com idades entre 5 e 8 anos e 

que viviam nas Ilhas de Outeiro e Combú (200 em cada ilha) do município de 

Belém/Pará. Foi utilizado o protocolo do ISAAC, no período de 2007 a 2009, 

empregando-se o questionário escrito (QE) padrão constituído por três módulos: 

asma, rinite e eczema21-23, os quais foram respondidos pelos pais ou responsáveis à 

pesquisadora. As questões sobre sibilos, espirros ou coriza e manchas com coceira 

nos últimos 12 meses (questões de número 2 de cada módulo), foram utilizadas para 

definir os escolares como tendo asma, rinite e eczema, respectivamente. A questão 

número 3 do módulo rinite do QE identificou os com rinoconjuntivite atual.  

 

A seleção das crianças foi feita pela pesquisadora de acordo com a faixa 

etária e com ajuda da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde das ilhas. 

Estudo piloto realizado nas duas ilhas revelou prevalência de asma de 15% na ilha 

do Combu e de 28% na do Outeiro. Tendo-se esses valores e admitindo-se poder de 

teste de 80% e erro alfa de 5% obtivemos como número mínimo de crianças a serem 

avaliadas 177 em cada uma das ilhas.  

A Ilha do Combú, região ribeirinha, de natureza exuberante, livre de 

poluentes, na qual as ruas são formadas por rios poluídos com dejetos humanos e 

cujo sustento vem dos recursos locais. Por outro lado, a ilha do Outeiro, balneário 
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mais próximo de Belém, tem 60% de sua superfície coberta por vegetação, mas 

após ocupação por migrantes de baixa renda, houve urbanização desordenada da 

ilha e problemas socioambientais. 

 

Os dados obtidos foram digitados em planilhas do Excel 2007 para Windows. 

As análises dos dados foram realizadas com o software Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 15.0. As análises inferenciais empregadas foram o 

teste de Qui-quadrado de Pearson, teste Exato de Fisher ou sua extensão24. Para o 

estudo da associação entre a presença de asma, rinite e eczema e demais variáveis 

do QE e comparação das duas ilhas os resultados foram expressos em odds ratio 

(OR), intervalo de confiança de 95% (IC 95%). Foi utilizado o nível de 5% para 

rejeição da hipótese de nulidade.  

 

Os pais ou responsáveis pelos escolares assinaram o termo de 

consentimento livre esclarecido e este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do Pará. 

 

 

Resultados 

 

A prevalência de sintomas relacionados à asma foi significantemente maior 

entre os escolares vivendo na Ilha do Outeiro do que na Ilha do Combú, destacando-

se: sibilos alguma vez na vida, sibilos no último ano, despertar noturno, distúrbio da 

fala, diagnóstico médico de asma e chiado após exercícios (Tabela 1). A presença de 

tosse noturna sem resfriado mostrou chance de ocorrência seis vezes maior na ilha 

do Outeiro (Tabela 1). 

 

Com relação ao módulo rinite (Talela 2), exceto nos meses de ocorrência de 

sintomas, a prevalência também foi significativamente maior na Ilha do Outeiro para 

sintomas nasais alguma vez na vida, nos últimos doze meses, prejuízo nas 

atividades e rinite diagnosticada pelo médico. Quando houve associação de 

sintomas nasais com oculares a chance de ocorrência na ilha do Outeiro foi três 
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vezes maior. A distribuição de rinite em relação aos meses de ocorrência mostrou-se 

semelhante nas duas ilhas, entretanto houve maior número de casos no inverno na 

ilha do Combú, enquanto que no Outeiro foi mais no verão (Tabela 2). 

Não houve diferença significante entre as duas ilhas em relação a todas as 

questões do módulo de eczema (Tabela 3). Entretanto, todos os sintomas de 

eczema exceto a presença de manchas com coceira alguma vez na vida, foram 

ligeiramente maiores na ilha do Outeiro. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Crianças segundo as respostas afirmativas às questões do módulo Asma 
do questionário escrito do International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood de acordo com o local de moradia: Combú (N=200) e Outeiro 

(N=200), Belém do Pará. 
 

 
  Questões 

Combú 
N (%) 

    Outeiro 
      N (%) 

 
    OR (IC95%) 

 
    P 

Sibilos alguma vez  96 (48,0) 119 (59,5) 0,63 (0,42-0,93)  0,021 

Sibilos nos últimos 12meses 33 (16,5) 61 (30,5) 0,45 (0,28-0,73)  0,001 

Mais de 4 crises/ano 14 (7,0) 17 (8,5) 0,81 (0,39-1,69)  0,575 

Despertar noturno 29 (14,5) 47 (23,5) 0,55 (0,33-0,92)  0,022 

Distúrbio de fala 8 (4,0) 23 (11,5) 0,32 (0,14-0,74)  0,005 

Diagnóstico médico asma 48 (24,0) 97 (48,5) 0,34 (0,22-0,51) <0,001 

Sibilos com exercício 19 (9,5) 50 (25,0) 0,32 (0,18-0,56) <0,001 

Tosse noturna sem resfriado 33 (16,5) 120 (60,0) 0,13 (0,08-0,21) <0,001 
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Tabela 2 - Crianças segundo as respostas afirmativas às questões do módulo 

Rinite do questionário escrito do International Study of Asthma and 
Allergies in Childhood de acordo com o local de moradia: Combú 
(N=200) e Outeiro (N=200), Belém do Pará. 

 

Questões 
Combú 
N (%) 

Outeiro 
N (%) 

     OR (IC95%)      P  

Espirro/Coriza alguma vez na 
vida 

39 (19,5) 72 (36,0) 0,43 (0,27-0,68) <0,001 

Espirros/Coriza últimos 12 
meses 

36 (18,0) 69 (34,5) 0,42 (0,26-0,66) <0,001 

Coceira nos olhos com 
lacrimejamento 

12 (6,0) 36 (18,0) 0,29 (0,15-0,58) <0,001 

Meses de ocorrência   

- -  
Verão 10 (5,0) 27 (13,5) 
Inverno 16 (8,0) 23 (11,5) 
Sem relação 10 (5,0) 19 (9,5) 

Prejuízo nas atividades 
diárias 

21(10,5) 36 (18,0) 0,53 (0,30-0,95) 0,032 

Diagnóstico médico de rinite 35 (17,5) 68 (34,0) 0,41 (0,26-0,66) <0,001 

 

 

 

 

Tabela 3 - Crianças segundo as respostas afirmativas às questões do módulo 
Eczema atópico do questionário escrito do International Study of 
Asthma and Allergies in Childhood de acordo com o local de moradia: 

Combú (N=200) e Outeiro (N=200), Belém do Pará. 

 
     Questões  
 

Combú 
N (%) 

Outeiro 
N (%) 

OR 
IC 95% 

P 

Manchas com coceira 
alguma vez na vida 

12 (6,0) 2 (6,0) - >0,999 

Manchas com coceira nos 
últimos 12 meses 

6 (3,0) 9 (4,5) 0,66 (0,23-1,88) 0,430 

Manchas em locais de 
eczema 

5 (2,5) 8 (4,0) 0,62 (0,20-1,92) 0,398 

Idade aparecimento    

- 
 

0,227 
< 2 anos 3 (1,5) - 
2 a 4 anos 1 (0,5) 7 (3,5) 
> 4 anos 2 (1,0) 2 (1,0) 

Desaparecimento completo 
de manchas nos últimos 12 
meses 

6 (3,0) 7(3,5) 0,85 (0,28-2,58) 0,778 

Diagnóstico médico de 
Eczema 

10 (5,0) 12 (6,0) 0,83 (0,35-1,96) 0,661 
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Discussão 

 

 

O protocolo ISAAC tem proporcionado informações valiosas relacionadas à 

prevalência da asma e alergias na infância ao redor do mundo e demonstrado 

notável variabilidade de sintomas de doença ativa de asma, rinite e eczema em 

muitas regiões25.  

 

Na América Latina, particularmente no Brasil, região em desenvolvimento, tem 

sido documentado por muitos estudos epidemiológicos que a prevalência de asma e 

alergias é alta26. Entretanto, esses achados são na grande maioria em regiões de 

grandes centros urbanos, sendo escassos em zona rural e ainda inexistentes em 

população ribeirinha. Esta é a primeira vez que o protocolo do ISAAC é utilizado 

para avaliar a prevalência de asma e alergias entre escolares de duas ilhas da 

Amazônia brasileira.  

 

Este estudo revelou prevalência significantemente mais elevada de todos os 

sintomas avaliados pelo ISAAC, relacionados à asma e à rinite, na Ilha do Outeiro 

quando comparado à Ilha do Combú. Este achado foi consistente com outros 

estudos realizados, em escolares de faixa etária semelhante, em grandes centros 

urbanos de outras regiões do Brasil, São Paulo – Oeste (31,2%)2 e Natal (29,0%)26. 

A taxa encontrada neste estudo, também ficou muito próxima da maior taxa de 

prevalência entre escolares 6-7 anos, fase 1 do ISAAC (32,1%)27.  

 

O encontro de taxas muito elevadas na ilha do Outeiro, pode refletir o papel 

relevante do ambiente urbano na prevalência de alergias respiratórias, como asma e 

rinite. A grande migração de pessoas de baixa renda, após a construção da ponte 

que liga a Ilha à cidade de Belém, determinou urbanização desordenada, gerando 

problemas sociais, econômicos e ambientais, conseqüentes ao enorme fluxo de 

pessoas e tráfego. Vários estudos associam o ambiente urbano com taxas de 

prevalência elevada de asma e alergias28,29. 

 

A prevalência de asma observada na Ilha do Outeiro foi maior que em outros 

centros urbanos de cidades brasileiras mais desenvolvidas, Vitória da Conquista 
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(24,3%), Manaus (24,4%)26, Maceió (24,3%)30 e Cuiabá (22,7%)31, assim como em 

outros países da América Latina e países desenvolvidos25. Esta prevalência, não 

esperada, pelas características da ilha que é constituída por mais de 60% de 

floresta, associada ao baixo nível socioeconômico e de saneamento básico, se 

contrapõe aos estudos epidemiológicos que encontraram baixos índices de 

prevalência de asma e alergias nestas condições32. Este fato não foi corroborado por 

estudo com crianças brasileiras33. Por outro lado, estudo realizado em países da 

América Latina documentou relação inversa entre baixo nível socioeconômico e 

prevalência de sibilos no último ano34. Nossos achados sugerem que a prevalência 

elevada de asma na Ilha de Outeiro é influenciada por múltiplos fatores, entre estes 

a inerente condição de vida da população, o ambiente urbano e provavelmente 

outros que devem ser investigados. 

 

Em contrapartida, as menores prevalências observadas na Ilha do Combú 

quando comparadas às de Outeiro, podem ser em parte explicadas pelas 

características do ambiente: tipo rural, mais primitivo, sem luz elétrica, sem água 

potável, com criação de animais de estimação e alguns de fazenda, totalmente livre 

de poluentes ambientais, constituída 100% de floresta nativa e com população 

vivendo em baixas condições socioeconômicas. Além disso, a falta completa de 

saneamento básico predispõe os ribeirinhos à infestação parasitária crônica, 

considerada um fator de proteção contra asma e atopias18. Todos esses fatores são 

consistentes com a Hipótese da Higiene e estão relacionados a taxas mais baixas de 

prevalência em muitos estudos realizados em zona rural comparadas com zona 

urbana em países desenvolvidos e em desenvolvimento5,8,14   

 

A magnitude das diferenças observadas em nosso estudo é ainda maior do 

que previamente relatadas: a prevalência de asma foi duas vezes menor e a de 

rinoconjuntivite três vezes menor na Ilha do Combú35. Para tosse noturna sem 

resfriado foi seis vezes menor na lha do Combú e em relação a distúrbio da fala, 

caracterizando gravidade das crises, foi três vezes menor. Esses achados reforçam 

a existência de fatores de proteção na ilha do Combú e são concordes com a 

Hipótese da Higiene. 

 

A Hipótese da Higiene, ainda é controversa para muitos e decorre da 
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observação de prevalência de asma e doenças alérgicas aumentada em moradores 

de zona rural36, nos que vivem em condições socioeconômicas desfavoráveis2,33, e 

em crianças asmáticas cronicamente parasitadas37. A maioria dos estudos 

consistentes com esta teoria foi realizada em área rural ou de fazenda de países 

desenvolvidos, particularmente na Europa, com demonstração de taxas mais baixas 

de prevalência de asma e alergias35. No Brasil, ainda são escassos estudos 

realizados em área rural ou de fazenda para comparação. Além disso, as 

características de ambiente rural diferem entre muitas regiões do mundo. Estudo de 

prevalência realizado em duas regiões do Brasil, Caruaru e Santa Maria, entre 

adolescentes vivendo em área urbana e rural demonstrou aumento significante de 

sibilos nos últimos 12 meses e rinoconjuntivite entre adolescentes de área urbana 

comparado aos da rural8. 

