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RESUMO 
 

 

 

Corrallo, F.P. Frequência de sintomas associados à asma em residentes do município 
de Diadema.  [Dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Medicina, 2014.   
 
A Asma é uma doença considerada como problema de saúde pública que acomete 
indivíduos das mais variadas idades, níveis sociais/culturais. O município de 
Diadema possui a segunda densidade demográfica brasileira e onde as doenças 
respiratórias apresentam-se como uma das principais causas de internações 
hospitalares. O presente estudo teve como objetivo conhecer a frequência de 
sintomas associados à asma na população residente no município de Diadema. Em 
um estudo transversal por amostragem aleatória foram entrevistados 320 residentes 
distribuídos proporcionalmente em 123 residências na área sorteada. Os resultados 
evidenciam que a população vive em boas condições de saneamento, mas em 
ambientes construídos desfavoravelmente e possuem baixo nível de renda e 
escolaridade. Do total de entrevistados 86,3% apresentaram queixa de saúde 
atualmente, 36,6% referiram comorbidade com predomínio das causas 
cardiorrespiratórias, 20,6% relatam ter fumado em algum momento da vida e 35,4% 
ainda mantém o hábito. Ao analisar os dados globais do ISAAC, 40,9% afirmaram 
sibilos em algum momento da vida, 20,0% sibilos nos últimos 12 meses, 19,7% 
receberam o diagnóstico de bronquite e apenas 5,0% de asma. Dos residentes que 
referiram sibilos em algum momento da vida, 51,9% afirmaram o uso de substâncias 
para a melhora dos sintomas. Os resultados permitem identificar uma alta frequência 
de sintomas de asma, apontando para o subdiagnóstico em um município com alta 
densidade demográfica, condições socioeconômicas e ambientais precárias. Para o 
enfrentamento do problema, existe a necessidade comprovada de implantar ações 
programáticas na Rede de Atenção Primária de Saúde. 
 
Descritores:    1.Asma   2.Doenças respiratórias   3.Questionários  
 4.Epidemiologia      5.Atenção primária à saúde   
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Corrallo, F.P. Frequency of asthma-associated symptoms in residents of the Diadema 
city, São Paulo, Brazil.  [Dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Medicina, 2014.   

 

Asthma is a significant public health problem that affects individuals of various age 
groups, cultures and socio-economic levels. In the municipality of Diadema, which 
has the second highest demographic density in Brazil, respiratory diseases are 
typically one of the primary causes of hospital admissions. The objective of this 
study was to describe the frequency of asthma-associated symptoms in the 
population of Diadema. A cross-sectional descriptive study using random sampling 
was implemented, and 320 residents were interviewed in 123residences, evenly 
distributed throughout the study area. The results showed that the population had 
access to adequate sanitation but had low income and education levels. Additionally, 
the residences were constructed in a manner that created unfavorable living 
conditions. Of the participants, 86.3% had actual health complaints; 36.6%reported 
comorbidity, predominantly due to cardiorespiratory causes; and 20.6% said they had 
smoked at some point during their lifetime, of whom 35.4% maintained their 
smoking habit. Analyzing the overall data from the International Study of Asthma 
and Allergies in Childhood (ISAAC), 40.9% reported wheezing at some point in 
their lifetime; 20.0%reported wheezing in the past 12 months; 19.7% had been 
diagnosed with bronchitis; and yet, only 5% had been diagnosed with asthma. 
Among the residents who reported wheezing during their lifetime, 51.9% confirmed 
the used of substances to relieve their symptoms. The results show a high frequency 
of asthma symptoms, pointing to an underdiagnosis in municipalities with high 
population densities and precarious socio-economic and living conditions. It is 
necessary to establish programmatic actions in the Primary Health Care Network to 
solve this problem. 
 
Descriptors:    1.Asthma   2.Respiratory Diseases   3.Questionnaires  
4. Epidemiology   5. Primary Health Care  
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1- JUSTIFICATIVA DE ALTERAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

 O projeto, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da USP sob nº 159/10 (Anexo 8.1), foi estruturado para ser desenvolvido 

em três fases, sendo a primeira relacionada ao levantamento de informações de 

interesse ao estudo como dados demográficos, fontes de poluição atmosférica e 

morbidade no município; a segunda ao desenvolvimento de metodologia de 

amostragem e aplicação dos questionários para caracterização socioeconômica, 

hábitos de vida e condição de saúde da população pertencente à amostra e, a terceira, 

a coletas e análises de amostras ambientais de ar e de biomonitoramento vegetal.  

 No tocante ao levantamento de informações sobre condições de saúde foi 

aplicado questionário com informações gerais relacionados aos antecedentes de 

doenças e tratamentos, bem como o instrumento específico do módulo asma do 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood – ISAAC tendo em vista o 

desejo de conhecer a problemática e utilizar esses dados para definir as moradias 

onde seria realizada a amostragem ambiental. 

 Em março de 2013, os resultados prévios das duas primeiras fases foram 

apresentados à banca de qualificação sendo também justificada, a ausência de dados 

da terceira fase, devido dificuldades iniciais com a calibração dos amostradores de 

ar. Frente ao exposto, os componentes da banca julgaram os dados apresentados 

como suficientes para a conclusão da dissertação e publicação dos resultados em 

revista da área, visto o volume e qualidade destes, sugerindo realizar a terceira fase 

em momento oportuno estendendo para um projeto de doutorado. 
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Dessa forma optou-se, nesse momento, por restringir essa pesquisa aos 

resultados obtidos nas duas primeiras fases do projeto inicial. 

Vale salientar que em 26 de novembro de 2013, o Coordenador do Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tomou 

ciência da mudança de título conforme comprovado no Anexo 8.2. 
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2- INTRODUÇÃO 

 

 A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas caracterizada por 

hiperesponsividade brônquica e obstrução variável do fluxo de ar, reversível 

espontaneamente ou com tratamento e, que resulta da interação de múltiplos fatores, 

entre eles genéticos e ambientais, levando ao desenvolvimento e às manifestações 

dos sintomas (Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2006; British 

Thoracic Society; Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 2011; Global 

Initiative For Asthma, 2009; Cruz, 2004; Loughee et al, 2010). 

 A asma é considerada como problema de saúde pública por acometer 

indivíduos de todas as idades, de diferentes níveis sociais e culturais e nos mais 

variados graus de gravidade e frequência (Ferrari, 1998). Infelizmente é uma doença 

estigmatizada como grave, intratável e geradora de sofrimento (Sant’anna e 

Amantéa, 2011). 

O impacto social e individual dessa doença se reproduz também no 

incremento do absenteísmo ao trabalho, à escola e na diminuição da qualidade de 

vida (Ampon et al, 2005; Bateman, 2008).  

 No Brasil, a asma também merece destaque, visto que estima-se a existência 

de aproximadamente 20 milhões de asmáticos, se for considerada uma prevalência 

global de 10% (Solé et al, 2006 e 2007). Em 2011 foram registradas, pelo Datasus, 

160.000 internações por asma, momento em que a doença assumiu a quarta 

colocação dentre as causas de hospitalizações.  No município de Diadema, as 

doenças respiratórias ocuparam desde 2008, a segunda posição no “ranking” das 

causas de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde, sendo que nos anos 
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de 2011 e 2012 estas corresponderam a cerca de 13% do total das internações, das 

quais aproximadamente 11% foram em decorrência da asma (Datasus, 2013). 

 Sendo a asma uma doença importante tanto para o indivíduo como para a 

coletividade, verificou-se a necessidade de investigar as prevalências da doença, 

diferentes populações, de forma que pudessem ser comparadas. 

 No entanto, os estudos epidemiológicos deveriam considerar a complexidade 

de definição da doença causada tanto pela ausência de um marcador específico, como 

pela falta de especificidade dos sintomas, além da variabilidade de expressão clínica 

da doença (Pizzichini, 2005). 

 É importante ressaltar que o diagnóstico clínico da asma é sugerido por um 

ou mais sintomas, como dispnéia, tosse crônica, sibilância, opressão ou desconforto 

torácico, principalmente à noite ou nas primeiras horas da manhã. As manifestações 

que sugerem fortemente o diagnóstico de asma são a variabilidade dos sintomas, o 

desencadeamento destes por irritantes inespecíficos (como fumaças, odores fortes e 

exercícios) ou por aeroalérgenos (como ácaros e fungos), a piora dos sintomas à 

noite e a melhora espontânea ou após o uso de medicações específicas para asma 

(Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2012). 

 Considerando os conhecimentos prévios da complexidade do diagnóstico da 

doença , na década de 90, foi desenvolvido o protocolo International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood – ISAAC que estabelece métodos padronizados 

baseados em sintomas da asma, para comparação de prevalência da doença em 

crianças e adolescentes e, no Brasil, foi aplicado em algumas regiões, após a 

tradução e validação em crianças e adolescentes (Sole et al, 1998 e 2001), sendo um 
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instrumento de fácil compreensão, baixo custo, boa aceitação e autoaplicável (Maia, 

2004).  

 Para a população adulta, o protocolo mais completo para o estudo da asma é 

do European Comunity Respiratory Health Survey (ECRHS) que avaliou a 

frequência da doença e os fatores de risco em 22 países da Europa, Índia e Estados 

Unidos (Burney et al, 1996), mas foi demonstrada a existência de uma boa correlação 

entre os resultados do ISAAC com o ECRHS, indicando que ambos possuem valor 

epidemiológico equivalente para determinação da frequência da asma na população 

adulta (Pearce, 2000). 

 É importante ressaltar que os resultados de estudos com o protocolo ISAAC 

demonstraram uma grande variação na prevalência de sintomas de asma no mundo e, 

mesmo utilizando questionários simples e padronizados, ainda existem dificuldades 

na comparação dos resultados decorrentes de vieses de memória, informação e 

amostra. 

 O viés de memória se dá quando se avalia retrospectivamente a presença ativa 

ou cumulativa de sintomas ou diagnósticos. Já o viés de informação pode ser 

decorrente do grau de alerta de uma população sobre determinado assunto ou doença, 

enquanto que o viés de amostragem pode se originar de erros ou distorções 

introduzidas pela forma como os participantes são selecionados para o estudo (Maia, 

2004). 

 Além da necessidade de realizar estudos epidemiológicos para conhecer as 

prevalências de asma em uma determinada população, é fundamental reconhecer que 

a asma encontra-se entre os 20 principais motivos de consulta na Atenção Primária 

de Saúde (Takeda, 2006; Gusso, 2009), mas também é considerada sensível as ações 
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da atenção ambulatorial efetiva, sendo possível evitar internações, prevenir 

enfermidades, tratando precocemente a forma aguda ou controlando a crônica 

(Billings et al, 1996; Casanova e Starfield, 1995). 

 É importante ressaltar que no enfrentamento da asma, é possível contar com a 

estratégia de Saúde da Família, que vem sendo adotada pelo Ministério da Saúde 

como eixo estruturante da Atenção Primária de Saúde, na qual o objetivo é de 

reorientar as práticas e ações de saúde de forma integral e contínua de acordo com os 

preceitos do Sistema Único de Saúde (Brasil, 2006).  

 Neste modelo, o atendimento é prestado pelos profissionais das equipes de 

saúde da família nas Unidades de Saúde ou nos domicílios. Estas equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas 

em uma área geográfica delimitada, desenvolvendo ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde individual ou coletiva. São criados vínculos de co-

responsabilidade, entre a equipe e a comunidade, o que facilita a identificação, o 

atendimento e o acompanhamento dos agravos à saúde dos indivíduos e famílias na 

comunidade. 

