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“O conhecimento é o alimento da alma”
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Resumo
“Prevalência e fatores de risco associados a reações a alimentos e
diagnóstico médico de alergia alimentar referidos pelos pais em crianças
de Ribeirão Preto e São Luís.”
Objetivo: Avaliar a prevalência e fatores de risco associados a reações
adversas a alimentos (RAA) e diagnóstico médico de alergia alimentar referidas
pelos pais em crianças de um a três anos de vida.
Métodos: Estudo de coorte prospectivo de crianças nascidas em
Ribeirão Preto, São Paulo e São Luís, Maranhão, no ano de 2010, e avaliadas
para esse estudo nos três primeiros anos de vida. Em Ribeirão Preto, foram
incluidas 3740 das 7702 crianças nascidas no ano de 2010. Em São Luís,
participaram do estudo 3320 das 5166 crianças avaliadas ao nascimento no
mesmo ano. Os responsáveis pelas crianças responderam questões referentes
à ocorrência de reações adversas após a ingestão de alimentos e diagnóstico
médico prévio de alergia alimentar. O estudo das associações entre os
desfechos e as variáveis independentes de interesse foi feito por meio de
análise univariada e por modelos log-binomiais ajustados, obtendo-se medidas
de risco relativo (RR) e seus intervalos de confiança (IC).
Resultados: A prevalência de reações adversas a alimentos (RAA)
referidas pelos pais e de diagnóstico médico de alergia a pelo menos um
alimento foi, respectivamente, de 10,7% (399/3740) e 4,4% (164/3716) em
Ribeirão Preto, e de 6,4% (216/3320) e 2,7% (88/3320) em São Luís. Reações
e diagnóstico de alergia ao leite de vaca ocorreram, respectivamente em 6,3%
(223/3533) e 3,4% (119/3516) das crianças de Ribeirão Preto, e em 3,2%
(102/3166) e 1,6% (52/3155) em São Luís. Nas duas cidades, houve
concordância entre os desfechos reação a pelo menos um alimento e
diagnóstico médico de alergia a pelo menos um alimento (índice kappa de
0,52 em RP e 0,51 em SL). O mesmo ocorreu para o relato de reação ao leite
de vaca e diagnóstico médico de alergia ao leite (índice kappa de 0,52 em
RP e 0,47 em SL).
Crianças cujas mães não frequentaram universidades apresentaram
menor risco de reação a pelo menos um alimento, tanto em Ribeirão Preto,
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quanto em São Luís, e menor risco de diagnóstico médico de alergia a
algum alimento em Ribeirão Preto.
Os fatores associados a maior risco de diagnóstico médico de alergia
a pelo menos um alimento foram a situação conjugal sem companheiro,
idade de início à creche menor que 6 meses e histórico de alergia nas crianças,
somente em Ribeirão Preto.
O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses associou-se a menor
risco de diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em Ribeirão Preto.
O início do leite artificial antes dos 6 meses e o início à creche antes dessa
idade foram identificados como fatores de risco para diagnóstico médico de
alergia ao leite de vaca nas crianças de Ribeirão Preto.
Conclusões: O presente estudo contribuiu para o conhecimento da
prevalência de RAA, incluindo a AA, referida pelos pais, em crianças brasileiras
de até 3 anos de vida. Diferenças sociais, econômicas e culturais podem
explicar as diferenças de prevalência e fatores associados a RAA e AA em RP
e SL.

Palavras-chave: Alergia alimentar, epidemiologia, coorte, fatores de risco
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Abstract
"Prevalence and risk factors associated with parent reported reactions to
food and medical diagnosis of food allergy in children of Ribeirão Preto
and São Luís"

Objective: To evaluate the prevalence and risk factors associated with parent
reported adverse reactions to food (ARF) and medical diagnosis of food allergy
in 1-3 year old children.
Methods: Prospective cohort study of children born in Ribeirão Preto, São
Paulo and São Luís, Maranhão, in 2010, and evaluated for this study at 1-3
years of age. In Ribeirão Preto, 3740 of the 7702 children born in 2010 were
included. In São Luís, 3320 of the 5166 evaluated at birth were included.
Caregivers answered questions regarding the occurrence of adverse reactions
after ingestion of food allergy and previous medical diagnosis of food allergy.
Associations between end points and independent variables were determined
by univariate analysis and log-binomial adjusted models. Relative risks (RR)
and confident intervals were calculated (IC).
Results: The prevalence of parent reported ARF and medical diagnosis of
allergy to at least one food was, respectively, 10.7% (399/3740) and 4.4%
(164/3716) in Ribeirão Preto, and 6.4% (216/3320) and 2.7% (88/3320) in São.
Luís. Reactions and medical diagnosis of allergy to cow's milk were reported,
respectively, in 6.3% (223/3533) and 3.4% (119 / 3516) of the children from
Ribeirão Preto and in 3.2% (102/3166) and 1.6% (52/3155) in São Luís. In both
cities, there was agreement between the reported reactions to at least one
food and medical diagnosis of allergy to at least one food (kappa of 0.52
and 0.51 in RP in SL). The same happened for reported reactions to cow's
milk and medical diagnosis of milk allergy (kappa of 0.52 and 0.47 in RP in
SL).
Children whose mothers did not attend universities were less likely to
report reaction to at least one food, both in Ribeirão Preto and São Luís, and
had lower risk of medical diagnosis of allergy to any food in Ribeirão Preto.
Factors associated with increased risk of medical diagnosis of allergy
to at least one food were the marital status without partners, going to a at
10

daycare center before 6 months of age and a history of allergy in children, only
in Ribeirão Preto.
Exclusive breastfeeding until 6 months was associated with a lower risk
of medical diagnosis of allergy to cow's milk in Ribeirão Preto. The
beginning of the artificial milk before 6 months and going to daycare centers
before this age were identified as risk factors for medical diagnosis of allergy
to cow's milk in children of Ribeirão Preto.
Conclusions: This study contributes to the knowledge of the prevalence parent
reported ARF, including food allergy , in Brazilian children up to 3 years. Social,
economic and cultural differences can explain the differences in prevalence and
associated risk factors for ARF and AA in RP and SL.

Keywords: Food allergy, epidemiology, cohort, risk factors
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Lista de abreviaturas
AA

Alergia Alimentar

DA

Dermatite Atópica

DBPCFC

Teste duplo cego e controlado por placebo

IgE

Imunoglobulina E

IMC

Índice de Massa Corporal

ISAAC

The International Study of Asthma and Allergies in Childhood

RAA

Reações Adversas aos Alimentos

RR

Risco Relativo

RP

Ribeirão Preto

sIgE

Imunoglobulina E específica

SL

São Luís

SPT

Teste cutâneo de leitura imediata (Skin Prick Test)
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O alimento é essencial para vida fazendo parte da identidade cultural de
cada população. Reações adversas aos alimentos (RAA) têm sido descritas há
mais de 2000 anos, e sua frequência tem se tornado um problema de saúde
pública em muitos países (Chen et al, 2011).
Estima-se que um quarto da população tem ou teve pelo menos um
episódio de RAA (Schäfer et al, 2001).

