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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho foi desenvolvido no mestrado em Epidemiologia da Universidade 

Federal de Pelotas, na área de concentração em estudos de Ciclo Vital, fazendo parte do 

projeto Major Awards for Latin America on Health Consequences of Population Change 

financiado pela Fundação Wellcome Trust. 

O projeto de pesquisa foi iniciado no mês de março de 2011 e concluído no mês de 

dezembro de 2012 com dados pertencentes ao estudo de coorte de nascimento de 1993, 

Pelotas, dos acompanhamentos realizados nos anos 2004 e 2008. 

Conforme o regimento do Programa, a presente dissertação de mestrado está composta 

dos seguintes itens: 

1. Projeto de pesquisa: Defendido no mês de dezembro de 2011. A presente versão incorpora 

as modificações sugeridas pela banca examinadora e modificações realizadas ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa. 

2. Trabalho de campo: como o trabalho de campo que originou este projeto já havia sido 

realizado, por indicação do PPGE, foi acompanhada pela mestranda a visita dos 18 anos da 

coorte de 1993 para adquirir experiência de trabalho de campo. 

3. Artigo original: Com o título: Associação Bidirecional entre Sibilância e Problemas de 

Saúde Mental na Adolescência. Coorte de Nascidos Vivos de Pelotas, 1993. O artigo será 

submetido à publicação, após prévia aprovação pela banca e incorporação das sugestões. 

4. Nota para imprensa local: Resumo com os principais resultados a ser enviado para 

imprensa local. 

Alguns dos resultados do presente projeto foram apresentados na modalidade de pôster 

no 8o Congresso ALAT (Associação Latino-americana do Tórax) realizado na cidade de 

Montevideo, Uruguai, em julho de 2012. 
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I. INTRODUÇÃO  

  A asma é uma doença crônica caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas 

que se traduz por um aumento na contratilidade da musculatura do brônquio e na secreção 

brônquica (1). Aproximadamente 300 milhões de pessoas sofrem de asma em nível mundial e 

sua prevalência tem aumentado significativamente em todo o mundo, sendo uma das doenças 

crônicas mais comuns na infância (1, 2). 

Um sintoma altamente sugestivo de asma é a sibilância, cuja prevalência atual varia de 

3% a 34% em crianças de 6-7 anos de idade e de 3% a 32% em adolescentes de 13-14 anos de 

idade, de acordo com a fase III do Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância 

(ISAAC)(2). No Brasil, as prevalências médias de sintomas da asma ativa, segundo o mesmo 

estudo, foram de 24% entre crianças de 6 a 7 anos e 19% em adolescentes de 13 a 14 anos(3). 

 A asma tem um alto custo direto no Brasil, sendo responsável por 18,7% das 

hospitalizações por causas respiratórias(4). Constitui a quarta causa de hospitalizações pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) e a terceira causa de internações entre crianças e adultos 

jovens(4). Em 2005, o custo gerado pelas internações por asma no Brasil foi de 96 milhões de 

reais, o que correspondeu a 1,4% do gasto total anual com todas as doenças(4). A asma tem, 

ainda, um custo indireto, acarretando prejuízos à qualidade de vida do indivíduo, com 

repercussões importantes tanto para ele quanto para sua família(5). Nos adolescentes, em 

especial, a asma pode limitar a realização de atividades diárias, físicas e recreativas, afetar o 

desempenho e a frequência escolares(5). 

Por outro lado, os avanços no desenvolvimento de sistemas de classificação e 

nosologia dos transtornos mentais têm sido substanciais nas últimas três décadas. Esses 

avanços são refletidos na Décima Classificação Internacional de Doenças (ICD-10) (6, 7) e na 

quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico (DSM-IV) (8). 

O termo de transtorno mental, tal como muitos outros termos na medicina e ciência, 

carece de uma definição operacional consistente que cobre todas as possibilidades(8). O 

manual conceitualiza cada transtorno mental como uma síndrome ou um padrão 

comportamental ou psicológico de significância clínica, que está associada ao desconforto, 
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deficiência ou um aumento significativo do risco de morrer ou sofrer incapacidade, dor ou 

perda da liberdade (8). Além disso, essa síndrome ou padrão não deve ser meramente uma 

resposta culturalmente sancionado a um evento particular como a morte de um ente querido 

(8). Seja qual for a sua causa, deve ser considerada como uma manifestação individual de 

disfunção comportamental, psicológica ou biológica (8). 

Segundo a Organização Mundia da Sáude, atualmente millones de pessoas no mundo 

sofrem de trastornos mentales. Em 2004 os transtornos representavam o 13% da carga de 

morbidade mundial, em forma de mortes prematuras e anos perdidos por discapacidade. 

Estima-se que cerca da metade dos problemas de saúde mental começam antes dos 14 anos de 

idade, e que aproximadamente 20% das crianças e adolescentes do mundo apresentam 

problemas de saúde mental. 

Segundo Achenbach (29), para a avaliação das manifestações emocionais em crianças e 

adolescentes, se distinguem dois grandes grupos de sintomas: de internalização e de 

externalização. Os primeiros são aqueles percebidos pela criança e adolescente de forma 

subjetiva ou física, sem uma manifestação comportamental, necessariamente, associada a ele, 

os sintomas de ansiedade, depressão, retraimento, além das manifestações somáticas, são 

exemplos de sintomas desse grupo. Os sintomas de externalização são aqueles manifestados 

de forma claramente comportamental por meio de atos motores, a agressividade e o 

comportamento delinquente são exemplos de sintomas desse grupo. De forma geral, sintomas 

de externalização geram maior impacto negativo sobre o ambiente. Já os sintomas de 

internalização geram maior sofrimento emocional e subjetivo para a própria pessoa. 

Nas últimas décadas, tem-se evidenciado um crescimento na produção científica 

abordando a relação entre asma e problemas de saúde mental, os estudos tratavam os estes 

problemas como consequência direta ou indireta da asma. No entanto, recentemente, há 

evidências de que essa relação possa ter uma abordagem bidirecional(9), indicando que a 

asma pode ser tratada como exposição (10-15) ou como desfecho (10, 12, 13, 15-23) na relação 

com os transtornos mentais. Embora esta associação não seja nova na literatura, ainda gera 

perguntas importantes que um estudo com delineamento longitudinal poderá colaborar ou 

com novas perguntas ou com respostas. 
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No presente projeto de pesquisa, pretende-se analisar a relação entre asma e problemas 

de saúde mental, levando-se em conta a sua possível associação bidirecional. Para isso, serão 

analisados dados da coorte de nascidos vivos de 1993 da cidade de Pelotas, nos 

acompanhamentos realizados em 2004 e 2008, correspondendo às faixas etárias de 11 e 15 

anos de idade, respectivamente. 

1. Estratégias da revisão de literatura 

Foi realizada uma revisão da literatura através de busca nas bases bibliográficas 

Medline e LILACS. Para a busca na base Medline utilizaram-se os termos MeSH, apresentados 

no Tabela 1. Inicialmente foram utilizados os termos MeSH “Asthma” e “Mental Disorders”, 

sendo localizado um total de 1603 artigos. Posteriormente, foram combinados o restante dos 

termos MeSH: "Respiratory Sounds", "Mental Health", "Behavioral Symptoms", "Child 

Behavior", "Adolescent Behavior" "Cohort Studies", "Child" e "Adolescent", sendo 

localizados 188 trabalhos, procedendo-se a leitura dos títulos dos mesmos.  Artigos com 

delineamento longitudinal tiveram prioridade pelo fato de que este tipo de delineamento 

permite avaliar a temporalidade entre desfecho e exposição (24). Foram incluídos também 

artigos que tiveram estudos com adultos jovens até os 21 anos, excluindo da busca os grupos 

etários de adultos e idosos. 

A busca limitou-se a estudos realizados em seres humanos, porém sem limitar o 

período de tempo ou idioma. Foram selecionados 45 artigos para leitura dos resumos e, dentre 

estes, 13 artigos para leitura na íntegra. Dos artigos selecionados dois eram de revisão 

sistemática, tendo sido lidos, mas não contabilizados dentre os artigos de interesse 

apresentados na Tabela 1. Foram identificados, ainda, cinco artigos citados nos artigos 

revisados, sendo que um artigo correspondia a uma revisão sistemática e uma meta-análise. 

Pelas referencias dos três artigos de revisão sistemática identificados, foram selecionados 

quatro artigos de interesse para leitura na integra. Para a redação deste projeto de pesquisa, a 

busca nas bases de literatura se encerrou em Outubro de 2011, totalizando-se 22 artigos de 

interesse. 

A busca na base LILACS identificou três artigos, que não foram incluídos nesta revisão 

por terem delineamento transversal. 
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Tabela 1. Descritores e termos utilizados na busca de literatura na base Medline, com os 
respectivos números de artigos localizados até Outubro de 2011. 

Termos 
Número de artigos localizados 

Localizados Títulos 
revisados De interesse 

1. "asthma" AND "Mental Disorders" 
 

1.603 _ _ 

2. (("Asthma"[Mesh] OR "Respiratory Sounds"[Mesh]) 
AND( "Mental Health"[Mesh] OR "Mental 
Disorders"[Mesh] OR "Behavioral Symptoms"[Mesh] 
OR "Child Behavior"[Mesh] OR "Adolescent 
Behavior"[Mesh]) AND( "Cohort Studies"[Mesh]) AND 
("Child"[Mesh] OR "Adolescent"[Mesh])) 
 

 
188 

 
188 

 
13 

3. Busca nas referências dos artigos  ---- 6 
4. Busca nas tabelas de artigos de revisão sistemática   4 
4. Total de artigos incluídos na revisão  ---- 23 

 
 
 

2. Associação entre asma e problemas de saúde mental na literatura 

A literatura tem mostrado que a associação entre asma e saúde mental pode ser avaliada 

bidirecionalmente nas diversas faixas etárias (9). Sendo assim, decidiu-se apresentar os 

resultados desta revisão seguindo as duas direções entre exposição e desfecho, com base nos 

estudos identificados.  

Chida et al., em 2008, realizaram uma revisão sistemática e meta-análise incluindo artigos 

que avaliavam a associação em uma e/ou na outra direção, entre transtornos mentais e atopias 

(9). Dentre as atopias, a asma foi a mais avaliada (90,7%), indicando forte associação com os 

transtornos mentais em ambas as direções.  

 

2.1. Asma como exposição e problemas de saúde mental como desfecho 

A asma como preditora para problemas de saúde mental vem sendo estudada há alguns 

anos e em diversas partes do mundo, encontrando-se na literatura estudos realizados em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, os quais abordam diferentes faixas etárias (10-

15). A Tabela 2 reúne os artigos longitudinais incluídos na revisão bibliográfica, que 

analisaram a associação entre asma como exposição e transtornos mentais como desfecho. 
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Estudos têm observado que a presença de transtornos mentais em adolescentes asmáticos, 

tais como a depressão, é um fator de risco importante para suicídio, quando comparados com 

adolescentes saudáveis (14, 25).  

Kuo et al. (14),  examinaram 162.766 escolares no Taiwan, com idades entre 11-16 anos, 

com o objetivo de estudar a associação entre asma e mortalidade por suicídio. No início do 

estudo, entre os anos 1995 e 1996, os pais e também os escolares reportaram a presença de 

sintomas atuais, assim como o histórico de asma dos jovens. Os casos de mortalidade foram 

identificados a partir do Sistema de Certificação de Mortes de Taiwan até o final do 

acompanhamento em dezembro de 2007. Durante o período de estudo, foi registrado um total 

de 106 suicídios. Os resultados mostraram que aqueles indivíduos com asma atual e asma no 

passado, ao início de estudo, tiveram maior incidência de suicídios do que aqueles sem asma. 

A associação entre asma e mortalidade por suicídio se manteve significativa após ajuste para 

possíveis fatores de confusão, como sexo, idade, fumo familiar, rinite alérgica e uso de 

tabaco, indicando que o risco de suicídio foi duas vezes maior entre jovens com asma em 

comparação com adolescentes sem asma (14). 