 Ainda, se faz necessário destacar os efeitos da poluição sobre a saúde que 

abrangem desde desfechos graves, como os cardiovasculares, respiratórios e o 

aumento da mortalidade (Gouveia e Fletcher, 2000; Martins el al., 2002) , bem como 

os efeitos crônicos menos evidentes (Gouveia e Maisonet, 2006). 

Há evidência epidemiológica que mesmo níveis mais baixos de poluição, 

dentro dos padrões determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

causam possíveis efeitos adversos à saúde ( Gouveia e Maisonet, 2006) e, por esse 
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motivo, é necessária a melhora continuada da qualidade do ar objetivando a redução 

do impacto da poluição. 

 Assim sendo, de acordo com o exposto, fica clara a importância de realizar 

estudos epidemiológicos para conhecer a freqüência de sintomas associados à asma, 

a fim de que ações estruturantes sejam estabelecidas para o enfrentamento da doença. 
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3– OBJETIVOS 

 

3.1 – Objetivo  

 

O presente estudo tem como objetivo investigar a freqüência de sintomas 

associados à asma na população residente no Município de Diadema - SP. 

 

4–MÉTODOS 

 

4.1 – Área do Estudo 

 

O município de Diadema situa-se na região do grande ABC, considerada 

Região Metropolitana de São Paulo. Faz limites com os municípios de São Paulo 

(oeste) e São Bernardo (norte, leste e sul).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Está localizado a 17 km do marco zero da Praça da Sé em São Paulo, com 

área de 30,7km2, o que representa 4,94% de todo o território do ABCD paulista e 
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0,01% do território estadual. A população total do município é de 386.089 

habitantes, mantendo-se como segundo maior adensamento populacional do país, 

com 12.519,10 habitantes por quilômetro quadrado (IBGE, 2010).  Todo o território 

municipal encontra-se em área urbana que se encontra dividida em 11 bairros 

oficiais, sendo cortada pela Rodovia dos Imigrantes que dá acesso ao litoral sul de 

São Paulo. 

Quanto ao clima, existem duas estações bem definidas:  verão pouco quente e 

chuvoso e, inverno ameno e subseco. As temperaturas médias giram em torno de 

25ºC, com Índice Pluviométrico médio de aproximadamente 1400 a 1500 mm por 

ano. 

A cobertura vegetal original do município era a Mata Atlântica de planície, 

mas o intenso processo de urbanização das áreas situadas nos limites da cidade de 

São Paulo descaracterizou completamente as feições desta composição vegetal. O 

relevo é acidentado, pequenas colinas e morretes alongados, poucas áreas planas e a 

altitude predominante está em torno de 700 a 800 metros. 

 A região dos mananciais (aproximadamente 5% do território) sofreu um 

grande afluxo de moradores entre os anos 70 e 80, e tem boa parte de sua área 

ocupada irregular e desordenadamente, onde coexistem de forma mais evidente, 

problemas de saúde, ambientais e sociais.  

Diadema faz parte de uma das mais conhecidas regiões urbano-industriais do 

país, a região do grande ABC Paulista, integrante da maior metrópole do país, e 

terceira maior cidade do mundo: a Grande São Paulo. Tem características de periferia 

de uma grande metrópole latino-americana. 
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De acordo com o Atlas do IDH, o município de Diadema teve crescimento de 

14,01% do índice que passou de 0, 664 em 2000 para 0,757 em 2010. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo 

prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda (padrão de 

vida), educação (acesso ao conhecimento) e expectativa de vida ao nascer (vida 

longa e saudável).  O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a 

outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que 

considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento (PNUD, 2010). 

No que diz respeito ao Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) o 

qual sintetiza a situação de cada município quanto à riqueza, escolaridade e 

longevidade, para o ano de 2010, Diadema foi classificado como Grupo 2, onde 

embora com níveis de riqueza elevados, não foi capaz de atingir bons indicadores 

sociais (SEADE, 2010). 

No âmbito da saúde, o município conta com ampla rede de atenção a saúde, 

sendo 20 unidades básicas de saúde com 61 equipes de Saúde da Família com 

médico generalista, 35 equipes de Saúde da Família com médico das especialidades 

básicas (Pediatra, Clínico geral e Ginecologista), 53 equipes de saúde bucal e 6 

Núcleos de Apoio em Saúde da Família – NASF; 03 Unidades de Pronto 

Atendimento – UPA, 01 Pronto Socorro Central (PSC), 01 Hospital Municipal (HM) 

de 206 leitos, com Pronto Socorro; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- 

SAMU; 03 Centros de Atenção Psicossocial – CAPS tipo III; 01 Centro de Atenção 

Psicossocial de Álcool e Drogas - CAPS tipo II; 01 Centro de Atenção Psicossocial 

Infantil – CAPS tipo II; 01 Centro de Referência em DST/AIDS e Hepatites; 

Quarteirão da Saúde, onde funciona o Centro Médico de Especialidades (CEMED),  
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Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Laboratório Municipal de Análises 

Clínicas, Serviço de Fisioterapia e Reabilitação; Serviços de Apoio Diagnóstico, 

Centro Cirúrgico; 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e a 

Coordenadoria de Vigilância à Saúde (Diadema, 2010). 

É importante salientar que no tocante ao enfrentamento da asma, ao longo da 

história do sistema local de saúde, foram elaborados protocolos de atendimento 

clínico/manejo e de referência/contra-referência para as especialidades de 

Alergologia, Pneumologia e Cardiologia Infantil. Nesses protocolos consta que os 

pacientes com diagnóstico deveriam ser inscritos no Programa de Asma, sendo os 

pacientes após estabilização do quadro, encaminhados para a Unidade Básica de 

Saúde com relatório do especialista especificando a conduta e a proposta terapêutica, 

bem como a periodicidade de retornos (Diadema, 2008). 

Atualmente, no sistema de saúde municipal as ações para o enfrentamento da 

asma estão basicamente relacionadas ao tratamento da fase aguda da doença, com 

raras atividades de prevenção e promoção à saúde. 

 

4.2 – Tipo de estudo 

 

 O presente estudo é do tipo descritivo transversal que, segundo Medronho 

(2003), é caracterizado pela observação de um determinado grupo, em um dado 

momento. Estes estudos são apropriados para descrever características das 

populações no que diz respeito a determinadas variáveis e os seus padrões de 

distribuição. 

 



 

4.3 – Desenho esquemático da metodologia do estudo

 

 O estudo foi dividido em 

compreendida pela caracterização 

amostra e definição da metodologia de abordagem e,

epidemiológico através da aplicação de questionários 

socioeconômica, dos hábitos de tabagismo

asma- ISAAC  (Figura

Etapa 1

Caracterização  da área de estudo

Dados relacionados a poluição 
atmosférica

* Identificação das fontes
poluição atmosférica, junto
de Doenças Ocasionadas
Ambiente;

* Classificação e distribuição
das vias públicas do Sistema
acordo com legislação
vigente;

* Caracterização da densidade
das principais vias do Sistema
com base no levantamento
em 2009;

* Caracterização do monitoramento
qualidade do ar realizado
Companhia Ambiental do
São Paulo.

Figura 1 – Desenho esquemático da

esquemático da metodologia do estudo 

O estudo foi dividido em três etapas diferenciadas, sendo a primeira 

compreendida pela caracterização da área de estudo. A segunda etapa

e definição da metodologia de abordagem e, a terceira 

através da aplicação de questionários para a

, dos hábitos de tabagismo, da situação de saúde

(Figura 1). 

Frequência de sintomas 
associados à asma em 

residentes do município de 
Diadema

Caracterização  da área de estudo

Dados relacionados a poluição 

fontes fixas de
junto à Divisão

Ocasionadas pelo Meio

distribuição geográfica
Sistema Viário de

legislação municipal

densidade veicular
Sistema Viário

levantamento realizado

monitoramento de
realizado pela

do Estado de

Etapa 2 

Sorteio da amostra e definição da 
metodologia de abordagem

* Sorteio do setor censitário
(Função aleatória simples do
Excel);

* Identificação das residências da
amostra utilizando a base de
dados do setor censitário e
logradouros com o auxílio do
software de georreferen-
ciamento MapInfo versão 7.5;

* Sorteio das residências
utilizando a Função aleatória
simples do Excel;

* Durante o trabalho de
campo, na negação da
participação pelo responsável, foi
realizada a abordagem da
residência à direita seguida da
esquerda. Caso respostas
negativas nessas situações foi
realizado novo sorteio.

Estudo epidemiológico 

Entrevista dos residentes e/ou 

* Questionário Familiar para 
caracterização do domicílio;

* Questionário individual com 

socioeconômicas, hábito de 
tabagismo , situação de saúde e 
levantamento dos sintomas de 

Desenho esquemático das etapas do estudo 

23 

sendo a primeira etapa 

etapa pelo sorteio da 

a terceira etapa, pelo estudo 

para a caracterização 

de saúde e dos sintomas de 

 

Etapa 3

Estudo epidemiológico 

Entrevista dos residentes e/ou 
responsáveis

* Questionário Familiar para 
caracterização do domicílio;

* Questionário individual com 
variáveis  

socioeconômicas, hábito de 
tabagismo , situação de saúde e 
levantamento dos sintomas de 

asma (ISAAC)
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4.3.1 - Primeira Etapa 

 

4.3.1.1 – Caracterização da área de estudo 

 

 Para este estudo, tendo em vista a necessidade de melhor caracterização da 

área do estudo, buscou-se enfatizar os possíveis fatores de influência no 

aparecimento dos sintomas da asma na população, como a situação da poluição 

atmosférica, visto que este tornou-se um dos maiores problemas ambientais e de 

saúde pública nas cidades e têm causado sérios danos ambientais em todo o planeta, 

e conseqüentemente, graves efeitos sobre a saúde humana (WHO, 2006). 

Segundo Branco e Murgel (2004), os efeitos deletérios da poluição do ar 

sobre a saúde humana já são estudados de longa data. Na década de 50, na cidade de 

Londres, devido à ação combinada de partículas em suspensão e dióxido de enxofre, 

formou-se uma grande névoa que, em cinco dias, ocasionou na população muitos 

agravos, principalmente em pessoas com problemas pulmonares ou circulatórios 

prévios. Nesse período, a mortalidade na cidade aumentou em 4 mil mortes, voltando 

à normalidade somente após dois meses. 

Tradicionalmente, a poluição do ar é assumida como problema de ambientes 

externos, fora de casa ou do ambiente de trabalho, sendo que até pouco tempo atrás, 

acreditava-se que uma pessoa estava protegida da poluição quando estivesse dentro 

de casa. As pesquisas agora mostram que a poluição interna pode ser tão prejudicial 

quanto à externa (Zurita, 1999). 

No interior das residências, ocorre um acúmulo de contaminantes que são 

primariamente gerados no próprio ambiente e outros de origem externa, porém em 
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cidades com alto grau de urbanização, a predominância dos poluentes do ar de 

interiores é de origem externa (Brickus e Neto, 1999).  

Nesse contexto, optou-se pelo levantamento dos seguintes dados:  

� Identificação das fontes fixas de poluição atmosférica, junto à Divisão de 

Doenças Ocasionadas pelo Meio Ambiente; 

� Classificação e distribuição geográfica das vias públicas do Sistema Viário de 

acordo com legislação municipal vigente; 

� Caracterização da densidade veicular das principais vias do Sistema Viário 

com base no levantamento realizado em 2009; 

� Caracterização do monitoramento de qualidade do ar realizado pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.  