 

Apesar do encontro significativo de menor prevalência de asma na Ilha do 

Combú, com taxa de 16,5%, este valor é considerado nível intermediário de 

prevalência (10% a 19%) e não baixo (menor 10%) que é mais observado entre 

crianças vivendo em ambiente de fazenda35. Isto pode ser devido à inclusão de 

crianças de cinco anos de idade, diferente do preconizado pelo estudo ISAAC, entre 

6 – 7 anos de idade38. A razão desta inclusão foi uma necessidade da Ilha do Combú 

para se obter número significativo de crianças na faixa etária do estudo. Por causa 

disso, a taxa de prevalência intermediária entre as crianças vivendo na Ilha do 

Combú e taxa muito elevada na Ilha do Outeiro pode ser conseqüente à faixa etária 

estudada que incluiu crianças menores. Nesta idade, há maior probabilidade de 

ocorrência de crises de sibilância transitória, de causa viral e não atópica39. 

Evidência indireta dessa hipótese em relação à prevalência de asma nas duas ilhas 

é a diferença bem menor de sibilos alguma vez na vida na Ilha do Combú 

comparada com a de Outeiro. Por causa disso, não está excluída a possibilidade de 

que a prevalência de asma possa ter sido superestimada nas duas ilhas. Isto, 

portanto pode ser uma limitação do estudo. 

 

Em relação à rinoconjuntivite, o encontro de prevalência cerca de três vezes 

menor na Ilha do Combú comparada à do Outeiro, enfatiza a influência do ambiente 

rural. É relatado que viver em ambiente rural desde o nascimento, ou antes, está 

associado à menor prevalência de rinoconjuntivite alérgica40. Essa taxa de 
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rinoconjuntivite no Combú foi ainda mais baixa que em outros estudos em ambientes 

rurais, também em país da América Latina, México (10,5%)7, assim como em todos 

os centros urbanos no Brasil avaliados na fase 3 do ISAAC41. Em quase todos os 

estudos realizados em áreas rurais ou de fazenda na Europa verificou-se diminuição 

da prevalência de rinoconjuntivite alérgica e rinite sazonal18. Também é relatado que 

a exposição desde o começo da vida a porcos e outros animais de fazenda diminui a 

prevalência de condições atópicas entre crianças vivendo ou não em fazenda35. 

 

A taxa de prevalência de rinoconjuntivite na Ilha do Outeiro foi comparável às 

encontradas na maioria dos centros urbanos no Brasil (Vitória da Conquista 17,3%, 

Salvador 17,4% entre outros), sendo maior do que em Manaus (10,6%), Aracaju 

(10,3%) e São Paulo – Oeste (15,1%)26. Este resultado realça o papel do ambiente 

urbano como um fator potencial de risco na expressão da rinoconjuntivite alérgica. 

Na Mongólia, país que vem passando por um período de transição de sociedade 

com base na agricultura para base industrial, estudo sobre a avaliação do impacto 

da mudança do ambiente nas doenças alérgicas documentou aumento da 

prevalência de rinoconjuntivite alérgica em paralelo ao aumento da urbanização40.  

 

Em nosso estudo a prevalência elevada de rinoconjuntivite na Ilha do 

Outeiro ocorreu em crianças de baixo nível socioeconômico contrário a estudos que 

observaram esses resultados em crianças de melhor nível socioeconômico41.  

 

O estudo do ISAAC fase 3 no Brasil identificou relação negativa e 

significante entre a prevalência de eczema atópico e eczema flexural e a latitude dos 

centros avaliados, sendo maior na região Norte do Brasil (Manaus), possivelmente 

consequente ao clima quente e úmido. Apesar de compartilhar as mesmas 

características climáticas a prevalência de eczema flexural, característico de atopia, 

nas duas ilhas foi semelhante e com taxas bem mais baixas que a observada em 

Manaus (8,0%)26. As taxas encontradas neste estudo foram semelhantes às de 

outros centros ao redor do Brasil: Santo André (3,4%), São Paulo-Sul (3,6%) e 

Curitiba (3,7%)26. Contrário ao nosso achado, nas Ilhas Canárias (Espanha), 

também com alta umidade, calor e temperatura moderada, foi observada prevalência 

muito elevada de dermatite atópica diagnosticada pelo médico (35,8%)42. A menor 

prevalência em nosso estudo pode estar relacionada a alguns fatores presentes nas 
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duas ilhas, entre outros: tipo de dieta e desenvolvimento econômico. Revisão de 

análise ecológica da fase 1 do ISAAC em relação ao eczema associa positivamente 

e com significância o efeito do desenvolvimento econômico em escolares com 

eczema43.  

 

Em conclusão, foi comprovada variação significante na prevalência de asma 

e rinite e não de eczema entre as ilhas, sendo mais elevada na Ilha de Outeiro, que 

possui características de zona urbana, melhores condições de saneamento básico e 

de higiene do que a Ilha do Combú e, portanto reforçando a Hipótese da Higiene. 
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Resumo 

Introdução: Estudos epidemiológicos documentaram fatores de risco ambientais 

para o desenvolvimento de asma que têm diferido entre e dentro de países. Objeti-

vos: identificar possíveis fatores de risco associados à expressão da asma e verifi-

car a sensibilização alérgica a aeroalérgenos em escolares de 5 a 8 anos de idade, 

vivendo em duas ilhas da Amazônia. Métodos: estudo transversal em 400 escolares 

(200 em cada ilha) que utilizou o questionário escrito padrão (QE, módulo de asma) 

do protocolo do International Study of Asthma, Allergies in Childhood. Foram defini-

dos como asmáticos os que responderam sim à questão sobre sibilos nos últimos 12 

meses. Também foi aplicado QE complementar, para avaliar a possível associação 

entre fatores de risco e o desenvolvimento de asma. A sensibilização alérgica foi 

avaliada pelo teste cutâneo de hipersensibilidade imediata e determinação de níveis 

séricos de IgE específica aos aeroalérgenos. Foi realizado exame protoparasitológi-

co para pesquisa de helmintos. A associação entre asma e fatores de risco foi defi-

nida por análise de regressão logística. Resultados: os fatores de risco associados 

à maior expressão de asma entre as crianças das duas ilhas foram: relato de asma 

ou rinite nos pais, ter antecedentes pessoais de rinite alérgica e de tosse noturna no 

último ano. Na ilha do Combú, ter gato na atualidade e na do Outeiro, ter anteceden-

te pessoal de eczema, ter dois ou mais irmãos mais velhos e ter umidade ou mofo 

no interior da casa foram identificados. A regressão logística identificou na ilha do 

Combu associação significante entre ter asma e: antecedente familiar de asma, ter 

gato na atualidade e ter tosse noturna no último ano; e na do Outeiro: antecedente 

familiar de asma, antecedente pessoal de eczema, ter dois ou mais irmãos mais ve-

lhos, tosse noturna no último ano. Conjuntamente as duas ilhas revelaram como fa-

tores de risco: tosse noturna no último ano e antecedente familiar de asma. Não 

houve diferença em relação à sensibilização a aeroalérgenos nas crianças com ou 

sem asma. Conclusões: fatores de risco distintos foram associados à asma para 

cada uma das ilhas e podem refletir as características individuais de cada ilha, assim 

como ter antecedente familiar de asma, presente nas duas, enfatiza a participação 

da genética como fator de risco da doença. Esses achados possibilitam a criação de 

medidas preventivas mais apropriadas para cada uma delas. 

Palavras-chave: fatores de risco, asma, escolares, população ribeirinha. 
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Abstract 

Background: epidemiological studies documented environmental risk factors 

for the development of asthma which have differed between and within countries. 

Objectives: to identify possible risk factors associated with asthma expression as 

well as to find out allergic sensitization for aeroallergens among schoolchildren living 

in two Amazon islands. Methods: cross-sectional study was performed in 400 

schoolchildren (200 of each island). Standardized written questionnaire (asthma 

module) of International Study of Asthma, Allergies in Childhood was used and the 

asthmatic children were defined by positive answers for the presence of current 

wheezing symptoms. Supplementary written questionnaire was applayed to evaluate 

possible association between risk factors and asthma development. Allergic 

sensitization to aeroallergens was evaluated through skin prick test and serum levels 

of specific IgE. Stool examination was performed to detect helminth infection. 

Association between asthma and risk factors was assessed by logistic regression. 

Results: The risk factors associated with higher asthma expression among children 

from both islands were: parent’s history of asthma or rhinitis, personal history of 

allergic rhinitis and nighttime cough in the last year. To Combu´s Island having cat in 

the present and to Outeiro´s Island personal history of eczema, having two older 

siblings or more and moist or mold indoor were identified. The logistic regression 

pointed to significant association at Combu Island between asthma and: parental 

history of asthma, having cat in the present and having night cough in the last year; 

and at Outeiro´s Island parental history of asthma, personal history of eczema, 

having two older siblings or more and nighttime cough. All together the islands 

revealed as risk factors the personal history of eczema and having night cough in the 

last year. Aeroallergens sensitization weren´t different in both islands, with or without 

asthma. Conclusions:  Different risk factors for each one of the islands were 

associated with asthma and may reflect the environment´s individuality of each 

island, as well parental history of asthma present in both enhances the genetic 

participation as risk factor of disease. These findings make possible the creation of 

more appropriate preventive measures for each one of them. 

Key-Words: risk factors, asthma, schoolchildren, riverine population. 
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Introdução 

 

A asma tem sido apontada como causa significativa de comprometimento da 

qualidade de vida de milhões de crianças ao redor do mundo, em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento1. Diferenças na prevalência de asma têm sido 

documentadas entre áreas urbana e rural, em países industrializados e não 

industrializados, sendo os valores mais elevados observados em áreas urbanas2-4.  

 

A segunda fase do International Study of Asthma and Allergic Diseases in 

Childhood (ISAAC) possibilitou obter-se maior compreensão sobre a variabilidade da 

prevalência e dos fatores de risco envolvidos na expressão da asma e alergias na 

infância5. A ampla variação de etnias, ambientes, estilos de vida, condições 

socioeconômicas e climáticas dos centros participantes, proporcionou uma visão 

transversal única dos determinantes de asma, assim como interações potenciais 

entre ambiente e genética6.  

 

Apesar da história familiar de atopia ser fator de risco determinante para 

asma na infância7,8, sozinha ela não explica as tendências evolutivas na sua 

prevalência, não há dúvidas sobre a participação do ambiente na expressão da 

asma9,10. O ambiente tem sofrido mudanças ao longo das últimas décadas e com 

isso, tem se mostrado como fator de risco importante identificado por: urbanização, 

padrões dietéticos, poluição atmosférica e intradomiciliar, pelo tabagismo passivo, e 

alérgenos entre outros11-15.  

 

Estudos ecológicos, em geral, têm documentado associação positiva entre 

asma e tabagismo passivo16, residência em área urbana17, exposição a poluentes 

intradomiciliares18 e a poluição atmosférica19. Por outro lado, a Hipótese da Higiene 

relacionada à exposição a ambiente com menos higiene, com maior exposição a 

microorganismos, infecção helmíntica, maior número de irmãos, tem sido 

paradoxalmente discutida como fator de risco para doenças alérgicas20. Além disso, 

a participação e a exposição a alguns fatores de risco ainda não estão bem 

esclarecidas. Por exemplo, a relação entre asma na infância e exposição a animais 

de estimação parece variar de acordo com a idade da exposição e o potencial 

genético da criança21,22.  
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Embora muitos estudos demonstrem associação positiva entre diferentes 

fatores de risco e asma, esta relação ainda não está clara, particularmente em 

países em desenvolvimento, onde ainda são escassos estudos ecológicos de nível 

populacional, regional e entre regiões e ainda não realizado em ilhas da Amazônia 

brasileira. Estudando a prevalência de asma entre as ilhas, Combu e Outeiro, 

observamos haver diferença significante entre elas (Freitas e Solé, 2011 – 1º artigo) 

e, portanto, a identificação de fatores de risco nestas localidades tornou-se de 

fundamental importância para proporcionar novas oportunidades de desvendar as 

causas envolvidas nessas diferenças e criar medidas preventivas e terapêuticas 

mais eficientes. 

 

Casuística e Método 

 

Estudo transversal populacional em 400 escolares (200 em cada ilha) entre 5 

e 8 anos de idade, que viviam em Ilhas da Amazônia (Outeiro e Combú) do 

município de Belém/Pará, no período de 2007 a 2009.  

 

Estudo piloto realizado nas duas ilhas revelou prevalência de asma de 15% 

na ilha do Combu e de 28% na do Outeiro. Tendo-se esses valores e admitindo-

se poder de teste de 80% e erro alfa de 5% obtivemos como número mínimo de 

crianças a serem avaliadas 177 em cada uma das ilhas.  

 

A principal diferença entre as ilhas relaciona-se ao tipo de ambiente. A Ilha do 

Combú apresenta-se como ambiente mais rural, com criações de animais 

domésticos, porcos e galinhas e é livre de poluição atmosférica. Não possui 

saneamento básico e as inundações poluem os rios por dejetos humanos e despejos 

domésticos, predispondo a população à infecção parasitária crônica. Por outro lado a 

Ilha do Outeiro é uma ilha urbanizada, poluída pelo grande tráfego de carros e por 

estar diretamente ligada, ao redor de 3,5 Km, ao polo industrial do distrito de 

Icoaracy. Tem saneamento básico, que é precário, e usa de água de poço aberto em 

uma parte desta população.  