Definições
O termo RAA se refere a qualquer reação indesejável depois da ingesta
ou contato com o alimento (Urrego et al, 2009). A definição de alergia alimentar
(AA) constitui um desafio, já que existe uma variedade de RAA que não são
AA, e é sabido que mais de 20% dos adultos e crianças alteram sua dieta ao
perceber RAA (Troncone et al, 2004).
As RAA englobam portanto todas as reações a alimentos ( Boyce et al,
2010) (figura 1) e podem incluir sintomas causados por ingestão de toxinas
alimentares ou de alterações fisiológicas e funcionais que comprometem o
sistema de digestão do alimento ingerido, ou mesmo AA.
Nesse contexto, estão presentes as intolerâncias, em especial a
intolerância à lactose, que é causada por diminuição ou ausência da lactase
que se manifesta com diferentes sintomas, incluindo dores abdominais e
diarréia.
Outros tipos de RAA são aquelas causadas por componentes ativos
presentes na cafeína e tiramina que podem agir como gatilhos de crises de
migrânea, e a intoxicação alimentar associada à ingestão de alimentos
contaminados com bactérias (E.coli, estafilococos).
Além disso, RAA podem ser devidas a distúrbios psicológicos ou
mentais, como a aversão alimentar e a anorexia nervosa, e distúrbios
neurológicos, como a síndrome auriculotemporal manifestada por vermelhidão
facial desencadeada por ingestão de alimentos azedos, ou rinite gustativa
manifestada por rinorréia com alimentos quentes ou picantes, e podem
mimetizar AA. A Figura 1 ilustra os diferentes tipos de RAA (Boyce et al, 2010).
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Reações adversas aos
alimentos
(RAA)

Mediada
imunologicamente
(Alergia Alimentar e
Doença Celíaca)

IgE Mediada
(Urticária Aguda,
S.Alergia Oral)

Não Mediada por IgE
Enteropatia induzida por
proteína alimentar, Doença
Celíaca)

Mistura de IgE
Mediada e Não
IgE
(Gastroenterite
Eosinofílica)

Não mediada
Imunologicamente
(Intolerância Alimentar
Primária)

Mediada por
Células
(Dermatite de
contato alérgica)

Metabólico
(Intolerância à
lactose)

Farmacológico
(cafeína)

Tóxica
(toxina de
peixes)

Outras/
Idiopáticas/
Não definidas
(sulfitos)

Figura 1 – Tipos de reações adversas aos alimentos (RAA).( Boyce et
al, 2010)

AA descreve uma resposta imunológica adversa para proteínas
alimentares (Sicherer et al, 2010), e é importante, na prática clínica, a
diferenciação entre AA e outras RAA (Troncone et al, 2004). A importância
dessa diferenciação pode ser ilustrada pelas consequências para o tratamento
dos pacientes portadores de intolerância à lactose, em comparação àqueles
que tem alergia a proteína do leite de vaca.
No grupo das reações mediadas imunologicamente temos a AA que,
segundo Chafen et al, 2010, não possui uma definição aceita universalmente.
Os consensos buscam chegar a um acordo o mais amplo possível.
A Organização Mundial de Alergia (World Allergy Organization) propôs,
em 2003, uma nova nomenclatura para as definições de alergia (Johansson et
al, 2004). Segundo essa proposta, AA refere-se a um grupo de distúrbios com
resposta imunológica anormal ou exagerada a determinadas proteínas
alimentares que podem ser mediadas por IgE ou não.
Em 2010 o “Guidelines” sobre AA publicado pelo Instituto Nacional de
Alergia e Doenças Infecciosas (NIAID), dos EUA, define AA como o
aparecimento de sintomas, associados à resposta imune específica, que são
desencadeados

pela

exposição

a

determinado

alimento,

de

maneira

reprodutível ( Boyce et al, 2010).
Em 2012, Burks et al reafirmam, por meio da publicação do Consenso
Internacional de AA, a definição dada anteriormente, e descreve seus vários
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aspectos, envolvendo reações a alimentos imediatas e tardias, e outras
reações a alimentos em geral .
Pode-se afirmar que há um consenso em utilizar o termo AA para
descrever uma resposta imunológica adversa para proteínas alimentares
(Boyce et al, 2010, Sicherer et al, 2010, Waserman et al, 2011, Burks et al,
2011). É importante distinguir AA, que apresenta envolvimento do sistema
imunológico mediado tanto pela imunoglobulina E específica (sIgE) como por
outros componentes

desse sistema, de outras reações adversas não

imunomediadas.( vide figura 1).
O termo sensibilização alérgica a alimentos se refere a indivíduos que
apresentam sIgE sérica para alérgenos alimentares. Tais indivíduos podem ou
não apresentar sintomas clínicos na exposição a esses alimentos. AA mediada
por sIgE requer a presença de sensibilização e o desenvolvimento de sinais e
sintomas na exposição para aquele alimento. Sensibilização sozinha não é
suficiente para definir AA (Johansson et al, 2004, Burks et al, 2011).
Há indivíduos que tem AA não IgE mediada, e seu diagnóstico é
baseado na reprodutividade dos sinais e sintomas na exposição ao alimento, e
resolução desses sintomas com exclusão do alimento específico, e com
evidência histológica de processo mediado imunologicamente, como por
exemplo inflamação eosinofílica no trato gastro intestinal (Johansson et al,
2004).
1.1 Epidemiologia
A incidência de AA vêm aumentando em todo o mundo, com estimativas
de que cerca de 6% das crianças sejam acometidas pela doença (Sicherer et
al, 2011, Sicherer et al, 2014). Percebe-se que AA é hoje um problema de
saúde pública mundial, e relato do “CDC” (Centro de controle de doenças e
prevenção) em 2008, mostrou um aumento de 18% de AA de 1997 a 2007, e
uma estimativa de 3,9% de crianças afetadas (Branum et al, 2008). Jackson et
al, em 2013 mostram que essa taxa aumentou para 5,4% de 2009 a 2011.
A prevalência de AA varia com a idade. Ocorre em 10 a 15% das
crianças até 3 anos de idade, e em 6-8% das pessoas mais velhas (Sampson,
2004).
Gupta et al em 2011, usando uma pesquisa eletrônica nos Estados
Unidos, com uma amostra de 38480 indivíduos, de 2009-2010, estimou que 8%
18