 

4.3.2 - Segunda Etapa 

 

4.3.2.1 - Sorteio do Setor Censitário e imóveis da amostra 

 
Para escolha dos setores censitários, ruas e imóveis, utilizou-se o método de 

amostragem aleatória simples, também conhecida como amostragem ocasional, 

acidental, casual ou randômica com a propriedade de que qualquer subconjunto da 

população, com o mesmo conjunto de elementos, tem a mesma probabilidade de 

fazer parte da amostra (Medronho, 2003). 

Foi construída uma lista com os 361 Setores Censitários apontados nos 

resultados do Censo IBGE 2000 para o município de Diadema, os quais foram 

numerados de 01 a 361 em planilha Excel e atribuída função ALEATÓRIA para o 
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sorteio. Nesta lista foi retirado o Setor 350 por ser a população carcerária do Centro 

de Detenção Provisória de Diadema. 

O Setor Censitário sorteado foi o Setor 304, que de acordo com o Censo 

IBGE 2000, possuía 1678 residentes. No entanto, no início do trabalho de campo, 

foram divulgados os dados do CENSO 2010 (IBGE, 2010) e constatou-se a divisão 

do Setor 304 em mais duas partes (Setores 431 e 430). 

 Ao estudar e visitar a área em questão, verificou-se que a nova divisão 

adotada poderia causar importante influência na caracterização da área, visto que a 

linha de corte do Setor 431 foi aplicada em casas localizadas em ruas sem saída, ou 

seja, em ruas de pequena extensão e sem saída, existiam casas pertencentes aos dois 

Setores como pode-se verificar na Figura 2 a, b. 

 
(a)         (b) 

 

 Após análise, por apresentar-se uma área contígua, optou-se por estudar a 

área compreendida pelos setores censitários 304 e 431, com 629 e 413 residentes 

respectivamente, totalizando 1142 pessoas. Dessa forma, utilizando o Software livre 

Figura 2 – Comparação da Área estudada em relação aos setores censitários do 
Censo 2000 (a) e 2010 (b). 

304 
431 

430 

304 
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Epi Info versão 3.5.4 e considerando o nível de significância de 5%, um poder de 

80% e um delta de 5%, ou seja, a prevalência variando entre 45% e 55%, seriam 

selecionados 282 indivíduos. No entanto se faz necessário o acréscimo de 20% 

devido a possíveis perdas, sendo então a amostra de 320 indivíduos. 

Para o sorteio das residências, foi utilizado o Software de 

Georreferenciamento MapInfo versão 7.5 para a sobreposição de mapas com os 

Setores Censitários (IBGE, 2010) e da base de logradouros fornecida pelo Serviço de 

Cartografia do município de Diadema com dados atualizados em 2011, onde foram 

identificados e planificados em Excel, os lotes mobiliários por rua e aplicado a 

função ALEATÓRIA para o conjunto como demonstrado na Figura 3. 

 

  

 Na área de estudo foram identificadas 12 ruas, as quais podendo ser 

distribuídas em duas áreas com características diferenciadas: 

- Parte Baixa: com ruas largas e terrenos mais amplos onde estão localizadas as Ruas 

Madre Castro (Figura 4), Leon Trotsky (Figura 5) e Gregório Bezerra (Figura 6 a, b); 

 

Figura 3 - Planilha em Excel elaborada para sorteio das residências utilizando a 
função Aleatória  

TIPO LOGRADOURO NUM OCUPACAO UTILIDADE 
NÚMERO DE 
REFERÊNCIA 

FUNÇÃO 
ALEATÓRIA 

RUA CHARLES CHAPLIN 

0017 Construído Residencial 1 3 

0013 Construído Residencial 2 

0014 Vago   3 

0029 Construído Residencial 4 

0025 Construido Residencial 5 

0021 Construido Residencial 6 

0026 Construido Residencial 7 

0030 Vago   8 

0018 Construido Residencial 9 

0022 Construido Residencial 10 



28 
 

 

 

 

 
 

(a) (b) 
 

 

- Parte Alta: com ruas e terrenos estreitos características da área de loteamento 

urbanizado onde estão localizadas as Ruas Dona Divina Chaves Pereira (Figura 7), 

Glauber Rocha (Figura 8), Mario Peixoto (Figura 9), Humberto Mauro (Figura 10), 

Frank Capra (Figura 11), Vitório de Sica (Figura 12), Charles Chaplin (Figura 13), 

Nicarágua (Figura 14) e Passagem Vietnamita a qual infelizmente, por motivos de 

segurança, não foi possível fotografar. 

 

Figura 4 – Fotos da Rua Madre Castro Figura 5 – Fotos da Rua Leon Trotsky  

Figura 6 - Fotos das Ruas Gregório Bezerra antes (a) e depois (b) do cruzamento com a    
Rua Margarida Maria Alves. 
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Figura 7- Foto da Rua Divina                     
Chaves Pereira 

Figura 8 - Foto da Rua Glauber  

Rocha 

Figura 10 – Foto da Rua Humberto Mauro Figura 9- Foto da Rua Mario Peixoto 

Figura 11 - Foto da Rua Frank Capra             Figura 12 – Foto da Rua Vitorio de Sica 
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Tendo em vista que das 12 ruas pertencentes à área, 5 (Ruas Mario Peixoto, 

Humberto Mauro, Frank Capra, Vitório de Sica e Charles Chaplin) possuíam no 

máximo 10 residências, foram realizados sorteios em blocos de 10 casas, com o 

objetivo de entrevistar todos os residentes de cada moradia, inclusive com 

agendamentos de acordo com a dinâmica familiar, mantendo o processo 

metodológico até que o quantitativo da amostra fosse alcançado.  

 

4.3.2.2 - Abordagem 

 

Para o trabalho de campo foi definida uma equipe composta pela própria 

pesquisadora e duas profissionais de nível superior (Psicóloga e Pedagoga), todas 

com experiência em investigação epidemiológica e abordagem de campo. Toda a 

metodologia de abordagem, entrevista e preenchimento dos questionários foi 

devidamente discutida e padronizada a fim de evitar vieses.  

 

Figura 14 – Foto da Rua Nicarágua Figura 13 - Foto da Rua Charles Chaplin
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 Na metodologia definida, em caso da não aceitação do responsável pelo 

domicílio sorteado era realizada abordagem da casa localizada à direita e à esquerda.  

É importante ressaltar que no caso de ausência de morador responsável 

(adulto) na casa sorteada na primeira abordagem, outras três visitas eram realizadas 

de acordo com informações colhidas com outros moradores da residência e também 

com os vizinhos, para verificar o melhor dia e horário para a nova visita. 

Caso no momento da abordagem não fosse possível à aplicação dos 

questionários, era realizado agendamento para dia e hora de acordo com a dinâmica 

familiar. 

 

4.3.3 - Terceira Etapa 

 

4.3.2.1 – Estudo Epidemiológico 

 

Esta etapa foi realizada de acordo com o descrito no Termo de Consentimento 

(Anexo 8.3), conforme recomendações da Resolução nº 196 de 10/10/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e devidamente aprovado pela Comissão de Ética e 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo registrado sob o nº 

159/10l (Anexo 8.1). 

Foi elaborado adendo ao Termo de Consentimento com a descrição detalhada 

das etapas e a contribuição dos participantes para com o desenvolvimento do estudo, 

garantindo o adequado entendimento. 

Para o levantamento epidemiológico foram elaborados três instrumentos 

divididos em: 
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- 01 (um) questionário familiar com ítens que expressam basicamente a 

caracterização do domicílio (Anexo 8.4); 

- 02 (dois) questionários individuais diferenciados, sendo 01 (um) para coleta de 

informações socioeconômicas, hábito de tabagismo e dados gerais de saúde (Anexo 

8.5) e 01 (um) para coleta dos sintomas associados a asma baseado no instrumento 

ISAAC (Anexo 8.6); 

 No que diz respeito aos dados gerais de saúde, optou-se por incluir o 

levantamento de queixas e histórico de tratamento de saúde com base nos diversos 

estudos sobre os principais efeitos adversos associados à poluição do ar, 

principalmente relacionadas à queima de combustíveis fósseis (American Thoracic 

Society, 2000; CETESB, 2013a; Cançado, 2006).  
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5 – RESULTADOS 

 
 Quanto ao levantamento de informações consideradas relevantes para a 

caracterização da área estudada, em relação às fontes de poluição atmosférica tanto 

fixas quanto móveis, bem como o monitoramento da qualidade do ar realizada no 

município de Diadema pode-se destacar que: 

 De acordo com os dados fornecidos pela Divisão de Doenças Ocasionadas 

pelo Meio Ambiente do Centro de Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre 

Vranjac da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para o Relatório de 

Identificação de município de Risco para a Vigilância Ambiental em Saúde 

Relacionada à qualidade do Ar no período de 2010 - 2011, o município de Diadema 

não possui indústrias extrativas de carvão mineral, petróleo e serviços relacionados, 

minerais metálicos e não-metálicos, bem como focos de queima de biomassa. No 

entanto conta com 151 indústrias de transformação, sendo 78 (51,6%) relacionadas à 

fabricação de produtos químicos, 50 (33,1%) na área de metalurgia e siderurgia, 11 

(7,3 %) na fabricação de celulose, 09 (6,0%) na fabricação de cal virgem, cal 

hidratada, gesso e 03 (2,0%) em atividades relacionadas com a produção de óleos, 

gorduras vegetais, animais e produção de derivados de petróleo. 

 Na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), no ano de 2012, as fontes 

móveis e fixas foram responsáveis pela emissão para a atmosfera de 

aproximadamente 138 mil t/ano de monóxido de carbono, 35 mil t/ano de 

hidrocarbonetos, 77 mil t/ano de óxidos de nitrogênio, 5 mil t/ano de material 

particulado e 9 mil t/ano de óxidos de enxofre. Desses totais, os veículos foram 

considerados responsáveis por 97% das emissões de CO, 77% de HC, 80% de NOx, 

37% de SOx e 40% de MP (CETESB, 2013a).  
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 Quanto às fontes de emissão móveis, é importante salientar que o município 

de Diadema possui Plano Municipal Geral do Sistema Viário, conforme disposto na 

Lei nº 1.143 de 21/06/1991, onde as vias municipais são classificadas de acordo com 

suas funções e possuem as seguintes denominações de menor para maior fluxo: 

Local; Subcoletora; Coletora; Arterial II (Perimetral, Radial, Dimetral); Arterial I e 

Expressa (Rodovia Imigrantes). 

 O setor saúde, no tocante à circulação de veículos, tem como objetivo 

conhecer os locais de grande circulação, por estes serem considerados como 

principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos em área urbana, bem como 

pelo risco associado à circulação de produtos perigosos. Assim sendo, foi elaborado 

mapa temático apenas com as principais vias, conforme descrito na Figura 15. 

 
 

 
 
Fonte: Lei nº 1.143 de 21/06/1991 e dados da Secretaria de Transportes do Município de Diadema 

Legenda 

Escala: 1cm =  2543 m  

Indicação de Norte 

Classificação de Via 

Área do Estudo  

Ponto de amostragem 
de Densidade Veicular  

Estação CETESB 

 

Figura 15 – Sistema Viário do município de Diadema, segundo vias.  



35 
 

De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), 

a frota veicular municipal vem crescendo ao longo do tempo sendo que, no período 

de 2002 a 2011, houve crescimento de 209% na frota de automóveis e, decréscimo 

de habitantes por automóvel de 7,76 para 3,96.  No mesmo período observou-se o 

aumento de aproximadamente 429% na frota de motocicletas Tabela 1.  

 

 

 
Fonte: DENATRAN, 2012. 
 

