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Resumo

Este estudo teve como objetivo identificar os sintomas asmáticos e os possíveis fatores 

associados em crianças de 6 e 7 anos da rede pública de ensino, em um bairro do município de 

Jequié, Bahia. Trata-se de um estudo epidemiológico, de corte transversal, realizado em escolas 

públicas de Jequié, Bahia, em 2011. Foi utilizado um questionário contendo informações 

sociodemográficas, aspectos do ambiente domiciliar e o módulo de asma do protocolo ISAAC. 

Os dados foram tabulados no programa Epidata v.3.1 e analisados no programa estatístico SPSS v.9.0. 

Foi realizada análise descritiva para caracterização da população através de frequências absoluta e 

relativa. Foram analisados os sintomas asmáticos segundo as variáveis estudadas, utilizando como 

medida de significância estatística o teste do χ2 de Pearson e teste exato de Fisher, adotando p<0,05. 

A maioria dos escolares com sintomas asmáticos era do sexo feminino (44,7%), com renda familiar 

de até 1 salário mínimo (46,5%). A prevalência de sintoma asmático foi de 57,9%. Foi constatada 

associação significativa entre sintomas asmáticos e uso regular de medicamento (p=0,003) e 

“falta de ar” na presença de poeira e fumaça (p<0,001). Os resultados encontrados neste estudo 

demonstraram uma alta prevalência de sintomas asmáticos em escolares com famílias que possuem 

uma baixa renda salarial e precárias condições socioeconômicas.

Palavras-chave: Asma. Saúde da criança. Estudantes.
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ASTHMA SYMPTOMS AND ASSOCIATED FACTORS IN SCHOOL CHILDREN

Abstract

This study aimed to identify asthma symptoms and associated factors in 

children aged 6 and 7 years, of public schools, in a district of the city of Jequié, Bahia, 

Brazil. An epidemiological, cross-sectional study conducted in public schools in Jequié, 

Bahia, Brazil, in 2011. A questionnaire containing demographic information, aspects of 

the home environment and asthma module of the ISAAC protocol was used. Data were 

tabulated on Epidata v.3.1 and analyzed in SPSS v.9.0. Descriptive analysis was used to 

characterize the population through absolute and relative frequencies. Asthma symptoms 

were analyzed according to the variables studied, using as a measure of statistical 

significance the Pearson χ2 and Fisher’s exact tests, considering p<0.05. The most of 

children with asthma symptoms were female (44.7%), with family income of up to 1 

minimum wage (46.5%). The prevalence of asthma symptoms was 57.9%. Were found a 

significant association between asthma symptoms and regular use of medication (p=0.003) 

and “shortness of breath” in the presence of dust and smoke (p<0.001). The results of this 

study showed a high prevalence of asthma symptoms in children with families with low 

wage income and poor socioeconomic conditions.

Keywords: Asthma. Child health. Students. 

LOS SÍNTOMAS DEL ASMA Y LOS FACTORES ASOCIADOS EN ESCOLARES

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo identificar los síntomas del asma y los posibles 

factores asociados en niños de 6 y 7 años de la rede de enseñanza pública en un distrito 

del municipio de Jequié, Bahia, Brasil. Se trata de un estudio epidemiológico, trasversal, 

realizado en las escuelas públicas de Jequié, Bahia, en 2011. Se utilizó un cuestionario con 

informaciones sociodemográficas, aspectos del entorno del hogar y el módulo de asma 

del protocolo ISAAC. Los datos se tabularon en el programa Epidata versión 3.1 y fueron 

analizados en el programa estadístico SPSS versión 9.0. El análisis descriptivo se realizó 

para caracterizar a la población a través de frecuencias absolutas y relativas. Se analizaron 

los síntomas de asma de acuerdo a las variables estudiadas, utilizándose como medida de 

significación estadística el test de χ2 de Pearson y la prueba exacta de Fisher, considerando el 
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valor de p<0,05. La mayoría de los escolares con síntomas de asma eran del género femenino 

(44,7%), con ingresos familiares de hasta 1 salario mínimo (46,5%). La prevalencia del síntoma 

de asma fue del 57,9%. Existe una asociación significativa entre los síntomas de asma y el 

uso regular de la medicación (p=0,003) y de “no aire” en la presencia de polvo y humo 

(p<0,001). Los resultados encontrados en este estudio demostraron una alta prevalencia de 

los síntomas de asma en los niños con familias que tienen un ingreso bajo de salario y con 

condiciones socioeconómicas pobres.