Alati et al., no ano de 2005, estudaram 5.135 crianças aos cinco anos de idade, na 

Austrália (10). Um dos objetivos foi determinar se a asma em crianças, relatada pela mãe, 

estaria associada com sintomas de internalização e de externalização aos 14 anos. Nessa 

segunda avaliação, os transtornos mentais foram relatados pela mãe e avaliados a partir de 

entrevista com o próprio adolescente. Foi observado que a asma esteve diretamente associada 

com o desenvolvimento de sintomas de internalização em adolescentes de sexo masculino, 

tanto quando avaliado pelo relatório da mãe, como quando avaliado no próprio adolescente. 

Por outro lado, a associação não se mostrou consistente entre as meninas, já que foi 

encontrada associação entre asma e sintomas de internalização quando relatado pela mãe, mas 

não quando avaliado na própria participante. A associação entre asma aos cinco anos e 

sintomas de internalização aos 14 anos permaneceu após controle para possíveis fatores de 

confusão (renda familiar, satisfação conjugal e estado de saúde mental materna aos cinco anos 

das crianças) (10). 

Na Nova Zelândia, Goodwin et al. (13), também avaliaram uma coorte de 1.053 

indivíduos, observando que os adolescentes e jovens adultos com asma têm elevados índices 
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de depressão, ansiedade e pânico, em comparação com aqueles sem asma. Os autores 

concluíram que a relação entre asma e transtornos de internalização poderia refletir uma 

associação causa-efeito, em que a asma poderia provocar depressão ou ansiedade (13). No 

entanto, o estudo também sugere que a associação entre a asma e os transtornos depressivos e 

de ansiedade pode refletir os efeitos de um fator de risco comum para as duas condições, que 

consistiria na exposição às adversidades na infância, como dificuldades socioeconômicas 

familiares, instabilidade e conflitos familiares, abuso infantil físico e/ou sexual, e dificuldade 

de adaptação dos pais como problemas de álcool, criminalidade e/ou uso de drogas ilícitas. A 

análise mostrou que após ajuste para um índice de adversidade na infância a partir dos fatores 

referidos acima, as associações entre a asma e os transtornos de ansiedade, depressão e pânico 

diminuíram perdendo a significância estatística (13). 

Outro estudo na Nova Zelândia realizado por Craske et al. (11) com 992 indivíduos, 

avaliou os transtornos de pânico/agorafobia (PDA) e ansiedade, ambos aos 18 ou 21 anos e 

consideraram como preditor a asma diagnosticada por médico aos 15 anos e pelo auto-relato 

dos jovens aos 18 anos. Constataram que, para o sexo feminino, os distúrbios respiratórios 

como chiado no peito, asma leve ou asma moderado a grave aos 15 anos de idade aumentaram 

o risco de PDA aos 18. No sexo masculino, um relato positivo de asma aos 18 anos de idade 

aumentou o risco para PDA aos 21 anos (11). 

Feldman et al.(12), em um estudo realizado em Porto Rico, avaliaram uma amostra de 

1789 indivíduos entre 5 – 18 anos de idade e estudaram a relação entre as crises de asma 

como preditor para a aparição de sintomas de internalização, fazendo referência a condições 

como transtornos depressivos, e/ou qualquer transtorno de ansiedade, em um ano de 

acompanhamento. Observaram que crianças e adolescentes com crises de asma têm maior 

chance de desenvolverem transtornos de internalização, em comparação com as crianças sem 

crises de asma, e que a associação se manteve após ajuste para possíveis fatores de confusão 

(12). 

No Reino Unido, Stevenson et. al. 2003 (15), analisaram 265 crianças com dermatite 

atópica e de uma idade média de 17 meses. Foi avaliada a presença da asma aos 35, 41 e 53 

meses. Os problemas comportamentais foram avaliados pelo Behavior Screening 

Questionnaire (BSQ) quando as crianças tinham em média 35, 41, 47 e 53 meses de idade. Os 
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resultados mostraram que não houve evidência estatística de um impacto significativo do 

tratamento ou estado de asma aos 35 meses na mudança de comportamento aos 41 meses de 

idade. Os autores concluíram que nesta faixa etária os problemas comportamentais não são 

reações psicológicas secundárias de início da asma.  

Em resumo, os achados destes estudos parecem evidenciar que crianças e adolescentes 

com asma desde a infância tendem a apresentar maior ocorrência de problemas de saúde 

mental, sobretudo no que se refere a sintomas de internalização como a ansiedade, a 

depressão e o pânico, sendo também um fator de risco para o suicídio em adolescentes. 

 

 

 



19 

 

Tabela 2. Principais artigos longitudinais avaliando a associação entre asma como exposição e problemas de saúde mental como desfecho, em crianças e 
adolescente. Outubro de 2011. 

Autor – Ano 
(Pais) 

Amostra 
 

Idade Exposição 
(Instrumento) 

Desfecho 
(Instrumento) 

Variáveis de 
ajuste 

Principais resultados 

Alati – 2005 
(Austrália) 
(10) 

N= 5.135 Avaliados 
aos 5 e aos 
14 anos 

Asma aos 5 anos 
(segundo relato 
materno) 

Sintomas de 
internalização e 
externalização aos 14 
anos, segundo relato 
da mãe (CBCL) e 
auto-relato (YSR) 
 

Renda familiar, 
satisfação conjugal 
e saúde 
mental materna. 

Crianças com asma/bronquite aos 5 anos, tiveram 
maior chances de desenvolver sintomas de 
internalização aos 14 anos [OR ajustada= 1,38 
(IC95% 0,86-2,03) para YSR, e OR ajustada = 
1,92(IC95% 1,28-2,88) para CBCL]. 
YSR OR ajustado = meninos 1,85 (IC95% 1,17–
3,41) e meninas 1,10 (IC95% 0.61–1.98) 
CBCL OR ajustado = meninos 2,12 (IC95% 1,17–
13,87) e meninas 1,90 (IC95% 1,09–3,32) 
 

Craske, M. – 
2001 
(Nova Zelândia) 
(11) 
 

N= 992 Avaliados 
aos 3, 15, 
18 e 21 
anos 

Asma 
(Avaliação médica aos 
15 anos) 
(auto-relato aos 18 
anos) 
 

Transtorno de 
Pânico/Agorafobia 
(PDA) e Transtorno 
de ansiedade (ANX) 
aos 18 e 21 anos 
(DIS) (DSM-III-R) 
 

Sexo Para as mulheres o distúrbio respiratório aos 15 anos 
aumentou o risco de PDA aos 18 ou 21 anos. 
Em os homens história positiva de asma aos 18 anos 
de idade aumentou o risco para PDA aos 21 anos. 
 

Feldman – 2006 
(Porto Rico) 
(12) 

N= 1.789 5–18 anos Crises de asma 
(segundo relato dos 
pais) 
 

Sintomas de 
internalização 
(DISC-IV) (DSM-
IV) 

Sexo, idade, zona 
de residência, e 
percepção da 
pobreza. 
  

Crianças com crises de asma têm maior chance de 
ter algum sintoma de internalização [OR ajustada= 
2,1 (IC95% 1,2–3,8)] 
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(Continuação Tabela 2) 
Autor – Ano 

(Pais) 
Amostra 

 
Idade Exposição 

(Instrumento) 
Desfecho 

(Instrumento) 
Variáveis de 

ajuste 
Principais resultados 

Goodwin – 2004 
(Nova Zelândia) 
(13) 

N= 1.053 Avaliados 
nos 
períodos de 
16-18 e 18-
21 anos 

Asma 
(auto-relato) 

Transtornos 
Depressivos e de 
Ansiedade 
(depressão maior, 
transtorno de 
ansiedade e ataque de 
pânico) aos 16-18 e 
aos 18-21 anos. 
(CIDI) (DSM-IV) 

Nível 
socioeconômico, 
educação pais, padrão 
de vida, família 
mono-parental, 
mudanças dos pais, 
violência inter-
parental, castigo 
físico, abuso sexual 
na infância, parental 
problemas de álcool, 
criminalidade dos 
pais, uso de drogas 
lícitas pelos pais. 
 

As associações entre asma e transtornos depressivos 
e de ansiedade foram reduzidas após ajuste para a 
exposição à adversidade na infância: depressão 
maior OR=1,5 (IC95% 1,2–2,0, p<0,01) e ataque 
de pânico OR=1,5 (IC95% 1,0–2,3, p<0,05). Em 
tanto para os transtornos de ansiedade não 
apresento associação OR=1,3 (IC95% 0,98-1,9, p 
=0,06). 
 

Kuo – 2010 
(Taiwan) 
(14) 

N=162.766 11-16 anos Asma 
(relato dos pais) (Auto-
relato) 
(Questionário ISAAC 
escrito e vídeo) 

Mortalidade  
(Casos identificados 
desde Sistema de 
Certificação de 
Mortes de Taiwan) 

Sexo, idade, fumo 
familiar, renitis 
alérgica e uso de 
tabaco. 

O HR ajustado para o suicídio foi de 2,26 (IC95% 
1,43-3,58) para asma atual e 1,76 (IC95% 0,90-
3,43) para asma previa.  
Após o ajuste, três sintomas permaneceram 
significantemente associados com um risco de 
suicídio: chiado pelo exercício (HR= 2,16, p <0,01), 
tosse noturna (HR= 2,37, p <0,05) e chiado severo 
(HR=2,66, p <0,01). 
 

Stevenson – 
2003 
(Reino Unido) 
(15) 

N=265 
crianças 
com 
dermatite 
atópica 
 

17 – 53 
meses 

Asma aos 35 meses 
(relato dos pais) 
(IgE HDM ou IgE GP 
≥0.35 kUA/L) 

Problemas 
comportamentais aos 
41 meses. 
(BSQ) 
 

IgE e tratamento 
dermatite atópica 

Não houve evidências estatísticas de um impacto 
significativo do tratamento ou estado de asma aos 
35 meses na mudança de comportamento aos 41 
meses de idades. 

 
Siglas apresentadas na Tabela 2: YSR = Youth Self Report. CBCL = Child Behavior Checklist. DISC = Diagnostic Interview Schedule for Children. CIDI = Composite 
International Diagnostic Interview. DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DIS = Diagnostic Interview Schedule. BSQ = Behavior Screening 
Questionnaire. OR = Odds Ratio. IC = Intervalo de confiança. HR = Hazard Ratio 
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2.2. Problemas de saúde mental como exposição e asma como desfecho. 

Nas últimas décadas, um número crescente de estudos epidemiológicos tem 

examinado o efeito dos fatores psicossociais sobre a asma (10, 12, 13, 15-23). A Tabela 3 

reúne os artigos de delineamento longitudinal em crianças e adolescentes, que analisaram a 

associação entre problemas de saúde mental como exposição e asma como desfecho. Dentre 

eles, pode-se diferenciar dois enfoques, os transtornos mentais como fator de risco para o 

começo da asma (10, 13, 15, 16) e o efeito dos transtornos mentais sobre os sintomas da asma 

(12, 17-23). 

2.2.1. Problemas de saúde mental como fator risco para incidência da asma 

Os estudos que avaliaram a incidência da asma (10, 13, 15, 16) como consequência 

dos problemas de saúde mental, observaram que sintomas de externalização, tais como o 

comportamento da criança, mostraram-se associados ao aparecimento da mesma. Dentre eles, 

Calam et al. (16) avaliaram 721 crianças no Reino Unido, observando que problemas de 

comportamento aos três anos precederam o aparecimento de sibilância aos cinco anos de 

idade. Stevenson et al. (15) obtiveram resultados semelhantes num estudo realizado também 

no Reino Unido com 265 crianças com dermatite atópica, onde avaliaram a relação entre asma 

e problemas comportamentais quando as crianças tinham em média 35, 41, 47 e 53 meses de 

idade, mostrando que houve associação entre problemas comportamentais em crianças aos 35 

meses de idade e início da asma aos 53 meses de idade. 