 

Foi utilizado o questionário escrito (QE) padrão (módulo de asma) do 

protocolo do ISAAC23. As questões afirmativas sobre sibilos nos últimos 12 meses 
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definiram os escolares como asmáticos (resposta sim) e não asmáticos (resposta 

não).   

 

QE complementar (ISAAC Fase 2, Anexo B), adaptado para as duas Ilhas, foi 

aplicado para avaliar a associação entre possíveis fatores de risco e o 

desenvolvimento de asma. Constituído por 34 questões referentes à história familiar 

de alergia, antecedentes pré e pós-natais e ambientais, entre estes se destacam: 

duração da amamentação exclusiva, o peso de nascimento, tipo de parto, número de 

irmãos mais velhos, tabagismo passivo, dieta, condições de moradia e a exposição a 

animais de estimação5.   

 

Os questionários foram respondidos pelos pais ou responsáveis à 

pesquisadora após terem sido informados sobre os objetivos da pesquisa e 

concordarem em dela participar e assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). A seleção das crianças foi feita pela pesquisadora de acordo 

com a faixa etária e com ajuda da equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde 

das ilhas. 

 

Para avaliar a sensibilização alérgica foi realizado o teste cutâneo de 

hipersensibilidade imediata empregando-se bateria de aeroalérgenos mais comuns 

para o Brasil: Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Blatella 

germanica, Periplaneta americana, epitélio de cão, epitélio de gato, mistura de 

fungos e pólen (FDA-Allergenic®). Foi considerado como positivo o teste cujo 

diâmetro médio da pápula de induração formada foi maior ou igual a 3 mm24. A 

presença de pelo menos um dos testes positivo identificou as crianças como 

sensibilizadas. Também foram determinados os níveis séricos de IgE específica para 

os mesmos alérgenos (ImmunoCAP®). Os níveis obtidos foram apresentados em 

valores absolutos e considerou-se sensibilizados os que apresentaram níveis classe 

I ou valores maiores ou iguais a 0,36 kU/L.  

 

 As crianças que tiveram teste cutâneo positivo a pelo menos um 

aeroalérgeno testado e/ou IgE sérica específica positiva foram consideradas como 

sensibilizadas. Todas as crianças, até aquelas com testes negativos participaram da 

análise estatística.  
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Além disso, amostra de fezes foi coletada para a realização de exame 

protoparasitológico pelo método direto e de sedimentação de Hoffman, Pons & 

Janer25. O encontro de pelo menos um parasito na fase de ovo ou larva (helminto) 

caracterizou os indivíduos como parasitados e assim foram categorizados para a 

análise estatística. 

Os pais ou responsáveis pelos escolares assinaram o TCLE e este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo e 

Universidade Federal do Pará assim como pela Secretaria de Saúde do Município de 

Belém.   

Análise estatística 

 

Os grupos de crianças asmáticas e não asmáticas foram comparados com 

relação à exposição a diversos fatores identificados pelo QE complementar. Houve 

análise por ilha em separado e as duas de forma conjunta. As análises foram 

realizadas com o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

15.0. Análise bivariada foi utilizada para verificar a associação das variáveis 

avaliadas em relação àqueles grupos, respeitando-se cada ilha e em conjunto. Para 

as comparações foi utilizado o teste do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher e para 

todos os testes foi considerado um nível de significância de 5%. Os resultados foram 

expressos em odds ratio (OR) e intervalo de confiança de 95% (IC 95%)26.  

 

Regressão logística foi realizada com intuito de verificar a interferência con-

junta das variáveis em relação à presença de asma, ou seja, identificar os fatores de 

risco para ser asmático. Neste modelo foram inseridas todas as variáveis que apre-

sentaram significância estatística na análise univariada e, também aquelas com va-

lor de p<0,20. O método utilizado foi o Stepwise forward27.  

 

 

Resultados  

 

Na Tabela 1 temos listados todos os possíveis fatores de risco e/ou proteção 

analisados nas crianças moradoras das ilhas de Combu e Outeiro. Foram 

identificados pela análise univariada que o relato de asma ou rinite nos pais, ter 
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antecedentes pessoais de rinite alérgica e de tosse noturna no último ano, foram 

fatores significantemente associados à maior expressão de asma entre as crianças 

das duas ilhas (Tabela 1). 

 

Apenas entre as crianças moradoras da ilha do Combu, ter gato na atualidade 

revelou estar significantemente associado à presença de asma (Tabela 1). Já na ilha 

do Outeiro, ter antecedente pessoal de eczema, ter umidade ou mofo no interior da 

casa foram os identificados (Tabela 1). 

 

Respeitando-se a divisão por ilhas, realizou-se a análise multivariada por 

regressão logística sendo identificadas as variáveis significantes. Na ilha do Combu 

foram identificadas: antecedente familiar de asma, ter gato na atualidade, ingerir 

vegetais cozidos até duas vezes por semana e ter tosse noturna no último ano 

(Tabela 2). Na ilha do Outeiro foram identificados: antecedente familiar de asma, 

antecedente pessoal de eczema, ter dois ou mais irmãos mais velhos, tosse noturna 

no último ano (Tabela 2).  

 

A análise conjunta da população das duas ilhas revelou como fatores de risco: 

tosse noturna no último ano e antecedente familiar de asma (Tabela 3). 
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Tabela 1 - Variáveis associadas ou não à asma em crianças (5 a 8 anos) moradoras de regiões 
ribeirinhas de Belém 
 

 
 

Fatores de risco 

Combú (N=200) Outeiro (N=200) 

Asma 

p 

Asma 

p Sim 
(n=33) 
n (%) 

Não 
(n=167) 
n (%) 

Sim 
(n=61) 
n (%) 

Não 
(n=139) 
n (%) 

Fatores gerais       

Peso de nascimento inferior a 2500g 5 (16,1) 13 (8,2) 0,150
a
 4 (6,7) 11 (8,0) 0,497

 a
 

Idade gestacional < 37semanas 3 (9,1) 4 (2,4) 0,090
a
 6 (9,8) 6 (4,3) 0,119

a
 

Parto cesáreo 7 (26,9) 34 (22,5) 0,620
b
 13 (23,2) 31 (22,6) 0,930

b
 

Aleitamento materno exclusivo >4meses 

mmeses   

31 (93,9) 146 (87,2) 0,227
a
 50 (82,0) 94 (67,6) 0,376

 b
 

Irmãos mais velhos (>2) 11 (33,3) 58 (34,7) 0,877
b
 24 (39,3) 29 (20,9) 0,006

b
 

Asma nos pais 17 (51,5) 38 (22,8) 0,001
b
 34 (55,7) 26 (18,7) <0,001

b
 

Rinite nos pais 14 (42,4) 30 (18,0) 0,002
b
 28 (45,9) 39 (28,1) 0,014

b
 

Eczema na família 3 (9,1) 4 (2,4) 0,090
b
 2 (3,3) 1 (0,7) 0,221

a
 

Antecedente pessoal de rinite 

 

 

 

14 (42,4) 21 (12,6) <0,001
b
 35 (57,4) 33 (23,7) <0,001

b
 

Eczema alguma vez na vida 3 (9,1) 9 (5,4) 0,315
a
 8 (13,1) 4 (2,9) 0,009

a
 

Tosse noturna no ultimo ano 17 (51,5) 16 (9,6) <0,001
b
 45 (73,8) 42 (30,2) <0,001

b
 

Fatores ambientais       

Cão dentro da casa hoje 5 (15,2) 23 (13,8) 0,508
a
  28 (45,9) 60 (43,2) 0,720

b
 

Cão dentro casa primeiro ano vida 3 (9,1) 4 (2,4) 0,090
a
 23 (37,7) 48 (34,5) 0,666

b
 

Gato dentro da casa hoje 8 (24,2) 16 (9,6) 0,025
a
 16 (26,2) 36 (25,9) 0,961

b
 

Gato dentro casa primeiro ano vida  2 (6,1) 6 (3,6) 0,391
a
 10 (16,4) 23 (16,5) 0,979

b
 

Outros animais no interior, no presente 1 (3,0) 5 (3,0) 0,666
a
  13 (21,3) 16 (11,5) 0,070

b
 

Outros animais interior primeiro ano vida 

no 1º ano de vida 

0 (0,0) 2 (1,2) 0,697
a
 9 (14,8) 13 (9,4) 0,261

b
 

Fumo no primeiro ano de vida 4 (12,1) 22 (13,2) 0,566
a
 7 (11,5) 16 (11,5) 0,994

b
 

Fumo durante a gestação 5 (15,2) 16 (9,6) 0,250
a
 7 (11,5) 13 (9,4) 0,645

b
 

Fumo dentro da casa 13 (39,4) 72 (43,1) 0,693
b
 18 (29,5) 44 (31,7) 0,763

b
 

Umidade 7 (21,2) 23 (13,8) 0,200
a
 36 (59,0) 60 (43,2) 0,039

b
 

Mofo  6 (18,2) 17 (10,2) 0,154
a
 26 (42,6) 35 (25,2) 0,014

b
 

Hábitos Alimentares       

Carne – mais que 2 vezes/semana 18 (54,5) 103 (61,7) 0,444
b
 39 (63,9) 91 (65,5) 0,834

b
 

Peixe – até 2 vezes/semana 23 (69,7) 117 (70,1) 0,967
b
 45 (73,8) 113 (81,3) 0,229

b
 

Frutas frescas – até 2 vezes/semana 24 (72,7) 139 (83,2) 0,156
b
 18 (29,5) 38 (27,3) 0,753

b
 

Vegetais crus – até 2 vezes/semana 32 (97,0) 163 (97,6) 0,598
a
 52 (85,2) 125 (89,9) 0,339

b
 

Vegetais cozidos – até 2 vezes/semana 31 (93,9) 137 (82,0) 0,088
b
 45 (73,8) 108 (77,7) 0,546

b
 

Suco Frutas – até 2 vezes/semana 30 (90,9) 144 (86,2) 0,342
a
 18 (29,5) 41 (29,5) 0,999

b
 

Refrigerante – até 2 vezes/semana 26 (78,8) 147 (88,0) 0,129
a
 46 (75,4) 88 (63,3) 0,094

b
 

Açaí – até 2 vezes/semana 12 (36,4) 58 (34,7) 0,857
b
 40 (65,6) 91 (65,5) 0,988

b
 

Outros       

Parasitose intestinal (Helmintos) 12 (36,4) 83 (49,7) 0,161
b
 19 (31,1) 30 (21,6) 0,148

b
 

Sensibilização 22 (66,7) 112 (67,1) 0,964
a 

42 (68,9) 95 (68,3) 0,943
a 

a – Teste Exato de Fisher; b – Teste do Qui-quadrado; negrito – valores significantes. 
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Tabela 2 – Fatores de risco associados à asma em crianças (5 a 8 anos) moradoras de 
regiões ribeirinhas de Belém identificados por regressão logística. 

 

Variável 
Combú Outeiro 

OR (IC95%) p OR (IC95%) p 

Tosse noturna no último ano 14,2 (5,0-41,0) <0,001 5,5 (2,6-11,6) 0,000 

Antecedente familiar de asma 5,1 (1,9-13,6) <0,001 5,2 (2,4-10,9) 0,000 

Antecedente pessoal de eczema 

Dois ou mais irmãos mais velhos                          

- 

- 

- 

- 
2,6 (1,2-5,7) 

0,015 

0,015 

Gato dentro de casa hoje 3,4 (1,0-10,9) 0,041 - - 

OR= Odds ratio ajustado; IC 95% = Intervalo de confiança de 95%; negrito – valores significantes. 
 
 
 
 
Tabela 3 – Fatores de risco associados à asma em crianças (5 a 8 anos) moradoras 
de regiões ribeirinhas, Combu e Outeiro, de Belém identificados por regressão lo-
gística. 

 

Variável 
Combu + Outeiro 

OR (IC95%) p 

Tosse noturna no último ano 9,5 (5,4-16,9) <0,001 

Antecedente familiar de asma 4,3 (2,4-7,7) <0,001 

OR= Odds ratio; IC95% = Intervalo de confiança de 95% 

 

 

Discussão 

A região Amazônica brasileira, localizada próximo à linha do Equador, tem 

baixa altitude, clima quente e úmido, acompanhado por temperaturas elevadas e 

chuvas intensas que fazem com que a grande maioria do solo perca sua estrutura e 

seus nutrientes naturais. Destaca-se pela riqueza de sua biodiversidade, não só 

ambiental ou cultural, mas também genética. Essa diversidade genética da 

população amazônica é produto da miscigenação entre índios e colonizadores 

europeus, em particular os portugueses e, posteriormente escravos africanos 

trazidos para região amazônica28. Portanto, a população ribeirinha e da Ilha do 

Outeiro compartilham esse perfil genético. Entretanto, pelo fato da Ilha do Combú ter 

uma população pequena que se multiplica entre si, há maior possibilidade de 

relações consangüíneas, aumentando a probabilidade de doenças de influência 

genética, como a asma. 
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O estudo ISAAC tem permitido avaliar os fatores de risco relacionados à asma 

e doença alérgicas em diferentes populações29. Entretanto, aqueles fatores 

identificados como envolvidos no desenvolvimento de asma em uma determinada 

região ou país, não necessariamente serão os mesmos para outra população de 

uma mesma região. O estudo de fatores de risco para asma em países em 

desenvolvimento, em particular o Brasil, ainda tem sido insuficiente para 

proporcionar comparações consistentes entre diferentes estilos de vida e ambientes. 