Palabras clave: Asma. Salud del niño. Estudiantes.

INTRODUÇÃO

A asma é uma das doenças crônicas que mais afeta crianças e adultos em 

todo o mundo, sendo considerada um grave problema de saúde, acometendo 300 milhões 

de indivíduos.1 Nos últimos anos a prevalência da asma tem aumentado em todo o mundo, 

conforme foi observado no estudo multicêntrico International Study for Asthma and Allergies 

in Childhood (ISAAC), no qual foi constatada uma prevalência média mundial de 11,6% entre 

escolares de 6 e 7 anos e de 13,7% entre adolescentes de 13 e 14 anos. No Brasil, esses 

índices permanecem próximos a 20% para crianças e adolescentes, ocorrendo por ano cerca 

de 350 mil internações em decorrência dos sintomas asmáticos.2 

A asma é uma doença inflamatória crônica, que se caracteriza por obstrução, 

inflamação e hiper-responsividade das vias aéreas a uma variedade de estímulos como 

infecções virais, poeira domiciliar, mofo, odores fortes, umidade, emoções e mudanças 

climáticas. Clinicamente pode ser caracterizada por “falta de ar”, chiado, tosse intensa e 

sensação de aperto no peito.3 Esses sintomas são mais evidentes após exercício físico, à noite, 

nas mudanças bruscas de temperatura ou no contato com as substâncias irritantes das vias 

aéreas.4 Apesar de acometer pessoas de todas as idades, a asma é uma das doenças mais 

comuns entre as crianças e os adolescentes.5,6  

As repercussões que a asma traz são multivariadas, tanto econômica como 

socialmente, sobrecarregando os serviços de saúde, constituindo um grave problema de 

saúde pública em todo o mundo.7 Tem-se constatado um grande número de infantes que 

recorrem aos serviços de emergência, necessitando de internações, gerando ônus tanto 

para a criança que irá se ausentar da escola quanto para os pais que faltarão ao trabalho, 

bem como para o sistema público de saúde, com os elevados custos ocasionados pelas 

internações recorrentes.8,9 



824

Dessa maneira, faz-se necessário estudar a prevalência da asma e seus 

agravantes para subsidiar o desenvolvimento de programas e ações que controlem ou 

diminuam sua incidência, através da identificação dos fatores causadores e/ou agravantes, 

reduzindo também a morbidade e mortalidade associadas à doença.9 Este estudo teve como 

objetivo identificar os sintomas asmáticos e os possíveis fatores associados em crianças da rede 

pública de ensino, em um bairro do município de Jequié, Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de corte transversal sobre os sintomas asmáticos em 

crianças escolares realizado no bairro Jequiezinho, no município de Jequié, Bahia, no período 

de abril a junho de 2011. Esse tipo de estudo tem como proposta discorrer acerca das 

características da população, da distribuição de um evento em termos quantitativos, através 

da incidência ou prevalência, e ainda estabelecer relação entre as variáveis estudadas.10 

O município de escolha está localizado no interior da Bahia, figura entre 

os 10 maiores municípios do estado e tem uma população de, aproximadamente, 150 mil 

habitantes. Jequié fica na região sudoeste do estado, a 365 km de distância do município 

de Salvador, capital do estado. Tem como matriz econômica uma rede de serviços, que é 

polo para mais de 30 municípios vizinhos, além de um pequeno parque industrial e atividades 

ligadas à agropecuária.11 Em relação ao bairro escolhido, o Jequiezinho é considerado um 

bairro periférico, marcado por um cenário de desigualdades de renda, onde é possível ver 

zonas desenvolvidas e algumas áreas de situação de vulnerabilidade social e precariedade de 

rede de serviços públicos.