Em oposição, Alati et al. em Austrália (10), avaliaram sintomas de internalização em 

5.135 crianças aos cinco anos de idade como preditor da incidência de asma aos 14 anos de 

idade, não identificando associação significativa. 

Goodwin et al. (13) analisaram os transtornos depressivos e de ansiedade em 1.053 

adolescentes na Nova Zelândia. Observaram que a maior exposição à adversidade na infância 

se mostrou associada a um aumento no risco de aparecimento de asma. Os transtornos 

depressivos e de ansiedade não estiveram associados com a mesma, após ajuste para a 

exposição à adversidade na infância. 
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2.2.2. Efeito dos problemas de saúde mental sobre a asma 

Os estudos que avaliaram o efeito dos problemas de saúde mental sobre os sintomas de 

asma (12, 17-23) tiveram resultados distintos. 

Sandberg et al. realizaram dois estudos na Escócia, um no ano 2000 (20) e o outro em 

2002 (21), ambos com 90 crianças de 6-13 anos de idade. A exposição a eventos estressantes 

na vida foi medida utilizando-se o Psychosocial Assessment of Childhood Experiences 

(PACE) e a gravidade da asma foi avaliada com base nos picos de fluxo diários. Em ambos os 

estudos, o stress, crônico e agudo, mostrou-se correlacionado positivamente com maior risco 

de crises de asma. Além disso, no estudo de 2002 foi avaliado se a presença de eventos 

positivos na vida é um fator de proteção para ataques de asma, mostrando que participar em 

reuniões nos clubes com amigos, ganhar prêmios, ser um membro de uma equipe esportiva ou 

ter algum hobby reduziu significativamente o risco de novas crises de asma (21). 

O estudo realizado por Marin et al. (18) no Canadá, avaliou a associação entre estresse 

agudo e crônico medido pelo University of California Los Angeles Life Stress Interview, Child 

Version (UCLALS-CV) e o risco de asma mediante a avaliação de quatro sintomas (tosse, 

chiado, opressão torácica e falta de ar), e a produção de citocinas relacionadas à asma (IL-4, 

IL-5, IL-13 e IFN-γ ) em 147 indivíduos de idade entre 8 a 18 anos. Aqueles indivíduos com 

níveis elevados de estresse agudo e crônico apresentaram aumento da produção de IL-4, IL-5, 

IL-13 e IFN-γ, e também apresentando mais sintomas de asma (18). Entanto Wolf et al. (23), 

em um estudo realizado também em Canadá com uma amostra de 83 indivíduos de idade 

entre 9-18 anos, analisaram características psicológicas de pais e seus filhos que poderiam 

prever mudanças longitudinais nos marcadores inflamatórios (concentração de proteína 

catiônica eosinofílica (ECP) e produção de interleucina-4 (IL-4)) em crianças com asma e em 

um grupo de crianças saudáveis. Os resultados não evidenciaram associação entre estados 

psicológicos de depressão e ansiedade nas crianças e aumento de ECP e IL-4 num período de 

seis meses de acompanhamento. 

McGrady et al. em 2010 (19) avaliaram os níveis de ansiedade em 151 asmáticos com 

idade de 11-18 anos. O estudo mostrou que um maior nível de sintomas de ansiedade foi 

relacionado com uma maior percepção negativa do impacto da asma sobre a vida dos 
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adolescentes. Além disso, a ansiedade se mostrou associada com percepção de maior duração 

dos sintomas da asma e percepção de menor controle dos sintomas da asma. 

O estudo de Feldam et al. (12) realizado em Porto Rico com 1.789 indivíduos, com idade 

de 5-18 anos, não encontrou associação entre sintomas de internalização (depressão e 

ansiedade) no início do estudo e posterior crise de asma. Outro estudo também realizado em 

Porto Rico por Cohen et al. (17), avaliando 1.213 indivíduos de 6-17 anos de idade, observou 

que os indivíduos expostos a abuso físico ou sexual tiveram duas vezes mais chance de 

desenvolver asma, não tendo sido encontrada associação significativa entre a exposição à 

violência e estresse e posterior ocorrência de asma. 

Weil et al., nos Estados Unidos (22), avaliaram 1.528 crianças asmáticas de 4 a 9 anos 

de idade, encontrando que as crianças com sintomas de internalização e externalização 

tiveram mais dias de chiado e um menor estado funcional geral durante os nove meses de 

acompanhamento. 

Pode-se observar que os achados na literatura na relação dos problemas de saúde 

mental tanto para o começo da asma como para o efeito sob os sintomas de esta doença são 

contraditórios, mas ainda evidenciam uma forte relação entre asma e problemas de saúde 

mental em crianças e adolescentes. 
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Tabela 3. Principais artigos longitudinais avaliando associação entre problemas de saúde mental como exposição e asma como desfecho, em crianças e 
adolescentes. Outubro 2011.  

Autor – Ano 
(Pais) 

Amostra 
 

Idade Exposição 
(Instrumento) 

Desfecho 
(Instrumento) 

Variáveis Ajustadas Principais resultados 

Alati – 2005 
(Austrália) (10) 
 

N= 5135 Avaliados 
aos 5 e aos 
14 anos 

Sintomas de 
internalização aos 5 
anos segundo 
relatório materno 
(CBLC) 

Asma aos 14 anos 
(segundo relato 
materno) 

Sexo, história de 
ansiedade e depressão, 
nível socioeconômico 
 

Sintomas de internalização aos 5 anos de idade não 
foram associados com o desenvolvimento de sintomas 
de asma aos 14 anos. 

Calam – 2005 
(Reino Unido) 
(16) 

N= 721 
 

Avaliados 
aos 3 e 5 
anos 

Problemas 
comportamentais aos 
3 anos (ECBI) 

História de chiado 
aos 3 e aos 5 anos 
(segundo relato dos 
pais) 

Asma materna, fumo 
materno e 
expressividade. 
  

Crianças com problemas de comportamento aos 3 
anos tiveram mais chance de desenvolvimento de 
chiado aos 5 anos (OR=8.95; IC95% 2.29–34.93) 
 

Cohen – 2008 
(Porto Rico) 
(17) 

N=1213 6–17 anos Exposição violência 
(ECVS), abuso físico 
ou sexual (TEQ) e 
estresse (SLES) 

Morbidade da asma 
(relato dos pais) 

Idade e sexo, nível 
socioeconômico, 
história familiar de 
asma e doenças 
alérgicas e estresse do 
cuidador 

O estresse e a exposição à violência não foram 
associados com posterior ocorrência de asma. 
Indivíduos com abuso físico ou sexual foi associada 
com duas vezes a chance para posterior asma 
(OR=2,15; IC95% 1,07–4,36; p=0,03). 

Feldman – 
2006 
(Porto Rico) 
(12) 

N= 1789 5–18 anos Sintomas de 
Internalização 
(DISC-IV) (DSM-
IV) 

Crises de asma 
(segundo relato dos 
pais) 
 

Sexo, idade, zona de 
residência, e 
percepção da pobreza. 
  

Os resultados indicam que não existe associação entre 
sintomas de internalização no inicio do estudo e crises 
posteriores de asma. 

Goodwin – 
2004 (Nova 
Zelândia) (13) 

N= 1053 Avaliados 
nos 
períodos 
de 16-18 e 
18-21 anos 

Transtornos 
depressivos e de 
ansiedade aos 16-18 
e aos 18-21 anos. 
(CIDI) (DSM-IV) 

Asma 
(auto-relato) 

Nível socioeconômico, 
educação pais, padrão de 
vida, família mono-
parental, mudanças dos 
pais, violência inter-
parental, castigo físico, 
abuso sexual na infância, 
parental problemas de 
álcool, criminalidade dos 
pais, uso de drogas 
ilícitas pelos pais 

Os resultados mostraram que o aumento da exposição 
à adversidade na infância foi associado com aumento 
do risco de asma. 
Transtornos depressivos e de ansiedade após ajuste 
para a exposição à adversidade na infância não foram 
associados com posterior asma. 
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(Continuação Tabela 3) 
Autor - Ano 

(Pais) 
Amostra 

 
Idade Exposição 

(Instrumento) 
Desfecho 

(Instrumento) 
Variáveis 
Ajustadas 

Principais resultados 

Marin – 2009 
(Canadá) (18) 

N= 147 9 - 18 
anos 

Estresse agudo e 
crônico 
(UCLALSI-CV) 
 

Asma 
(diagnóstico médico) 
Produção de 
interleucina citocinas 
(IL-4,IL-5, IL-13), 
IFN-g 
 

Severidade da 
asma, medicação, 
nível 
socioeconômico 

Crianças com altos níveis de estresse crônico e estresse 
agudo mostraram aumento da IL-4 (β= 8,16, p = 0,01), 
aumento da IL-5 (β= 43,74, p = 0,007), aumento da IFN-
g (β= 11334,98, p = 0,004) e mais sintomas de asma (β= 
0,41, p = 0,024) 

McGrady – 
2010 (USA) 
(19) 

N= 151 
asmáticos 

11-18 
anos 

Ansiedade 
(MASC-10) 

Sintomas de asma 
(Symptoms subscale 
of the PedsQLTM 3.0 
Asthma Module) 

Idade, sexo, 
severidade da asma 

Maior nível de sintomas de ansiedade foi relacionado com 
percepção de maior duração dos sintomas da asma e 
percepção de menor controle dos sintomas da asma. 
 

Sandberg – 
2000 (Escócia) 
(20) 

N= 90 
asmáticos 

6–13 
anos 

Eventos de stress 
psicológico 
(PACE) 
 

Asma 
(pico de fluxo diário) 

Idade, sexo, fumo, 
classe social, fumo 
dos pais, gravidade 
da asma, maior 
adversidade crônica 

Estresse agudo grave acompanhado por alto estresse 
crônico aumenta o risco de novos ataques de asma no 
período de duas semanas (OR 2,98; IC95%: 1,2- 7,38). 
Estresse agudo grave, sem acompanhamento de estresse 
crônico, aumentou o risco de ataques de asma depois de 
quatro semanas (OR 2.17; IC95% 1.32-3.57). 
 

Sandberg – 
2002 (Escócia) 
(21) 

N= 90 
asmáticos 

6–13 
anos 

Evento de vida 
positiva e negativo 
(PACE) 
 

Asma 
(pico de fluxo diário) 

Sexo, idade, classe 
social, gravidade da 
asma, fumo dos 
pais e história de 
asma 
 

O risco de uma exacerbação aguda aumentou mais 
quando os eventos graves ocorreram contra o pano de 
fundo de alto estresse crônico e não foram acompanhados 
por um evento de vida positivo. 
Eventos de vida positivos ocorridos nas últimas seis 
semanas (um pouco antes ou logo após o evento de vida 
grave) reduziu significativamente o risco de uma nova 
exacerbação. 
 

Stevenson – 
2003 (Reino 
Unido) (15) 

N=265 
crianças 
com 
dermatite 
atópica 
 

17 – 53 
meses 

Problemas 
comportamentais 
(BSQ) 
 

Início da asma 
(relato pai) 
(IgE HDM ou IgE 
GP ≥0.35 kUA/L) 
 

IgE e tratamento Problemas comportamentais aos 35 meses de idade 
antecederam o desenvolvimento (início) da asma aos 53 
meses de idade (OR 1.15; IC95% 1.02-1.29). 
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(Continuação Tabela 3) 
Autor - Ano 

(Pais) 
Amostra 

 
Idade Exposição 

(Instrumento) 
Desfecho 

(Instrumento) 
Variáveis 
Ajustadas 

Principais resultados 

Weil – 1999 
(USA) (22) 

N=1.528 
asmáticos 

4 – 9 anos Sintomas de 
externalização e 
internalização 
(CBLC) 
Eventos estressantes 
(PERI) 
 
 

Morbidade da asma 
(relatório cuidador) 
 

Idade, sexo, raça,  
 

Crianças que tiveram ao inicio do estudo problemas de 
saúde mental apresentaram associação com mais dias de 
sibilância e menor estado funcional geral em 
comparação com crianças sem problemas de saúde 
mental. 
 