das

crianças

tinham

AA,

e

2,4%

referiam

múltiplas

alergias,

e

aproximadamente 3% tiveram reações graves.
Soller et al

em 2012, através de uma pesquisa telefônica de 9667

indivíduos (7469 adultos e 2198 crianças) de 10 estados do Canadá,
obtiveram RAA numa frequência de 7,1% em crianças (IC 5,92%-8,36%). Leite
de vaca (2,2%), amendoim (1,8%), e castanhas (1,7%) foram os alimentos
causadores de RAA mais comuns em crianças.
No Japão (Urisu et al, 2014), foi realizada pesquisa epidemiológica com
3892 indivíduos, e mostrou uma prevalência estimada de AA de 5-10% em
lactentes, 5% em pré-escolares e 1,5-3% em crianças escolares. Houve um
decréscimo da taxa de prevalência com o aumento da idade cronológica. Os
alimentos de maior prevalência foram ovo, leite e trigo até 1 ano de idade e
ovo, leite, trigo, peixe, amendoim e crustáceos de 1 a 3 anos.
Pesquisadores tem mostrado que AA percebida (auto referida) é 10
vezes maior do que AA confirmada por testes apropriados (Sicherer et al,
2014). Há uma grande variação da prevalência de AA nas diferentes regiões do
mundo (Venter et al, 2011) e a idade tem sido um fator determinante a se
considerar na analise da prevalência de AA.
As taxas gerais de prevalência de AA na América do Norte mostram 5%
em lactentes/crianças e 3 a 4% em adultos (Sampsom, 2004; Sicherer et al,
2011). Na Suécia, a prevalência de sintomas auto-relatados de alergia
alimentar é de 20% em crianças e adolescentes (Sandin et al, 2005). A AA
provoca um impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes ( Marklund et
al, 2006).
Oito alimentos são considerados os responsáveis por 90% de todas as
reações alérgicas a alimentos: leite, ovo, amendoim, castanhas, peixe, frutos
do mar, soja e trigo (Sicherer et al, 2011).
A real prevalência da AA em crianças permanece desconhecida porque
vários estudos aplicam diferentes critérios de inclusão, definições e métodos
diagnósticos. É necessário que haja uma padronização das definições e dos
procedimentos diagnósticos, e uma descrição mais homogênea dos pacientes
para comparação dos desfechos clínicos. Os dados comparativos precisam ser
interpretados com cautela e é necessário distinguir entre os diagnósticos feitos
por auto relatos, pela identificação de sensibilização através de testes
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baseados na presença de anticorpos sIgE para diferentes alérgenos, e por
testes clínicos de provocação que são metodologicamente mais adequados
(Sicherer et al, 2011, Venter et al, 2011).
1.2 Recentes Metanálises e Revisões em grande escala
Nwaru et al, em 2014 , realizaram uma revisão sistemática de estudos
europeus publicados entre janeiro de 2000 e setembro de 2012 e encontraram
prevalência geral de relatos de RAA aos alimentos em todas as idades de
5,9% (IC95%: 5,7–6,1) e prevalência acumulada de 17,3% (IC95%: 17,0–17,6).
Nwaru et al, em 2014 , publicaram outra metanálise sobre estudos de
prevalência de alergias alimentares comuns na Europa e concluíram que os
estudos eram heterogêneos. A prevalência estimada de RAA em todos os
grupos de idade foi de 6,0% (IC 95%: 5,7–6,4), e para alergia ao leite de vaca
2,5% (2,3–2,7), ovo 3,6% (3,0–4,2), trigo 0,4% (0,3–0,6), soja 1,3% (1,2–1,5),
amendoim 2,2% (1,8–2,5), castanhas, peixes e frutos do mar 1,3% (0,9–1,7) As
prevalências de alergia alimentar definida por teste de provocação com os
alimentos foram, ao leite de vaca de 0,6% (0,5–0,8), ovo de 0,2% (0,2–0,3),
trigo de 0,1% (0,01–0,2), soja de 0,3% (0,1–0,4), amendoim de 0,2% (0,2–0,3),
castanhas de 0,5% (0,08–0,8), peixe de 0,1% (0,02–0,2), e frutos do mar de
0,1% (0,06–0,3). Alergia para leite de vaca e ovo foram as mais comuns em
crianças mais jovens, enquanto amendoim, castanhas, peixe e frutos do mar
em indivíduos mais velhos.
Uma revisão sistemática em 2010 da RAND Corp, usando critérios
dirigidos para obtenção de artigos sobre estudos epidemiológicos da AA,
analisou artigos dos EUA e Canadá (92 artigos), Reino Unido, Austrália e Nova
Zelândia

(58

artigos),

Europa

e

Escandinávia

(185

artigos),

países

mediterrâneos (31 artigos), Japão, Coréia e China (20 artigos), outros (34
artigos). A conclusão foi de que AA afeta 1-2% até 10% da população.
Rona et al 2007 , mostram uma diferença significante entre a prevalência
de reações alérgicas a alimentos percebidas pelo paciente e aquelas
confirmadas pelo médico. Nesse estudo de metanálise foram analisados 51
trabalhos sobre alergia auto-relatada a leite, ovo, amendoim e moluscos.
Verificaram-se prevalências que variavam de 3% a 35% para qualquer um
desses alimentos. Por outro lado, nos 6 estudos que utilizaram o teste de
provocação oral ao alimento para diagnóstico, a prevalência variou de 1 a
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10,8% . A prevalência auto-relatada de AA para alimentos específicos, variou
de 1,2% a 17% para leite de vaca, 0,2% a 7% para ovo, 0% a 2% para
amendoim e peixe, 0% a 10% para moluscos. Os estudos foram realizados nos
seguintes países: Islândia, Suécia, Polônia, Alemanha, Austrália, Espanha,
Israel, Dinamarca.
Já noutra revisão sistemática, Zuidmeer et al 2008 , o estudo
“Europrevall” (Projeto que visa estudar prevalência e custos da AA na Europa),
que incluiu 36 estudos num total de 250 000 crianças e adultos, os autores
identificaram somente 6 estudos de provocação oral onde foram observadas
taxas de prevalência de 0,1% a 4.3% para frutas e nozes, 0,1 a 1,4% para
vegetais, e menor de 1% para trigo, soja e gergelim. A prevalência de
sensibilização contra qualquer alimento derivado de planta avaliada pelo teste
cutâneo de hipersensibilidade imediata (Skin Prick Test, SPT) foi menor do que
1%, enquanto que a sensibilização medida por IgE específica (sIgE) contra
trigo mostrou positividade de 3,6%, e contra soja de 2,9% . A prevalência
baseada na percepção foi maior que aquela baseada na sensibilização.
1.3 Estudos Populacionais
Osborne et al. em 2011 , recrutaram 2848 crianças (73% de
participação),

com 1 ano de idade, do setor de vacinação em Melbourne,

Austrália. Realizaram o SPT aos alimentos, mostrando a prevalência de
sensibilização a amendoim em 8.9% (IC 95%,7,9-10,0); clara de ovo crua,
16.5% (IC 95%, 15,1-17,9); gergelim 2.5% (IC 95%, 2,0-3,1); leite de vaca,
5.6% (IC 95%, 3,2-8,0); e mariscos, 0.9% (IC 95%, 0,6-1,5). A prevalência da
alergia medida por teste de provocação oral de amendoim foi de 3.0% (IC 95%,
2,4-3,8); de clara de ovo crua, 8.9% (IC 95%, 7,8-10,0); e gergelim, 0.8% (IC
95%, 0,5-1,1). Não foi realizado teste de provocação oral para leite de vaca
nem mariscos. Nesses estudos, mais de 10% das crianças de 1 ano de idade
apresentaram AA IgE mediada para pelo menos um dos alimentos comuns da
infância.
Venter et al , em 2009, estudaram a prevalência de AA no coorte de 969
crianças na Ilha de Wight, Reino Unido, avaliadas com 1, 2 e 3 anos de idade.
O SPT e o teste de provocação oral foram realizados quando o alimento ainda
não tinha sido ingerido e o teste era positivo, ou se reações adversas fossem
referidas. Alimentos testados aos 3 anos de idade em 642 crianças foram: leite
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(0,5%), ovo (1,4%), trigo (1,3%), bacalhau (0,5%), amendoim (2%), e gergelim
(1,4%). A porcentagem cumulativa de RAA auto relatadas pelos pais a pelo
menos um alimento foi de 33.7% aos 3 anos, mas usando provocação oral e
uma história clara e minuciosa, a incidência cumulativa abaixou para 6%, e
usando duplo-cego e controlado por placebo (DBPCFC) para 5%; os alimentos
oferecidos foram leite, ovo, e amendoim.
Eller et al, em 2009, realizaram estudo de coorte de nascimentos de
Odense, Dinamarca, onde 562 crianças foram avaliadas periodicamente a cada
3 meses no primeiro ano, com 1 ano e 6 meses de idade, com 3 anos e
concluiu-se o estudo aos 6 anos de idade. As crianças foram recrutadas dos
nascimentos no período de novembro de 1998 a novembro de 1999, dentro dos
primeiros 14 dias de cada mês. Nesse seguimento todas as crianças
realizaram uma avaliação clínica para dermatite atópica e para AA. Cada
criança realizou os testes SPT, sIgE, e oferta oral (realizada quando havia
suspeita de alergia, ou quando o SPT era positivo e a criança não havia
ingerido o alimento). Aos 18 meses de idade, o diagnóstico de AA ao leite, ovo,
ou amendoim foi identificado em vinte crianças (3,6%), com decréscimo para
1,2% aos 6 anos de idade .
Liu et al , em 2010, recrutaram 8203 participantes que realizaram
dosagem sérica de sIgE para alimentos (amendoim, leite de vaca, ovo e
camarão) durante o Exame Nacional de Saúde e Pesquisa de Nutrição nos
Estados Unidos de 2005 a 2006. A pesquisa incluiu crianças a partir de 1 ano
de idade e adultos, sendo que 5% do total de participantes tinha 1 a 5 anos, e
19% tinha 6-19 anos de idade. Baseado nesses resultados de sIgE foi
estimada, por meio de um modelo matemático, a taxa de prevalência de AA. A
taxa de AA variou para cada tipo de alimento e para cada grupo etário: leite
0,4%; ovo 0,2%; amendoim 1,3%; e camarão 1% em crianças de 1-5 anos de
idade. Baseado nesses 4 alimentos, a prevalência de alergia alimentar geral foi
estimada em 2,5%.
De acordo com Sicherer e Sampson 2010, as prevalências estimadas
de alergia alimentar na população da América do Norte estão apresentadas na
tabela 1.