 

O Relatório de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo de 2012 aponta que, 

na RMSP, o segmento das motocicletas, mesmo tendo menor frota, é responsável 

pela emissão de 18,9% do monóxido de carbono e 10,9% dos hidrocarbonetos. Isso 

ocorre em função de seus fatores de emissão serem maiores, já que o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT), para o 

aprimoramento tecnológico e controle de emissão, foi lançado 16 anos após o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE), 

que controla os demais veículos (CETESB, 2012). 

Tabela 1 – Frota Veicular do município de Diadema no período de 2002 a 2011, 
segundo tipo de veículo 

Variável 
Ano 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Habitantes por Veículos 5,62 5,23 4,82 4,35 4,02 3,62 3,28 3,03 2,76 2,52 

Frota de Automóveis 46.862 50.177 54.224 59.790 63.843 69.768 75.829 82.242 90.042 98.209 

Habitantes por Automóvel 7,76 7,31 6,82 6,24 5,88 5,42 5,02 4,66 4,29 3,96 
Frota de Ônibus 297 455 454 447 464 471 501 516 541 590 
Frota de Caminhões 2.794 2.822 2.911 3.198 3.386 3.580 3.818 4.024 4.308 4.910 
Frota de Reboques 601 632 650 712 766 837 882 1.060 1.198 1.394 
Frota de Motocicletas 8.156 9.790 11.806 14.151 17.082 21.242 25.523 28.231 31.392 35.005 
Frota de Microônibus e 
Camionetas 

5.935 6.207 6.665 7.399 7.884 8.591 9.487 10.366 12.084 13.918 

Frota de Veículos OutTipo 30 39 36 37 38 44 50 52 53 68 
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Também é importante ressaltar que, a implantação do Programa de Controle 

de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE) na Região 

Metropolitana de São Paulo reduziu, entre 1996 e 2005, em 30% a poluição do ar, 

prevenindo 50 mil mortes no período e economizando US$ 4,5 bilhões por conta dos 

gastos evitados com saúde (Miraglia, 2010). 

Para conhecer melhor a densidade veicular, a Coordenadoria de Vigilância à 

Saúde do Município de Diadema, sob orientação da Secretaria Municipal de 

Transportes, passou a utilizar a divisão das vias em três grupos: Vias Principais, Vias 

Secundárias e Vias Locais. 

Assim sendo, no período entre os dias 07 e 15/04/09 foi realizada contagem 

da densidade veicular considerando como horário de pico das 7 às 9 horas para as 

vias principais e secundárias, enquanto que para as vias locais, o horário das 17 às 19 

horas de acordo com os critérios técnicos preconizados pelos Engenheiros e 

Arquitetos de Tráfego da Secretaria Municipal de Transporte. 

 A contagem da densidade veicular foi realizada por Agentes de Controle de 

Zoonoses devidamente capacitados, munidos de contadores manuais e planilhas 

específicas para o registro dos resultados. A via foi avaliada nos dois sentidos de 

fluxo, por um período de 15 minutos com extrapolação para 1 hora, registrando-se o 

tipo de veículo.  

No levantamento realizado podemos destacar que o município de Diadema 

possui importantes vias de acesso para os demais municípios da região do Grande 

ABC e Baixada Santista e, em um desses pontos amostrado localizado na principal 

Via Arterial I (Figura 15), verificou-se que na extrapolação para 1 hora, em um ponto 
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localizado circularam 4928 veículos, sendo 4032 (81,8%) automóveis, 624 (12,7%) 

motos, 212 (4,3%) caminhões e 60 (1,2%) ônibus. 

 É importante salientar que no perímetro de 500m da área de estudo, o fluxo 

de veículos está diretamente relacionado com as seguintes vias: Estrada do Rufino, 

Avenida Afonso Monteiro da Cruz, Avenida Rotary, Avenida Lico Maia e Avenida 

José Bonifácio as quais não apenas possuem circulação local, mas também são 

responsáveis pela ligação inter-bairros. No monitoramento da densidade veicular 

realizada em 2009, foram amostrados três pontos que contribuem para o fluxo da 

área de estudo como observado na Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 2 mostra que, no período com extrapolação para 1 hora, a circulação 

de veículos é intensa em ambas as vias amostradas, prevalecendo o tráfego de 1636 

Figura 16 – Pontos amostrado para densidade veicular próximo a área de estudo 
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(79,3%) automóveis, seguido de 292 (14,1%) motos. Mesmo que o quantitativo de 

ônibus 84 (4,1%) e caminhões 52 (2,5%) seja menor em relação aos demais, esses 

tipos de veículos podem causar grande impacto na qualidade do ar por causa do 

combustível utilizado por estes. 

 

Fonte: Campanha de monitoramento do Núcleo de Vigilância em Saúde Ambiental do Município de 
Diadema 
 
Ponto 1 = Intersecção da Avenida José Bonifácio com Rua Alvares Cabral 
Ponto 2 = Intersecção da Estrada do Rufino com Avenida Afonso Monteiro da Cruz 
Ponto 3 = Intersecção da Rua Araci com Bororós 

 
 
 

Ainda, em relação ao levantamento de informações relevantes sobre poluição 

atmosférica, é importante salientar que no Brasil existem padrões de qualidade do ar 

legalmente estabelecidos pela Resolução Conama Nº 03/90 para sete poluentes: 

partículas totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, 

monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio (CONAMA, 1990). Mesmo 

sendo atribuído a estes poluentes uma grande parcela da responsabilidade pela 

degradação do ar em ambientes urbanos, eles não cobrem toda a faixa de substâncias 

Tabela 2 - Densidade Veicular do Município de Diadema, com dados extrapolados 
para o período de 1 hora, segundo via e tipo de veículo, no período de abril 
de 2009 

Ponto de 
Amostragem 

Tipo de Veículo 

Automóvel Moto Ônibus Caminhão Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ponto 1 492 78,3 76 12,1 40 6,4 20 3,2 628 100,0 

Ponto 2 772 81,8 124 13,1 32 3,4 16 1,7 944 100,0 

          
Ponto 3 372 75,6 92 18,7 12 2,4 16 3,3 492 100,0 

                      

Total 1636 79,3 292 14,1 84 4,1 52 2,5 2064 100,0 
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químicas prejudiciais à saúde, que são emitidas na atmosfera pelas diversas 

atividades econômicas e pelos veículos automotores. 

 

O monitoramento da qualidade do ar, com a avaliação das concentrações de 

poluentes no Estado de São Paulo, foi iniciado na Região Metropolitana de São 

Paulo, em 1972, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), 

com a instalação de 14 estações para medição diária dos níveis de dióxido de enxofre 

(SO2) e fumaça preta. Nessa época, a qualidade do ar passou a ser divulgada 

diariamente à população por meio de boletins encaminhados à imprensa (CETESB, 

2009).  

 

Em 1981, a CETESB iniciou o monitoramento automático, totalizando 22 

estações na RMSP e Cubatão, que avaliavam os seguintes parâmetros: dióxido de 

enxofre, partículas inaláveis, ozônio, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e 

hidrocarbonetos totais, menos metano, além de parâmetros meteorológicos como 

direção e velocidade do vento, temperatura, umidade relativa do ar e pressão 

atmosférica (CETESB, 2009). 

 

Sendo o município de Diadema uma das áreas prioritárias para o 

monitoramento automático da qualidade do ar, a CETESB implantou uma estação de 

monitoramento automático localizada à Rua Benjamin Constant, nº 03 – Vila 

Diadema – Diadema-SP (Figura 17), onde são coletados e analisados os parâmetros 

para Material Particulado (PM10) e Ozônio (O3) cujos dados são disponibilizados no 

sistema informatizado de Informação de Qualidade do Ar – QUALAR da CETESB, 
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através do endereço eletrônico (http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/qualidade-do-ar/43-

qualar) (CETESB, 2009). 

 

 

Fonte: Foto de Flávia Prado Corrallo 
 

 

No período de campo realizado entre o mês de agosto de 2011 a março de 

2012, o município de Diadema não registrou ultrapassagens do Padrão de Qualidade 

de Ar para material particulado PM10, no entanto, para Ozônio houve a 

ultrapassagem em 6 dias, distribuídos nos meses de setembro e dezembro/11; 

fevereiro e março/12 (Figura, 18).  

 

 

Figura 17 – Foto da estação de monitoramento da qualidade do ar da CETESB 
implantada no município de Diadema 
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Fonte: CETESB.  http://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/relUltrapassagemPadrao.do? 
method=executarImprimir 

 
 
 Ainda, no período estudado, pode-se observar 18 registros de concentração 

máxima diária acima de 120 µg/m³ para PM10 e 35 registros acima de 140 µg/m³ para 

Ozônio (Figuras 19 e 20). 

  

Fonte: CETESB- Sistema Qualar.  http://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/ 

Figura 18 – Relatório de Distribuição da Qualidade do Ar para material particulado 
PM10 e Ozônio, no período de agosto de 2011 a março de 2012 

Figura 19 – Concentração máxima diária para PM10, no período de agosto de 
2011 a março de 2012 
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Fonte: CETESB - Sistema Qualar.  http://qualar.cetesb.sp.gov.br/qualar/ 

 
 

 Os dados apresentados já estão de acordo com os novos padrões de qualidade 

do ar, em vigor desde abril de 2013, conforme a publicação do Decreto Estadual 

59.113 (São Paulo, 2013). Com os novos padrões, o município de Diadema neste 

momento, deverá atingir as metas intermediárias – MI1 (Tabela 3), onde foram 

estabelecidos valores temporários a serem cumpridos em etapas, visando a melhoria 

gradativa da qualidade do ar baseada na busca pela redução das emissões de fontes 

fixas e móveis (CETESB, 2013b). 

 

 

Figura 20 – Concentração máxima diária para Ozônio, no período de agosto de 
2011 a março de 2012 
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Fonte: Cetesb.  http://www.cetesb.sp.gov.br/ar/Informa??es-B?sicas/22-Padr?es-e-?ndices 

 

 

 No entanto, é importante salientar que os dados coletados baseiam-se em 

médias, que muitas vezes, mascaram os resultados reais da concentração do poluente 

na atmosfera, dando a falsa impressão de que as condições do ar estão satisfatórias. 

Além disso, os valores atingidos na maioria dos dias estão acima dos limites 

adotados pela OMS de 50 µg/m³ (média 24 horas) para PM10 e de 100 µg/m³ (média 

8 horas) para Ozônio e, do ponto de vista epidemiológico é algo relevante e deveria 

ser motivo de preocupação para os órgãos ambientais e de saúde (Who, 2005).  

Figura 21 – Padrões Estaduais de Qualidade do Ar (Decreto Estadual nº 59113 
de 23/04/2013). 

1 - Média aritmética anual.  
2 - Média geométrica anual. 
* Fumaça e Partículas Totais em Suspensão -  parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações específicas, a 
critério da CETESB.  
** Chumbo - a ser monitorado apenas em áreas específicas, a critério da CETESB. 
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Vale ressaltar que a estação de monitoramento da qualidade do ar da 

CETESB fica localizada a uma distância de 2,5 km da área de estudo e, por não 

haver dados mais próximos da área de estudo em questão, optou-se por não fazer 

qualquer associação desses parâmetros com os resultados epidemiológicos obtidos. 

Ainda, é importante lembrar que individualmente, cada poluente apresenta 

diferentes efeitos sobre a saúde da população para faixas de concentração distintas, 

identificados por estudos epidemiológicos desenvolvidos dentro e fora do país, para 

os quais é necessário adotar medidas de prevenção (CETESB, 2013b). 