Wolf – 2008 
(Canadá) (23) 
 

N=83 9 – 18 
anos 

Depressão infantil 
(CDI) 
Ansiedade 
(RCMAS) 
 

Marcadores 
inflamatórios: 
concentração de 
proteína catiônica 
eosinofílica (ECP) e 
produção de 
interleucina-4 (IL-4) 
 

Gravidade da asma 
e uso de 
medicação, idade, 
sexo 

O estudo mostra que os estados psicológicos das 
crianças (depressão e ansiedade) não são associados ao 
aumento de marcadores inflamatórios (ECP e IL-4) num 
período de seis meses de acompanhamento. 

Siglas apresentadas na Tabela 3: CBLC = Child Behaviour Checklist; ECBI = Eyberg Child Behavior Inventory; DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders; DISC = Diagnostic Interview Schedule for Children; CIDI = Composite International Diagnostic Interview; UCLALSI-CV= University of California Los Angeles 
Life Stress Interview, Child Version; MASC-10= Multidimensional Anxiety Scale for Children, 10-item; CIDI-SF = Composite International Diagnostic Interview Short 
Form; PACE= Psychosocial Assessment of Childhood Experiences; BSQ= Behavior Screening Questionnaire; PERI= Psychiatric Epidemiology Research Interview life event 
scale; CDI= Child Depression Inventory; RCMAS= Revised Children’s Manifest Anxiety Scale; ECVS= Exposure to Community Violence Scale; TEQ= Traumatic 
Experience Questionnaire; SLES= Stressful Life Events Scale; OR= Odds Ratio; IC= Intervalo de confiança.  
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II. JUSTIFICATIVA 

A adolescência é uma etapa marcada pelas mudanças físicas e psicológicas, em que o 

jovem está procurando sua identidade, mas também querendo ser igual ao grupo. 

Os estudos que avaliaram asma como exposição em relação aos problemas de saúde 

mental fornecem evidência que crianças e adolescentes com asma tendem a apresentar maior 

risco de problemas de saúde mental, em comparação com aqueles que não têm asma, sendo 

também um fator de risco para o suicídio em adolescentes. Também sabe-se pela literatura 

que adolescentes asmáticos com problemas de saúde mental têm um maior número de 

sintomas e pior controle da doença em comparação com asmáticos sem problemas de saúde 

mental. 

Entretanto, a relação entre problemas de saúde mental e asma ainda não tem sido 

abordada suficientemente para definir a relação causal entre esses fenômenos. 

A posibilidade de realizar um estudo longitudinal que avalie a associação bidirecional 

entre sibilância e problemas de saúde mental em adolescentes pode ser de grande importância, 

já que forneceria conhecimento para enfocar estratégias de prevenção e intervenção. 
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III. OBJETIVOS  

3.1.  Objetivo geral  

 Avaliar a associação bidirecional entre problemas de saúde mental e sibilância em 

adolescentes aos 11 e 15 anos de idade, pertencentes à coorte de nascidos vivos de Pelotas de 

1993. 

 

3.2. Objetivos específicos  

• Avaliar a associação entre: 

o Sibilância aos 11 anos de idade e problemas de saúde mental aos 15, 

o Problemas de saúde mental aos 11 anos de idade e sibilância aos 15. 

 

 

 

IV. HIPÓTESES 

• Os adolescentes com sibilância aos 11 apresentam maiores riscos para apresentar 

problemas de saúde mental aos 15 anos. 

• Os adolescentes com problemas de saúde mental aos 11 anos apresentam maiores 

riscos para sibilância aos 15 anos. 
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V. MODELO TEÓRICO 

 

 

Determinantes demográficos: 
Sexo, idade, raça, educação 

 

Determinantes relacionados 
ao adolescente 

Comportamentais: 
Fumo, álcool, drogas, 

criminalidade, violência 
familiar, eventos estressores 

 

Determinantes 
Socioeconômicos: 

zona de residência, percepção da 
pobreza, nível socioeconômico 

  

Determinantes “Genéticos” 
da doença: 

História 
pessoal de 

asma 

História 
pessoal de 
transtornos 

mentais  

Sibilância aos 11 anos 

Transtornos Mentais aos 
11 anos 

Sibilância aos 15 anos 

Transtornos Mentais aos 
15 anos 

Determinantes Demográficos: 
Sexo, idade, raça, educação 

Determinantes “Genéticos” 
da doença: 

Comportamentais: 
Fumo, álcool, drogas, 

criminalidade, violência 
familiar, eventos estressores 

 

Determinantes 
Socioeconômicos: 

zona de residência, percepção da 
pobreza, nível socioeconômico, 

  

Determinantes relacionados 
aos pais 

 

Historia 
familiar de 

asma 

Transtornos 
mentais na 

família 
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VI. METODOLOGIA DO ESTUDO: 

6.1. Delineamento do estudo. 

O delineamento deste estudo é longitudinal, prospectivo, de base populacional, 

fazendo parte do estudo Coorte de Nascidos Vivos de Pelotas de 1993.  

 

6.2.  Coorte de Nascidos Vivos de 1993. Pelotas, RS. Aspetos metodológicos.  

Todas as crianças nascidas entre 1° de Janeiro e 31 de Dezembro de 1993 no município de 

Pelotas, cujas mães residiam na zona urbana no momento do parto, foram consideradas 

elegíveis para o estudo. Foram realizadas visitas diárias às cinco maternidades da cidade, 

recrutando 5.304 nascimentos ocorridos nos cinco hospitais da cidade em 1993. Somente 16 

(0,3%) foram perdas ou mães que recusaram participar do estudo. 

Os principais objetivos do estudo de Coorte de 1993 foram avaliar as tendências temporais 

em indicadores de saúde ao longo da vida através da comparação com os resultados de outras 

coortes, estudar diferentes aspectos da vida das crianças e seu ambiente familiar, como 

condições pré-natais e perinatais, nutrição e crescimento nos primeiros três anos de vida, 

utilização dos serviços de saúde e informações sobre as mães das crianças. 

Finalmente, a coorte foi composta por 5.249 crianças vivas, as quais vêm sendo 

acompanhadas em diferentes momentos ao longo da vida. Os principais acompanhamentos 

assim como as percentagens de acompanhamento apresentam-se resumidos na Figura 1. Este 

projeto abordará somente os acompanhamentos dos 11 e 15 anos de idade. Tanto no ano de 

2004 como em 2008, todos os participantes e seus responsáveis foram convidados a participar 

em novos acompanhamentos. No acompanhamento de 2004, aos 11 anos de idade, foram 

localizados 4.452 membros da coorte (87,5%). A coleta de dados foi realizada no domicílio 

do adolescente, mediante um questionário dividido em quatro blocos (Anexo 1) e medidas 

como pressão arterial, peso, altura e pregas cutâneas. No acompanhamento de 2008, aos 15 

anos de idade, foram localizados 4.349 adolescentes da coorte (85,7%), sendo as informações 
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coletadas mediante entrevistas no domicílio com aplicação do questionário (Anexo 2) e 

mensurações e exames na central de medidas. 

Durante estas visitas foram coletadas informações relacionadas a características 

socioeconômicas, relacionamento familiar e social, variáveis comportamentais, de 

sexualidade, morbidade, mortalidade, hospitalizações, antropométrica: peso, altura, 

circunferência da cintura, pregas cutâneas, avaliações clínicas: pressão arterial, pulso, 

espirometria, amostras de sangue e saliva. As mensurações foram feitas por entrevistadores 

previamente treinados.  

Estas informações foram armazenadas em banco de dados formados por mais de 2500 

variáveis devidamente digitadas sob um rigoroso controle de qualidade.  

Além destas informações gerais de saúde foram avaliados os transtornos mentais dos 

adolescentes durante as visitas realizadas nos anos de 2004 (11 anos) e de 2008 (15 anos), 

com o Questionário de Capacidades e Dificuldades (Strengths and Difficulties Questionnaire, 

SDQ). Instrumento construído por Robert Goodman do Instituto de Psiquiatria de Londres em 

1997 (26), e validado para uso em crianças e adolescentes no Brasil (27). O SDQ é um 

instrumento que permite detectar possíveis problemas de saúde mental em crianças e 

adolescentes com idades entre 4 a 16 anos e possui três versões: uma para pais, outra para 

professores e outra para as próprias crianças. Também foi avaliada a presença de sibilância 

nos adolescentes da coorte de 1993 aos 11 e 15 anos, com base nas questões utilizadas no 

Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância (ISAAC). 
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Figura 1. Diagrama da Coorte de 1993 e acompanhamentos principais. 

 
 

6.3. Definição operacional dos problemas de saúde mental. 

 Aos 11 anos foi utilizada a versão do SDQ para pais e a versão para os adolescentes. A 

primeira foi aplicada à mãe do adolescente (ou responsável) em forma de entrevista e a versão 

respondida pelo adolescente, foi mediante um questionário auto-aplicado e confidencial. Já 

aos 15 anos, foi usada somente a versão do SDQ para os pais, que foi aplicada nas mães (ou 

responsável) do adolescente. 

O SDQ é composto de 25 itens, que compõem cinco sub-escalas. Quatro delas avaliam 

condutas problemáticas como: Sintomas emocionais, Problemas de conduta, 

Hiperatividade/problemas de atenção e Problemas com colegas. A quinta sub-escala faz 

referência a comportamentos positivos, definida como Conduta pró-social. A pontuação total 

de dificuldades é gerada pela soma dos resultados das sub-escalas de condutas problemáticas, 

que são computados conforme instruções localizadas na página web do SDQ (28). O resultado 

pode variar de 0 a 40, e a pontuação de cada uma das 5 sub-escalas pode variar de 0 a 10, se 

todos os 5 itens forem completados.  

Todos os itens apresentam três possibilidades de pontuação: Falso como 0, Mais ou 

menos verdadeiro como 1, e Verdadeiro como 2. Para prevenir viés nas respostas, existem 5 

itens “inversos”: 2 quando é falso, 0 quando é verdadeiro e 1 continua sendo mais o menos 

verdadeiro (itens pontuação inversa: 7, 11, 14, 21 e 25 do SDQ) (28). A pontuação final pode 

identificar os casos como: Normal, Limítrofe ou Desviante. 

Perinatal 

N=5249 

1993 

1 mês 

N=655 

3 meses 

N=655 

6 meses 

N=1460 

1994 

1 ano 

N=1460 

1997 

4 anos 

N=1460 

2004 

11 anos 

N=5249 

2008 

15 anos 

N=5249 

Visita 

Procurados 

N=649 N=644 N=1414 N=1363 N=1273 N=4452 N=4349 Localizados 

Taxa 99,1% 98,3% 96,8% 93,4% 87,2% 87,5% 85,7% 
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Abaixo, apresenta-se a continuação das pontuações dos sintomas para a definição do 

desfecho e exposição quando o questionário é auto avaliado pelo adolescente (Quadro 1) e 

quando o questionário é respondido pelos pais (Quadro 2). 

Quadro 1. Pontuações do SDQ para auto-avaliação pelo adolescente. 

Adolescente Normal Limítrofe Desviante 

1. Pontuação de Sintomas Emocionais  0 - 5 6 7 - 10 
2. Pontuação de Problemas de Conduta  0 - 3 4 5 - 10 
3. Pontuação de Hiperatividade  0 - 5 6 7 - 10 
4. Pontuação para Problemas com Colegas  0 - 3 4 – 5 6 – 10 
5. Pontuação para Comportamento Pró - social  6 - 10 5 0 - 4 

PONTUAÇÃO TOTAL DE DIFICULDADES  0 - 15 16 – 19 20 - 40 

 
 
  
Quadro 2. Pontuações do SDQ para avaliação pelos pais ou responsável. 