Foi realizado um censo escolar, sendo a população constituída por escolares 

com idade de 6 e 7 anos, regularmente matriculados e que estavam frequentando as 

aulas em quatro escolas públicas do referido bairro. A seleção do bairro foi intencional, 

tendo em vista que nele estava presente a segunda escola com a maior população de 

crianças da cidade, na faixa etária pretendida deste estudo. As outras escolas foram 

selecionadas pela proximidade com a primeira, otimizando a coleta dos dados e 

possibilitando a homogeneidade da amostra do bairro em questão, além de permitir 

a obtenção de uma população significativa para o estudo. A escolha de escolas públicas se 

deu pela recusa das privadas em participar da pesquisa. 

No processo de execução da pesquisa, foram buscadas, na Secretaria Municipal 

de Educação, informações acerca das escolas públicas existentes no bairro que continham 

escolares na faixa etária prevista. Posteriormente, mediante autorização da direção escolar, os 
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questionários foram entregues às crianças para serem preenchidos em domicílio pelos pais ou 

responsáveis. Somente foram excluídos do estudo os questionários que não foram devolvidos 

após a segunda tentativa. 

O instrumento de coleta de dados foi composto por três blocos de 

informações, sendo o primeiro um questionário estruturado sobre informações 

sociodemográficas e estilo de vida (sexo, idade, renda familiar dos pais, quantidade de 

cômodos na casa, quantidade de pessoas que residem na casa, uso regular de medicamento 

e prática de atividade física). O segundo, também estruturado, constou de aspectos 

relacionados ao ambiente domiciliar (sensação de falta de ar na presença de poeira ou 

fumaça, convívio com fumantes e animais domésticos, uso de tapetes, cortinas, fogão 

a lenha, tipo de rua da residência). Tais variáveis foram definidas através da identificação 

dos principais fatores causadores da asma, observados nas referências utilizadas. 

No terceiro, sobre características de sintomas asmáticos, foi utilizado o módulo de asma 

do protocolo ISAAC, cuja finalidade consiste em descrever a prevalência e a gravidade da 

asma em crianças que residem em diferentes centros, possibilitando a comparação dos 

achados.12 O módulo de asma do protocolo ISAAC consta de 8 questões referentes à 

presença de sibilos (chiado no peito) alguma vez na vida, sibilos nos últimos 12 meses, 

quantidade de crises nos últimos 12 meses, sono prejudicado pelos sibilos, dificuldade de 

dizer mais de duas palavras entre cada respiração, já teve asma, sibilos após atividade física, 

tosse seca sem gripe ou infecção respiratória.  

Os dados foram tabulados no programa Epidata, versão 3.1. A tabulação foi 

realizada com dupla entrada de dados para comparação e para reduzir a possibilidade de 

erros na tabulação, e analisados no programa estatístico SPSS, versão 9.0. Foram utilizados 

procedimentos de estatística descritiva para as variáveis sociodemográficas, aspectos sobre o 

ambiente domiciliar e sintomas asmáticos, que fundamentaram a construção das tabelas de 

frequência. Foi considerada a presença de sintomas asmáticos, a presença alguma vez na vida 

de sibilos, asma, chiado no peito após exercício e tosse seca à noite. 

Foi estimada a prevalência de sintomas asmáticos e avaliada a sua associação 

com características sociodemográficas e aspectos do ambiente domiciliar, utilizando como 

medida de significância estatística o teste do χ2 de Pearson e o teste exato de Fisher, 

adotando p<0,05. 

O presente estudo atendeu a todos os aspectos éticos previstos na Resolução 

nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta pesquisas envolvendo os seres 

humanos, por meio do protocolo nº 026/2011. 
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RESULTADOS 

Dos 460 escolares de 6 e 7 anos presentes nas escolas selecionadas, houve uma 

adesão ao estudo de 60,9% dos pais que responderam ao questionário, totalizando 280 crianças.