 Concomitante a caracterização descrita acima, foi realizado trabalho de 

campo, que consistiu na abordagem dos responsáveis pelos domicílios e aplicação 

dos questionários, no período de agosto de 2011 a março de 2012, mas infelizmente 

fomos “obrigadas” a interromper o processo em dois momentos. O primeiro no mês 

de outubro de 2011 que coincidiu com o indulto do sistema carcerário para o Dia das 

Crianças e, o segundo momento, com a liberação dos detentos para as comemorações 

festivas de Natal e Ano Novo em dezembro do mesmo ano.  

 Essa interrupção se deu porque logo após a liberação de presos, houve um 

impacto direto na segurança local devido ao que foi denominado pelos moradores 

como, “acerto de contas” entre os envolvidos com a atividade de narcotráfico. Os 

líderes comunitários, dessa forma, nos orientavam em quais momentos podíamos 

permanecer no local. Passado esse período considerado crítico, o trabalho transcorreu 

tranquilamente sem qualquer intercorrência.  

Para o desenvolvimento deste estudo foram sorteadas 157 residências, onde 

10% encontravam-se fechadas/abandonadas/em construção. Houve ainda aceitação  
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de 78,3% dos responsáveis pelo domicílio e de recusa em 10,8% dos 

responsáveis abordados (Tabela 3). 

  

 Na Passagem Vietnamita, parte alta da área, não foi possível abordar todas as 

casas por questões de segurança e na Rua Mario Peixoto os responsáveis pelos 4 

imóveis existentes aceitaram participar da pesquisa. 

 Seguindo a metodologia apresentada anteriormente, nas 12 ruas pertencentes 

aos Setores Censitários 304 e 431, os responsáveis por 123 imóveis aceitaram 

participar do estudo, estando distribuídos proporcionalmente conforme pode-se 

verificar na Tabela 4 e Figura 22. Ressalta-se ainda que a Rua Leon Trotsky 

   

Ruas 
Aceitas Recusas 

Fechadas/ 
Abandonadas/ 
Em construção 

Total de residências 
abordadas 

N % N % N % N %* 
Charles Chaplin 8 80.0 1 10.0 1 10.0 10 6.4 

Dona Divina 
Chaves Pereira 

19 82.6 0 0.0 4 17.4 23 14.6 

Frank Capra 6 66.7 0 0.0 3 33.3 9 5.7 
Glauber Rocha 12 80.0 1 6.7 2 13.3 15 9.6 
Gregório Bezerra 17 94.4 1 5.6 0 0.0 18 11.5 
Humberto Mauro 8 100.0 0 0.0 0 0.0 8 5.1 
Leon Trotsky 8 57.1 5 35.7 1 7.1 14 8.9 
Madre de Castro 15 83.3 1 5.6 2 11.1 18 11.5 
Mario Peixoto 4 100.0 0 0.0 0 0.0 4 2.5 
Nicarágua 12 60.0 5 25.0 3 15.0 20 12.7 
Vietnamita 5 83.3 1 16.7 0 0.0 6 3.8 
Vitorio de Sica 9 75.0 2 16.7 1 8.3 12 7.6 

Total 123 78.3 17 10.8 17 10.8 157 100.0 
 *  Percentual de residências abordadas por rua/ Total  de residências abordadas no estudo 

Tabela 3 – Distribuição das residências abordadas por rua. Diadema, 2012 
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localizada da parte baixa da área de estudo, possui mais de 10 casas, mas houve 

muitas recusas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - Distribuição das residências amostradas por rua. Diadema, 2012 

Rua Nº % 

Charles Chaplin 8 6,5 

Dona Divina Chaves Pereira 19 15,4 

Frank Capra 6 4,9 

Glauber Rocha 12 9,8 

Gregório Bezerra 17 13,8 

Humberto Mauro 8 6,5 

Leon Trotsky 8 6,5 

Madre de Castro 15 12,2 

Mario Peixoto 4 3,3 

Nicarágua 12 9,8 

Vietnamita 5 4,1 

Vitorio de Sica 9 7,3 

Total 123 100,0 

   

Figura 22 - Mapa com distribuição espacial das residências amostradas, segundo 
rua e lote mobiliário 
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 Do total de 123 residências da amostra, 100% são de casas contempladas com 

abastecimento de água e coleta de lixo pelo poder público, os responsáveis ainda 

declaram que 94 (76,4%) são próprias, 23 (18,7%), alugadas e 06 (4,9%) cedidas, 

com em média 6 cômodos por residência (Min.2; Máx.13), incluindo no mínimo um 

banheiro com sanitário. A amostra apresentou maior porcentagem de pessoas 

residentes em domicílios próprios que o encontrado no total do município que foi de 

64,5% por tratar-se de uma área de loteamento. 

 Na grande maioria, as casas são construídas verticalmente, sem 

distanciamento uma das outras e em três pisos, estando no primeiro localizado a 

garagem, sala e cozinha, no segundo os quartos e banheiros e no terceiro a área de 

lavanderia. Essa forma de construção está diretamente relacionada com o relevo local 

(aclives e declives) e também a política de urbanização da cidade com o loteamento 

de terrenos para população de baixa renda, onde os terrenos/lotes são estreitos, no 

máximo 5 metros de largura e com comprimento podendo variar na parte baixa da 

área de estudo em 25 metros, e na alta, em 12 metros. Essa construção dificulta a 

circulação de ar nas residências, bem como a insolação tendo em vista que as janelas 

são voltadas apenas para os cômodos localizados na frente do terreno. Outra 

característica importante entre as duas áreas é que nas casas da parte baixa, a 

garagem fica no piso inferior com acesso diferenciado aos demais ambientes da casa.  

A média de moradores por residência, na área de estudada, é de 3,5 pessoas 

por domicílio (Min.1; Máx.7) enquanto que no município é de 3,29, segundo o Censo 

2010 (IBGE, 2010). Nas Ruas Glauber Rocha e Nicarágua observou-se média acima 

de 4 pessoas por domicílio. 



48 
 

Quanto à renda familiar, apenas 76 (61,8%) dos responsáveis pelo domicílio 

aceitaram fornecer a informação. Ao questionar o motivo da recusa, a maioria 

declarou temer informar esse valor para desconhecidos e, mesmo após reafirmar a 

não divulgação dos dados para outros fins que não de pesquisa, os mesmos 

mantiveram a posição ou responderam de forma descompromissada. 

 

De acordo com as repostas, a renda familiar média é de aproximadamente 3,7 

salários mínimos médio per capita, considerando o valor de R$ 510,00 e, o Censo 

2010 (IBGE, 2010), aponta para a mesma área, 1,5 salários mínimo médio per capita.  

 

As condições socioeconômicas, culturais e ambientais de uma dada sociedade 

geram uma estratificação da população, conferindo-lhes posições sociais distintas. 

Isso mostra que a distribuição da saúde e da doença em uma sociedade não é 

aleatória e na verdade está associada à posição social e consequentemente as 

condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos (Dahlgren e Whitehead, 1991). 

 

 Dos 320 indivíduos participantes do estudo, 182 (56,9%) são do sexo 

feminino com predominância na faixa etária entre 30 e 44 anos (31,3%) como pode 

ser observado na Figura 23. É importante salientar que foram abordados 421 

residentes e 32,7% dos homens se recusaram a participar do estudo, sendo que a 

grande maioria encontrava-se disponível no momento da abordagem e, mesmo após 

a insistência das mulheres da família, mantiveram a postura negativa de participação.   



 

 Esse comportamento pode estar associado à questão cultural da 

masculinidade, que trás como consequência ao homem um menor cuidado com a sua 

saúde, pois representaria uma condição de fraqueza (Costa, 2003).

  

 

 Na Tabela 5 observa

anos, 30 (9,4%) 5 a 9 anos, 58 (18,1%) 10 a 19 anos, 98 (30,6%) 30 a 39 anos, 70 

(21,9%) 40 a 59 anos e 21 (6,6%) com 60 anos e mais.
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Figura 23 - Gráfico com distribuição percentual dos residentes na área de 
estudo, segundo faixa etária e sexo. Diadema, 2012

Esse comportamento pode estar associado à questão cultural da 

ue trás como consequência ao homem um menor cuidado com a sua 

saúde, pois representaria uma condição de fraqueza (Costa, 2003).

Na Tabela 5 observa-se que 43 (13,4%) pertencem a faixa etária menor de 5 

anos, 30 (9,4%) 5 a 9 anos, 58 (18,1%) 10 a 19 anos, 98 (30,6%) 30 a 39 anos, 70 

(21,9%) 40 a 59 anos e 21 (6,6%) com 60 anos e mais. 
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Esse comportamento pode estar associado à questão cultural da 

ue trás como consequência ao homem um menor cuidado com a sua 

saúde, pois representaria uma condição de fraqueza (Costa, 2003). 

 

se que 43 (13,4%) pertencem a faixa etária menor de 5 

anos, 30 (9,4%) 5 a 9 anos, 58 (18,1%) 10 a 19 anos, 98 (30,6%) 30 a 39 anos, 70 

Masculino

Feminino

Gráfico com distribuição percentual dos residentes na área de 
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 Em relação à escolaridade, na população de 20 anos ou mais, 21,2% possuem 

o ensino fundamental incompleto, 40,7% ensino médio completo e apenas 6,3% 

concluíram o nível superior. Ainda, 3,8% dos entrevistados acima de 15 anos são 

analfabetos, frequência menor do que a encontrada no Censo 2010 (IBGE, 2010) que 

foi de 4,4% para a população residente de Diadema.  

 É importante salientar que o nível de instrução pode interferir diretamente na 

percepção e entendimento dos problemas de saúde, na adoção de estilos de vida, no 

consumo e utilização dos serviços de saúde e na adesão a terapêutica adotada. 

 No tocante à ocupação não houve concentração em uma área de trabalho 

específica, no entanto as atividades citadas mostram exigência mínima de 

escolaridade. Para as mulheres que não possuem trabalho remunerado, a atividade 

predominante foi de “dona de casa”. 