O achado mais importante deste estudo pioneiro entre escolares ribeirinhos 

da Amazônia brasileira, em relação a achados anteriores sobre fatores de risco para 

o desenvolvimento de asma, foi confirmar que diferentes fatores de risco estão 

associados a diferentes características individuais e ambientais de cada região. 

Este estudo demonstrou algumas diferenças para os preditores mais 

consistentes e significantes de asma entre os escolares ribeirinhos moradores na 

Ilha do Combú, comparados aos escolares da Ilha do Outeiro. Pelo fato do estudo de 

prevalência de asma nas duas ilhas ter revelado diferença significante entre elas, as 

análises para a identificação dos fatores de risco de desenvolver asma foram feitas 

inicialmente em separado para cada uma das ilhas e no modelo final de regressão 

logística foram analisadas em conjunto. 

Na Ilha do Combú o fator de risco associado à asma foi: ter contato com gato 

dentro de casa no presente. Na Ilha do Outeiro foram identificados: ter antecedente 

pessoal de eczema e ter dois ou mais irmãos mais velhos. Na análise conjunta das 

ilhas o principal fator de risco comum para ambas foi ter antecedente de asma nos 

pais. A tosse noturna sem infecção respiratória no último ano foi um dos sintomas 

que esteve fortemente associado ao risco de ter asma. 

Na ilha do Combu, a exposição a gato no presente, mas não a cão ou outros 

animais, foi significativamente associada à asma (Tabelas 1 e 2). Esta observação 

enfatisa a importância da exposição a este aeroalérgeno como um fator de risco 

potencial independente para asma. O gato é considerado o animal de estimação 

mais alergênico, cujos aeroalérgenos permanecem em suspensão no ar por longo 

período de tempo e são encontrados por todas as partes, mesmo onde o animal não 

esteja presente, como nas escolas30. É também associado à gravidade da asma em 
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crianças sensibilizadas18. Apesar disso, a maioria (80%) das crianças expostas em 

nosso estudo teve expressão de leve a moderada da doença.  

Estudo realizado em zona rural do Equador mostrou associação positiva entre 

exposição das crianças a gato no presente e chiado, associado com atopia31. Outros 

estudos epidemiológicos têm demonstrado resultados controversos em relação a 

essa exposição32. Alguns mostram efeito protetor para sensibilização relacionado 

com a idade de exposição22 e outros, como fator de risco para asma, quando 

expostos33. Dois estudos brasileiros mostraram resultados diferentes: um em 

escolares da região oeste de São Paulo, não houve associação entre a presença de 

gato no presente e asma e o outro em adolescentes de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, 

onde a presença de gato no domicilio esteve positivamente associada à asma34,35.  

Em relação à dieta, o baixo consumo de vegetais cozidos revelou uma 

tendência 4,5 vezes maior de ter asma entre os ribeirinhos da Ilha do Combú. Esse 

achado foi consistente com a grande dificuldade no consumo de verduras e frutas na 

ilha. Isto se deve às características da ilha, onde a maioria da vegetação é 

constituida por árvores de açaí, um dos alimentos mais consumidos pelos 

ribeirinhos, e outras poucas árvores frutíferas. Além disso, devido às enchentes do 

rio, não há hortas com verduras para o próprio consumo e, somado à dificuldade de 

adquiri-los em Belém, pela falta de transporte, fica muito prejudicado o consumo 

desses alimentos.  

O baixo consumo de verduras foi maior que o de suco de frutas, que também 

foi baixo, entre os asmáticos, mas não de modo significante. Estudo sobre fatores de 

risco para asma em crianças e adolescentes na cidade de São Paulo mostrou que o 

consumo de vegetais cozidos teve efeito protetor para asma34,36. Estudos 

epidemiológicos têm relatado associação inversa entre dieta rica em antioxidantes 

(frutas e verduras) e asma37,38. Por outro lado a dieta tem sido reconhecida como 

fator de risco potencial para desenvolvimento de asma, embora as evidências 

epidemiológicas ainda hoje sejam conflitantes39 ou tenham mostrado resultados 

inconsistentes em outros estudos40.  

 Estudo sobre o efeito da dieta na asma (ISAAC fase 2), em países mais 

pobres concluiu que o consumo de vegetais cozidos esteve inversamente associado 
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à prevalência de asma15. Nossos resultados corroboram esse achado (Tabela 2). 

Não observamos associação entre asma e o consumo dos outros alimentos na Ilha 

do Combú assim como para todos os alimentos avaliados na Ilha do Outeiro. 

Este estudo identificou um risco 2,6 vezes maior de ter asma entre os 

escolares com maior número de irmãos na Ilha do Outeiro. Esta variável pode ser 

considerada uma evidência indireta da ocorrência de infecções do trato respiratório, 

pois conforme relatado as crianças mais jovens com irmãos mais velhos têm um 

risco aumentado para infecções, sobretudo respiratórias41. Muitos estudos 

epidemiológicos associam positivamente as infecções virais respiratórias nos 

primeiros anos de vida ao desenvolvimento de asma42-44. Estudo em vários países 

implicou os rinovírus, principal causa do resfriado comum, com bronquiolite que 

resulta em comprometimento da via aérea inferior e pode ter um papel importante na 

asma45. Em nosso estudo, não avaliamos a frequência de infecções respiratórias, 

mas a variável chiado alguma vez, indiretamente pode evidenciar a ocorrência de 

infecções virais, as quais são os principais desencadeantes de crises de sibilância 

nos primeiros cinco anos de vida. Esta hipótese é reforçada pelo encontro de chiado 

alguma vez em 59,5% das crianças da ilha do Outeiro e também pela diferença 

significante em relação à Ilha do Combú, onde a frequência de chiado alguma vez foi 

de 48% e onde não foi observada associação positiva entre número de irmãos e 

asma.  

Outra possibilidade para esses resultados na Ilha do Outeiro foi a faixa etária 

do estudo, que incluiu crianças de 5 anos de idade, onde ainda existe a 

probabilidade, embora diminuta, de ser sibilância transitória desencadeada pelos 

vírus e não de asma, além do que a proporção de crianças sensibilizadas entre os 

grupos, asmático e não asmático, foi praticamente igual. Isso constitui uma das 

limitações deste estudo. 

  A associação entre maior número de irmãos e asma neste estudo foi 

contrária à Hipótese da Higiene, que sugere associação inversa46. A relação com 

essa hipótese tem sido que, estas infecções protegem contra o desenvolvimento de 

asma e alergias47. Vários estudos também encontraram associação inversa entre 

maior número de irmãos e desenvolvimento de asma e isto pode ter ocorrido pela 

maior oportunidade de infecções virais proporcionada pelos irmãos31,41,48. Entretanto, 



82 

 

 

o resultado por nós observado foi concorde com os de von Mutius et al49 que 

encontraram associação fortemente positiva entre infecções repetidas no começo da 

vida e prevalência aumentada de asma em escolares de Munique. Neste estudo 

também foi observado que no grupo de crianças asmáticas, o número de episódios 

de febre tratados com antibióticos foram inversamente associado à sensibilização 

atópica49. Em nosso estudo, não foi feita esta avaliação. Entretanto, ela pode existir 

considerando-se a freqüência com que, em nosso meio, os episódios infecciosos 

sejam exageradamente tratados com antibióticos.  

O antecedente pessoal de eczema alguma vez, esteve associado à asma 

entre os escolares da Ilha do Outeiro. Nossos resultados revelaram risco elevado de 

aproximadamente 6 vezes de ter asma. Este encontro foi muito mais elevado do que 

o observado por Aligne et al50 que observaram risco 2,5 vezes maior de ter asma 

atual em crianças americanas, assim como foi  praticamente igual em crianças que 

tiveram dermatite atópica precoce associada com sensibilização (OR=6,7)51.  Neste 

estudo, quando o eczema precoce foi associado só com chiado, o risco de ter asma 

aos 7 anos diminuiu (OR=2,8).  

A maioria dos estudos associa o eczema atópico no começo da vida como 

fator de risco significante para o desenvolvimento de alergias respiratórias, asma e 

rinite52. Casagrande et al34 encontraram associação significante de eczema flexural 

ou atópico em escolares da cidade de São Paulo com risco 3,0 vezes maior entre os 

asmáticos. Civelek et al10 demonstraram ser a presença de dermatite atópica um 

preditor significante para chiado não atópico (OR=2,2) na Turquia. O eczema flexural 

não foi associado a asma neste estudo, nas duas ilhas. Portanto, o antecedente de 

eczema alguma vez na Ilha do Outeiro revelou ser um preditor importante para asma 

nesta população e deve ser valorizado como sintoma precedendo o desenvolvimento 

da doença, mesmo não tendo um fenótipo atópico.   

Em nosso estudo a presença de asma em qualquer um dos pais foi fator de 

risco significante de os filhos terem asma nas crianças nas duas ilhas, reforçando o 

papel importante da herança genética no desenvolvimento de asma. A história 

familiar de doenças alérgicas nos pais aumenta consideravelmente a chance da 

doença nos seus filhos53. Entretanto, existem padrões complexos de heranças para 

alergia e asma, sendo fundamental uma história familiar detalhada de atopia, 
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incluindo experiências na infância e vida adulta, para identificar o risco de asma54. 

Uma característica importante do nosso estudo foi em relação à coleta de dados, 

feita somente pela pesquisadora, proporcionando mais sensibilidade e 

especificidade nas respostas. Atribuimos a isso, o resultado obtido neste estudo, 

com o encontro de risco para asma no Combú (OR=5,1) e no Outeiro (OR=5,2) e na 

análise conjunta das ilhas (OR=4,3). Nossos achados foram consistentes, porém 

mais elevados do que o de outros estudos: Gurka et al55 que encontraram risco 3 

vezes maior de ter asma em crianças de creche cujas mães tinham asma e de 

Moncayo et al31 com risco 2,9 vezes maior entre escolares vivendo em área rural do 

Equador. 

Estudo de fatores de risco em escolares da cidade de São Paulo não mostrou 

associação significante entre a presença de atopia na mãe e asma34. Entretanto, 

este estudo não relata a pesquisa de atopia nos pais e a não avaliação deste dado 

pode ter contribuido para um resultado não significante, como o obtido em nosso 

estudo, com avaliação em ambos. Alford et al54 observaram  que o antecedente de 

asma no pai foi associado a asma na criança (OR=4,4)  e o antecedente materno 

não foi associado.  

Por outro lado, Gern17 observou que crianças cujas mães tinham asma 

mostraram resposta diminuída de citocinas induzidas pelo virus respiratório sincicial, 

e isto poderia enfraquecer a resposta anti-viral e aumentar o risco de chiado induzido 

por vírus. Esta possibilidade não está descartada nesta população estudada, tendo 

em vista a faixa etária avaliada.  

Finalmente, em nosso estudo observamos que o sintoma de tosse noturna no 

último ano foi considerado um preditor para asma nas duas ilhas em conjunto 

(OR=9,5) e na análise em separado, a Ilha do Combú mostrou aumento 

aproximadamente 3 vezes maior que a Ilha do Outeiro (14,2% x 5,5%, 

respectivamente).  A tosse seca noturna é uma manifestação importante de asma, 

principalmente na ausência de infecção respiratória. Esta variável foi relevante, junto 

com chiado nos últimos 12 meses para diminuir o subdiagnóstico de asma neste 

estudo. Estudos sobre a prevalência de sintomas relacionados à asma encontraram 

uma frequência elevada de tosse seca noturna nas crianças com asma, valorizando 

como um sintoma importante para seu diagnóstico56,57.  
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Outras exposições ao ambiente associadas a risco de ter asma como: fumaça 

de cigarro, umidade e mofo na residência, não mostraram associação significante 

em nosso estudo em ambas as ilhas e foram consistentes com outros estudos29,34,36. 

Em relação à duração da amamentação exclusiva e asma, também não ficou 

evidenciada associação com asma à semelhança do observado por outros58,59. A 

prematuridade foi identificada como fator de risco significante para asma36 e em 

nosso estudo verificamos maior frequência de prematuros entre as crianças 

asmáticas e que não se manteve após a análise de regressão logística. As 

parasitoses intestinais, particularmente os helmintos têm sido associadas à asma em 

muitos estudos60,61. Pereira et al61 associaram a infecção por Ascaris lumbricoides 

como fator de risco para asma não atópica.  

No presente estudo houve proporção maior de parasitados no grupo dos 

asmáticos embora sem significância estatística. A ausência de associação foi um 

achado não esperado, particularmente na Ilha do Combú, onde as crianças são 

crônicamente infestadas, pelo fato de não haver saneamento básico nenhum na Ilha. 