Com relação às variáveis sociodemográficas, 52,9% dos escolares eram do sexo 

masculino; 57,9% tinham 7 anos de idade; 72,4% residiam em lares com mais de 3 cômodos 

e 53,9% co-habitavam com mais de 5 pessoas. Quanto à renda familiar, 91,4% apresentaram 

renda de até 1 salário mínimo. Foi observado o uso regular de medicamentos por 11,2% das 

crianças e prática regular de atividade física em 19,9% (Tabela 1).

No tocante aos aspectos do ambiente domiciliar (Tabela 2), 28,9% das crianças 

convivem com fumantes e 37,1% residem em lares que possuem tapetes; 22,0% referiram 

apresentar “falta de ar” em presença de agentes externos como poeira ou fumaça; a presença 

de cortinas foi registrada em 70,8% das residências. Além disso, 22,9% dos pais relataram 

a presença de fogão a lenha em seus domicílios e 48,7% afirmaram a presença de animais 

domésticos. Quanto ao tipo de pavimentação pública, 62,6% das residências estão localizadas 

em ruas não pavimentadas. 

Tabela 1 – Características sociodemográficas e do estilo de vida de escolares da rede 
pública de ensino de um bairro de Jequié, Bahia, 2011

SM: salário mínimo.

Variáveis (n) n %
Sexo (280)

Feminino 132 47,1
Masculino 148 52,9

Idade (280)
6 anos 118 42,1
7 anos 162 57,9

Renda familiar dos pais (221)
Até 1 SM 202 91,4
Acima de 1 SM 19 8,60

Número de cômodos (257)
Até 3 cômodos 71 27,6
Mais de 3 cômodos 186 72,4

Número de pessoas que moram na casa (269)
2 a 4 pessoas 124 46,1
5 ou mais pessoas 145 53,9

Uso regular de medicamento (276)
Sim 31 11,2
Não 245 88,8

Prática de atividade física (276)
Sim 55 19,9
Não 221 80,1
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Variáveis (n)  n  %
“Falta de ar” na presença de poeira/fumaça (277)

Sim 61 22,0
Não 216 78,0

Presença de tapetes (278)
Sim 103 37,1
Não 175 62,9

Presença de cortinas (277)
Sim 196 70,8
Não 81 29,2

Convive com animais domésticos (279)
Sim 136 48,7
Não 143 51,3

Convive com fumantes (280)
Sim 81 28,9
Não 199 71,1

Presença de fogão à lenha (280)
Sim 64 22,9
Não 216 77,1

Tipo de rua da residência (273)
Asfaltada 48 17,6
Pavimentada 54 19,8
Terra 171 62,6

Tabela 2 – Características dos aspectos do ambiente domiciliar de escolares da rede 
pública de ensino de um bairro de Jequié, Bahia, 2011

Quanto aos sintomas asmáticos nos escolares (Tabela 3), foi registrada uma 

prevalência de 42,1%. Quando os pais foram questionados sobre a presença alguma vez 

na vida de sibilos, 31,8% responderam afirmativamente; 50,6% relataram que os filhos 

apresentaram sibilos nos últimos 12 meses; 38,3% referiram 1 a 3 crises de sibilos nos últimos 

12 meses; 32,2% observaram sono prejudicado por chiado no peito em menos de uma noite 

por semana; chiado no peito tão forte a ponto de impedir que falasse foi observado em 

23,0% dos escolares; presença de asma em 8,8%; chiado no peito após exercício em 5,6% e 

tosse seca à noite em 29,2% das crianças. 