22

Tabela 1- Taxas estimadas de Alergia Alimentar na América do Norte
(Sicherer e Sampson 2010)
Prevalência
Leite

Lactentes
/crianças
2,5%

Adultos
0,3%

Ovo

1,5%

0,2%

Amendoim

1%

0,6%

Castanhas

0,5%

0,6%

Peixe

0,1%

0,4%

Moluscos

0,1%

2%

Trigo,soja

0,4%

0,3%

Gergelim

0,1%

2%

Total

5%

3-4%

1.3.1América Latina
Muitos estudos de AA têm sido conduzidos na Europa e nos Estados
Unidos, como relatado no item anterior. No entanto, pouco se conhece sobre
AA na América Latina. Sabe-se que há uma grande diversidade cultural que
cria hábitos dietéticos e preparações de alimentos diferentes dos da Europa e
Estados Unidos. Na América Latina, um estudo mostrou que a segunda causa
mais frequente de reações anafiláticas foi a ingestão de alimentos, sendo que
várias frutas foram identificadas como envolvidas (Solé et al, 2011, Solé et al,
2012).
Segundo Sánchez et al, em 2013, o clima tropical e subtropical promove
o crescimento de um número de frutas típicas do continente, o que aumentaria
o risco de sensibilização alimentar.
Um estudo de Solé et al 2011 , denominado “Pesquisa Online sobre
Anafilaxia na América Latina”(OLASA), identificou as manifestações clínicas, os
desencadeantes e tratamentos das reações alérgicas severas em crianças e
adolescentes (n = 191, de 1 até 18 anos de idade) atendidos por alergistas. Os
pacientes foram registrados em 14 países: Brasil (45,0%); Argentina e
Venezuela (15,7% cada); México (5,8%); Portugal (3,7%); Equador (3,1%);
Colômbia e Uruguai (2,6% cada); Chile e Bolivia (1,6% cada); Cuba (1,0%); e
Nicarágua, Paraguai e Peru (0,5% cada). Foram identificados os fatores
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etiológicos em 85,5% dos episódios, como se segue: alimentos (36,1%),
drogas (27,7%), e picadas de insetos (26,2%). Os sintomas mais comuns foram
os cutâneos (94,2%), e respiratórios (78,5%). A distribuição das idades foram:
16,3% até os 2 anos; 14,7% de 2 a 5 anos; 29,9% de 6 a 11 anos; e 39,2% de
12 a 18 anos. Nas crianças até os 2 anos de idade, o agente causal mais
importante foi alimentar em 53%, e os alimentos envolvidos foram leite de vaca
e ovo. Nas outras faixas, etárias houve diminuição da importância desses
alimentos e aumento de outros desencadeantes, tais como amendoim, frutos
do mar, drogas e picadas de insetos.
Importante estudo de revisão publicado por Sánchez et al, em 2013
analisa estudos epidemiológicos sobre AA realizados na América Latina e
compara com os estudos em outras partes do mundo. Nessa revisão
sistemática somente 41 artigos foram investigações epidemiológicas, sendo
que a maioria (58%) era de publicações do México. Não foram encontradas
publicações nos seguintes países: Equador, Belize, Guatemala, Honduras,
Salvador, Nicaragua, Panamá, Cuba, Haiti, República Dominicana, Porto Rico,
Jamaica, Guiana, Bolívia, Paraguai e Uruguai. A Figura 2 e a Tabela 2 mostram
os trabalhos de epidemiologia de AA em países da América Latina.

Figura 2 – Epidemiologia de AA na América Latina (Sánchez et al, em 2013). As
publicações epidemiológicas de AA de cada país foram marcadas com cores: México (vermelho),
Costa Rica (marrom), Colômbia (laranja), Venezuela (roxo), Brasil (verde), Chile (azul) e
Argentina (amarelo).
Encontramos apenas um estudo realizado na América Latina sobre a
frequência de RAA auto-referidas, realizado por Marrugo et al , em 2008, na
cidade de Cartagena, costa do Caribe, Colômbia. Os autores encontraram 461
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indivíduos, de um total de 3099 pessoas com idade entre 1-83 anos, que
referiam RAA (14,9%). Sendo que os alimentos referidos foram frutas e
vegetais em 41,8%, frutos do mar em 26,6% e carne bovina em 20,8%. Leite
de vaca e ovo foram associados em menos de 10% dos casos. Os sintomas
mais frequentes foram

de pele (61,4%), gastrointestinais (29,1%) e

respiratórios (8,6%).
Tabela 2 - Trabalhos sobre AA realizados nos países da América Latina.
(Sánchez et al, em 2013)
País
México

Costa

Colômbia

Venezuela

Brasil

Chile

Rica
Artigos

9

2

3

1

4

1

População de
estudo

Pacientes
alérgicos
e
controles

Pacientes
alérgicos
e
controles

População
geral

Pacientes
com
dermatite
atópica

Pacientes
alérgicos e
controles

Pacientes
várias
alergias

Frequência
sensibilização
alimentar

30-70%
casos
e 20%
controles

0-70%
casos e
2-40%
controles

15-23%

80% casos
e 20%
controles

40-80%
casos e 2040%
controles

15%

Principal
Alimento com
resposta IgE

Peixe,
leite de
vaca,
frutas,
pimentão
e tomate

Peixe,
vegetais,
amendoi
me
cereais

Frutas,
vegetais e
peixe

Leite de
vaca

Peixe, ovo,
leite de
vaca e trigo

Depende
idade:
leite, ovo,
carne
bovina,
soja e
batata

Principal
alimento com
resposta
celular

ovo
(43%),
leite
(42%),
soja
(35%),
trigo(28%

-

-

-

Provocação e
dieta
eliminação

1 artigo:
85% ou
mais das
reações

-

-

-

-

-

Sistema
afetado

Via aérea

Via aérea

Pele e
gastrointest
inal

Pele e via
aérea

Pele e via
aérea

-
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Leite
(34%), ovo
(37%), soja
(28%), trigo
(28%)

-

1.3.2 Brasil
No Brasil os dados sobre a prevalência de sintomas ou de AA na
população geral são escassos.
Destacam-se os estudos que estão mostrados na Tabela 3
Tabela 3- Trabalhos sobre RAA no Brasil
BRASIL
Autores

Guimarães et
al 2014

Vieira et al 2010

Cortez et al ,
2007

Tassi et al ,
2007

Naspitz et al ,
2004

População
geral
Coorte
Transversal

Pacientes seguidos
por
gastroenterologistas

Pediatras
congresso
nacional

Pacientes
alérgicos
(Dermatite
atópica)

Pacientes
alérgicos
controles

Cidade/estado

Uberlândia/
MG

5 diferentes regiões
do país

Região
sudeste
61,6%

São Paulo/SP

5 regiões do
país

RAA prevalência

23,5%
em
lactentes
17,6% em pré
escolares.