Entretanto, não estar parasitado hoje, não significa não tê-lo sido anteriormente, uma 

vez que permanecem em contato com a fonte contaminante para as parasitoses. 

Portanto, mais estudos são necessários para esclarecer este resultado.  

A sensibilização aos aeroalérgenos mais comuns mostraram frequências 

elevadas e semelhantes nas duas ilhas e com valores praticamente iguais para os 

dois grupos, asmáticos e não asmáticos. Portanto, não houve associação 

significante com asma. 

Apesar da limitação deste estudo transversal em relação à avaliação temporal 

à exposição aos fatores de risco aqui estudados, foi relevante tendo em vista os 

fatores encontrados, refletindo as características individuais de cada ilha e com isso 

possibilitando a criação de medidas preventivas mais apropriadas para cada uma. 

Em conclusão, fatores de risco distintos foram associados à asma para cada 

uma das ilhas e podem refletir as características individuais de cada uma delas, 

assim como ter antecedente familiar de asma, presente nas duas, enfatiza a 

participação da genética como fator de risco da doença. Esses achados possibilitam 

a criação de medidas preventivas mais apropriadas para cada uma delas. 
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Resumo 

Introdução: estudos epidemiológicos têm focalizado em possível associação entre 

helmintíase e desenvolvimento de asma e alergias. Objetivos: avaliar a associação 

entre helmintíase e asma e sua relação com os níveis de IgE sérica total e específica 

para Ascaris lumbricoides e aeroalérgenos e também avaliar a presença de relação 

entre a cicatriz do BCG e sensibilização alérgica. Métodos: estudo transversal em 

400 escolares de duas ilhas da Amazônia. Utilizou-se questionário escrito padrão 

(módulo de asma) do protocolo International Study of asthma and Allergies in Chil-

dhood e consideraram-se asmáticos a presença de sibilos nos últimos 12 meses. 

Foram realizados: teste cutâneo de leitura imediata, considerado positivo aquele cujo 

diâmetro médio da pápula foi > 3 mm; coleta de sangue para avaliar níveis séricos 

de IgE total e específica a aeroalérgenos e considerou-se positivo quando > 0,36 

kU/L; coleta de fezes para realização de protoparasitológico, cujo encontro de pelo 

menos um helminto caracterizou como parasitado; medida do diâmetro médio da 

cicatriz vacinal do BCG. As análises foram feitas para as duas ilhas em conjunto uti-

lizando-se testes não paramétricos para todas as comparações e correlações e nível 

de significância de 5%. Resultados: Não houve diferença significante entre parasi-

tados e não parasitados por helmintos em relação à expressão da asma, exceto di-

agnóstico médico de asma que foi mais frequente entre as crianças parasitadas. Ní-

veis séricos de IgE total e IgE específica a A. lumbricoides foram mais elevados nas 

crianças parasitadas. Correlação entre os níveis séricos de IgE sérica total e IgE es-

pecífica aos alérgenos  mostrou  significância com Periplaneta americana e Ascaris 

lumbricoides entre os parasitados e entre os não parasitados  foi com B. germanica 

e B. tropicalis. Correlação entre o diâmetro médio da pápula e o nível de IgE sérica 

específica foi  significante entre os não parasitados para D. pteronyssinus e B. tropi-

calis. Diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG entre as crianças com asma e sem 

asma, não mostrou diferenças significantes e nem na correlação entre os níveis séri-

cos de IgE total e específica. Conclusões: As parasitoses não mostraram estar as-

sociadas à expressão da asma nem da sensibilização alérgica, mas verificou-se as-

sociação positiva entre ter diagnóstico médico de asma e infecção helmíntica. Mais 

estudos são necessários para clarificar o papel das helmintíases sobre a asma e 

doenças alérgicas. 
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Palavras-chave: asma, escolares ribeirinhos, helmintos, vacina BCC, sensibilização. 

Abstract 

Background: epidemiological studies have focused on possible association between 

helminth infection and the development  of asthma and/or allergies. Objectives: to 

evaluate the association between helminth infection and asthma and its relation to 

serum levels of total and specific IgE for A. lumbricoides and aeroallergens, besides 

evaluating possible relation between BCG scar and allergic sensitization. Methods: 

cross sectional study in 400 schoolchildren from two Amazon Islands. A standardized 

written questionnaire (asthma module) from International Study of Asthma, Allergies 

in Childhood protocol was administered and asthmatic children were those with cur-

rent wheezing. The following procedures were done: skin prick test (positive test with 

papule mean diameter > 3mm); blood samples for assessment of serum levels of 

total and specific IgE for A. lumbricoides and aeroallergens (positive those with levels 

> 0.36 kU/L); feces samples for helminths examination (positive = infected with at 

least one helminth); mean diameter of BCG vaccine scar measurement. Analyses 

were assessed for both islands together and non-parametric tests were applied ob-

taining 5% of significance level. Results: there was no significant difference between 

infected and non-infected children with helminths related to asthma expression, save 

for having physician-diagnosed asthma that was more frequent in helminths infected 

children. Serum levels of total and specific IgE for A. lumbricoides were higher in in-

fected children. Significant correlations between serum levels of total and specific IgE 

for aeroallergens to Periplaneta americana and Ascaris lumbricoides among those 

infected and among those non-infected was for B. germanica e B. tropicalis. Signifi-

cant correlation between papule mean diameter and serum level of specific IgE for D. 

pteronyssinus e B. tropicalis among those not infected. Mean diameter of BCG vac-

cine wasn´t different among children with asthma and those without, as well as there 

was no correlation between serum levels of total and specific IgE. Conclusions: pa-

rasite infections are not associated with either asthma expression or to allergic sensi-

tization, but positive association was verified between physician-diagnosed asthma 

and helminth infection. More studies are necessary to clarify helminth infection role 

on asthma and allergic diseases. 

Key-Words: asthma, riverine schoolchildren, helminths, BCG vaccine, sensitization. 
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Introdução 

 

A relação entre atopia e asma na infância, preponderante em países 

desenvolvidos, parece ser menos evidente em países em desenvolvimento1. A 

prevalência de infecções por parasitas parece exercer impacto significante no 

desenvolvimento de atopia e asma em populações mais pobres2,3. Estudos 

realizados na África e na América Latina demonstraram associação inversa entre 

infecção helmíntica e alergia, definida pelo teste cutâneo de leitura imediata e 

provável atenuação dos sintomas de asma4-6. 

 

O lento declínio das parasitoses intestinais tem coincidido com o aumento das 

doenças atópicas, como a asma, na maioria dos países ocidentais7,8. Mao et al9  

documentaram esse declínio na prevalência de infecções por Ascaris lumbricoides 

em população chinesa nos últimos 50 anos, acompanhado pelo aumento da 

prevalência das doenças atópicas. Este achado corrobora com a Hipótese da 

Higiene que sugere que nascer e crescer em ambientes onde a higiene é rigorosa 

pode aumentar o risco de desenvolver asma e/ou alergias mais tarde na vida10.  

 

A relação entre asma e parasitoses tem se mostrado intrigante há muitos anos 

por causa do paralelismo próximo existente entre a inflamação alérgica causada pela 

resposta imunológica do hospedeiro a alérgenos do ambiente e aquela causada 

pelos antígenos do parasita: ambos estão relacionados com resposta celular do tipo 

Th2 e altos níveis de IgE11. Isto estimulou o interesse pelo conhecimento do papel 

modulador dos parasitas intestinais na expressão da asma e alergias12-14. 

 

Evidência proporcionada por estudo venezuelano sugere que infecção 

parasitária e níveis séricos elevados de IgE total podem proteger contra os efeitos 

dos alérgenos, possivelmente pelo bloqueio na resposta dos mastócitos15. Mais 

recentemente, tem sido proposto que parasitas desempenhem papel protetor contra 

atopia por mecanismo mediado pela produção de interleucina 10 (IL-10), 

imunorreguladora e bloqueia o estímulo para produção de IgE e de sensibilização 

alérgica13. Em nosso meio, Araujo et al16 documentaram baixos níveis de citocinas 

Th2 em escolares brasileiros com asma e infectados por S. mansoni quando 
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comparados a asmáticos não infectados, atribuindo esse efeito modulador á IL-10.  

Embora as parasitoses intestinais, sobretudo as helmintíases, tenham sido 

consideradas protetoras para o desenvolvimento de asma e alergias, isto não tem 

sido observado de modo consistente17 e muitas vezes tem sido identificado como 

fator de risco para o desenvolvimento de asma e doenças alérgicas3,18-20 e por algum 

deles relacionado à intensidade delas21. 

 

Ainda hoje, não está claro o papel que as infecções por parasitas, 

particularmente pelos helmintos, têm na expressão da asma e atopia nos países em 

desenvolvimento, apesar de vários estudos já realizados em regiões tropicais e com 

elevado índice de helmintíases. Portanto, nosso objetivo foi avaliar a associação 

entre helmintíase e asma, assim como sua relação com a sensibilização alérgica 

avaliando os níveis de IgE sérica total e específica para Ascaris lumbricoides e para 

aeroalérgenos.  

 

 

Casuística e Método 

 

Estudo populacional transversal em 400 escolares com idades entre 5 e 8 

anos, vivendo em Ilhas da Amazônia, Outeiro e Combú (região ribeirinha, 200 em 

cada ilha) do município de Belém/Pará, no período de 2007 a 2009.  

 

             A Ilha do Combú, região ribeirinha, não possui saneamento básico, água 

potável e tem grave problema de inundações, poluindo os rios com dejetos humanos 

e despejos domésticos, predispondo a população à infecção parasitária crônica. Por 

outro lado, a Ilha do Outeiro, região urbanizada, também tem problemas de sanea-

mento básico, que é precário e pelo uso de água de poço a céu aberto por parte de 

sua população. A cobertura vacinal com BCG para as duas ilhas na população estu-

dada foi de 100%. 

 

Pais e/ou responsáveis pelas crianças, após terem sido informados a respeito 

dos propósitos da pesquisa e terem assinado o termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE, Anexo C), responderam o questionário escrito (QE) padrão 

(módulo de asma, Anexo A) do protocolo do ISAAC22. As questões afirmativas sobre 
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sibilos nos últimos 12 meses definiram os escolares como asmáticos (resposta sim) 

e não asmáticos (resposta não). Asma grave foi definida pela presença de dois ou 

mais dos seguintes critérios nos últimos 12 meses: quatro ou mais crises, distúrbio 

da fala durante exacerbação aguda, chiado com exercício e despertar noturno por 

exacerbação aguda23.  

 

 A seguir as crianças foram submetidas ao teste cutâneo de leitura imediata, 

à medida do diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG e à coleta de amostra de 

sangue periférico para determinação dos níveis séricos de IgE total e específica a 

aeroalérgenos, e a coleta de amostra de fezes para realização de 

protoparasitológico. 

 

A avaliação da sensibilização alérgica foi realizada com o teste cutâneo de 

hipersensibilidade imediata empregando-se bateria de aeroalérgenos mais comuns 

para o Brasil: Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Blatella 

germanica, Periplaneta americana, epitélio de cão, epitélio de gato, mistura de 

fungos e pólen (FDA-Allergenic®). Foi considerado positivo o teste cujo diâmetro 

médio da pápula de induração formada (diâmetro maior e o a ele ortogonal) foi maior 

ou igual a 3 mm24. A positividade a pelo menos um dos alérgenos testados 

identificou as crianças como sensibilizadas.  

 

Complementando a investigação de sensibilização alérgica, foram 

determinados os níveis séricos de IgE total e específica para os mesmos 

aeroalérgenos, exceto pólens, e também foram determinados os níveis de IgE sérica 

específica a Ascaris lumbricoides  (Phadia, ImmunoCAP®). Os níveis obtidos foram 

apresentados em valores absolutos e considerou-se sensibilizados os que 

apresentaram níveis classe I, ou seja, valores maiores ou iguais a 0,36 kU/L. Os 

negativos, para efeito de análise estatística foram considerados como 0,35 kU/L. 

 

A medida do diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG foi realizada 

empregando-se o mesmo critério para a medida da pápula de induração dos TCHI 

(média aritmética entre o maior diâmetro e o a ele ortogonal). 

 

Amostra de fezes foi coletada para a realização de exame protoparasitológico 
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pelo método direto e de sedimentação de25. O encontro de pelo menos um parasito 

na fase de ovo ou larva (helminto) caracterizou os indivíduos como parasitados. 

 

Análise estatística 

 

 As crianças parasitadas, por pelo menos um parasito (helminto), foram 

comparadas às não parasitadas para as seguintes variáveis: asma, asma grave, 

níveis séricos de IgE total, IgE especifica a aeroalérgenos e para A. lumbricoides, e 

diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG. O diâmetro médio da cicatriz do BCG 

também foi comparado com a presença ou não de asma e helmintíases (em 

conjunto e individualmente).  