Mãe, pai ou responsável Normal Limítrofe Desviante 

1. Pontuação de Sintomas Emocionais  0 - 3 4 5 - 10 
2. Pontuação de Problemas de Conduta  0 - 2 3 4 - 10 
3. Pontuação de Hiperatividade  0 - 5 6 7 - 10 
4. Pontuação para Problemas com Colegas  0 - 2 3 4 - 10 
5. Pontuação para Comportamento Pro - social  6 – 10 5 0 - 4 
PONTUAÇÃO TOTAL DE DIFICULDADES  0 - 13 14 – 16 17 - 40 

 
 

As pontuações do SDQ do adolescente e dos pais se dividem em três categorias: 

normal, limítrofe e desviante. 

Para o estudo, estas serão re-categorizados numa variável dicotômica: “Desviante” e 

“Não Desviante”, considerando ponto de corte para ser “Desviante” aqueles adolescentes com 

pontuação nos escore total de: ≥17 quando aplicado às mães (ou responsável) e  ≥ 20 quando 

aplicado no adolescente. 
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6.4. Definição operacional de sibilância. 

Apresentam sibilância os adolescentes que responderam positivamente a questão 

realizada nos acompanhamentos aos 11 e 15 anos de idade: 

o Desde <mês> do ano passado, tiveste chiado no peito?  

 

6.5. População alvo. 

Adolescentes de ambos os sexos de 11 e 15 anos, residentes na cidade de Pelotas. 

 

6.6. Critérios de inclusão e exclusão. 

• Critérios de inclusão: Participantes vivos de ambos os sexos, aos 11 e 15 anos de 

idade, pertencentes ao estudo de Coorte de 1993 da Cidade de Pelotas. 

• Critérios de exclusão: adolescentes e pais (ou responsável) com retardo mental 

que o incapacite para responder o questionário. 

 

6.7. Tamanho da amostra e poder estatístico 

Considerando que o estudo será realizado numa população fechada e que os dados já 

foram coletados, calculou-se qual o poder estatístico do estudo para detectar as diferentes 

associações. O cálculo apresenta-se na Tabela 4. 
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Tabela 4. Razões de prevalência e poder estatístico para detectar associações. Estudo de 
Coorte de Nascidos Vivos Pelotas 1993. 

Exposições N (Prevalência) RP Poder 

Sibilância aos 11  SDQ aos 11   
   Não expostos  
   Expostos  

1335 (35,6)  
242 (40,5)  

1,1  30,8%  

Sibilância aos 15  
   Não expostos  
   Expostos  

 
3718 (30,2)  
508 (41,1)  

 
1,4  

 
99,9%  

Sibilância aos 15  SDQ aos 15   
   Não expostos  
   Expostos  

331 (10,5)  
192 (16,6)  

1,58  52,4%  

SDQ aos 11  Sibilância aos 11   
   Não expostos  
   Expostos  

3013 (11,8)  
1409 (17,2)  

1,4  99,8%  

SDQ aos 15  
   Não expostos  
   Expostos  

 
3097 (12,4)  
1138 (16,9)  

 
1,4  

 
96,6%  

SDQ aos 15  Sibilância aos 15   
   Não expostos  
   Expostos  

3790 (25,5)  
523 (36,7)  

1,4  100%  

 

 

 

 

6.8. Modelo de Análises 

Modelo de análise para a associação bidirecional entre sibilância e problemas 

de saúde mental nos adolescentes da Coorte de 1993. 
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6.9. Ética 

 O estudo de coorte de nascidos vivos de 1993 de Pelotas tem a aprovação do Comitê 

de Ética da Faculdade de Medicina da UFPEL. 

 Nos acompanhamentos de 2004 e 2008 foram coletados os termos de consentimento 

informado livre e esclarecido. 

 

11 ANOS 
(N=4.592) 

15 ANOS 
(N=4.349) 

Sibilância 

Problemas de 
saúde mental 

Sibilância 

Problemas de 
saúde mental 

Possíveis variáveis para ajuste (confusão): 

Sexo, cor da pele, renda familiar, escolaridade materna, situação conjugal 
materna, fumo materno, antecedentes de asma familiar, saúde mental 

materna, estádio sexual do adolescente. 
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6.10. Cronograma de atividades

ATIVIDADE 
2011 2012 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Definição do 
tema 

                      

Revisão da 
literatura 

                                            

Elaboração e 
defesa do 
projeto 

                                            

Analises dos 
dados 

                                            

Redação de 
Artigo 

                                          

Defesa da 
dissertação 

                                            

Divulgação dos 
resultados 
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2. TRABALHO DE CAMPO 

 

O Mestrado em Epidemiologia requer que os alunos tenham experiência na realização 

de pesquisas epidemiológicas como parte importante de sua formação. Como os dados 

utilizados para este estudo foram coletados em fases anteriores da coorte de 1993, foi necessário 

complementar a formação do mestrado em técnicas de campo. Portanto, os mestrandos bolsistas 

da Wellcome Trust participaram do último acompanhamento da coorte de 1993, realizado 

durante os meses de setembro de 2011 a março de 2012. Durante o acompanhamento foram 

coletadas informações socioeconômicas, comportamentais e de saúde dos adolescentes, 

medidas antropométricas e amostras biológicas. Mais informações podem ser obtidas no 

Relatório de Trabalho de Campo: acompanhamento dos 18 anos. 

Na preparação deste acompanhamento algumas estratégias foram utilizadas com 

objetivo de localizar os membros da coorte. Estas atividades compreenderam atualização do 

banco de endereço dos 15 anos (2008), identificação de meninos via alistamento militar e 

exame médico obrigatório; visitas aos endereços do acompanhamento anterior com entrega de 

folder explicativo do estudo; chamamento em redes sociais e telefonemas.   

O acompanhamento dos membros da coorte aos 18 anos de idade iniciou em 05 de 

setembro de 2011 e terminou em 17 de março de 2012. O projeto geral da coorte foi intitulado 

“Influências precoces e contemporâneas sobre a composição corporal, capital humano, saúde 

mental e precursores de doenças crônicas complexas na Coorte de Nascimentos de 1993, em 

Pelotas, RS”. 

Das 5249 crianças nascidas vivas em 1993, 163 foram detectadas como óbitos. Dentre 

os 5086 restantes, 4526 foram localizados durante o acompanhamento, sendo que destes, 4106 

foram entrevistados e 3991 realizaram no mínimo um exame de composição corporal. As 

entrevistas foram realizadas na clínica construída junto ao Centro de Pesquisas Amilcar 

Gigante, da Universidade Federal de Pelotas. 

Para o presente projeto, foram utilizados dados dos acompanhamentos de 2004 e 2008, 

quando os indivíduos tinham 11 e 15 anos, respectivamente. As avariáveis utilizadas como 

desfecho e exposição principal, são sibilância e problemas de saúde mental do adolescente. 

Aos 11 anos as variáveis de exposição foram coletadas mediante questionário aplicado à mãe 
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ou responsável pelo adolescente (ANEXO 1). Aos 15 anos a saúde mental do adolescente foi 

pesquisada mediante questionário aplicado à mãe ou responsável, enquanto a sibilância foi 

coletada mediante questionário aplicado ao próprio adolescente (ANEXO 2). Também foram 

empregadas variáveis demográficas, socioeconômicas e comportamentais obtidas através do 

questionário geral, como possíveis fatores de confusão. 
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RESUMO 

Introdução: vários estudos mostram uma associação entre sibilância e problemas de saúde 

mental em crianças e adolescentes. Esta associação pode acontecer bidireccionalmente. 

Objetivo: avaliar de forma longitudinal a associação bidirecional entre sibilância e problemas 

de saúde mental em adolescentes aos 11 e 15 anos de idade. 

Métodos: indivíduos pertencentes à coorte de 1993 da cidade de Pelotas, Brasil, foram 

acompanhados aos 11 e 15 anos de idade. A sibilância foi avaliada pela pergunta “chiado no 

peito nos últimos 12 meses”, com base no Estudo Internacional de Asma e Alergias na 

Infância (ISAAC). Problemas de saúde mental foram avaliados através do questionário 

Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) com aplicação da versão para pais. Para a 

análise, dividiu-se o total de indivíduos em duas amostras, sendo que em cada uma delas 

foram excluídos aqueles adolescentes que apresentavam o desfecho de interesse 

(sibilância/problemas de saúde mental) aos 11 anos. 

Resultados: na análise bruta para problemas de saúde mental aos 11 anos como preditor de 

sibilância aos 15 anos, houve associação estatisticamente significativa para ambos os sexos: 

nos meninos [RI=1,64 (IC95% 1,16;2,31), p=0,005], e nas meninas [RI=1,68 (IC95% 

1,28;2,19), p<0,001]; após ajuste para as variáveis de confusão, a associação se manteve 

somente no sexo feminino [RI=1,66 (IC95% 1,16;2,36), p=0,005]. Quando avaliada a 

sibilância aos 11 anos como preditor de problemas de saúde mental aos15 anos, encontrou-se 

associação significativa na análise bruta, somente para os meninos [RI=1,49 (IC95% 

1,04;2,166), p=0,031].; após ajuste para fatores de confusão, essa associação não se manteve 

estatisticamente significativa (p=0,652). 

Conclusões: meninas com problemas de saúde mental aos 11 anos têm maior risco de 

desenvolver sibilância aos 15 anos. 

Palavras-chaves: asma, sibilância, problemas de saúde mental, adolescentes, estudo de 

coorte. 
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ABSTRACT 

Introduction: several studies have shown an association between wheezing and mental health 

problems in children and adolescents. This association can occur in both directions. 

Objective: to assess longitudinally the bidirectional association between wheezing and 

mental health problems in adolescents at 11 and 15 years of age. 

Methods: individuals belonging to the 1993 birth cohort, in the city of Pelotas, Brazil, were 

followed at 11 and 15 years old. Wheezing was assessed as “presence of wheezing in the last 

12 months”, based on the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). 

Mental health problems were assessed with the questionnaire Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ), with application version for parents. For the analysis, the total of 

subjects was divided in two samples from which teenagers with the outcomes 

(wheezing/mental health problems) at 11 years old were excluded. 

Results: in the crude analysis for mental health problems at age 11 as predictor of wheezing 

at age 15, there was a statistical significant association for both sexes: males [RI = 1.64 (95% 

CI 1.16, 2.31), p = 0.005], and females [RI = 1.68 (95% CI 1.28, 2.19), p <0.001]; after 

adjustment for confounders, the association was maintained only for females [RI = 1.66 (95% 

CI 1, 16, 2.36), p = 0.005]. When wheezing at age 11 was evaluated as predictor of mental 

health problems at 15 years old, there was a statistical significant association in the crude 

analysis only for boys [RI = 1.49 (95% CI 1.04, 2.16), p=0.031]; after adjusting for 

confounders, this association was no longer statistically significant (p = 0.652). 

Conclusions: girls who present mental health problems at age 11 have a high risk for 

developing wheezing at 15 years old.  

Keywords: asthma, wheezing, mental health problems, adolescents, cohort study. 
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INTRODUÇÃO 

A asma é a doença crônica mais comum na infância e adolescência, e sua prevalência vem 

aumentada em todo mundo (1), incluindo Brasil (2). Seu sintoma mais característico é a 

sibilância, cuja prevalência atual varia de 3 a 34% em crianças de 6 a 7 anos de idade, e de 3 a 

32% em adolescentes de 13 a 14 anos de idade, de acordo com dados da fase III do 

Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância (ISAAC) (3). 

Nas últimas décadas tem havido um crescimento na produção científica abordando a relação 

entre asma e problemas de saúde mental. A literatura tem mostrado diferentes explicações 

para esta associação como, por exemplo, o efeito dos sintomas da asma (como sibilância e 

falta de ar) sobre a qualidade de vida do adolescente (4). Estes sintomas podem aparecer em 

episódios recorrentes e variar em sua gravidade interferindo na vida cotidiana do jovem; 

consequentemente, pode ter um efeito social importante, pois a asma é uma causa frequente 

de hospitalização e de absenteísmo escolar (5). Estes prejuízos podem contribuir para o fato 

de que adolescentes com asma apresentem problemas de saúde mental como episódios de 

angústia, ansiedade e depressão (4, 6). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca da metade dos problemas de saúde mental 

começam antes dos 14 anos de idade (7). Estima-se que, aproximadamente, 20% das crianças 

e adolescentes do mundo apresentam problemas de saúde mental (7). Em países de alta renda, 

a prevalência de problemas de saúde mental em crianças e adolescentes varia entre 9 a 16% 

(8). Já na América Latina e Caribe, a prevalência parece ser mais elevada, variando de 15 a 

21% (9). 