-

-

41%

-

Taxas

-

-

-

-

Frequência
sensibilização
alimentar

-

Prevalência leite de
vaca
5,4%,
e
incidência de 2.2%
-

-

40-80% casos e
20-40%
controles

40-80% casos
e 20-40%
controles

Principal
Alimento

leite de vaca,
chocolate,
ovo, porco e
frutas

Leite de vaca

Leite de vaca,
clara de ovo e
amendoim

Leite de vaca,
ovo, camarão,
banana milho
amendoim

Peixe, ovo,
leite de vaca e
trigo

Não

-

-

População
estudo

Provocação
eliminação

de

e

e
sim

-

Guimarães et al, 2014, realizaram estudo transversal baseado em
relatos de pais sobre RAA em lactentes e pré escolares em Uberlândia, MG.
Os pais de crianças com idade entre 4 e 59 meses, que frequentavam creches
e escolas da rede pública de ensino, preencheram um questionário geral
referente a RAA. A população de referência era de 9265 crianças e 3897 pais
responderam ao questionário (47,9%). A prevalência de RAA foi de 23,5% em
lactentes e 17,6% em pré-escolares. O alimento mais mencionado no estudo
foi o leite de vaca com frequência de 52,8% em lactentes, e 42,7% em préescolares. Outros alimentos referidos nos lactentes foram chocolate em 12.8%,
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ovo 10,7%, porco em 6,4% e frutas em 6,0%. Já nos pré escolares foram
citados porco em 11,6%, frutas em 10,9%, chocolate em 9,4% e ovo em 9,2%.
Estudo de Vieira et al publicado em 2010 , foi realizado com aplicação
de questionários a 30 gastroenterologistas pediátricos em 5 diferentes regiões
do Brasil (sul, sudeste, norte, centro oeste e nordeste). Foram obtidas
informações de 9478 pacientes avaliados pelos especialistas. Os resultados
mostraram taxas de prevalência de alergia a proteína do leite de vaca de 5,4%
(513/9,478), e incidência de 2.2% (211/9,478).
Solé

et al ,em 2007, através da Sociedade Brasileira de Pediatria

coordenou um estudo para avaliar, através de questionário, o conhecimento de
pediatras sobre AA. Foram analisados 895 questionários preenchidos por
pediatras de todo o país, com predomínio da região Sudeste (61,6%). Segundo
os pediatras entrevistados, as manifestações clínicas de alergia alimentar são:
respiratórias, cutâneas e sistêmicas, em iguais proporções. Ainda segundo
estes pediatras, leite de vaca (98,9%), clara de ovo (58,7%) e amendoim
(50,9%) são os principais alimentos associados a essas manifestações.
Em São Paulo, Tassi et al., em 2007, estudou a sensibilização a
alimentos em 110 pacientes (1- 66 anos idade) com dermatite atópica.
Somente 26 (23,6%) associavam exacerbação dos sintomas de dermatite após
consumo de alimentos específicos. Todos os pacientes foram avaliados, por
meio de sIgE específico e SPT para ovo, leite de vaca, bacalhau, amêndoas,
trigo e soja, além de outros alimentos que haviam sido relatados como
desencadeantes em alguns pacientes (amendoim, arroz, bananas, batatas,
chocolate, camarão, café, pipoca, peixe, cenoura, feijões, galinha, laranja, óleo
de oliva, porco, tomate). Um total de 46 pacientes (42%) estavam
sensibilizados para qualquer alimento, e de 26 pacientes que relatavam piora
dos sintomas com alimentos específicos, apenas 11 pacientes (46%) estavam
sensibilizados com o alimento suspeito.
Naspitz et al, em 2004 publicaram os resultados de um estudo casocontrole que incluiu 457 crianças entre 12 a 144 meses (1-12anos) atendidas
nos centros de alergia das cinco regiões do país, para avaliar a frequência de
sensibilização a alérgenos inalantes e alimentares, medida pela presença de
IgE específica, em crianças atópicas e não atópicas. Os resultados mostraram
um padrão de sensibilização similar em todas as regiões do país. Em relação à
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sensibilização a alérgenos alimentares, foi utilizado um painel constituído pelos
alérgenos: leite de vaca, trigo, peixe, amendoim, clara de ovo e soja. Ao
comparar as crianças atópicas em relação aos controles, as seguintes taxas de
sensibilização foram observadas: para peixe = 29,5 versus 11,3% (p < 0,05),
ovo = 24,4 versus 4,8% (p < 0,05), leite de vaca = 23,1 versus 3,2% (p < 0,05),
trigo = 20 versus 8,1% (p < 0,05), , amendoim = 14 versus 4,8% (p < 0,05), soja
= 11,8 versus 4,8% (p < 0,05) e milho = 10,6 versus 4,8% (p < 0,05). Vale
ressaltar que a sensibilização aos alimentos foi mais frequente em crianças
menores que 2 anos de idade: para ovo 26,4%, leite de vaca 26,0%; trigo
16,7%, milho 16,7%, soja 13,2%, amendoim 12,7% e peixe 3,8%.

1.4 Fatores de Risco para o desenvolvimento de AA
Estudos de revisão (Boyce et al, 2010, Liu et al, 2010, Lack, 2012,
Sicherer et al, 2014,) apontam alguns fatores de risco para o desenvolvimento
de AA ou sensibilização a alimentos em crianças, e podemos citar: sexo (maior
no masculino), raça/etnia ( maior em asiáticos e negros), genéticos (associação
familiar, HLA e genes específicos), atopia (dermatite atópica), deficiência de
vitamina D, gordura da dieta (redução do consumo de ácidos graxos ômega 3),
redução do consumo de antioxidantes, aumento do uso de antiácidos (pela
redução da digestão de alérgenos), obesidade (Visness et al, 2009), aumento
da higiene, e o tempo e rotina da exposição para alimentos (a exposição tardia
a alguns alimentos aumenta o risco de sensibilização e desenvolvimento de
AA (Visness et al, 2009; Lack, 2012,).
1.4.1 Sexo e etnia

Sicherer et al , 2003, descrevem uma razão de 5 meninos para 1 menina
em crianças com alergia ao amendoim. Essa razão fica equilibrada na
adolescência, e no entanto os adultos jovens mostram uma razão 12/1 de
mulheres para homens. Essas mesmas mudanças podem ser observadas em
indivíduos asmáticos, sugerindo que o sexo em crianças, adolescentes e
adultos jovens poderia estar afetando a expressão genética de alergia.
Outro estudo de Liu et al, 2010 na avaliação nacional de saúde e
nutrição nos Estados Unidos de 2005-2006, combinando todas as idades,
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mostrou um OR para desenvolvimento de AA de 1,87 no sexo masculino em
comparação com o feminino (IC 95%, 1,32-2,66).
Diferenças raciais e étnicas na AA são bastante exploradas. Uma
pesquisa por telefone de alergia a frutos do mar mostrou significante aumento
da taxa em americanos negros comparados a brancos (3,1% versus 1,8%)
(Sicherer et al, 2004). Indivíduos negros não hispânicos também tiveram risco
aumentado de sensibilização alérgica medida por IgE específica a alimentos,
pelo estudo NHANES (“National Health and Nutrition Examination Survey”) (OR
de 3,1) (Liu et al, 2010).
1.4.2 Área Geográfica
Keet at al , em 2012, utilizaram dados do NHANES 2005-2006 para
investigar a sensibilização a alimentos (leite de vaca, ovo e amendoim) nos
menores de 21 anos de idade e a associação com o nascimento fora dos
Estados Unidos e também com a idade da imigração. Demonstraram que
crianças nascidas nos Estados Unidos tinham um risco aumentado OR 2,05 (IC
95%: 1,5 -2,8; p<0,01) quando comparados aos nascidos fora do país. Os que
entraram nos Estados Unidos antes dos 2 anos de idade tinham também um
fator de risco aumentado OR 2,68 (IC 95%: 1,2-6,1; p<0,02). Esses achados
sugerem um fator de risco ambiental aumentado nos residentes nos Estados
Unidos.
1.4.3 Características Genéticas e História Familiar de Alergia