 

Para verificar a possível relação entre sensibilização alérgica e diâmetro da 

cicatriz vacinal pelo BCG utilizou-se o cálculo do coeficiente de correlação de 

Spearman. Foram realizadas correlações entre: o diâmetro médio do BCG e níveis 

séricos de IgE total e de IgE específica para os aeroalérgenos e Ascaris 

lumbricoides; e IgE sérica específica aos aeroalérgenos e o diâmetro da pápula 

obtida com o mesmo alérgeno durante o TCHI. As análises foram feitas para as duas 

ilhas em conjunto com o software SPSS, versão 15.0.  Foi utilizado o teste de Mann-

Whitney e Spearman para todas as comparações e correlações26. Foi utilizado o 

teste do Qui-Quadrado ou Exato de Fisher e considerado um nível de significância 

de 5%. 

 

Resultados 

                            

             Não houve diferença significante entre os grupos de escolares parasitados e 

não parasitados por helmintos em relação à maioria dos sintomas relacionados à 

expressão da asma, exceto ter diagnóstico médico de asma que foi 

significantemente mais frequente entre as crianças parasitadas (Tabela 1). 

 

             As crianças parasitadas apresentaram níveis séricos de IgE total e de IgE 

específica a A.lumbricoides significantemente mais elevados do que as não 

parasitadas (Tabela 2). Embora os níveis séricos de IgE específica aos aerolérgenos 

fossem mais elevados entre as crianças parasitadas, não houve significância 
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estatística (Tabela 2). 

 

           O estudo da correlação entre os níveis séricos de IgE sérica total e as IgE 

específicas aos alérgenos avaliados mostrou ser significante com Periplaneta 

americana e Ascaris lumbricoides nos parasitados (Tabela 3). Já, entre os não 

parasitados a correlação foi significante com B. germanica e B. tropicalis (Tabela 3).  

 

           Na tabela 4 são apresentados os coeficientes de correlação de Spearman 

entre o diâmetro médio da pápula induzida pelos aerolérgenos testados e o nível de 

IgE sérica específica obtidos nos dois grupos de crianças avaliados. Valores 

significantes foram observados entre os não parasitados e para a população geral 

para D. pteronyssinus e B. tropicalis (Tabela 4).       

        

 A análise comparativa do diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG entre as 

crianças com asma e sem asma, não mostrou diferenças significantes (Tabela 5). 

Não houve correlação significante entre os níveis séricos de IgE total e específica 

aos alérgenos avaliados e o diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG (Tabela 6).  

 

 

Tabela 1. Crianças (5 a 8 anos) moradoras em região ribeirinha de Belém, segundo os sintomas 
de asma e presença ou não de parasitose intestinal. 

  

Asma  
Helmintíase 

Total 
n (%) 

P
 

Sim (n=144) 
n (%) 

Não (n=256) 
n (%) 

Sibilos alguma vez 80 (55,6) 135 (52,7) 215 (53,8) 0,661 
Sibilos último ano 31 (21,5) 63 (24,6) 94 (23,5) 0,565 
≥ 4 crises, último ano 11 (7,6) 20 (7,8) 31 (7,8) 0,895 
Sono perturbado 26 (18,1) 50 (19,5) 76 (19,0) 0,819 
Dificuldade na fala 11 (7,6) 20 (7,8) 31 (7,8) 0,895 
Asma alguma vez 45 (31,3) 52 (20,3) 97 (24,3) 0,020 
Sibilo após exercício 22 (15,3) 28 (10,9) 50 (12,5) 0,270 
Tosse seca à noite 26 (18,1) 50 (19,5) 76 (19,0) 0,819 
Asma grave 22 (15,3) 36 (14,1) 58 (14,5) 0,855 
Teste do Qui-quadrado. 
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Tabela 2. Crianças (5 a 8 anos) moradoras em regiões ribeirinhas de Belém segundo os níveis 
séricos (mediana) de IgE total e específica (kU/L) a diferentes alérgenos e a 
presença ou não de parasitose intestinal. 

 

IgE sérica 

Helmintíase  P
 

Sim 
(n=144) 

 

Não 
(n=256) 

 
  

Total 1098,5 478,5  <0,001 
Específica     
Dermatophagoides pteronyssinus 0,35 0,35  0,202 
Blomia .tropicalis 0,53 0,35  1,00 
Periplaneta americana 0,35 0,35  0,471 
Blatela germanica 0,35 0,35  0,166 
Ascaris lumbricoides 1,69 0,35  <0,001 
 Epitélio de cão 0,35 0,35  0,439 
 Epitélio de gato 0,35 0,35  0,098 
 Fungos 0,35 0,35  0,104 
Teste de Mann-Whitney. 

 

Tabela 3. Crianças (5 a 8 anos) moradoras de regiões ribeirinhas de Belém segundo o 
coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre os níveis séricos de IgE total e 
específica (kU/L) a diferentes aerolérgenos e a Ascaris lumbricoides e a presença ou 
não de parasitose intestinal 

 

Correlações entre IgE 
total x IgE específica a 

Helmintíase sim 
(n=144) 

 
Helmintíase não 

(n=256) 
 

Total  
(n=400) 

rs p  rs p  rs p 

Dermatophagoides pte-
ronyssinus 

0,103 0,428  0,116 0,276  0,058 0,477 

Blomia tropicalis 0,258 0,016  0,445 <0,001  0,329 <0,001 
Periplaneta americana 0,359 0,037  0,282 0,031  0,204 0,050 
Blatela germanica 0,228 0,107  0,364 0,001  0,259 0,003 
Ascaris lumbricoides 0,674 <0,001  0,550 <0,001  0,625 <0,001 
Epitélio de cão -0,197 0,481  0,157 0,417  0,049 0,754 
Epitélio de gato -0,103 0,674  0,438 0,117  0,101 0,577 
Fungos -0,210 0,435  -0,126 0,748  -0,245 0,237 

 

 

Tabela 4.  Crianças (5 a 8 anos) moradoras de regiões ribeirinhas de Belém segundo o 
coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre o diâmetro médio da pápula 
induzida no teste cutâneo de hipersensibilidade imediata (TCHI) e os níveis séricos 
de IgE específica aos mesmos aeroalérgenos e a presença ou não de parasitose 
intestinal. 

  

Correlações TCHI x  IgE 
específica 

Helmintíase sim 
(n=144) 

 
Helmintíase não 

(n=256) 
 

Total  
(n=400) 

rs P  rs P  rs P 

Dermatophagoides pte-
ronyssinus 

0,388 0,061  0,478 <0,001  0,425 <0,001 

Blomia tropicalis 0,302 0,161  0,247 0,038  0,290 0,005 
Periplaneta americana 0,224 0,718  0,208 0,352  0,246 0,216 
Blatela germanica -0,356 0,257  0,168 0,368  0,033 0,835 
Epitéilio de cão NR NR  NR NR  NR NR 
Epitélio de gato NR NR  NR NR  NR NR 
Fungos NR NR  NR NR  NR NR 
NR = Não realizado. 
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Tabela 5. Crianças (5 a 8 anos) moradoras em regiões ribeirinhas de Belém segundo o 
diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG (média ± desvio padrão) e 
diagnóstico de asma 

 

Variáveis 
Diâmetro médio BCG 

(mm) 
P 

Asma atual  

0,323 
Sim (n=94) 4,02±1,76  

Não (n=306) 3,79±2,09  

  
Teste de Mann-Whitney. 

 
 
 
Tabela 6. Crianças (5 a 8 anos) moradoras de regiões ribeirinhas de Belém 

segundo o coeficiente de correlação de Spearman (rs) entre diâmetro médio 
da cicatriz vacinal do BCG e os níveis séricos de IgE total e específica a 

aeroalérgenos. 
  

Correlações 
BCG x 

rs P 

IgE total 0,010 0,842 
IgE específica   
Dermatophagoides pteronyssinus -0,037 0,458 
Blomia tropicalis -0,016 0,747 
Periplaneta americana -0,013 0,799 
Blatela germanica -0,003 0,946 
Ascaris lumbricoides 0,009 0,850 
Epitélio de cão 0,020 0,685 
Epitélio de gato -0,029 0,563 
Fungos 0,092 0,067 

 

 

 

Discussão 

 

            A interação entre parasitoses intestinais e doenças alérgicas tem sido muito 

estudada nos últimos anos e ainda permanece controversa se os parasitas podem 

modular a resposta inflamatória alérgica a aeroalérgenos e afetar a sensibilização e 

a expressão das doenças alérgicas27, 28, atuando como fator de risco ou conferindo 

proteção contra as alergias2, 29.  

 

 O presente estudo foi o primeiro já realizado para avaliar o papel das 

helmintíases na expressão da asma em uma população ribeirinha da Amazônia 

brasileira, onde parasitoses intestinais são muito prevalentes e endêmicas. 

 

Nosso estudo demonstrou que ter tido diagnóstico de asma alguma vez, foi o 
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único dos quesitos avaliados pelo ISAAC que mostrou associação significante e 

com maior ocorrência nas crianças parasitadas por helmintos do que nas não 

parasitadas. Este achado difere em parte do encontrado por Nascimento-Silva et 

al17  na região nordeste do Brasil, onde a prevalência de asma e helmintíase 

(áscaris) foram elevadas. Neste estudo, não houve diferença significante entre as 

crianças parasitadas ou não por áscaris e qualquer um dos sintomas associados à 

asma. Entretanto, o quesito de diagnóstico médico de asma não foi avaliado 

naquela população17.  

 

A maioria dos estudos realizados em países em desenvolvimento e que 

avaliaram a associação entre asma e parasitoses intestinais, particularmente por 

helmintos, sobretudo por áscaris, documentaram associação significante, positiva 

ou negativa14,18,19,30. Em nosso estudo a possível explicação para a associação 

entre asma diagnosticada por médico e helmintíase por nós observada, pode ser 

pelo ciclo pulmonar que esses parasitas (áscaris, ancilóstoma e estrongiloide) fazem 

e se associa a sibilância transitória, consequente à sua passagem pelos pulmões 

durante a fase larvária31. Indiretamente isso pode ser observado pela melhora da 

asma após tratamento anti-helmíntico, como evidenciado em estudo venezuelano 32. 

Outro ponto a comentar diz respeito à inclusão de crianças com 5 anos de idade, 

quando as helmintíases e sibilância transitória ainda ocorrem com maior frequência. 

 

Em relação à asma atual (sibilos no último ano) não houve associação 

positiva significante com a infecção por helmintos, de modo similar ao observado 

por Moncayo et al33, que estudaram escolares vivendo em comunidades rurais afro-

equatorianas. Diferentemente, outros autores verificaram associação positiva 

significante entre chiado atual e helmintíase, particularmente por áscaris, mas em 

pré-escolares vivendo em condições de pobreza na cidade de São Paulo34 e T. 

trichiura e áscaris na cidade de Salvador20. Asma no começo da vida é dificil de ser 

distinguida de outras causas de chiado e nesta idade, as causas de chiado e asma 

podem compartilhar condições comuns35.  

 

Não houve diferença significante entre os grupos de crianças parasitadas ou 

não por helmintos como um todo e individualmente (dados não mostrados) em 

relação à gravidade da asma. De forma contrária, estudo realizado na Costa Rica, 
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onde a prevalência de infecção helmíntica é baixa e a de asma é alta, foi 

demonstrado que crianças sensibilizadas por áscaris mostraram quadros de asma 

de maior gravidade21. O mesmo ocorreu com relação aos sintomas desencadeados 

por exercìcio14. 

 

 O fato de não verificarmos efeito dos helmintos sobre a expressão da asma 

em nossa população, não nos permite concluir que ela não exista. É importante 

frisar que pelo fato de termos colhido somente uma amostra de fezes e também 

porque essas crianças são tratadas rotineiramente com antiparasitários no Serviço 

de Atenção Primária à Saúde dessas localidades, não podemos concluir com 

certeza sobre a não exposição ao áscaris. Além disso, por ser um estudo 

transversal não é possível identificar a sequência temporal entre a infecção 

helmíntica, os sintomas alérgicos e a atopia, constituindo uma limitação importante 

do estudo.  

Outra questão por nós avaliada foi a possível interferência das helmintíases 

sobre a sensibilização alérgica. Para tanto, nossos pacientes foram submetidos à 

investigação alérgica pela pesquisa de IgE específica in vivo e in vitro além da 

quantificação dos níveis séricos de IgE total (Tabelas 2, 3 e 4). É conhecido que os 

helmintos são agentes poderosos, e potente indutores de produção de anticorpos 

IgE, e estão associados a altos níveis circulantes na população infectada36,37. Os 

níveis elevados de IgE policlonal associado às helmintíases hipoteticamente 

protegeriam contra alergias, possivelmente por efeito modulador da resposta 

imunológica15 ou mesmo por competição pelos receptores de IgE presentes nas 

células participantes da inflamação alérgica. Entre as crianças parasitadas 

observamos níveis séricos de IgE total e de IgE específica para áscaris 

significativamente mais elevados, todavia o mesmo não ocorreu entre as com asma 

e as não-asmáticas (dados não mostrados).  