 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N %

MENOR 1 0 0,0 1 1,8 2 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 4,0 0 0,0 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 1,6

1 A 4 2 12,5 5 8,8 2 10,0 7 20,6 3 9,1 0 0,0 3 12,0 3 9,1 4 36,4 6 17,6 3 20,0 0 0,0 38 11,9

5 A 9 2 12,5 6 10,5 3 15,0 2 5,9 4 12,1 1 4,5 2 8,0 2 6,1 1 9,1 3 8,8 1 6,7 3 15,0 30 9,4

10 A 14 1 6,3 7 12,3 2 10,0 5 14,7 3 9,1 4 18,2 4 16,0 5 15,2 0 0,0 2 5,9 1 6,7 3 15,0 37 11,6

15 A 19 0 0,0 5 8,8 1 5,0 2 5,9 2 6,1 4 18,2 1 4,0 0 0,0 0 0,0 5 14,7 0 0,0 1 5,0 21 6,6

20 A 24 4 25,0 2 3,5 3 15,0 3 8,8 2 6,1 0 0,0 2 8,0 6 18,2 3 27,3 2 5,9 1 6,7 0 0,0 28 8,8

25 A 29 0 0,0 2 3,5 0 0,0 0 0,0 3 9,1 2 9,1 1 4,0 4 12,1 0 0,0 0 0,0 2 13,3 2 10,0 16 5,0

30 A 34 2 12,5 5 8,8 2 10,0 0 0,0 5 15,2 2 9,1 1 4,0 4 12,1 0 0,0 2 5,9 1 6,7 4 20,0 28 8,8

35 A 39 0 0,0 6 10,5 0 0,0 3 8,8 3 9,1 1 4,5 4 16,0 0 0,0 2 18,2 3 8,8 2 13,3 2 10,0 26 8,1

40 A 44 2 12,5 4 7,0 3 15,0 3 8,8 1 3,0 4 18,2 1 4,0 1 3,0 0 0,0 5 14,7 0 0,0 2 10,0 26 8,1

45 A 49 3 18,8 5 8,8 1 5,0 1 2,9 1 3,0 1 4,5 0 0,0 3 9,1 0 0,0 3 8,8 0 0,0 1 5,0 19 5,9

50 A 54 0 0,0 6 10,5 1 5,0 2 5,9 2 6,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 5,9 2 13,3 1 5,0 16 5,0

55 A 59 0 0,0 2 3,5 0 0,0 2 5,9 0 0,0 2 9,1 1 4,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 9 2,8

60 E MAIS 0 0,0 1 1,8 0 0,0 4 11,8 4 12,1 1 4,5 4 16,0 4 12,1 0 0,0 1 2,9 2 13,3 0 0,0 21 6,6

TOTAL 16 100,0 57 100,0 20 100,0 34 100,0 33 100,0 22 100,0 25 100,0 33 100,0 11 100,0 34 100,0 15 100,0 20 100,0 320 100,0

VIETNAMITA TOTAL

RUA

VITORIO DE 

SICAIDADE
CHARLES 

CHAPLIN

DONA 

DIVINA 

PEREIRA 

FRANK 

CAPRA

GLAUBER 

ROCHA

GREGÓRIO 

BEZERRA

HUMBERTO 

MAURO

LEON 

TROTSKY

MADRE DE 

CASTRO

MARIO 

PEIXOTO NICARÁGUA

Tabela 5 – Frequência e % dos residentes na área de estudo, segundo faixa 
etária e endereço de residência. Diadema, 2012 
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 Ao analisar os dados socioeconômicos se faz necessário considerar que 

devido à “ampla gama de desigualdades sociais existentes, a exposição desigual aos 

riscos fica obscurecida pela extrema pobreza e as péssimas condições gerais de vida 

a ela associada” (Habermann e Gouveia, 2008).  

 

É fato que o modelo de crescimento econômico brasileiro interfere 

diretamente na redução da qualidade ambiental, gerando diferenças socioeconômicas 

na população e, conseqüentemente, levando o aparecimento de doenças onde as 

condições sanitárias e ambientais são precárias, coexistindo com os processos 

produtivos bastantes complexos que constituem risco à saúde humana. 

 

Dentre os hábitos de vida é de suma importância conhecer a exposição 

passada e/ou atual ao fumo de tabaco visto que, segundo a American Academy of 

Pediatrics Committee on Environmental Health (2003), a fumaça do cigarro é o mais 

importante poluente do ar interior e, em residências onde há fumantes, a 

concentração de poluentes pode ser duas a três vezes mais elevada quando 

comparada às casas dos não fumantes.  

 

A fumaça do tabaco é constituída de substâncias químicas complexas, sendo 

que algumas dúzias dessas são consideradas carcinogênicas, além da fase 

particulada, chamada de alcatrão que é respirável em grande parte (Colin, 2011). 
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No Brasil, a prevalência de tabagismo é de 17,2%, o equivalente a 24,6 

milhões de pessoas de 15 anos de idade ou mais, havendo diferenças desse 

percentual segundo sexo, atribuindo aos homens 21,6% (14,8 milhões) e mulheres 

13,1% de acordo com pesquisa do IBGE realizada em 2008 (IBGE, 2009). 

 

São inúmeros os estudos que reconhecem de maneira inequívoca que o 

consumo e a exposição à fumaça do tabaco são causas de mortalidade, morbidade e 

incapacidade, bem como o efeito carcinogênico em humanos (American Academy of 

Pediatrics Committee on Environmental Health, 2003). 

 

Na população estudada, 65 (20,6%) refere ter fumado alguma vez na vida, 33 

(50,8%) começou a fumar antes dos 18 anos de idade e 23 (35,4%) ainda continuam 

fumando. Em relação ao quantitativo de cigarros, 18 (28,1%) referiram fumar menos 

de 5 cigarros por dia, 12 (18,8%) de 5 a 10 cigarros, 23 (35,4%) de 10 a 20 cigarros e 

12 (18,8%) acima de 20 cigarros por dia. Para os que interromperam o hábito de 

fumar, a idade média em que o fato ocorreu foi aos 32,5 anos. 

 

Além dos efeitos adversos a saúde para os que fumam, as pessoas que são 

submetidas ao tabagismo passivo em ambientes fechados têm um risco 30% maior de 

desenvolverem câncer de pulmão, 25% maior de desenvolverem doenças 

cardiovasculares além de asma, pneumonia, sinusite, dentre outras. O tabagismo 

passivo é considerado a 3ª causa de morte evitável no mundo e o maior responsável 

pela poluição em ambientes fechados (INCA, 2007). 
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Para analisar a situação atual de saúde, houve o questionamento sobre 

comorbidades e queixas de saúde atuais. Quanto à comorbidades 117 (36,6%) dos 

entrevistados referiram fazer algum tratamento de saúde, atribuídos a 141 problemas 

de saúde dos quais se destacam: 36 (25,5%) casos de Hipertensão Arterial; 20 

(14,2%) relacionados a problemas respiratórios (Asma, Bronquite, Enfisema, 

Broncodisplasia, Rinite Alérgica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Sinusite e 

em sequela de tuberculose), 14 (9,9%) na área de Psiquiatria (Depressão, Insônia por 

ansiedade, Síndrome do Pânico, Bipolaridade e Drogadição), 08 (5,7%) referiram 

Diabetes, 06 (4,3%) com problemas cardíacos (Alteração do Miocárdio e Arritmia), 

05 (3,5%) em tratamento por enxaqueca, 04 (2,8%) por anemias, 03 (2,1%) por 

doenças renais (alteração vascularização e litíase) e dermatológicas (alergias), 02 

(1,4%) em acompanhamento pós-tratamento de câncer (neuroblastoma e rins) e pós- 

transplante (hepático e ocular) e 38 (27,0%) distribuídas em outras causas. 

 

Já em relação às queixas de saúde, dos 320 residentes pertencentes à amostra 

do estudo, 276 (86,3%) referiram apresentar queixa de saúde atualmente. Ao analisar 

a distribuição de proporção por rua de residência, verificou-se que 86,9% dos 

entrevistados apresentavam queixas, sendo que nos moradores da Rua Frank Capra 

essa proporção foi de 75%, das Ruas Glauber Rocha, Humberto Mauro e Vitório de 

Sica acima de 90%, chegando a 100% dos residentes na Passagem Vietnamita 

(Tabela 6). 
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Das 1257 queixas referidas, destaca-se que 238 (19%) estavam relacionadas à 

coriza e espirros, 172 (13,7%) à tensão, irritabilidade e nervosismo, 137 (10,9%) a 

olhos secos, irritados e dolorosos e 122 (9,7%) a dor ou irritação de garganta (Tabela 

7). 

 

 

 

Tabela 6 – Proporção de residentes com queixas de saúde referidas atualmente, 
segundo rua de residência. Diadema, 2012. 

Rua Residentes 
Queixas 

Sim % 

Charles Chaplin 16 13 81,3 

Dona Divina Pereira 
Chaves 

57 46 80,7 

Frank Capra 20 15 75,0 

Glauber Rocha 34 33 97,1 

Gregório Bezerra 33 27 81,8 

Humberto Mauro 22 21 95,5 

Leon Trotsky 25 22 88,0 

Madre de Castro 33 28 84,8 

Mario Peixoto 11 9 81,8 

Nicarágua 34 28 82,4 

Vietnamita 15 15 100,0 

Vitorio de Sica 20 19 95,0 

Total 320 276 86,3 
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No tocante a análise dos dados da Fase I do módulo de asma do protocolo 

ISAAC cabe salientar que, para o diagnóstico de asma, a investigação dos sintomas 

(sibilos) é pouco dependente do acesso e da qualidade dos serviços de saúde, é 

Tabela 7 - Distribuição das queixas de saúde referidas atualmente pelos   
residentes na área de estudo. Diadema, 2012. 

Queixas de Saúde Nº % 

Olhos secos, irritados ou dolorosos 137 10.9 

Dor ou irritação na garganta 122 9.7 

Coriza 104 8.3 

Espirros 134 10.7 

Tensão, irritabilidade, nervosismo 172 13.7 

Dificulldade de memória e concentração 104 8.3 

Tontura 59 4.7 

Cefaléia 105 8.4 

Cansaço 89 7.1 

Náusea 24 1.9 

Vômito 11 0.9 

Diarréia 8 0.6 

Pele seca, coceira, descamação 103 8.2 

Outras 85 6.8 

Total 1257 100.0 
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menos específico, depende do conhecimento e entendimento do indivíduo acerca do 

sintoma (Wandalsen et al, 2009) e a associação de diferentes perguntas sobre vários 

aspectos da doença tende a refletir a realidade (Solé  et al, 2001;Maçãira et al, 2005). 

 

O questionário ISAAC é composto por 7 perguntas. A questão referente à 

afirmação de “sibilos nos últimos 12 meses”, que reflete asma ativa/atual, é 

considerada a pergunta com resposta mais reprodutível, diminuindo os vieses de 

memória (Solé et al, 1998). A frequência de asma ativa baseada em sintomas de 

chiado, mesmo sendo um bom indicativo não constitui um diagnóstico confirmado 

(Menezes et al, 2008). O diagnóstico médico de asma foi avaliado indiretamente 

através da pergunta “Já teve asma alguma vez na vida?” (Solé et al, 1998). 

 

Na Tabela 8, pode-se verificar que nos dados globais 40,9% afirmaram ter 

apresentado sibilos em algum momento da vida (asma cumulativa) com maiores 

freqüências em menores de 10 anos; enquanto que 20,0% referiram  sibilos nos 

últimos 12 meses (asma ativa).  
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 Em análise mais detalhada, observou-se que na faixa etária de 0 a 14 anos, 

32,7% responderam afirmativamente para asma ativa/atual sendo a maioria do sexo 

masculino.  Em geral, meninos desenvolvem asma mais precocemente do que 

meninas, e a incidência da doença freqüentemente são relatadas como mais alta no 

gênero masculino até a pré-adolescência (Dodge e Burrows, 1990). 

De acordo com alguns autores, antes dos 14 anos, essa prevalência pode ser 

até duas vezes maiores entre os meninos. Diferenças existentes entre a geometria, o 

Tabela 8 - Frequência (%) de asma e seus sintomas, segundo faixa etária. 
Diadema, 2012. 

Questões 

Faixa Etária 
Menor 

que 1 ano 
1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 29 30 a 59 60 e + Total 

( n= 5) (n=38) (n=30) (n=58) (n=44) (n=124) (n=21) (n=320) 
Sim % Sim % Sim % Sim % Sim % Sim % Sim % Sim % 

Sibilos alguma 
vez na vida 

4 80,0 25 65,8 19 63,3 21 36,2 23 52,3 29 23,4 9 42,9 131 40,9 

Sibilos nos 
últimos 12 meses 

(asma ativa) 
4 80,0 20 52,6 9 30,0 4 6,9 10 22,7 12 9,7 5 23,8 64 20,0 

Sono alterado por 
crises de sibilos 

4 80,0 14 36,8 2 6,7 4 6,9 5 11,4 11 8,9 3 14,3 46 14,4 

Fala alterada por 
crise de sibilos 
(asma grave) 

1 20,0 4 10,5 2 6,7 1 1,7 3 6,8 3 2,4 1 4,8 15 4,7 

Asma alguma vez 
na vida (asma 
diagnosticada) 

1 20,0 1 2,6 2 6,7 1 1,7 5 11,4 5 4,0 2 9,5 16 5,0 

Bronquite alguma 
vez na vida 

1 20,0 12 31,6 11 36,7 3 5,2 10 22,7 14 11,3 1 4,8 63 19,7 

Sibilos aos 
exercícios físicos 

1 20,0 6 15,8 2 6,7 3 5,2 3 6,8 6 4,8 - - 24 7,5 

Tosse seca 
noturna sem 

infecção 
4 80,0 21 55,3 16 53,3 20 34,5 22 50,0 53 42,7 9 42,9 145 45,3 
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tamanho das vias aéreas e o tônus muscular, conforme o sexo pode justificar a maior 

prevalência de asma entre crianças do sexo masculino (National Asthma Education 

and Prevention Program, 1997; Landau, 1996; Roorda, 1996). 