Crianças com alto risco de desenvolver AA geralmente são portadoras
de outras doenças alérgicas graves (dermatite atópica ou asma) ou tem historia
familiar (pai, mãe ou irmão biológico) de rinite alérgica, asma, dermatite atópica
ou AA ( Boyce et al, 2010; Burks et al, 2011).
Hong et al , 2012, em estudo de revisão, descrevem AA como sendo
causada por um complexo envolvimento de exposições ambientais, variantes
genéticas, de interações gene ambientais e alterações epigenéticas. Mostram
os recentes avanços em torno dos fatores chave com um foco no potencial da
epigenética no desenvolvimento de AA, sendo essas alterações epigenéticas
propostas como um dos mecanismos para influenciar as exposições ambientais
do início da vida e o envolvimento desses genes no desenvolvimento de
doenças mais tardiamente. Desse modo, segundo os autores, os estudos que
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verificam somente um ou dois fatores etiológicos, não seriam capazes de
explorar a verdadeira etiologia e os mecanismos biológicos envolvidos no
desenvolvimento e progressão da AA.
Há

evidências

de

que

fatores

genéticos

são

importantes

no

desenvolvimento da AA. Todavia, os genes que modulam o risco de AA ainda
precisam ser identificados. Polimorfismos em 9 genes tem sido associados com
incidência ou gravidade maior de AA em alguns estudos. Mas esses resultados
precisam ser replicados em populações diferentes. Há um considerável avanço
no conhecimento da genética de outras doenças alérgicas como asma e
dermatite atópica. Essas doenças alérgicas muitas vezes coexistem com AA, o
que torna a investigação da importância de determinados genes na etiologia da
AA ainda mais complexa (Ferreira et al, 2007). Estudos utilizando a técnica
“Genome-wide” poderão identificar novos genes relacionados com AA.
Em estudos com gêmeos monozigóticos observa-se elevada taxa de
concordância de AA (64%) ao amendoim (Sicherer et al, 2000; Ferreira et al,
2007; Tsai et al, 2009). Há estudos no Reino Unido que detectaram aumento
significante de alergia ao amendoim nas crianças filhas de pais com alergia a
esse alimento ( Ferreira et al, 2007, Hong et al, 2009)
Um estudo de coorte nos Estados Unidos em crianças com alergia
prévia ao leite e ovo, demostrou um aumento no risco de ter sensibilização IgE
específica ao amendoim, e essa característica foi chamada de potencial
alérgico (Liu et al, 2009).
Embora

não

haja,

no

momento,

testes

genéticos

diagnósticos

disponíveis para identificar indivíduos com risco de AA, a história familiar de
atopia, incluindo a AA em familiares, é um indicativo de risco para o
aparecimento da AA (Greer et al, 2008; Sicherer et al, 2010).
1.4.4 Hipótese da Higiene
Em geral alergias são associadas com estilo de vida ocidental e a
hipótese da higiene propõe que a falta de exposição a agentes infecciosos na
primeira infância, aumentariam a susceptibilidade a doenças alérgicas por meio
da modulação do sistema imune, mas ainda essa hipótese possui dados
limitados com relação a AA.
Kusunoki et al , em 2012 avaliaram 14 669 crianças japonesas de 7-15
anos de idade por meio de um questionário administrado aos pais sobre
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prevalência de doenças alérgicas (dermatite atópica, asma, rinite alérgica, AA).
Observaram que prevalência de AA é menor nas crianças mais velhas, em
associação com o fato de serem chiadoras. Os autores concluem essa
prevalência menor como concordante com a hipótese da higiene e
possivelmente relacionado a maior exposição a infecção nos sibilantes.
Savage et al, em 2012, na pesquisa NHANES avaliaram a taxa de
sensibilização a alimentos e os níveis de triclosan (agente antimicrobiano) na
urina. Um total de 860 crianças de 6-18 anos foram avaliadas. A frequência de
sensibilização alimentar medida pelo sIgE apresentou aumento significativo
com a diminuição dos níveis urinários de triclosan, principalmente no sexo
masculino. Esse estudo concorda com a hipótese de higiene.
Todavia, Marrs et al , em 2013, em estudo de revisão sistemática da
literatura por metanálise para avaliar a influência da exposição microbiana na
prevalência de AA, não encontraram evidência do papel protetor das infecções.
Sampson et al , em 2014, juntamente com representantes dos diversos
grupos e conselhos de Alergia dos Estados Unidos realizaram uma revisão
recente e não recomendam na dieta materna ou dos lactentes a introdução de
probióticos ou prebioticos como medida preventiva de AA.

1.4.5 Gorduras na dieta, antioxidantes e obesidade
Anandan et al, 2009 , em uma revisão sistemática identificou 10
trabalhos mostrando a influência de gorduras Omega 3 e 6 na sensibilização
alérgica, concluindo que a suplementação com Omega 3 e 6 seriam
importantes estratégias para a prevenção de sensibilização a doenças
alérgicas.
Com relação aos antioxidantes sugere que a diminuição do consumo de
frutas frescas e vegetais, que contém antioxidantes, como vitamina C, vitamina
E, β caroteno, selênio e zinco, estimulariam alergias. Os trabalhos relacionando
a quantidade de antioxidantes na dieta e sua relação com alergia, são
conflitantes, alguns sugerem seu aumento outros, sua diminuição. Há evidência
de associação entre antioxidantes e asma e reduzido número de estudos na
dermatite atópica e Rinite alérgica (Allan et al, 2010). Não há avaliação na AA.
O aumento da obesidade e concomitante aumento da alergia têm sido
verificados, especialmente no contexto da asma. Obesidade induz um estado
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inflamatório associado com aumento do risco de atopia, e poderia aumentar o
risco de AA. Visness et al ,2009, demonstraram que atopia (definida por
qualquer medida de IgE específico positivo) estaria aumentando nas crianças
obesas comparado com crianças peso normal. Esta associação foi obtida
primariamente para sensibilização para alimentos (OR 1,59; IC 95%:1,28 1,98). Aumento do nível da proteína C reativa, como medida de inflamação, foi
associado com os níveis aumentados de IgE total, atopia e sensibilização a
alimentos.
Uma revisão de Baumann et al, em 2013, resumiu os resultados de 34
estudos entre 2002 – 2012 que investigaram uma possível contribuição do
efeito do aumento de massa corporal com o desenvolvimento e prevalência de
várias doenças alérgicas. Obesidade foi um fator de risco para asma brônquica,
todavia a associação foi mais forte com o fenótipo de asma não atópica. Não
há evidências sobre associação entre obesidade e prevalência de rinite
alérgica ou conjuntivite alérgica, ou com aumento de sensibilização para
alimentos.
1.4.6 Aleitamento Materno
Os resultados de estudos sobre o efeito da amamentação na prevenção
da alergia são conflitantes. A maioria dos estudos são observacionais, utilizam
métodos diferentes para identificação dos indivíduos alérgicos e o tempo de
amamentação varia entre os estudos. Em adição, a carga genética pode
influenciar a associação entre amamentação e riscos de desenvolver alergia
(Host et al, 2008; Kneepkens et al, 2010).
No entanto, o aleitamento materno exclusivo tem sido amplamente
proposto como medida preventiva das manifestações alérgicas no lactente. O
leite materno é rico em anticorpos e protege o bebê de doenças infecciosas
respiratórias e gastrintestinais. A diminuição da exposição da criança a
antígenos alimentares e proteção pelos anticorpos IgA bloqueadores no leite
materno, e por outros elementos imunoreguladores capazes de modular o
sistema imune imaturo do recém-nascido, poderiam, teoricamente, diminuir a
sensibilização alérgica em lactentes alimentados exclusivamente com leite de
suas mães (Jacob et al, 2009)
A prática de aleitamento materno exclusivo por pelo menos 4 meses,
comparada com fórmulas lácteas, associa-se a decréscimo na taxa de
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incidência de dermatite atópica e alergia ao leite de vaca nos primeiros 2 anos
de idade ( Liu et al, 2009; Sicherer et al, 2010).
Silva et al 2014, em revisão sistemática, incluiram 74 estudos sobre
prevenção de AA,