Uma meta-análise realizada com aproximadamente 5000 crianças e adolescentes, entre 4 a 19 

anos de idade, mostrou que aqueles indivíduos com asma apresentam mais problemas de 

saúde mental, especialmente problemas de internalização, como depressão e ansiedade, do 

que crianças e adolescentes sem asma (10). 

Vários estudos longitudinais também avaliaram os efeitos dos problemas de saúde mental 

sobre o transcorrer da asma, detectando uma piora da morbidade da asma naquelas crianças e 

adolescentes com problemas de saúde mental (11-15). Ainda foi estudada a associação 

inversa, ou seja, problemas de saúde mental como preditores da incidência de asma (16-18). 

Recentemente, surgiram evidências de que esta associação possa ser bidirecional (19). A 

revisão sistemática e meta-análise de Chida e cols. investigou a associação dos problemas de 

saúde mental sobre doenças atópicas, em uma e/ou em outra direção, incluindo estudos 
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longitudinais com crianças, adolescentes e adultos. Dentre as doenças atópicas, a asma foi a 

mais avaliada nesta revisão. Os autores encontraram associação positiva e bidirecional entre 

problemas de saúde mental e incidência e prognóstico, tanto de asma como de outras atopias 

(19). 

A adolescência é uma etapa marcada pelas mudanças físicas e psicológicas, em que o jovem 

está procurando sua identidade, mas também querendo ser igual ao grupo; a presença de 

doenças como a asma e/ou problemas de saúde mental são importantes na medida em que 

impõem detrimento na vida dos adolescentes e também porque interferem no 

desenvolvimento psicossocial e educacional dos mesmos, podendo afetar sua vida adulta. 

O presente estudo objetivou avaliar a associação bidirecional entre problemas de saúde mental 

e sibilância em adolescentes de 11 e 15 anos pertencentes à Coorte de Nascidos Vivos de 

Pelotas, 1993. 
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MÉTODOS 

Todas as crianças nascidas entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 1993, nas cinco 

maternidades do município de Pelotas, sul do Brasil, e cujas mães residiam na zona urbana da 

cidade no momento do parto, foram consideradas elegíveis para o estudo. Dos 5.304 

nascimentos, somente 16 (0,3%) foram perdas ou mães que recusaram participar do estudo. A 

coorte foi composta por 5.249 crianças vivas, as quais vêm sendo acompanhadas em 

diferentes momentos ao longo da vida. Maiores detalhes relacionados à metodologia da coorte 

de nascidos vivos de 1993 foram publicados previamente (20-22). 

Este estudo abordará os acompanhamentos realizados nos anos de 2004 e 2008, nos quais os 

participantes tinham 11 e 15 anos, respectivamente. No ano de 2004, foram localizados 4.452 

membros da coorte (87,5%). A coleta de dados foi realizada no domicílio do adolescente, por 

meio de questionário padronizado e tomada de medidas como pressão arterial, peso, altura e 

pregas cutâneas. No acompanhamento de 2008 foram localizados 4.325 adolescentes da 

coorte (85,7%), sendo a maioria das informações coletadas mediante entrevistas no domicílio 

com aplicação do questionário, e com alguns exames em uma central de medidas. 

Em ambos os acompanhamentos, os problemas de saúde mental dos adolescentes foram 

avaliados através do Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), validado para 

aplicação em crianças e adolescentes no Brasil (23). O SDQ permite detectar possíveis 

problemas de saúde mental em crianças e adolescentes com idades entre 4 a 16 anos. Possui 

três versões de aplicação: uma para pais, outra para professores e outra para os próprios 

adolescentes a partir dos 11 anos. No acompanhamento de 2004, foi utilizada a versão do 

SDQ para pais e a versão para os adolescentes. A primeira foi aplicada à mãe do adolescente 

(ou responsável) em forma de entrevista, e a versão respondida pelo adolescente foi mediante 

um questionário auto-aplicado e confidencial. Já no acompanhamento de 2008, foi usada 

somente a versão do SDQ para os pais, tendo sido aplicada às mães (ou responsável) do 

adolescente. Para o presente artigo foi utilizada somente a versão para os pais. O SDQ inclui 

25 perguntas, que compõem cinco sub-escalas. Quatro delas avaliam condutas problemáticas 

como: sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade/problemas de atenção e 

problemas com colegas. A quinta sub-escala faz referência a comportamentos positivos, 

definida como conduta pró-social. A pontuação total de dificuldades é gerada pela soma dos 

resultados das sub-escalas de condutas problemáticas. O resultado pode variar de 0 a 40, e a 

pontuação de cada uma das 5 sub-escalas pode variar de 0 a 10, se todos os 5 itens forem 

completados. Para problemas de saúde mental como exposição aos 11 anos e desfecho aos 15, 
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gerou-se uma variável dicotômica considerando-se o escore total do SDQ com ponto de corte 

maior ou igual a 17 pontos como indicativo de “desviante”, e menor do que 17 pontos como 

“normal/limítrofe”. Este ponto de corte foi escolhido para evitar falso-positivos neste estudo 

de base populacional. 

A sibilância foi avaliada também aos 11 e 15 anos de idade com base na questão utilizada 

no Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância (ISAAC) (24): presença de chiado no 

peito nos últimos doze meses. Tanto como exposição aos 11 anos ou como desfecho aos 15 

anos, a sibilância foi analisada como variável dicotômica (sim/não). 

Os possíveis fatores de confusão coletados no acompanhamento dos 11 anos e incluídos neste 

estudo foram: cor da pele (branca/não branca), índice de bens (quintis), escolaridade da mãe 

(anos completos), saúde mental da mãe avaliada com o instrumento SRQ-20 (escore total de 0 

a 20 pontos), fumo materno (sim/não), situação conjugal da mãe (com companheiro/sem 

companheiro) e antecedente de asma dos pais do adolescente (sim/não). Quanto ao 

acompanhamento dos 15 anos ainda foram incluídas as variáveis: estágio de maturação sexual 

(Tanner) avaliada pelo tamanho das mamas e quantidade dos pêlos púbicos no sexo feminino, 

e do tamanho dos genitais e quantidade dos pêlos púbicos no sexo masculino, e por último a 

idade do inicio da menarca (anos). 

No presente estudo, para analisar a associação entre sibilância e problemas de saúde mental, 

dos 11 aos 15 anos, de forma bidirecional, dividiu-se a amostra em duas como está 

representado na Figura 1. Em cada um das amostras foram excluídos aqueles adolescentes que 

apresentavam o desfecho de interesse (sibilância/problemas de saúde mental) aos 11 anos. 

Posteriormente, avaliou-se em cada amostra a associação da exposição aos 11 anos e o 

desfecho aos 15 anos (Figura 1). A amostra 1 avaliou a incidência de sibilância dos 11 aos 15 

anos, após a exclusão daqueles que relataram sibilância aos 11 anos (n=597), tendo sido 

composta por 3751 jovens. A amostra 2 avaliou a incidência de problemas de saúde mental 

dos 11 aos 15 anos e foi composta por 2893 adolescentes que não apresentaram SDQ 

desviante aos 11 anos após exclusão de 1410 adolescentes (Figura 1). 

Analisou-se a frequência das diferentes variáveis independentes com seus respectivos 

intervalos de confiança (IC 95%) para cada amostra, segundo o sexo. Na amostra 1 realizou-

se análise com teste do qui-quadrado de Pearson para avaliar a incidência cumulativa de 

sibilância dos 11 aos 15 anos, segundo categoria do SDQ aos 11 anos. Foi realizada análise de 

regressão de Poisson bruta e ajustada para fatores de confusão, para analisar a razão de 

incidência de sibilância dos 11 aos 15 anos, segundo SDQ aos 11. Para a amostra 2, avaliou-
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se a incidência cumulativa de problemas de saúde mental dos 11 aos 15 anos, segundo 

sibilância aos 11 anos através do teste do qui-quadrado de Pearson. A razão de incidência de 

problemas de saúde mental dos 11 aos 15 anos, segundo sibilância aos 11 anos, foi analisada 

através da regressão de Poisson bruta e ajustada para fatores de confusão. Ainda foi realizada 

uma análise complementar utilizando o SDQ aos 15 anos como “variável continua”. Utilizou-

se o teste t para examinar a associação entre a média do SDQ aos 15 anos, segundo a 

sibilância aos 11. Também analisou-se a associação entre sibilância aos 11 anos e o escore 

total do SDQ aos 15 anos com regressão linear simples e múltipla, ajustando para possíveis 

fatores de confusão. Todas as análises foram estratificadas por sexo. Foi realizado o cálculo 

do poder estatístico para as duas amostras, com um nível de significância de 5%. Todos os 

testes foram realizados no programa estatístico STATA 12.0. 

Todos os acompanhamentos tiveram a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da UFPEL e os participantes (mães e adolescentes) assinaram o termo de 

consentimento informado livre e esclarecido. 
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Figura 1. Processo de seleção das amostras para a análise bidirecional entre sibilância e problemas de saúde mental. 
Acompanhamento dos 11 e 15 anos de idade. Coorte de nascidos vivos de Pelotas, 1993. 
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RESULTADOS 

Do total de adolescentes acompanhados aos 11 anos (N=4.452), obteve-se informação sobre 

sibilância nos últimos doze meses para 97,7% deles (N=4.348); quanto às informações do 

SDQ aos 11 anos, as informações obtidas foram para 96,7% (N=4.303) (Figura 1). A 

incidência de sibilância dos 11 aos 15 anos (amostra 1) foi diferente entre os sexos (p=0,001), 

com uma incidência maior entre as meninas de 10,4% (IC95% 9,0;9,1), em comparação com 

os meninos 7,2% (IC95% 6,0;8,4)] (dados não apresentados em tabelas). A média no escore 

total do SDQ aos 15 anos (amostra 2) nas meninas foi de 10,1 pontos (IC95% 9,8;10,4), e nos 

meninos esteve em 9,2 pontos (IC95% 8,9;9,5), sendo estatisticamente diferente entre os 

sexos (p<0,001) (dados não apresentados em tabelas). 

A seguir são apresentados os resultados por subitens, sendo primeiramente apresentada a 

descrição das variáveis independentes das duas amostras e, a seguir, os resultados de cada 

desfecho. 

 
Descrição das amostras 1 e 2. 
Na Tabela 1 apresentamos a descrição estratificada por sexo para as duas amostras. Na 

amostra 1, as variáveis independentes estágio de maturação sexual e SDQ aos 11 anos foram 

as que apresentaram diferença significativa entre os sexos. A maior parte dos meninos 

alcançou o quarto e quinto estágio de maturação sexual, enquanto a maior parte das meninas 

esteve no terceiro e quarto estágio de maturação sexual. Em relação ao SDQ, a prevalência de 

SDQ desviante aos 11 anos foi maior nos meninos (32,9%) do que nas meninas (27,6%). Em 

relação à amostra 2, foram observadas diferenças significativas entre os sexos para as 

variáveis cor da pele, estágio sexual e sibilância aos 11 anos. Cerca de 70% dos meninos 

referiram cor da pele branca, contra cerca de 68% das meninas. Para a variável estágio de 

maturação sexual, a maioria dos meninos alcançou o quarto estágio (39,7%), enquanto a 

maioria das meninas esteve no terceiro estágio (41,7%). Ainda cabe ressaltar que a 

prevalência de sibilância aos 11 anos foi maior entre os meninos (13,4%) do que entre as 

meninas (10,5%). 