A prevalência de sintomas asmáticos foi maior naqueles do sexo feminino 

(44,7%), com 7 anos de idade (43,2%), residindo em casa com até 3 cômodos (42,3%) e 5 

ou mais pessoas (45,5%), com renda familiar de até 1 salário mínimo (46,5%) e que praticava 

atividade física (43,6%), no entanto, as diferenças observadas não foram estatisticamente 

significantes. Foi constatada associação estatisticamente significante entre o uso regular 

de medicamentos e a presença de sintomas asmáticos, e maior prevalência de sintomas 

asmáticos em crianças que faziam uso de medicamento (67,7%) (Tabela 4).
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Foi observada prevalência de sintomas asmáticos mais elevadas em escolares 

que residiam em domicílios com fumantes (48,1%); com presença de tapetes (42,7%); animais 

domésticos (45,6%) e localizadas em rua asfaltada (50,0%); assim como em domicílio sem 

cortinas (40,8%) e  sem fogão a lenha (39,1%). Apenas falta de ar na presença de poeira 

ou fumaça apresentou associação estatisticamente significante com presença de sintomas 

asmáticos (83,6%) (Tabela 5).  

Variáveis (n) n  %

Presença de sintomas asmáticos (280)

Sim 118 42,1

Não 162 57,9

Sibilos alguma vez na vida (280)

Sim 89 31,8

Não 191 68,2

Sibilos nos últimos 12 meses (83)

Sim 42 50,6

Não 41 49,4

Crises de sibilos (81)

Nenhuma 41 50,6

1 a 3 crises 31 38,3

4 a 12 crises 9 11,1 

Sono prejudicado por sibilos (87)

Nunca acordou com chiado 41 47,1

Menos de 1 noite por semana 28 32,2

1 ou mais noites por semana 18 20,7

Chiado forte a ponto de impedir que falasse (87)

Sim 20 23,0

Não 67 77,0

Asma (273)

Sim 24 8,8

Não 249 91,2

Chiado no peito após exercício (270)

Sim 15 5,6

Não 255 94,4

Tosse seca à noite (277)

Sim 196 70,8

Não 81 29,2

Tabela 3 – Sintomas asmáticos em escolares da rede pública de ensino de um bairro de 
Jequié, Bahia, 2011
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Tabela 5 – Presença de sintomas asmáticos segundo características dos aspectos domiciliares 
em escolares da rede pública de ensino de um bairro, em Jequié, Bahia, em 2011

Variável (n)
Presença de sintomas asmáticos

n % RP (IC95%) Valor p
Convívio com fumantes (280)

Sim (81) 39 48,1 1,21 (0,91–1,61) 0,24
Não (199) 79 39,7 –  –

Presença de tapetes (278) 
Sim (103) 44 42,7 1,02 (0,77–1,36) 0,97
não (175) 73 41,7 –  –

Convívio com animais domésticos (279) 
Sim (136) 62 45,6 1,18 (0,89–1,56) 0,27
Não (143) 55 38,5 –  –

Localização da residência em rua (207)
Terra (64) 71 41,5 1,18 (0,79–1,77) 0,50
Asfaltada (142) 24 50,0 1,42 (0,90–2,25) 0,19
Pavimentada (1) 19 35,2 –  –

Presença de cortinas (277)
Sim (196) 80 40,8 0,91 (0,68–1,23) 0,67
Não (81) 36 44,4 –  –

Presença de fogão a lenha (280)
Sim (64) 25 39,1 0,90 (0,64–1,27) 0,67
Não (216) 93 43,1 –  –

Falta de ar na presença de poeira/fumaça (277)
Sim (61) 51 83,6 2,73 (2,17–3,44) <0,00
Não (216) 66 30,6 –  –
RP: razão de prevalências; IC95%: intervalo de confiança de 95%.

RP: razão de prevalências; IC95%: intervalo de confiança de 95%; SM: salário mínimo.

Tabela 4 – Presença de sintomas asmáticos segundo características sociodemográficas e estilo 
de vida em escolares da rede pública de ensino de um bairro, em Jequié, Bahia, em 2011

Variável (n)
Presença de sintomas asmáticos

n % RP (IC95%) Valor p
Sexo (280)

Masculino (148) 59 39,9 0,89 (0,67–1,17) 0,48
Feminino (132) 59 44,7 – –

Faixa etária (280) 
7 anos (162) 70 15,7 1,06 (0,80–1,40) 0,67
6 anos (118) 48 8,7 – –

Renda familiar (221) 
Menos de 1 SM (202) 94 46,5 1,76 (0,82–3,80) 0,14
1 SM ou mais (19) 5 26,3 – –