sendo que um terço deles foi classificado como

metodologicamente adequados. Os autores concluíram que não existem
evidências de que durante a gravidez ou amamentação as mulheres deveriam
mudar sua dieta ou ingerir suplementos para prevenir alergias em crianças.
Muraro et al, 2014, publicaram Guidelines com orientações da Academia
Européia de Alergia de Imunologia Clínica (EAACI) sobre prevenção primária
da AA, baseado em estratégias que foram identificadas em revisão sistemática
de estudos publicados. Segundo os autores, as mães devem ter uma dieta
normal e sem restrições durante a gravidez ou lactação. Para todos os
lactentes, a amamentação exclusiva é recomendada nos primeiros 4 a 6 meses
de vida. Se a amamentação for insuficiente ou não possível, lactentes com alto
risco para AA devem usar fórmulas hipoalergênicas como prevenção nos
primeiros 4 meses de vida. Não há necessidade de se evitar a introdução de
qualquer alimento sólido complementar além dos 4 meses de idade, mesmo
que sejam potencialmente alergênicos, independentemente da hereditariedade
atópica. Não há evidência de que o uso de prebióticos ou probioticos seja
eficaz para prevenção de AA.
Embora os resultados sobre amamentação sejam controversos, as
principais revisões e consensos citados acima, consideram a amamentação
como fator protetor para o desenvolvimento de AA.
1.4.7 Administração de alimentos sólidos
Especialistas que participaram do último consenso americano (Sampson
et al , 2014), recomendam que a introdução de alimentos sólidos, incluindo
aqueles potencialmente alergênicos, não deve ser postergada além dos 4 a 6
meses de idade.
Há vários anos atrás, acreditava-se que a exposição alergênica precoce
era um fator de risco para AA. Atualmente, Lack, em 2012 propõe a hipótese
da exposição alergênica dupla, onde um alimento pode sensibilizar por via
intestinal ou pela pele. Sendo assim, a introdução tardia de alguns alimentos,
como o ovo, poderiam ser um fator de risco para AA. Quando esse alimento é
exposto por via intestinal ocorrerá indução de tolerância natural, mas se o
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mesmo em baixas doses for exposto por uma rota alternativa, particularmente
através da pele (pacientes com dermatite atópica em epiderme inflamada),
esse indivíduo poderá desenvolver alergia alimentar posteriormente. O tempo e
o balanço na exposição oral e cutânea do alimento determinará se a criança
será alérgica ou tolerante.
Estudos epidemiológicos atuais tem dado suporte a essa hipótese no
desenvolvimento e prevenção da alergia.
Koplin et al, em 2010, estudando alergia ao ovo, mostraram que a
introdução de ovo cozido para crianças entre 4 e 6 meses de idade diminui o
risco de desenvolvimento posterior de alergia ao ovo.
Du Toit et al, em 2008, estudaram a prevalência de alergia ao
amendoim, em lactentes de 4 a 24 meses de idade, comparando Londres e
Israel, encontrando prevalências de 1,85% e 0,17% (p<0,01) respectivamente,
nas duas cidades. Sabendo que o amendoim é introduzido precocemente e
comido em maior quantidade em Israel, enquanto que, no Reino Unido, evitase introduzir amendoim no primeiro ano de via, os autores concluem que
introdução precoce de amendoim durante a infância pode prevenir alergia ao
amendoim.
Nwaru et al, em 2014 , em estudo de coorte de nascimentos na
Finlândia, analisaram 3142 nascimentos e estudaram a diversidade alimentar
aos 3,4,6 e 12 meses de idade. Posteriormente, aplicaram o questionário
utilizado no estudo “ISAAC” para identificar a presença de asma, eczema
atópico, chiado e rinite alérgica aos 5 anos de idade. Os autores não
encontraram associação da diversidade alimentar aos 3 e 4meses de idade
com as doenças alérgicas. Mas aos 6 meses de idade, a menor diversidade
alimentar foi associada com aumento do risco de rinite alérgica, e aos 12meses
de idade a menor diversidade alimentar foi associada com aumento de risco de
asma, chiado e rinite alérgica.
Roduit et al, em 2014, estudaram 856 crianças de coorte de nascimentos
em 5 países europeus: Áustria, Finlândia, França, Alemanha e Suíça, e,
investigaram a associação entre introdução de alimentos durante o primeiro
ano de vida e desenvolvimento de asma, rinite alérgica, alergia alimentar ou
sensibilização alérgica. Aos 6 anos de idade através de marcadores de células
T e transcrição da linha germinativa, para verificar a produção de anticorpos
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IgE. O aumento da diversidade da introdução de alimentos complementares no
primeiro ano de vida foi inversamente associado com asma, com efeito doseresposta (OR com cada alimento adicional introduzido 0,74 (IC 95%, 0,61 –
0,89). Efeito similar foi observado para AA e sensibilização alimentar. Na
conclusão, os autores sugerem que o aumento da diversidade alimentar no
primeiro ano de vida poderia ter um efeito protetor para asma, AA, e
sensibilização por meio do aumento da expressão de células regulatórias.
Estudo populacional realizado na Austrália, por Koplin et al, em 2012,
analisou o efeito da idade de introdução da proteína do ovo no
desenvolvimento de alergia a esse alimento. Os autores observaram que
crianças que receberam ovo entre 4-6 meses de idade tinham menor chance
de desenvolver alergia ao ovo, diagnosticada por testes de provocação oral,
aos 12 meses de vida, quando comparadas àquelas em que o ovo foi
introduzido entre 10 e 12 meses (OR, 3,3 [IC 95%, 1,1-9,9]). Além disso, as
crianças que receberam ovo puro cozido entre 4 e 6 meses tinham risco menor
de desenvolver alergia ao ovo do que as que haviam recebido ovo em
alimentos assados. O aleitamento materno exclusivo não teve efeito no
desenvolvimento de alergia ao ovo nessa população.
Esses autores sugerem que mudanças nos consensos sobre a idade
ideal de introdução do ovo na dieta de lactentes poderiam ter um efeito
significante na prevalência de alergia ao ovo nas crianças, e possivelmente na
prevalência geral de AA . Além disso, questionam se as recomendações atuais
sobre a introdução tardia de alimentos sólidos na dieta de lactentes poderiam
estar associadas ao aumento da prevalência e gravidade dos casos de AA.
Diante do contexto das RAA e AA anteriormente descritos, verificou-se a
necessidade de um estudo brasileiro populacional para determinar a
prevalência de RAA e AA e os fatores de risco associados em crianças
brasileiras nos primeiros anos de vida, possibilitando a identificação precoce e
tratamento adequado dessas crianças.
A oportunidade de estudar crianças pertencentes a coortes de
nascimento de duas cidades brasileiras- Ribeirão Preto e São Luís- com
características sociais, econômicas e culturais tão diferentes nos motivou a
encarar esse desafio.
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2 OBJETIVOS
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2.1 Objetivo geral:
Avaliar a prevalência e os fatores de risco associados às RAA e
diagnóstico médico de alergia alimentar em crianças até 3 anos de vida
pertencentes a duas coortes de nascimento no Sudeste (Ribeirão Preto, SP) e
Nordeste (São Luís, MA) do Brasil.

2.2 Objetivos específicos:


Investigar a influência das características sócio econômicas:
escolaridade, situação conjugal, ocupação do chefe da casa e tipo de
atendimento ao parto (público ou privado) sobre a ocorrência de RAA
e diagnóstico médico de alergia alimentar.