 
Desfecho: sibilância aos 15 anos. 

Na Tabela 2 apresenta-se a análise da incidência cumulativa (InC) de sibilância dos 11 aos 15 

anos, segundo SDQ categórico aos 11 anos, estratificada por sexo. Dentre aqueles que 

apresentaram SDQ desviante, a InC de sibilância foi maior entre as meninas (14,5%) do que 
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entre os meninos (9,4%). O risco de sibilância dos 11 aos 15 anos na análise bruta, para os 

meninos, foi 64% maior naqueles que tinham SDQ desviante comparado àqueles com SDQ 

normal/limítrofe. Após ajuste para fatores de confusão, houve perda de significância 

estatística, embora tenha permanecido cerca de 40% de maior risco para sibilância nos 

meninos com SDQ desviante. Dentre as meninas, observou-se cerca de 70% de maior risco 

para sibilância dentre as que tiveram SDQ desviante, mesmo após ajuste para fatores de 

confusão (Tabela 2), com significância estatística na análise bruta e ajustada. 

A análise da razão de incidência da sibilância dos 11 aos 15 anos, segundo as cinco sub-

escalas do SDQ aos 11 anos, mostrou associação para duas sub-escalas no sexo masculino: 

problemas emocionais [RI=1,45 (IC95% 1,02;2,05); p=0,038], e problemas com colegas 

[RI=1,52 (IC95% 1,06;2,19); p=0,025], após ajuste para fatores de confusão estas associações 

perderam significância estatística: p=0,391 e p=0,212, respetivamente. Já para o sexo 

feminino, a análise bruta mostrou associação com quatro das cinco sub-escalas do SDQ: 

sintomas emocionais [RI=1,40 (IC95% 1,08;1,83); p=0,013], problemas de conduta [RI=1,45 

(IC95% 1,09;1,91); p=0,008], hiperatividade [RI=1,66 (IC95% 1,25;2,21); p=0,001], e 

problemas com colegas [RI=1,74 (IC95% 1,32;2,28); p<0,001]. Depois de ajustar para 

confusão somente duas sub-escalas mantiveram associação: hiperatividade [RI=1,49; IC95% 

1,05;2,12); p=0,027] e problemas com colegas [RI=1,69 (IC95% 1,21;2,37); p=0,002] (dados 

não apresentados em tabelas). 

 
Desfecho: problemas de saúde mental aos 15 anos. 

Na Tabela 3, são apresentadas as análises de incidência cumulativa (InC) de problemas de 

saúde mental dos 11 aos 15 anos, segundo sibilância aos 11 anos, estratificada por sexo. Para 

o sexo masculino, a InC de SDQ desviante aos 15 anos foi maior (16,5%) entre aqueles que 

apresentavam sibilância aos 11 anos, enquanto que no sexo feminino não houve associação na 

InC de SDQ desviante (p=0,207). Na análise bruta, o risco relativo de apresentar problemas 

de saúde mental dos 11 aos 15 anos para o sexo masculino foi de 49% naqueles que 

apresentavam sibilância aos 11 anos, porém nas mulheres não houve associação (p=0,201). 

Depois do ajuste para fatores de confusão, a associação observada nos meninos não se 

manteve significativa (p=0,652) (Tabela 3). 

Quando avaliada a razão de incidência de problemas de saúde mental dos 11 aos 15 anos 

segundo sibilância aos 11 anos e utilizando as cinco sub-escalas do SDQ, para o sexo 

masculino a análise bruta mostrou associação na sub-escala de problemas emocionais 
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[RI=1,33 (IC95% 1,03;1,73); p=0,031], perdendo a significância após ajuste para fatores de 

confusão (p=0,240). Já para o sexo feminino, tanto na análise bruta como ajustada, não houve 

associação entre sibilância aos 11 anos e as cinco sub-escalas aos 15 anos (p>0,005) (dados 

não apresentados em tabelas). 

Na análise adicional avaliando o escore total do SDQ como variável contínua, os achados 

foram similares aos obtidos com o SDQ categórico. A média no score total de SDQ aos 15 

anos foi maior para os meninos que haviam apresentado sibilância aos 11 anos [10 pontos 

(IC95% 9,2;10,9); p=0,031]; já nas meninas, a média do SDQ aos 15 anos não foi diferente 

entre aquelas meninas com sibilância aos 11 anos [10,6 pontos (IC95% 9,7,11,6); p=0,238]. 

Na análise de regressão linear bruta encontrou-se associação significativa entre o escore de 

SDQ aos 15 anos e sibilância aos 11 anos, somente para o sexo masculino. Os meninos que 

tiveram sibilância aos 11 anos apresentaram, em média, 0,98 pontos [(IC95% 0,09;1,87); 

p=0,031] a mais no escore do SDQ em relação aos que não tiveram sibilância aos 11 anos. 

Para as meninas não se encontrou associação [β=0,59 (IC95% -0,39;1,57); p=0,238]. Após 

ajustar para potenciais fatores de confusão, não se observou associação significativa para 

ambos os sexos (dados não apresentados em tabelas). 
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DISCUSSÃO 

Nossos achados apontam para ausência de associação entre sibilância aos 11 anos e problemas 

de saúde mental aos 15 anos, para ambos os sexos, após ajuste para fatores de confusão. Por 

outro lado, no sexo feminino, a presença de problemas de saúde mental aos 11 anos 

apresentou associação positiva com a incidência de sibilância entre os 11 e 15 anos, tanto na 

análise bruta como ajustada. 

 
Problemas de saúde mental aos 15 anos como desfecho e asma como exposição 

A diversidade de instrumentos para coletar e avaliar problemas de saúde mental torna difícil a 

comparação entre os achados da literatura (25). A maioria dos estudos mostra uma associação 

entre asma ou sintomas de asma como preditor de alguns problemas de saúde mental (16, 26-

28). Por exemplo, o estudo de Alati e cols., mostrou que crianças com asma/bronquite aos 

cinco anos de idade tiveram maior chance de desenvolver sintomas de internalização aos 14 

anos (16); Feldman e cols. também detectaram que crianças e adolescentes com crises de 

asma têm maior chance de terem algum sintoma de internalização após um ano de 

acompanhamento (27). O estudo de Goodwin e cols. avaliou esta associação em adolescentes 

e adultos jovens e, mesmo após ajuste para fatores de confusão, a asma se manteve associada 

como preditor para depressão maior [OR=1,5 (IC95% 1,2–2,0, p<0,01)] e ataque de pânico 

[OR=1,5 (IC95% 1,0–2,3, p<0,05)] (28).  O estudo de Craske e cols., avaliando a relação 

entre asma e transtorno de pânico/agorafobia (TPA), mostrou que mulheres com asma aos 15 

anos tiveram um aumento no risco de TPA aos 18 ou 21 anos; para o sexo masculino, ser 

portador de asma aos 18 anos de idade aumentou o risco de TPA aos 21 anos (26). 

O estudo de Stevenson e cols., realizado com 265 crianças com dermatite atópica, analisou a 

associação de asma aos 35 e 41 meses de idade como preditor de problemas comportamentais 

aos 41, 47 e 53 meses de idade. O comportamento das crianças foi avaliado através do 

questionário Behavior Screening Questionnaire (BSQ). Este instrumento é uma entrevista de 

triagem semiestruturada com uma série de perguntas dirigidas aos pais sobre a saúde, 

comportamento e desenvolvimento nas últimas quatro semanas da criança. Os resultados 

mostraram que não houve evidência estatisticamente significativa da asma sobre os problemas 

comportamentais das crianças (18). 

Recente estudo de Loerbroks e cols. (29), realizado em 57 países, com indivíduos adultos, 

mostrou um odds ratio de 3,06 (IC95% 2,75-3,40) para sibilância, em indivíduos com 

episódio depressivo maior (29).  
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Sabe-se, pela literatura, que as características psicológicas dos pais ou cuidadores estão 

associadas tanto com asma quanto com problemas de saúde mental das crianças e 

adolescentes. No presente estudo, foi possível ajustar o modelo de análise para saúde mental 

da mãe avaliada através do SRQ-20. O ajuste para esta variável fez com que a associação na 

amostra geral entre sibilância como preditor de problemas de saúde mental tenha perdido a 

significância estatística. 

Também não pode ser descartado o baixo poder estatístico obtido para analisar a associação 

entre sibilância aos 11 anos e problemas de saúde mental aos 15 anos (50% poder). 

 
Incidência de sibilância dos 11 aos 15 anos como desfecho e problemas de saúde mental 

como exposição 

Os achados na literatura sobre a associação entre problemas de saúde mental e incidência de 

asma posteriormente são mais contraditórios. Na recente revisão de literatura de Tibosch e 

cols.(30), apenas dois estudos (17, 18) detectaram tal associação, sendo que cada um avaliou 

os problemas comportamentais nas crianças com instrumentos diferentes. No estudo de Calam 

e cols. foi utilizado o questionário Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI), composto por 

uma lista de 36 problemas comportamentais comuns. Os resultados do estudo de Calam 

indicaram que problemas comportamentais aos 3 anos estiveram  associados à incidência de 

sibilância aos 5 anos (17). O estudo de Stevenson e cols. utilizou o questionário BSQ, o qual 

avalia 12 aspectos do comportamento na criança, a frequência, intensidade e duração dos 

mesmos, mostrando que problemas comportamentais aos 35 meses foram um significativo 

preditor para a incidência de asma aos 53 meses (18). O estudo de Alati e cols. (16) que 

avaliou a associação entre sintomas de internalização em crianças aos 5 anos e a incidência de 

asma em adolescentes aos 14 anos não mostrou associação estatisticamente significativa nesta 

direção. 

Várias teorias têm sido propostas para explicar os mecanismos que relacionam problemas de 

saúde mental e aparecimento da asma. Fatores genéticos, imunológicos, neurais, endócrinos e 

comportamentais têm sido sugeridos como a ligação entre características psicológicas e o 

aparecimento e gravidade da asma (31-33). Sabe-se que o estresse pode causar algumas 

doenças atópicas ou exacerbação das mesmas, assim como vários outros fatores, tais como: 

condições ambientais, nível socioeconômico baixo ou alto dependendo de onde foi realizado o 

estudo, história familiar de asma ou atopia, tabagismo ativo ou passivo, obesidade, realização 

de exercício físico, falta de adesão ao tratamento, dentre outros (19). Em nosso estudo, a 
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associação de problemas de saúde mental levando à sibilância se manteve significativa, no 

sexo feminino, mesmo após controle para alguns desses fatores, como tabagismo, situação 

socioeconômica e história familiar. No sexo masculino, houve perda da significância 

estatística ao ser introduzido no modelo de ajuste a variável SRQ-20 materno. Não pode ser 

descartado que o fato das meninas apresentarem mais problemas de internalização na 

adolescência poderia ser uma explicação para o resultado aqui encontrado (34). 

O achado desta associação sugere que caminhos fisiológicos diretos possam estar envolvidos 

na mesma, ou seja, fatores psicossociais poderiam ser determinantes de sintomas de asma 

naqueles indivíduos já predispostos, através do desequilíbrio do sistema imune e, 

consequentemente, atuando no processo inflamatório (35) característico da asma. 

Dentre as limitações de nosso estudo pode ser citado o fato de que o questionário SDQ pode 

ser aplicado a pais, professores e aos próprios adolescentes, sendo que neste estudo foi 

utilizada apenas a versão dos pais, o que, consequentemente, restringe a generalização dos 

nossos resultados e talvez alguns problemas que poderiam aparecer, se as demais versões 

tivessem sido aplicadas, não tenham ocorrido. Principalmente em relação aos problemas 

emocionais, já que o relato dos pais sobre sintomas de ansiedade e depressão nos filhos é 

menos confiável do que o auto-relato do adolescente (36). Outra limitação a considerar é o 

relato da mãe (aos 11 anos) e auto-relato do adolescente (aos 15 anos) sobre a presença de 

chiado no peito nos últimos 12 meses, que pode ser afetado por algum viés de informação. 