Número de cômodos (207)
Até 3 cômodos(64) 30 42,3 1,00 (0,73–1,38) 1,00
4 ou mais cômodos (142) 78 41,9 – –

Número de pessoas que moram na casa (269)
2 a 4 pessoas (124) 50 40,3 – –
5 ou mais pessoas (145) 66 45,5 1,13 (0,85–1,49) 0,46

Uso regular de medicamentos (276)
Sim (31) 21 67,7 1,78 (1,33–2,38) <0,00
Não (245) 93 38,0 – –

Prática de atividade física (276)
Sim (55) 24 43,6 1,03 (0,74–1,45) 0,95
Não (221) 93 42,1 – –
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DISCUSSÃO

As doenças alérgicas que afetam o aparelho respiratório são muito frequentes na 

infância, com destaque para asma, o que acarreta um elevado impacto socioeconômico.13,14 

Inúmeras pesquisas, principalmente os estudos transversais e descritivos, têm sido realizadas 

com o intuito de compreender a fundamentação dessa doença e, assim, propor medidas para 

reduzir sua morbimortalidade.15 

Os questionários têm sido amplamente empregados em pesquisas 

epidemiológicas pela simplicidade, facilidades operacionais, boa aceitabilidade e baixo 

custo.14,16 Contudo, podem apresentar viés de aferição, quando o instrumento para a coleta 

de dados é de baixa validade; de amostragem, quando ocorrem erros na identificação ou 

seleção da população; de resposta, quando há uma baixa percentagem de respostas; de 

memória, quando se avalia retrospectivamente a presença de sintomas; e de informação, viés 

decorrente do grau de alerta da população sobre o assunto pesquisado.15  

Apesar de ter sido realizado um estudo de base populacional reservado a escolas 

públicas de apenas um bairro do município, considera-se a pesquisa relevante, contudo, 

as perdas foram grandes. Portanto, houve uma dificuldade de comparar os achados deste 

estudo com os achados de outros estudos relacionados, cuja taxa de resposta populacional foi 

consideravelmente maior. O número reduzido de questionários respondidos obtidos pode ter 

dificultado a análise e diminuído a precisão das estimativas.

O percentual de devolução de questionários para este estudo foi semelhante 

ao de estudos em outras cidades como Cuiabá, São Paulo, Curitiba e Duque de Caxias, 

que foram de 73,2; 65,7; 58,2 e 51,5%, respectivamente.5,7,13,16 Esse alto índice de perda 

de questionários pode estar relacionado à baixa escolaridade dos pais, falta de interesse 

em participar do estudo, falta de benefícios compensatórios para quem respondesse ao 

questionário e dificuldade em compreender a relevância da pesquisa.

No estudo de Ache et al.,17 a prevalência de asma foi semelhante aos achados 

desta pesquisa, 49,5%. Com relação aos sibilos alguma vez na vida, Simões et al.,18 

encontraram uma prevalência de 28,9% e de 48,1% quanto à presença de “sibilos nos 

últimos 12 meses”,  resultados análogos aos desta pesquisa. Em contrapartida, Casagrande 

et al.,19 em São Paulo, encontraram resultados distintos: 55,2% dos escolares apresentaram 

sibilância alguma vez na vida, enquanto que apenas 31,2% afirmaram a presença de sibilos 

nos últimos 12 meses.

Stephan et al.4 analisaram uma população de 1.140 crianças com diagnóstico 

médico de asma em Pelotas, Rio Grande do Sul. Dessas, 43,0% tiveram de 4 a 12 crises de 
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sibilância no último ano, 84,9% apresentaram sono prejudicado por sibilos, 33,0% relataram 

limitação da fala por chiado forte, 55,0% referiram sibilância aos exercícios e 74,4% destacaram 

tosse noturna. Enquanto que no estudo de Ferrari et al.,5 dos 1.666 escolares estudados, apenas 

0,7% apresentou de 4 a 12 crises nos últimos anos, sono prejudicado em 14,5% dos casos, 

limitação da fala em 5,7%, sibilância aos exercícios em 9,2% e tosse noturna em 32,4% dos 

registros. Ressalta-se que a frequência de cada sintoma é variável, não seguindo um padrão 

neste estudo, assim como nos demais estudos. Foi verificado que as manifestações mais 

frequentes foram sibilos alguma vez na vida, sibilância no último ano e tosse seca à noite. 