Para a faixa etária de 0 a 4 anos a frequência para a pergunta que representa 

asma ativa  (sibilos nos últimos 12 meses) foi de 55,8%. No entanto deve-se 

considerar que em menores de 6 anos a ocorrência de sibilos está relacionada com 

infecções virais.  Um estudo de coorte clássico em asma indicou que a grande 

maioria das crianças com sibilos até seis anos apresenta condições transitórias 

associadas com a diminuição das funções de vias aéreas e não tem risco aumentado 

para desenvolvimento posterior de asma (Cooper, 2012). 

Dessa forma, Graudenz e Ferreira (2012) consideram que apesar do ajuste da 

variável com outras comorbidades não é possível afirmar qual a porcentagem de 

crianças que sibilaram nos últimos 12 meses e evoluirão para o quadro de asma 

brônquica, uma vez que grande parte dos episódios de sibilos na faixa etária inferior 

a seis anos é autolimitada. Assim sendo, indica-se que não é adequado falar em 

prevalência de asma com a metodologia aplicada, e sim em episódios de sibilos, ou 

sintomas de asma. 

 Um estudo específico dos centros na América Latina também mostrou 

importante variabilidade de prevalência, com tendência mais elevada em locais mais 

pobres, sugerindo que o nível socioeconômico seja um fator de risco para asma ativa, 

assim, as cidades de Lima, no Peru e Salvador, no Brasil, foram os locais mais 

prevalentes com 26% e 27%, respectivamente (Mallol et al, 2000).  

 Ainda, como destacado na Tabela 8, entre crianças de 5 a 9 anos encontrou-se 

a frequência de 30,0% e nos adolescentes de 10 a 19 anos de 6,9% com predomínio 
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do sexo feminino, enquanto que em estudo realizado no Brasil, utilizando o ISAAC, 

para a faixa etária de 6 a 7 anos a frequência encontrada foi de 21,3% e 22,7% nos de 

13 a 14 anos (Sole et al, 2001).  Vale salientar que em estudo realizado no município 

de Santo André, pertencente à mesma região de Diadema, encontrou-se  nos 

escolares de 6 a 7 anos prevalência de 23,1% e, entre os adolescentes entre 13 a 14 

anos de 19,5% (Camelo - Nunes et al., 2003). 

Fritscher e Chatkin (1995) encontraram em adolescentes de 10 a 18 anos de 

idade residentes em Porto Alegre, prevalências de asma cumulativa e asma atual de 

16,5% e 10,9% respectivamente. Maia (2004) ao estudar adolescentes de 13 a 14 

anos residentes em Montes Claros (MG) verificou que 35,9% referiram sibilos 

alguma vez e 15,8% no último ano. 

Existe o reconhecimento da associação do gênero feminino com asma na 

adolescência, mas até o momento não há uma causa bem estabelecida. São apontados 

como possíveis fatores o calibre das vias aéreas associadas a influências hormonais, 

sobrepeso nos anos pré-escolares, aspectos psicossociais e exposições ambientais 

próprias de cada gênero, além das diferenças cognitivas, que podem influenciar o 

grau de percepção de saúde e/ou doença entre os gêneros nesta faixa etária 

(Mandhane et. al., 2005; Almqvist et al., 2008). 

Já entre os residentes de 20 a 29 anos a frequência encontrada em Diadema 

foi de 22,7%, de 9,7% para a faixa etária de 30 a 59 anos e de 23,8% entre os com 60 

anos e mais. Na faixa etária adulta são poucos os estudos e quase nunca relatados 

sobre a frequência de asma o que dificulta a comparação de resultados. Ao estudar 

universitários acima de 20 anos, pesquisadores encontraram frequência de 15,3% no 
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município de Santo André-SP (Gracia et al, 2008), enquanto que em Bangkok – Índia 

foi de 10,1% (Vichyanond et al, 2002).  

 Para o diagnóstico de asma a investigação dos sintomas (sibilos) é pouco 

dependente do acesso e da qualidade dos serviços de saúde, no entanto também é 

menos específica e depende do conhecimento e entendimento do indivíduo acerca do 

sintoma (Wandelson, 2009). 

 Ainda, vale ressaltar que o diagnóstico de asma realizado pela associação de 

diferentes perguntas sobre vários aspectos da doença tende a refletir a realidade 

(Solé, 2001) e (Maçairã, 2005). 

 No tocante a pergunta “Asma alguma vez na vida” deve-se considerar que em 

São Paulo o termo asma é freqüentemente substituído por sinônimos como 

“bronquite” principalmente em crianças e, o uso desses pode ser um dos responsáveis 

pelo desconhecimento da população com relação ao diagnóstico de asma 

(Wandalsen, 2009). 

 Neste estudo, a questão “Alguma vez na vida teve asma” foi acrescida do 

termo “bronquite”, no entanto no momento da coleta de dados nos casos de resposta 

afirmativa, o entrevistador destacava o termo referido no próprio corpo da pergunta. 

No banco de dados, essas respostas foram registradas separadamente para facilitar a 

análise e comparação com outros estudos. 

Segundo Maia (2004), o termo “bronquite” tem um significado amplo e é 

muito usado pela comunidade, até mesmo por médicos para designar a asma. Para 

Maçãira (2005), o termo “asma”, tem uso bastante limitado em nossa cultura, não 

sendo possível ignorar o uso popular do termo “bronquite”, sendo assim, a questão 

apenas com o termo “asma” não refletiria a situação real do comportamento da 
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doença na nossa população, justificando então a modificação neste estudo, no entanto 

com o cuidado de diferenciar os registros para fins de comparação. 

Observando-se os dados globais obtidos, pode-se constatar que a freqüência 

de asma diagnosticada de 5% foi significativamente inferior aos 20,0% de “sibilos 

nos últimos 12 meses” e da referência de 19,7%, ao termo “bronquite” o que reforça 

a idéia de subdiagnóstico. Dessa forma, o uso do termo bronquite demonstrou ser um 

critério sensível, alcançando índices maiores que o de asma diagnosticada, com 

exceção da faixa etária de 60 anos e mais. 

 O retardo do diagnóstico de asma pode também ser decorrente do 

aparecimento de sintomas leves ou atípicos (Burrows, 1987), mas vale ressaltar que 

devido ao subdiagnóstico muitos pacientes asmáticos deixam de receber tratamento 

adequado e pode resultar em internações desnecessárias e freqüentes visitas aos 

serviços de emergências (Asher et al., 1998; Habbick et. al. 1999) 

Foi interessante notar que nas entrevistas, a maioria dos residentes com 10 

anos ou mais e que referiram sibilos em algum momento da vida afirmaram que o 

fato ocorreu apenas na infância. Os resultados também mostram que 36,6% do total 

de residentes com história de sibilo em algum momento da vida eram menores de 10 

anos os quais  compreendiam 52,4% do total daqueles que referiram sibilos nos 

últimos 12 meses. 

 Ao analisar os dados relacionados com a quantidade de crises nos últimos 12 

meses, observou-se que dos 64 residentes que referiram sibilos nos últimos 12 meses, 

46 (71,9%) apresentaram de 1 a 3 crises no ano, 13 (20,3%) de 4 a 12 crises e 5 

(7,8%) mais de 12 crises. 
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 No que diz respeito à afirmação de alteração do sono e fala em decorrência 

das crises de sibilos, foi encontrada a frequência global de 14,4% e 4,7% 

respectivamente, enquanto que 7,5% dos residentes referiram sibilos aos exercícios 

físicos. 

Já a questão sobre a presença de tosse seca à noite, sem estar gripado ou com 

infecção respiratória, refere-se à tosse noturna, amplamente aceita como 

apresentação alternativa de asma. Essa questão tem sido incluída para aumentar a 

sensibilidade geral do questionário (ISAAC, 1992) e neste estudo, 45,3% dos 

entrevistados referiram tosse noturna. 

Em complementação as informações de saúde, todos os entrevistados que 

afirmaram sibilo alguma vez na vida, foram questionados sobre o uso de 

medicamentos nas crises, sendo que 51,9% afirmaram o uso de alguma substância 

para a melhora dos sintomas, dos quais 80,3% referiram lembrar do nome/tipo do 

que foi utilizado. Como descrito na Tabela, 9, foi citado o uso de 103 substâncias, 

destacando-se o uso de inalação com broncodilatores (25,2%); antibióticos (14,6%), 

na maioria de amoxicilina e 12,6% corticoides com predomínio para o uso de 

prednisolona. Vale destacar que 11,7% utilizaram chá ou xarope caseiro para auxiliar 

no alívio dos sintomas. Não se deve desconsiderar que há evidências que em 

pacientes nos quais o diagnóstico de asma tem sido retardado, o tratamento se dá de 

modo equivocado com antibióticos, anti-histamínicos ou antitussígenos em vez de 

medicamentos antiinflamatórios (Haahtela, 1999). 
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Infelizmente em decorrência do subdiagnóstico, muitos asmáticos deixam de 

receber tratamento adequado resultando em frequentes visitas aos serviços de 

emergência e em internações desnecessárias (Habbick, 1999).  

 

 

 

 

Tabela 9 – Distribuição dos medicamentos/substância referidas para o alívio de 
sintomas. Diadema, 2012. 

       

Medicamentos Nº % 

Inalação Berotec + Atrovent 26 25,2 
Antibióticos 15 14,6 
Corticóide 13 12,6 
Não lembra 13 12,6 
Xarope ou chá caseiro 12 11,7 
Inalação (Não sabe medicamento) 7 6,8 
Antialérgico 8 7,8 
Salbutamol 3 2,9 
Dipirona/Paracetamol 2 1,9 
Fumarato de Formoterol + 
Budesonida 1 1,0 
Ibuprofeno 1 1,0 
Hedera helix L. 1 1,0 
Homeopatia 1 1,0 
Total 103 100,0 
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6- CONSIDERAÇÕES 

 

Os resultados deste estudo mostram que a população residente estudada vive 

em ambientes construídos desfavoráveis e apresentam baixo nível de renda e 

escolaridade o que contribui para a iniquidade de saúde. Ainda é importante ressaltar 

que essa condição de vida é reproduzida pela grande maioria da população residente 

no município de Diadema. 

 No que tange aos dados globais de saúde, 36,6% dos residentes referiram 

comorbidade, 86,3% referiram apresentar queixa de saúde atualmente, 40,9% 

afirmaram ter apresentado sibilos em algum momento da vida, 19,7% sibilos nos 

últimos 12 meses, 19,7% receberam o diagnóstico de bronquite e  apenas 5,0% de 

asma. 