Ainda não pode ser descartada no presente estudo, a possibilidade de confusão residual, pois 

apesar do ajuste para vários fatores de confusão, há alguns confundidores e mediadores não 

incluídos neste estudo; adesão ao tratamento, por exemplo, e suporte social podem exercer um 

papel importante na cadeia bidirecional asma-problemas de saúde mental. Por último, a falta 

de informação no período entre ambos acompanhamentos e tempo de avaliação de ambos 

desfechos (sibilância nos últimos 12 meses e SDQ nos últimos 6 meses), faz possível que 

casos incidentes tanto para sibilância como para problemas de saúde mental entre os 12 e 13 

anos não tenham sido identificados aos 15 anos. 

Não obstante estas limitações, este estudo tem a força de ser prospectivo permitindo avaliar a 

temporalidade das associações. Além disto, a taxa de mais de 85% de resposta em ambos 

acompanhamentos e o fato de ser uma coorte de base populacional representam outras 

vantagens do mesmo, diminuindo um possível viés de auto-seleção. O estrito controle de 

qualidade ao que foram submetidos os dados em ambas coletas garante uma boa qualidade 

das informações. 
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Mais investigações sobre o tema poderão contribuir para o entendimento desta associação nas 

duas direções estudadas, principalmente, através de estudos longitudinais com adolescentes. 

Outro questionamento a ser respondido em estudos futuros diz respeito às diferenças dos 

achados, segundo o sexo, que ainda é limitada na literatura. 
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Tabela 1. Descrição geral das duas amostras selecionadas para análise bidirecional da associação entre sibilância e problemas de saúde mental, estratificadas por sexo. 
Coorte de nascidos vivos de Pelotas, 1993, Brasil. 

 Amostra 1∞ Amostra 2π 
Variável Homem Mulher Valor p Homem Mulher Valor p  

N % (IC95%) N % (IC95%)  N % (IC95%) N % (IC95%)  
Cor da pele†₤           
   Branca 1191 68,5(66,3;70,6) 1248 65,5(63,4;67,7) 0,060* 968 71,8(69,4;74,2) 1049 68,4(66,1;74,2) 0,045* 
   Não Branca 549 31,6(29,4;33,7) 657 34,5(32,4;36,6)  380 28,2(25,8;20,6) 485 31,6(29,3;33,9)  
Índice de Bens†₤           
   Quintil 1 (menor) 343 20,2(18,3;22,2) 342 18,5(16,8;20,3) 0,279* 235 17,8(15,8;19,9) 240 15,9(14,1;17,8) 0,372* 
   Quintil 2 332 18,9(17,1;20,1) 364 19,7(17,9;21,5)  225 17,1(15,1;19,1) 265 17,6(15,7;19,5)  
   Quintil 3 321 18,9(17,1;20,8) 398 21,6(19,7;23,4)  247 18,7(16,6;20,8) 316 20,9(18,9;23,0)  
   Quintil 4 342 20,2(18,3;22,1) 377 20,4(18,6;22,3)  279 21,1(18,9;23,4) 330 21,9(19,8;23,9)  
   Quintil 5 (maior) 357 21,1(19,1;23,0) 365 19,8(17,9;21,6)  332 25,2(22,8;27,5) 356 23,6(21,5;25,8)  
Escolaridade materna (anos)† ₤           
   Média 1660 7,7(7,5;7,9) 1818 7,7(7,5;7,9) 0,878** 1269 8,2(8,0;8,5) 1451 8,2(7,9;8,4) 0,649** 
Fumo materno†₤           
   Não 831 47,5(45,2;49,8) 866 45,5(43,3;47,8) 0,237* 674 49,8(47,1;52,4) 751 48,9(46,4;51,4) 0,623* 
   Sim 919 52,5(50,2;54,9) 1036 54,5(52,2;56,7)  680 50,2(47,6;52,9) 786 51,1(48,6;53,6)  
Historia asma familiar†₤           
   Não 1188 68,9(66,7;71,1) 1281 68,5(66,4;70,6) 0,775* 909 67,9(65,4;70,4) 1039 68,5(66,1;70,8) 0,749* 
   Sim 536 31,1(28,9;33,3) 590 31,5(29,4;33,6)  430 32,1(29,6;34,6) 479 31,6(29,2;33,9)  
SRQ materno†₤           
   Média 1741 7,0(6,8;7,2) 1898 6,9(6,7;7,1) 0,181** 1346 6,2(5,9;6,4) 1535 6,2(6,0;6,4) 0,801** 
Situação conjugal mãe†₤           
   Com companheiro 1355 77,5(75,5;79,4) 1439 75,6(73,6;77,5) 0,177* 1053 77,8(75,6;79,9) 1186 77,1(74,9;79,2) 0,650* 
   Sem companheiro 394 22,5(20,6;24,5) 465 24,4(22,5;26,4)  301 22,2(20,0;24,4) 353 22,9(20,8;25,0)  
Estágio de maturação sexual‡¥         

1º 15 1,3(0,6;1,9) 57 3,1(2,3;3,9) <0,001* 19 1,9(1,1;2,8) 34 2,3(1,6;3,1) <0,001* 
2º 77 6,4(5,0;7,8) 258 14,1(12,6;15,8)  61 6,3(4,8;7,8) 192 13,1(11,4;14,9)  
3º 313 26,2(23,7;28,6) 741 40,7(38,4;42,9)  262 27,1(24,3;29,9) 607 41,5(38,9;44,0)  
4º 481 40,2(37,4;429) 600 32,9(30,8;35,1)  384 39,7(36,6;42,8) 499 34,1(31,7;36,5)  
5º 311 25,9(23,5;28,5) 166 9,1(7,8;10,4)  241 24,9(22,2;27,7) 131 8,9(7,5;10,4)  
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(continuação Tabela 1) 
Idade do inicio da menarca‡₤           
   Média -- --- 1794 12,3 (12,2;12,3) -- -- --- 1434 12,3 (12,2;12,3) -- 

SDQ†₤           
  Normal/limítrofe 1172 67,0(64,8;69,2) 1378 72,4(70,4;74,4) <0,001* --- --- --- ---  
Desviante 577 32,9(30,8;35,2) 525 27,6(25,6;29,6)  --- --- --- ---  

Sibilância no último ano†₤           
   Não  --- --- --- --- --- 1172 86,6(84,7;88,4) 1378 89,5(88,0;91,1) 0,013* 
    Sim --- --- --- --- --- 182 13,4(11,6;15,3) 161 10,5(8,9;11,9)  
           
∞ Amostra 1: sibilância aos 15 anos como desfecho e problemas de saúde mental aos 11 anos como exposição. 
 π Amostra 2: problemas de saúde mental aos 15 anos como desfecho e sibilância aos 11 anos como exposição. 
† Variável coletada no acompanhamento aos 11 anos.  
‡ Variável coletada no acompanhamento aos 15 anos. 
¥ Variável com a máxima proporção de perdas: 19,5% na amostra 1 e 16,0% na amostra 2. 
₤ Variáveis com menos de 8,5% de perdas. 
* Teste x2 de Pearson.   
** Teste t. 
IC95%: Intervalo de confiança do 95%.   
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Tabela 2. Incidência cumulativa e razão de incidência bruta e ajustada de sibilância dos 11 aos 15 anos, segundo categorias 
de SDQ aos 11 anos, estratificados por sexo (n=3652). Coorte de nascidos vivos de Pelotas, 1993, Brasil. 

 Variável N InC 
 (IC95%) Valor p RI bruta 

 (IC95%) Valor p RI ajustada 
 (IC95%) Valor p* 

Masculino 
SDQ        

 Normal/limítrofe 1172 5,7 (4,4;7,1) 0,005 1,00 0,005 1,00 0,149 
 Desviante 577 9,4 (6,9;11,7)  1,64 (1,16;2,31)  1,41 (0,88;2,25)  

         

Feminino 
SDQ        

 Normal/limítrofe 1378 8,6 (7,2;10,1) <0,001 1,00 <0,001 1,00 0,005 
 Desviante 525 14,5 (11,5;17,5)  1,68 (1,28;2,19)  1,66 (1,16;2,36)  

SDQ: Questionário de Capacidades e Dificuldades. InC: Incidência Cumulativa. RI: Razão de Incidência. IC95%: Intervalo de confiança de 95%. 
* Ajustado para cor da pele, Índice de bens, escolaridade da mãe (anos), fumo materno, mãe com marido ou companheiro, estágio de maturação  
sexual (Tanner),  idade da menarca, asma dos pais, e saúde mental da mãe. 
 
 
 
Tabela 3. Incidência cumulativa e razão de incidência bruta e ajustada de problemas de saúde mental, segundo sibilância aos 
11 anos, estratificada por sexo (n=2886). Coorte de nascidos vivos de Pelotas, 1993, Brasil. 

 Variável N InC 
 (IC95%) Valor p RI bruta 

 (IC95%) Valor p RI ajustada 
 (IC95%) Valor p* 

Masculino 
Sibilância        
  Não 1170 11,0 (9,2;12,8) 0,033 1,00 0,031 1,00 0,652 
  Sim 182 16,5 (11,1;21,9)  1,49 (1,04;2,16)  1,12 (0,68;1,86)  

         

Feminino 
Sibilância        
  Não 1373 14,9 (12,9;16,7) 0,207 1,00 0,201 1,00 0,217 
  Sim 161 18,6 (12,6;24,7)  1,25 (0,89;1,77)  1,25 (0,88;1,79)  

SDQ: Questionário de Capacidades e Dificuldades. β: coeficiente β da Regressão Linear.  IC95%: Intervalo de confiança de 95%.  
*Ajustado para cor da pele, Índice de bens, escolaridade da mãe (anos), fumo materno, mãe com marido ou companheiro, estágio de maturação sexual 
(Tanner), idade da menarca, asma dos pais, e saúde mental da mãe. 
 



67 
 

 

4. NOTA À IMPRESSA 

(PRESS RELEASE) 

 

 

 

 

Adolescentes com problemas de saúde mental podem desenvolver chiado no peito. 
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Adolescentes com problemas de saúde mental podem desenvolver chiado no peito 

O chiado no peito é o sintoma mais representativo da asma, que é a doença mais 

frequente em crianças e adolescentes. Este sintoma pode chegar a ser um problema na 

vida cotidiana se não for tratado adequadamente, levando à falta de ar, dificuldade na 

fala, noites sem dormir e ausência na escola.  

A associação entre chiado no peito e problemas de saúde mental vem sendo estudada em 

vários países. Há evidência que crianças e adolescentes com problemas de saúde mental 

têm mais crises de chiado no peito, pior controle destes sintomas e uma procura maior de 

centros de atenção de saúde. No Brasil, há poucos estudos que avaliam esta relação em 

adolescentes prospectivamente. 

Uma pesquisa realizada pela mestranda Natalia Graciela Gómez Cofré, do Programa de 

Pós-Graduação em Epidemiologia da UFPel, sob orientação da Doutora Ana Maria 

Menezes, avaliou indivíduos nascidos em 1993, na cidade de Pelotas, e que foram 

acompanhadas aos 11 e 15 anos de idade. O objetivo do trabalho foi identificar se 

adolescentes com problemas de saúde mental aos 11 anos têm maior risco de apresentar 

sibilância aos 15 anos. 

Os resultados do estudo apontam que as meninas com problemas de saúde mental aos 11 

anos têm risco 64% maior de apresentar sibilância aos 15 anos, em comparação com 

meninas sem problemas de saúde mental. Entre os meninos, porém, não se identificou 

esse risco aumentado. O estado de saúde mental da mãe mostrou papel importante nesta 

associação. 

Ressalta-se a importância da detecção precoce e acompanhamento dos adolescentes com 

problemas de saúde mental já que estes podem ser preditores de sintomas de asma, como 

chiado no peito, ao longo da vida. 
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ANEXO 1 
Perguntas utilizadas do questionário do acompanhamento 2004 
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ANEXO 2 

Perguntas utilizadas do questionário do acompanhamento 2008 
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