Em pesquisa realizada por Wandalsen et al.,20 em Santo André, São Paulo, foi 

utilizado questionário ISAAC, acrescido de uma pergunta sobre “bronquite alguma vez 

na vida”, e percebeu-se que a identificação de asma por esse questionamento, bronquite 

(26,8%), foi mais elevada do que o critério de “sibilos alguma vez na vida” (23,8%), ou mesmo 

asma diagnosticada (4,9%). Esses dados podem estar relacionados à falta de esclarecimento 

da população quanto à distinção entre a asma e a bronquite, considerando-as erroneamente 

como sinônimos, gerando imprecisão no diagnóstico.16 Esse viés pode ter ocorrido neste 

estudo, cuja prevalência de asma diagnosticada foi muito menor do que a presença de 

sintomas asmáticos. No estudo multicêntrico realizado por Solé et al.,21 o percentual de asma 

diagnosticada pelo médico em cidades da Bahia variou de 6,4%, em Feira de Santana, a 

11,5%, em Vitória da Conquista.

A etiologia da asma é multifatorial, além da susceptibilidade genética, fatores 

ambientais e de estilo de vida influenciam a função do aparelho respiratório e sistema 

imune.22 De acordo com os Italian Studies on Respiratory Disorders in Childhood and the 

Environment (SIDRIA), a asma é resultante da interação entre fatores constitucionais, sexo, 

atencedentes atópicos, fatores ambientais, urbanização, clima, tamanho da família, poluição 

do ar, seja em ambientes externos ou recintos fechados e nível socioeconômico.23 No entanto, 

no presente estudo não se observou associação entre a presença de sintomas asmáticos e 

aspectos sociodemográficos. 

Ponderando-se a distribuição quanto ao sexo, foi constatada uma inversão 

de resultados encontrados por outros autores no Brasil, em que a maioria das crianças 

estudadas foram do sexo feminino, contudo, os sintomas asmáticos nessa faixa etária são 

mais frequentes no sexo masculino.8,12,23 Essa frequência maior entre os meninos pode estar 

relacionada à diferença anatômica do trato respiratório inferior destes, que apresenta um 

diâmetro menor, um tônus das vias aéreas maior e um fluxo pulmonar menor se comparado 

ao das meninas.14,24 
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No que diz respeito ao número de pessoas que residem na casa, a maioria das 

crianças com sintomas asmáticos estão em situação de aglomeração, corroborando com o 

estudo de Ache et al.,17 realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no qual 65,3% das 

crianças possuíam as mesmas circunstâncias de moradia. Segundo Wehrmeister e Peres,25 a 

aglomeração pode levar ao aumento de doenças respiratórias, principalmente nos casos de 

infecções cruzadas entre os habitantes.   

Com relação à renda familiar, Felizola et al.26 também evidenciaram uma 

população socioeconômica menos favorecida. Uma possível inferência para esses dados é o 

fato das pesquisas serem, em sua maioria, realizadas em escolas da rede pública de ensino, 

necessitando, assim, de estudos que possam comparar os dados entre as escolas da rede 

pública e privada.16,26 

Toelle et al.27 verificaram que as crianças com asma usavam mais medicamentos 

quando comparadas às que apresentavam sintomas isolados. No presente estudo foi 

observada significância estatística entre as crianças que consumiam medicamentos e 

apresentaram sintomas asmáticos. Esse achado contrariou as expectativas, tendo em vista 

que o uso apropriado de medicamentos deveria reduzir a presença dos referidos sintomas. 