Esses dados permitem identificar a alta frequência de sintomas associados à 

asma na população estudada deixando claro que, em um município com a segunda 

densidade brasileira, características socioeconômicas e ambientais precárias, 

subdiagnóstico da doença e o desenvolvimento de ações de atenção primária a saúde 

baseada no tratamento da fase aguda da doença, existe a necessidade de implantar 

ações programáticas para o enfrentamento do problema com a maior brevidade 

possível. 

Considerando a asma como uma patologia sensível as ações da atenção 

ambulatorial efetiva e a existência do Programa de Saúde da Família para 100% da 

população residente, as ações programáticas a serem implantadas devem ter como 

objetivo: 
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- identificar e cadastrar os residentes no município com diagnósticos e/ou sintomas 

de asma;  

- capacitar a equipe de saúde para garantir o diagnóstico e tratamento adequado; 

- organizar o acesso aos serviços; 

- realizar acompanhamento regular tanto com consultas individuais como com visitas 

domiciliares para o monitoramento da condição de saúde do paciente, para a 

validação dos conhecimentos quanto ao manejo dos sintomas e para identificar 

fatores desencadeantes/agravantes dos problemas de saúde; 

- desenvolver atividades educativas a fim de que a população alvo obtenha 

orientações que possam auxiliá-los na compreensão da doença e no seu adequado 

manejo; e, 

- integrar as ações entre os diversos níveis de assistência.  

 

Não  se pode também desconsiderar a adoção de ações programáticas 

dirigidas ao risco associado ao tabagismo, visto que dos 20,6% da população 

estudada que referiram ter fumado alguma vez na vida, 35,4% ainda continuam 

fumando. Para tanto deve-se facilitar o acesso ao tratamento do tabagismo, tanto para 

o paciente como para os contatantes considerando que o tabaco é um dos grandes 

“gatilhos das crises de asma”. 

Cabe também ressaltar a importância da inclusão do termo “bronquite” aos 

novos estudos como forma de melhorar a sensibilidade para medir a frequência de 

asma diagnosticada, visto que em nossa cultura, o termo asma tem uso limitado não 

sendo possível ignorar essa realidade. No entanto, acredita-se que deve ser 
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assegurado o registro diferenciado a fim de garantir comparações futuras com outros 

estudos. 

Ainda, se faz imprescindível implementar ações com o intuito de reduzir a 

poluição atmosférica no âmbito urbano, principalmente investindo em transporte 

coletivo de qualidade, além de investimentos tecnologias para reduzir o uso de 

combustíveis fósseis,  implementação de programas de inspeção veicular e a 

conscientização da população para garantir a prática da manutenção periódica dos 

veículos automotores. 

Não obstante as considerações acima, os resultados desse estudo contribuirão 

para a elaboração de políticas públicas no sentido de implantar ações programáticas 

que visem à promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento adequado e, para o 

monitoramento de tendências da doença.  
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7- CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados deste estudo concluímos que: 

1) a frequência de sintomas associados à asma ativa  (sibilos nos últimos 12 meses) 

foi de: 

• 55,8% em crianças de 0 a 4 anos; 

• 30,0% na população entre 5 a 9 anos; 

• 32,7%  na população com faixa etária de 0 a 14 anos é 32,7%; 

• 6,9% nos adolescentes de 10 a 19 anos; 

• 22,7% em adultos entre 20 a 29 anos e de 9,7% na faixa etária de 30 a 59 

anos; e, 

• 23,8% entre os idosos com 60 anos e mais. 

2) a freqüência de asma diagnosticada de 5% foi significativamente inferior aos 

20,0% de “sibilos nos últimos 12 meses” e da referência de 19,7%, ao termo 

“bronquite” o que reforça a idéia de subdiagnóstico; 

3) dos que referiram sibilos nos últimos 12 meses: 

• 71,9% apresentaram de 1 a 3 crises no ano, 20,3% de 4 a 12 crises e 

7,8% mais de 12 crises; 

• 14,4% afirmaram alteração do sono, 4,7% de fala em decorrência das 

crises de sibilos; 

• 7,5% referiram sibilos aos exercícios físicos; 

• 51,9% afirmaram uso de alguma substância para a melhora dos sintomas, 

dos quais 80,3% referiram lembrar do nome/tipo do que foi utilizado.  



 

8- ANEXOS 

8.1 – Carta de aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo registrado sob o nº 159/10l
 

Carta de aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo registrado sob o nº 159/10l
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Carta de aprovação da Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de 
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8.2 – Carta de ciência da Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo quanto a mudança de título da pesquisa registrada sob o 
nº 159/10l 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________________________

__ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ____________________________________________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : _______________________________ SEXO :    .M □   F  □ 
DATA NASCIMENTO: ____/____/____ 
ENDEREÇO _____________________________________________ Nº __________. APTO: _________________ 
BAIRRO__________________________________________ CIDADE  .___________________________________ 
CEP:_______________________________ TELEFONE: DDD (_____) ____________________________________ 

2.RESPONSÁVEL LEGAL _________________________________________________________________________ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ___________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :___________________________________SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ____/____/____ 
ENDEREÇO _____________________________________________ Nº __________. APTO: _________________ 
BAIRRO__________________________________________ CIDADE  .___________________________________ 
CEP:_______________________________ TELEFONE: DDD (_____) ____________________________________ 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA    “Avaliação das concentrações dos compostos voláteis orgânicos e do 

potencial tóxico e mutagênico no ambiente interno de residências no município de Diadema”. 
 2. PESQUISADOR : Flávia Prado Corrallo 

CARGO/FUNÇÃO: Enfermeira   INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº.: 68.301 (CORENSP) 

UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Poluição Atmosférica – Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 6 meses 

 

x 

8.3 – Termo e Adendo do Consentimento Livre Esclarecido 
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 FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa sobre a qualidade do ar da região onde 

você vive. Para isso precisamos saber sobre alguns tipos de poluentes que estão tanto no ar de 

ambientes externos como no ar de dentro das casas e se esse ar é capaz de alterar o pólen das plantas. 

Para isso será preciso que o pesquisador vá até a sua casa e instale um equipamento parecido com uma 

garrafa de alumínio para a coleta de amostra do ar. Neste mesmo dia o pesquisador vai deixar na sua 

casa uma floreira com uma planta muito comum nos nossos jardins, conhecida como “coração roxo” (o 

nome científico é Tradescantia pallida). O polén desta planta é sensível à poluição e depois de 15 dias 

os pesquisadores irão estudar as alterações do pólen nas plantas que ficaram na sua casa. Também 

neste dia, você vai responder a um questionário para sabermos sobre problemas de saúde dos 

moradores que podem estar relacionados com a poluição e sobre o uso de substâncias que podem 

causar poluição do ar dentro da própria casa.  

O pesquisador será responsável pela instalação e retirada da floreira e do equipamento para coleta de ar

de acordo com a disponibilidade do morador. 

Para a coleta de ar o morador será responsável pela abertura e fechamento da válvula do equipamento 

no horário combinado e pela manutenção do mesmo em “segurança” no interior de sua residência.  No 

que diz respeito à instalação da floreira, o morador fará a irrigação com água da rede pública de 

abastecimento, 2(duas) vezes por semana a fim de manter as condições hídricas ideais para as plantas.  

Ao passo que as amostras forem avaliadas, os resultados encontrados serão informados aos moradores,

bem como serão fornecidas orientações, visando à redução da poluição interna.  

Essas informações estão sendo fornecidas para minha participação voluntária neste estudo, que tem 

como objetivos identificar, quantificar e avaliar as concentrações dos compostos orgânicos voláteis 

existentes na área impactada tanto nos ambientes externos como internos; avaliar a diferença de 

concentração entre ambiente interno e externo; avaliar o potencial mutagênico dos compostos 

orgânicos voláteis pela quantificação de micronúcleos em células vegetais; e, identificar as fontes de 

emissão de Compostos Voláteis Orgânicos no ambiente interior. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. 

Poderá contatar a pesquisadora Flávia Prado Corrallo a qualquer momento, no Núcleo de Vigilância 

em Saúde Ambiental da Coordenadoria de Vigilância à Saúde do Município de Diadema, situado à 

Avenida Antonio Piranga, 700 – Prédio Anexo do Quarteirão da Saúde - Telefone: 4043-8217/4043-

8235/4043-8182 – Email: vigilância.ambiental@diadema.sp.gov.br 

Todas as informações colhidas e analisadas serão publicadas para fins acadêmicos, garantindo-se a 

privacidade do participante e a qualquer momento, poderei desistir da participação no estudo e solicitar 

que as informações sejam excluídas do estudo.  
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Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo “Avaliação das concentrações dos compostos voláteis orgânicos e do 

potencial tóxico e mutagênico no ambiente interno de residências no município de Diadema”.  

Eu discuti com o Dra. Flávia Prado Corrallo sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 

claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

assistência à saúde quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades 

ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste 

Serviço. 

---------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do Participante/Representante legal Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva 
ou visual.  

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ADENDO AO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA “Avaliação das concentrações dos compostos 
voláteis orgânicos e do potencial tóxico e mutagênico no ambiente interno de residências no 
município de Diadema”. 

 

 Foi realizado um sorteio da sua rua e residência e você está sendo convidado para participar 
de uma pesquisa sobre a qualidade do ar da região onde você vive, intitulada como “Avaliação das 
concentrações dos compostos voláteis orgânicos e do potencial tóxico e mutagênico no ambiente 
interno de residências no município de Diadema”, sob responsabilidade da pesquisadora Flávia 
Prado Corrallo.  
 Após sua decisão em participar desta pesquisa serão cumpridas (02) duas  fases: 
- 1ª FASE: Você vai responder a um questionário para sabermos sobre problemas de saúde dos 
moradores que podem estar relacionados com a poluição. 
- 2ª FASE: Haverá um novo sorteio das residências já inseridas na primeira fase e, caso sua 
residência seja novamente sorteada, a pesquisadora irá até a sua casa e instalará um equipamento 
parecido com uma garrafa de alumínio para a coleta de amostra do ar durante 24 horas e você 
responderá a um questionário sobre o uso de substâncias que podem causar poluição do ar dentro da 
própria casa.  
A pesquisadora também vai deixar na sua casa uma floreira com uma planta muito comum nos 
nossos jardins, conhecida como “coração roxo” (o nome científico é Tradescantia pallida).  
A pesquisadora será responsável pela instalação e retirada da floreira e do equipamento para coleta 
de ar de acordo com a disponibilidade do morador. 
Em que você,  morador da residência sorteada para a 2ª. Fase da pesquisa, irá nos ajudar: 
1) Para a coleta de ar você será responsável pela abertura e fechamento da válvula do equipamento 
no horário combinado e pela manutenção do mesmo em “segurança” no interior de sua residência.  
2) No que diz respeito à floreira,  você  fará a irrigação com água da rede pública de abastecimento, 
2 (duas) vezes por semana a fim de manter as condições hídricas ideais para as plantas.  
Ao passo que as amostras forem avaliadas, os resultados encontrados serão informados aos 
moradores, bem como serão fornecidas orientações, visando à redução da poluição interna.  
Eu discuti com o Dra. Flávia Prado Corrallo sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo e os procedimentos a serem 

realizados. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou 

perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

  

 

Assinatura do Participante/ 
Representante legal 

Data 
        /       /        

 

Assinatura da Testemunha 

Data 
        /       /        

 (Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

Assinatura do Responsável/Representante legal 
         Data         /       /        
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8.4 – Questionário Familiar – Caracterização do domicílio 
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8.5 – Questionário Individual – Condição Socioeconômica, Hábito de tabagismo e 

queixas gerais de saúde 
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8.6  – Questionário Individual – ISAAC – Sintomas associados a asma 
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