A correlação significante entre os níveis séricos de IgE total e a específica a 

áscaris, reforçam a influência do parasita sobre a síntese de IgE total. Esses 

achados são corroborados por outros estudos38,39. Estudo de Dold et al38 entre 

escolares de coorte da região leste da Alemanha documentaram que as que tinham 

IgE sérica específica anti-ascaris apresentaram níveis muito elevados de IgE total. 
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Eles também observaram que as crianças tiveram prevalência mais elevada de 

asma. Estudo nacional documentou associação significante entre presença de IgE 

sérica específica para áscaris e níveis elevados de IgE sérica total40.  

 

Alguns autores têm sugerido ser a presença de IgE sérica específica para 

áscaris um fator de risco independente para asma e sensibilização alérgica38,41. 

Entretanto, em nosso estudo não houve essa verificação.  

 

O mecanismo pelo qual a infecção helmíntica crônica modula a resposta do 

teste cutâneo de hipersensibilidade imediata (TCHI) ainda não esta claro8. O 

aumento da produção de IL-10, citocina imunorreguladora, pelos linfócitos 

estimulados com antígeno do parasita tem sido associado à redução da resposta do 

TCHI em crianças infectadas pelo S. mansoni13, não ocorreu nas infectadas por 

helmintos27,28,42. Em nosso estudo, não obtivemos resultados consistentes em 

relação ao papel protetor das helmintíases no desenvolvimento de asma 

caracterizado pela redução da resposta aos aeroalérgenos no TCHI. As crianças 

infectadas por helmintos não revelaram diferença significante quando comparadas 

àquelas não infectadas para a maioria dos alérgenos na correlação entre os testes 

de sensibilização alérgica (TCHI e/ou IgE específica positiva). 

 

Nossos resultados são discordantes dos encontrados em vários estudos que 

mostraram papel protetor dos helmintos na expressão da asma e alergias, assim 

como na redução da resposta do TCHI a aeroalérgenos3,4,14,43. Outros estudos que 

determinaram os níveis séricos de IgE total e sua relação com a positividade do 

TCHI e ou alergia clinica, também não mostraram uma relação inversa30,44.  

 

O efeito da relação entre infecção helmíntica e a expressão da sensibilização 

alérgica avaliada pelo TCHI pode depender da intensidade (carga parasitária) ou 

cronicidade da infecção, tal que infecção crônica e intensa proteja contra atopia45 e 

seja inversamente relacionado à helmintíase46. Em nosso estudo não foi possível 

avaliar a carga parasitária, mas a cronicidade é um fator presente em todas as 

crianças da Ilha do Combu e na maioria das crianças avaliadas da Ilha do Outeiro, 

que usam água de poço a céu aberto.  
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Tem sido sugerido que a vacinação com BCG pode proteger contra o 

desenvolvimento de doenças alérgicas47. Sarinho et al48 demonstraram diferença 

significante entre o diâmetro médio da cicatriz da vacina BCG de crianças asmáticas 

(57,5%) em comparação ao das crianças não asmáticas (76,1%), ambas com 

diâmetro maior do que 5 mm. A hipótese para explicar esses resultados foi apoiada 

pela habilidade da micobacteria, indutora potente de resposta TH1, inibir a resposta 

TH2 dos pacientes atópicos49. O diâmetro médio da cicatriz do BCG é considerado o 

melhor reflexo da resposta vacinal50. Entretanto, evidências considerando efeito 

protetor potencial da exposição à micobacteria pelas da vacina BCG ainda são 

conflitantes51,52. 

 

No presente estudo não verificamos diferença significante entre o diâmetro 

médio da cicatriz vacinal do BCG de escolares com e sem diagnóstico de asma 

atual. Este achado é concordante com os de Alyasin et al49,  onde  a cicatriz da 

BCG, pensada ser um indicador de resposta do BCG e imunidade TH1, não foi 

significativamente diferente em crianças asmáticas e controles, assim como em 

recente estudo de meta-análise53 que não mostrou efeito protetor da vacina do BCG 

contra o risco de sensibilização e doença, contrastanto com os achados de outros48.  

 

Estudo semelhante comparou o diâmetro médio da cicatriz vacinal pelo BCG 

entre crianças asmáticas e não asmáticas e verificou risco de 1,8 vezes maior de 

apresentar diâmetro menor ou igual a 5mm nas crianças com asma54. Embora não 

tenhamos observado diferença estatisticamente significante entre asmáticos e não 

asmáticos, a cicatriz vacinal pelo BCG foi ligeiramente maior entre as crianças com 

asma (Tabela 5). Seria a prevalência de asma mais elevada em nossa população ou 

a vacinação universal das crianças no primeiro ano de vida a justificativa para 

nossos dados?  

 

Shirakawa et al,55 entre escolares japoneses, evidenciaram relação inversa 

entre os níveis séricos de IgE total e o teste tuberculínico maior que 10 mm, 

apoiando a hipótese que exposição a micobactéria pode inibir desenvolvimento de 

alergia. Achado semelhante foi obtido por Anlar et al56 que mostraram em pacientes 

com tuberculose inativa taxas altas de sintomas alérgicos do que aqueles com 
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tuberculose ativa, e o teste tuberculínico positivo não foi relacionado a positividade 

do TCHI. 

 

No presente estudo não encontramos associação significante entre os níveis 

de IgE total e específica para os aeroalérgenos e ascaris e o diâmetro médio da 

cicatriz do BCG.  

 

 Em conclusão, no presente estudo as helmintíases não mostraram estar 

associados à expressão da asma (prevalência e morbidade) e à sensibilização 

alérgica. Entretanto, associação positiva entre ter diagnóstico médico de asma e 

infecção helmíntica foi verificada. Além disso, as helmintíases não influenciaram a 

expressão da sensibilização alérgica, demonstrado pelos testes cutâneos de 

hipersensibilidade imediata ou níveis séricos de IgE específica a aeroalérgenos. 

Outros estudos são necessários para clarificar o papel das helmintíases sobre a 

asma e doenças alérgicas, em diferentes regiões, possuidoras de características 

individuais próprias. 
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4 CONCLUSÕES 

 

 

Os questionários, padrão e complementar, do International Study of Asthma 

and Allergies in Childhood, empregados neste estudo proporcionaram conhecimento 

inédito sobre a ocorrência de variabilidade na prevalência de asma e rinite em 

escolares de ilhas da Amazônia.  

 

A prevalência de asma e rinite é mais elevada na ilha com estilo de vida mais 

próximo de ambiente urbano, com melhores condições de saneamento e higiene. 

 

A prevalência de eczema é baixa nas duas ilhas, semelhante à de outros 

centros ao redor do Brasil. 

 

Os fatores de risco associados à asma são diferentes para as duas ilhas e 

refletem as características individuais de cada uma. A ilha do Combú mostra que ter 

gato na atualidade está associado à doença. Na do Outeiro ter antecedente pessoal 

de eczema e ter dois ou mais irmãos mais velhos foram os observados. A análise 

conjunta das duas populações mostrou ser relevante o papel da herança genética 

(antecedente familiar de asma), assim como o relato do sintoma tosse noturna no 

último ano. 

 

Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de asma mostram a 

influência da herança genética (antecedente parental de asma), e também do 

ambiente, tanto na sua prevalência como na expressão clínica da doença. A maneira 

como essa influência ocorre é complexa e merece estudos epidemiológicos mais 

detalhados ou estudos mais apropriados como os de coorte para maior 

esclarecimento. 

 

Não há evidencias de relação positiva ou negativa entre asma e helmintíases 

assim como na expressão da sensibilização alérgica, demonstrado pelos testes in 

vitro e in vivo.  

 

A falta de evidências epidemiológicas neste estudo sobre associação entre 
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asma e helmintíases, talvez por ser um estudo transversal, não é possível excluir 

essa hipótese e futuros estudos combinando, epidemiologia, genética e imunologia, 

sejam requeridos para esclarecer esta relação.  

 

Não houve associação significante entre o diâmetro médio da cicatriz vacinal 

do BCG e o desenvolvimento de asma. 
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5 ANEXOS 

 

ANEXO A - QUESTIONÁRIO ESCRITO PADRÃO DO ISAAC  

DATA DE HOJE: 

NOME: 

IDADE:    DATA DE NASCIMENTO: 

SEXO: (  ) M  (  ) F 

 

Módulo 1 - Asma 

1) Alguma vez no passado, seu filho/a  teve sibilos (chiado no peito)? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Se a resposta foi não, passe para a questão 6 

2) Nos últimos 12 meses, seu filho/a teve sibilos (chiado no peito)?  

(  ) Sim  (  ) Não 

3) Nos últimos 12 meses, quantas crises de sibilo (chiado no peito) seu filho/a teve? 

Nenhuma crise  (  ) 

1 a 3 crises (  ) 

4 a 12 crises (  ) 

mais de 12 (  ) 

4) Nos últimos 12 meses, com que freqüência seu filho/a teve seu sono perturbado 

por chiado no peito? 

Nunca acordou com chiado (  ) 

Menos de 1 noite por semana (  ) 

Uma ou mais noites por semana (  ) 

5) Nos últimos 12 meses, seu chiado foi tão forte a ponto de impedir que seu filho/a 

conseguisse dizer mais de duas palavras entre cada respiração? 

(  ) Sim  (  ) Não 

6) Alguma vez na vida seu filho/a teve asma? 

(  ) Sim  (  ) Não 

7) Nos últimos 12 meses, seu filho/a teve chiado no peito após exercícios físicos? 

(  ) Sim  (  ) Não 

8) Nos últimos 12 meses,  seu filho/a teve tosse seca à noite, sem estar gripado ou 
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com infecção respiratória? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Módulo 2 - Rinite 

1)  Alguma vez na vida seu filho/a teve problema com espirros ou coriza (corrimento 

nasal), ou obstrução nasal, quando não estava resfriado ou gripado? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Se a resposta foi não, passe para a questão 6 

2) Nos últimos 12 meses, seu filho/a teve problema com espirros ou coriza (corri-

mento nasal), ou obstrução nasal, quando não estava resfriado ou gripado? 

(  ) Sim  (  ) Não  

Se a resposta foi não, passe para a questão 6 

3) Nos últimos 12 meses, esse problema nasal foi acompanhado de lacrimejamento 

ou coceira nos olhos? 

(  ) Sim  (  ) Não 

4) Em qual ou quais dos últimos 12 meses esse problema nasal ocorreu?  

(  ) janeiro (  ) maio (  ) setembro 

(  ) fevereiro (  ) junho (  ) outubro 

(  ) março (  ) julho (  ) novembro 

(  ) abril (  ) agosto (  ) dezembro 

5) Nos últimos 12 meses, quantas vezes as atividades diárias do seu filho/a foram 

atrapalhadas por esse problema nasal? 

Nada (  ) 

Um pouco (  ) 

Moderado (  ) 

Muito (  ) 

6)  Alguma vez na vida seu filho teve rinite? 

(  ) Sim  (  ) Não 
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Módulo 3 - Eczema 

1)  Alguma vez na vida seu filho/a teve manchas com coceira na pele (eczema), que 

apareciam e desapareciam por pelo menos 6 meses? 

(  ) Sim  (  ) Não 

Se a resposta foi não, passe para a questão 6 

2) Nos últimos 12 meses, seu filho/a teve essas manchas na pele (eczema)? 

(  ) Sim  (  ) Não  

3) Alguma vez essas manchas com coceira (eczema) afetaram algum dos seguintes 

locais: dobras dos cotovelos, atrás dos joelhos, na frente dos tornozelos, abaixo das 

nádegas ou em volta do pescoço, orelha ou olhos? 

(  ) Sim  (  ) Não 

4) Com que idades essas manchas na pele (eczema) apareceram pela primeira vez? 

Menos 2 anos (  ) 

Entre 2 e 4 anos (  ) 

5 anos ou mais (  ) 

5) Alguma vez essas manchas com coceira (eczema) desapareceram completamen-

te nos últimos 12 meses? 

(  ) Sim  (  ) Não 

6) Nos últimos 12 meses, quantas vezes, aproximadamente, seu filho/a ficou 

acordado à noite por causa dessa coceira na pele? 

Nunca nos últimos 12 meses (  ) 

Menos de 1 noite por semana (  ) 

Uma ou mais noites por semana (  ) 

7) Alguma vez  na vida seu filho/a teve eczema? 

(  ) Sim  (  ) Não 
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ANEXO B - QUESTIONÁRIO ESCRITO COMPLEMENTAR 

 

DATA DO PREENCHIMENTO    ......../ ........../ ........... 
NOME: 
 
ANTECEDENTES PRÉ E PÓS-NATAIS 

1. Qual o peso de nascimento do seu filho?    

Menos de 1500g             

1500 a 1999 g         

2000 a 2499 g         

2500 a 3499 g         

mais de 3500 g               

não sabe                       
 2. O seu filho nasceu na data provável do parto? 

Sim                         

Não, mais de 3 semanas antes           

Não, mais de 3 semanas depois            

Não sabe                       
3. Seu filho é gêmeo 

Sim  

Não  
4. Seu filho foi amamentado no peito? 

Sim   

Não  
Se Sim, por quanto tempo? 

Menos de 6 meses    

6 a 12 meses   

Mais de um ano   
Se Sim, por quanto tempo ele mamou só o peito sem outros alimentos ou sucos? 