O achado pode estar relacionado ao baixo quantitativo de crianças estudadas, o que pode 

ocasionar imprecisões na medida de ocorrência de um evento, especialmente em termos 

comparativos. Além disso, não pode ser descartada aqui a possibilidade de causa reversa 

(o desfecho interferindo na exposição), ou seja, como as crianças apresentam sintomas 

asmáticos, elas precisam usar mais medicamentos para o alívio dos sintomas.

A atividade física pode ser um desencadeador da crise asmática, no entanto não 

se observou no presente estudo significância estatística entre a prática de atividade física e a 

presença de sintomas asmáticos. 

A exposição ao fumo intradomiciliar pode ser um fator de risco para o 

desenvolvimento e gravidade da asma.17 Chatkin e Menezes,8 em Pelotas, Rio Grande do Sul, 

encontraram associação entre tabagismo e a ocorrência de asma, quando o tabagismo ocorria 

durante a gestação.

Apesar de existirem fortes evidências de que a sensibilização a alérgenos como 

ácaros, animais domésticos e fungos no domicílio tem papel causal importante na asma, 

neste estudo não se pode afirmar que esses aspectos domiciliares foram determinantes na 

manifestação de sintomas asmáticos. Assim como no estudo de Maia et al.,15 que destaca que 

a prevalência de asma não pode ser explicada totalmente pela hereditariedade, aumento da 

poluição ambiental, tabagismo ativo e passivo ou sensibilização a alérgenos domiciliares. 
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A maioria dos fatores ambientais que predispõe ao surgimento de sintomas 

asmáticos estava presente em uma parcela significativa das crianças estudadas, sendo que a 

presença de cortinas e fogão a lenha na casa tiveram um resultado contrário ao esperado. Esse 

dado instiga análises futuras mais direcionadas. 

A exposição à poeira e à fumaça estão associadas à “falta de ar” de maneira 

estatisticamente significante no presente estudo, corroborando o observado em outro estudo 

realizado com escolares, no qual a poluição esteve associada à redução da função respiratória.28 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados encontrados demonstraram alta prevalência de sintomas asmáticos 

em crianças matriculados nas escolas pesquisadas. Ressalta-se que a maioria dos alunos 

pertence a famílias de baixa renda e com precárias condições socioeconômicas. Entretanto, os 

dados obtidos não permitem fazer inferências de que a classe socioeconômica é fator de risco 

para surgimento dos sintomas, já que tal pesquisa foi realizada apenas em escolas públicas. 

Além disso, esta pesquisa aponta os sintomas asmáticos em escolares como 

um problema de saúde pública, que muitas vezes são invisíveis à gestão e organização dos 

serviços de saúde. Diversas são as causas da invisibilidade desse problema, apesar de sua 

magnitude evidenciar a necessidade de ações direcionadas ao acompanhamento desses 

escolares. A falta de instrução e de informação dos familiares pode atrasar a procurar 

pelos serviços de saúde, fazendo com que essa busca ocorra apenas quando tais sintomas 

comprometem o estado físico geral da criança. Nesse momento a doença asmática 

geralmente já está estabelecida e são reduzidas as chances de prevenção primária, ampliando 

os custos  com o manejo clínico dessa condição.  

Em pesquisas epidemiológicas sobre a temática dos sintomas asmáticos em 

escolares, é importante considerar os dados não revelados em função do subdiagnóstico, 

apontando a necessidade de estratégias de busca de diagnósticos precisos e esclarecimentos 

acerca da asma e dos fatores de risco envolvidos tanto no ambiente escolar, como na 

comunidade e no próprio ambiente familiar. Sendo assim, impõe-se a atuação da equipe 

interdisciplinar na Atenção Primária, tanto no foco preventivo, através de atividades educativas 

em escolas e noções de cuidado em ambiente domiciliar, quanto o aspecto reabilitativo, no 

tratamento ambulatorial dos sintomas. Nesse cenário, o Programa Saúde na Escola (PSE) surge 

no âmbito da Atenção Básica como ferramenta aliada ao cuidado à saúde dos escolares, haja 

vista sua finalidade de promover saúde na escola numa ação intersetorial entre equipes de 

saúde e profissionais da educação. 
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