Menos de 2 meses   

2 a 4 meses    

5 a 6 meses    

mais de 6 meses   
5. Seu filho tem irmãos ou irmãs mais velhos? 

Sim    Quantos?………… 

Não     
6. Seu filho tem irmãos mais novos que ele? 

Sim    Quantos? ……….. 

Não       
7. Seu filho foi à creche ou berçário? 

Não  

Sim  
Se Sim, a partir de que idade? _____anos 
8. Seu filho foi ao jardim de infância? 

Não  

Sim                                 Se Sim, a partir de que idade? ____ anos 
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DOENÇAS E IMUNIZAÇÕES  

9. A mãe/pai da criança tiveram alguma das seguintes doenças? (pode assinalar 
mais de uma) 
    MÃE PAI 

Asma                      

Rinite alérgica                              

Eczema                       
10. O seu filho foi vacinado contra alguma dessas doenças? 
Coqueluche (isolada ou associada ao tétano e difteria) 

     Sim    idade _______  Não  
Sarampo (isolado ou associado Caxumba e Rubéola) 

     Sim    idade _______   Não  
Tuberculose/BCG                               

     Sim    idade _______     Não  
11. Seu filho teve alguma dessas doenças? 
    Sarampo        

      Sim       Idade _________   Não   
    Coqueluche   

      Sim       Idade _________   Não   
    Tuberculose       

      Sim       Idade _________   Não   
     Verminose   

     Sim       Idade _________   Não   
 
CONDIÇÕES DE VIDA E MORADIA 
Nessa seção perguntamos o número de crianças presentes na casa da criança. Pa-
ra cada questão forneça respostas sobre a casa onde a criança vive no presente e 
onde a criança viveu durante o primeiro ano de vida (Em caso de mudança, o local 
onde a criança passou a maior parte da sua vida durante o primeiro ano de vida).  
12. O seu filho divide ou dividiu o quarto com alguém? 

                      No presente                 No primeiro ano   

Sim                              

Não                                                 
quantos          _______        
13.  Quais dos seguintes animais foram mantidos no interior de sua casa? 

  No presente No primeiro ano 

Cão                        

Gato                        
Outro  

animal de pelo                   

Pássaros                           

Outros                      
 

14. Seu filho teve contato, pelo menos uma vez por semana, com algum desses a-
nimais, fora de sua casa? 
    No presente      No primeiro ano 

Cão                        

Gato                                                                              

Animais em fazenda                     
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Outros                       
15. A mãe da criança fumou ou fuma? 
   No presente No primeiro ano        Na gestação 

  Sim                            

  Não                            
16. Alguém fuma dentro da casa da criança? 

 Sim    Não  
Se Sim, quantos cigarros no total são fumados ao dia na casa da criança? (exemplo: 
mãe fuma 4 cig + pai fuma 5 + outros fumam 3 = 12 cigarros)        

Menos de 10 cigarros   

          10-20 cigarros  

Mais de 20 cigarros    
17. Qual combustível é utilizado para cozinhar? 
         No presente         No primeiro ano 

Eletricidade                             

Gás                                        

Carvão ou lenha                       

Outro                                        
   
18. A casa da criança tem mancha de umidade nas paredes ou no teto?  
             No presente               No primeiro ano 

Sim         

Não         
 
19. A casa da criança tem mofo visível nas paredes ou teto?  
                       No presente   No primeiro ano 

Sim               

Não               
 
20. Que tipo de forração há no quarto de dormir da criança?  
                                   No presente         No primeiro ano 

Carpete ajustado                          

Carpete solto                            

Chão descoberto                           

Nenhuma                                                            
  
21.Que tipo de janela há no quarto de dormir da criança? (assinale mais de uma se 
for o caso)  
                        No presente      No primeiro ano 

Vidro único                           

Janela secundária                                  
Unidade selada              

com duplo vidro                             

Sem janelas                             

Madeira                                    
22. Que tipo de travesseiro o seu filho usa ou usou?  
                           No presente       No primeiro ano 

Espuma                                             

Fibra sintética                                
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Pena                                    

Outra                                             

Sem travesseiro                             
23. Que tipo de roupas de cama seu filho usa ou usou?  
                          No presente     No primeiro ano 

Colcha de sintético            

Acolchoado de penas                 

Colcha de algodão            

Outros materiais            
24. Você fez alguma mudança em sua casa por que seu filho tem asma? 

Removeu animais              Sim                    Não     
Que idade tinha seu filho?   ___________           

Parou/reduziu fumar           Sim                   Não    
Que idade tinha seu filho?   ____________ 

Trocou travesseiros            Sim                   Não    
Que idade tinha seu filho?   ___________ 

Trocou roupas de cama     Sim                        Não          
Que idade tinha seu filho?  ___________ 

Trocou o revestimento do piso  Sim                          Não    
Que idade tinha seu filho?  ___________ 

Outras mudanças              Sim                        Não    
Que idade tinha seu filho?  ___________ 

  Descreva_____________________________  
25. Como você descreve a vizinhança da sua casa? 
                                   No presente       No primeiro ano 

Rural, espaços abertos ou campos ao redor                              

Subúrbio com muitos parques ou jardins                                  

Subúrbio com poucos parques e jardins                                                        

Urbana sem parques ou jardins                                                

Ribeirinha, com muitas árvores ao redor                                    
26. Fora da escola, quantas vezes seu filho brinca ou faz exercícios até cansar e/ou 
suar?  

Todos os dias    

4-6 vezes por semana   

2-3 vezes por semana    

uma vez por semana            

uma vez ao mês             

menos de uma vez ao mês  
27. Quantas vezes (em média) seu filho consome os alimentos? 
                        Nunca      1x/dia       < 1x/sem       1-2x/sem         3-6x/sem                   

Carne                                                                                   

Peixe                                                                            

Frutas frescas                                                                           

Vegetais crus                                                                         

Vegetais cozidos                                                                            

Suco de fruta                                                                          

Refrigerantes                                                                         

Açaí                                                                                       
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28. De onde vem o alimento consumido pela família? 

De fora             De onde?_________________ 

Da Ilha                 Plantado pela família? Sim        Não    
29. De onde vem a água consumida pelo seu filho? 

  Poço        

  Rio           

  Mineral     

 Tratada     
 30. Onde seu filho dorme? 

       Rede     Cama     
 31. Seu filho teve contato com animais doentes? 

     Sim                Qual?………… 

     Não   
 32. Sua criança usa  ventilador para dormir? 

     Sim         Não  
 33. Com que freqüência o ventilador é limpo? 

 Todo dia       cada 2 dias        1x semana        2x por mês      1x mês  
 
 34. Quem respondeu esse questionário? 

 Pai     

 Mãe    

Outra pessoa                      
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título: “Prevalência de asma e doenças alérgicas e identificação de possíveis 

fatores de risco a elas relacionados em crianças (idades entre 6 e 7 anos) de 

população ribeirinha do Município de Belém”  

Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação neste 

estudo, que tem por objetivo avaliar a prevalência e as características da Asma em 

crianças de 6 a 7 anos das regiões ribeirinhas do município de Belém. Para tal, será 

necessário inicialmente o preenchimento pela pesquisadora de questionários 

identificados, respondidos pelo responsável, os quais estão anexos ao termo de 

compromisso que será lido antes de ser assinado. O questionário escrito é composto 

de 21 perguntas objetivas sobre doenças alérgicas (Asma, Rinite e Dermatite) e o 

tempo despendido será de aproximadamente 10 minutos, seguido de uma avaliação 

clínica da criança, medição do diâmetro médio da cicatriz vacinal do BCG e a 

realização de coleta de sangue, por punção periférica da veia do antebraço, para 

dosagem de IgE específica e sérica para verificar a sensibilização a alérgenos 

ambientais. Este exame pode causar leve desconforto e um risco mínimo, sem 

interferência nas atividades da criança.  

   Num outro momento será realizado o preenchimento do questionário 

complementar anexado ao termo de compromisso que será lido antes de assinar, 

sobre antecedentes pré e pós-natais, antecedentes infecciosos e imunizações e 

condições de moradia composto de 34 perguntas, com duração de 20 minutos. Logo 

após será realizado o teste cutâneo de leitura imediata.  Este teste será realizado 

por meio da introdução, por punctura com lanceta estéril, de uma pequena 

quantidade de alérgeno aplicada na epiderme da face anterior do antebraço. O teste 

pode causar um leve desconforto com presença de pápula e/ou coceira.  Não há 

benefício direto para o participante. Trata-se de estudo experimental testando a 

hipótese de que a prevalência da Asma e doenças alérgicas associadas pode sofrer 

influências das condições sócio-econômicas e ambientais. Somente no final do 

estudo poderemos concluir a presença de algum benefício para a população em 

geral, e de acordo com os resultados propor medidas de prevenção diminuindo a 

morbimortalidade da doença.  

Em qualquer etapa da pesquisa, você terá acesso aos profissionais 
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responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é a Profa Dra. Marly Sarmanho de Freitas que pode ser encontrada no 

endereço: Rua Generalíssima Deodoro nº 1, Telefone(s) 91. 4009-2307/3201-6822. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 

cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br.  

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 

deixar de participar do estudo.  

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outras crianças, 

não sendo divulgado a identificação de nenhuma criança. A família participante tem o 

direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais das pesquisas, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 

pesquisadores.  

Não há despesas pessoais para a família participante em qualquer fase do 

estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos propostos 

neste estudo, o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem 

como as indenizações legalmente estabelecidas.  

É compromisso da pesquisadora utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo a pesquisa: “Prevalência de asma e 

doenças alérgicas e identificação de possíveis fatores de risco a elas relacionados 

em crianças (idades entre 6 e 7 anos) de população ribeirinha do Município de 

Belém.”  

Eu discuti com a Profa. Dra. Marly Sarmanho de Freitas sobre a minha 

decisão em participar nesta pesquisa. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos da pesquisa, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo 

voluntariamente em participar desta pesquisa e poderei retirar o meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
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neste serviço. 

 

  

Assinatura do responsável  Data         /       /        

  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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ANEXO D - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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Abstract 

 

Background: the prevalence of allergic diseases has increased all over the 

world, particularly among the urban populations of developing countries. Aims: to 

determine the prevalence of asthma and allergic diseases, identify risk factors related 

to them, evaluate the relation between asthma and helminthiasis. As well as the 

relation between the BCG vaccine scar and the atopic sensitization in riverside 

school children of the Amazon islands. Methods: cross-sectional study in 400 school 

children whose parents answered for the written (Standardized and supplementary) 

questionnaires of the International Study of Asma and Allergies in Childhood, 

between 2007 and 2009. The children were also assessed for: BCG vaccine scar 

measurements, stool samples and blood samples for checking the total IgE and 

specific serum. Non-parametric tests were used and the risk factors were identified 

by logistic regression (stepwise forward) being 5% the level of significance. Results: 

the prevalence of present asthma and present rhinoconjunctivitis were much more 

frequent among the children living in Outeiro island than in those living in Combú 

island (30,5% x 16,5%; 18% x 6%, respectively). In both islands having either cases 

of asthma or rhinitis in their parents, personal history of rhinitis and night coughing in 

the past year were associated to a more frequent expression of asthma. The logistic 

regression identified the risks of having asthma: In Combú island were the asthma 

family history, having cat in the present, eating cooked vegetables up to twice a week 

and night coughing during the last year. In Outeiro island were the asthma family 

history, personal history of eczema, having two or more older sibling and night 

coughing during the last year. In both islands the risks were: night coughing during 

the last year and the asthma family history. There was not a significant difference 

between those who were infected or not by helminthes comparing to the expression 

of asthma, except having physician-diagnosed asthma more frequent in helminthes 

infected children. Serum levels of total IgE and of specific IgE to the A. lumbricoides 

were more elevated in helminthes infected children. Correlation among the Serum 

levels of total  IgE  and the specific IgE to the allergens showed significance to P. 

americana and A. lumbricoides, among the infected and the non-infected with 

parasites it was with B. germanica and B. tropicalis. Correlation between the mean 

diameter of the papule induced by the aeroallergens and the specific IgE level was 

significant to D. pteronyssinus and B. tropicalis among the non-infected. The mean 
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diameter of BCG vaccine scar of children with asthma was not different from those 

without that disease. There were not significant correlation between the serum levels 

of total IgE and of specific IgE and the mean diameter of BCG vaccine scar. 

Conclusions: There was a variation in the prevalence of asthma and rhinitis 

between the islands, and such prevalence was higher in Outeiro, which presents 

characteristics of an urban area. The risk factors of having asthma were different in 

both islands reflecting the particular features of each one of them, in addition the 

familiar background of asthma was paramount, emphasizing the role of genetics as 

an important risk factor. Helminthes were not associated with either the expression of 

asthma or expression of allergic sensitization. It is important to create more 

appropriate preventive measures against the development of asthma to both islands. 

More studies are needed to elucidate the role of helminthes on asthma and allergic 

diseases. 

 

Key-words: Asthma, Prevalence, Risk Factors, Riverside school children, Hel-

minthes.  
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