Analisar a influência das condições gestacionais e perinatais: idade
gestacional, prematuridade, baixo peso, tipo de parto, fumo na
gestação sobre a ocorrência de RAA e diagnóstico médico de alergia
alimentar.



Investigar as características das crianças: cor, sexo, IMC sobre a
ocorrência de RAA e diagnóstico médico de alergia alimentar.



Analisar as características pós-natais: aleitamento materno exclusivo;
introdução de alimentos líquidos (tais como leite, fórmulas e chás ou
água) e sólidos; Idade de início à creche, presença de sibilância
sobre a ocorrência de RAA e diagnóstico médico de alergia
alimentar.



Verificar a associação entre história familiar e pessoal de alergia
(asma, rinite alérgica, dermatite atópica) sobre a ocorrência de RAA e
diagnóstico médico de alergia alimentar.
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Comparar os resultados encontrados entre as duas coortes.

3 METODOLOGIA
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3.1 Desenho do estudo e população
Este estudo é parte do projeto temático “Fatores etiológicos do
nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde da
criança: coortes de nascimentos em duas cidades brasileiras” (processo
FAPESP n° 08/53593-0), em duas coortes nas cidades de Ribeirão Preto, São
Paulo e São Luís, Maranhão; avaliadas em dois momentos: nascimento e entre
1 e 3 anos de vida (Figura 3).

BRISA
Ribeirão Preto e São
Luís

AVALIAÇÃO
NO
NASCIMENTO
2010

AVALIAÇÃO
ENTRE 1 e 3 ANOS
DE VIDA

Figura3 - Projeto Temático BRISA

3.2 Tipo de Estudo
Este é um estudo de coorte, descritivo, prospectivo e analítico, o qual
envolveu mães e seus RN que participaram da coorte de nascimentos de 2010,
na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo e São Luís, Maranhão.
3.3 Local do Estudo
O estudo foi desenvolvido em duas cidades: Ribeirão Preto e São Luís.
Ribeirão Preto é um importante município do interior de São Paulo. Localiza-se
320 km a nordeste da capital do estado e a 700 km de Brasília. Seu território de
650 km² abriga uma população de 612 339 habitantes (IBGE, 2011), o que o
classifica como oitavo município mais populoso do estado e a terceira maior
cidade do interior paulista e brasileiro. Sua área urbanizada corresponde a
127 km², sendo a 17º maior do Brasil em área urbana. Segundo dados
divulgados em dezembro de 2010 referentes a 2008, o município possui o 28º
maior PIB do país, sendo de 0,46% do total do PIB da nação (IBGE, 2010). É
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um dos mais importantes centros do interior do Estado de São Paulo. As suas
principais atividades econômicas são a cultura de cana-de-açúcar, comércio,
finanças e prestação de serviços. É uma das regiões mais ricas do Estado de
São Paulo apresentando elevado padrão de vida. Além disso, possue bons
indicadores sociais (saúde, educação e saneamento), localização privilegiada,
próxima a importantes centros consumidores, e acesso facilitado devido à boa
qualidade da infraestrutura de transportes e comunicação (Ribeirão Preto,
2011; DATASUS, 2011). O Índice de Desenvolvimento Municipal (IDH-M), que
avalia a esperança de vida ao nascer, nível de alfabetização e renda per capita,
foi de 0,855 no ano de 2000, ocupando o 6° lugar no ranking nacional, segundo
divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD,
2011) com base no Censo de 2000. Segundo o IFDM 2009 (Índice FIRJAN de
Desenvolvimento Municipal), Ribeirão Preto estava na 4º posição no Estado de
São Paulo e no Brasil, no que se refere a desenvolvimento municipal, tendo
três vertentes básicas primordiais analisadas, como Emprego & Renda,
Educação e Saúde.
São Luís é a capital do Maranhão e principal cidade da rede
metropolitana Grande São Luís. Seu território é aproximadamente 834 km² e
abriga uma população estimada de 1.014.837 habitantes (IBGE, 2011). Está
localizada na região nordeste do Brasil, uma das regiões mais pobres do país.
A sua população está distribuída em um centro urbano com 122 bairros (região
semi urbana) e 122 povoados (zona rural); sendo suas principais fontes de
recursos: o comércio e a prestação de serviços (São Luís, 2009; DATASUS,
2009). O IDH-M é de 0,778 e ocupa o 1° lugar no ranking maranhense e o
1112° no ranking nacional (PNUD, 2011). A renda per capita em Ribeirão Preto
é duas vezes maior do que em São Luís. Segundo o IFDM 2009
(Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal), São Luís encontra-se na
posição 661º no ranking nacional no que se refere a desenvolvimento
municipal, tendo três vertentes básicas primordiais analisadas, como Emprego
& Renda, Educação e Saúde.
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3.4 RECRUTAMENTO
3.4.1 COLETA DE DADOS AO NASCIMENTO
Ribeirão Preto
Foi montada equipe com supervisoras e entrevistadoras que trabalharam
nas maternidades. A supervisão de campo foi composta por quatro
supervisoras distribuídas entre as sete maternidades de Ribeirão Preto.
Estas

quatro

supervisoras

tiveram

como

tarefas:

revisar

os

questionários, corrigir os erros destes formulários, montar as escalas das
entrevistadoras nas maternidades, resolver problemas nos locais do estudo,
participar das reuniões de equipe, fornecer material e controlar a entrega deste.
Foram sete maternidades envolvidas: Hospital das Clínicas (público e
universitário), Mater (hospital público que atende pelo SUS), Maternidade Sinhá
Junqueira, Hospital Ribeirânia e Hospital São Paulo (hospitais privados,
atendem particulares, convênios e seguro-saúde), Santa Casa (hospital
filantrópico conveniado ao SUS) e Hospital Santa Lydia (privado, conveniado
ao SUS somente para atender a UTI neonatal).
Foi feito contato com a Prefeitura Municipal e com todas as
maternidades da cidade explicando os objetivos e a metodologia do projeto.
Foram obtidos permissão da Secretaria da Saúde e dos Diretores Clínicos dos
hospitais para a realização do estudo. Os questionários e o manual de
instruções para aplicação das perguntas foram formulados para coleta de
informações das mães e dos recém-nascidos, e em dezembro de 2009 foram
finalizados e testados. Esse processo envolveu os pesquisadores de Ribeirão
Preto e São Luís, resultando nos instrumentos validados: questionário geral da
mãe e do recém-nascido (RN).
No final de dezembro de 2009, durante 10 dias foi feito o teste piloto com
puérperas de um dos hospitais envolvidos no estudo, que concordaram em
colaborar e em seguida feita a impressão dos questionários definitivos, após os
ajustes e correção das falhas dos questionários iniciais. Desde 01/01/2010
todos os dias estas entrevistadoras foram a todas as maternidades para avaliar
todos os RN de Ribeirão Preto cujas mães concordaram em participar do
estudo. Todos os nascimentos vivos ou mortos foram catalogados na ficha de
controle de nascimentos.
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Os questionários foram trazidos para a central do projeto onde foram
registrados e encaminhados à equipe de supervisão. Estas pessoas realizaram
a análise geral dos formulários, identificaram erros ou falta de informação e
fizeram contato com a entrevistadora responsável para que a mesma corrigisse
o problema. Depois os questionários foram codificados e digitalizados no banco
de dados.
As entrevistas também foram submetidas a controle de qualidade
sistematizado. Uma das supervisoras telefonou, de forma aleatória, para mães
que foram entrevistadas na maternidade e confrontou as informações
recebidas pelo telefone com as anotadas no questionário. Havendo
discrepâncias, elas foram corrigidas pela supervisora e imediatamente a
entrevistadora era chamada para discutir os problemas com a supervisora,
para superação das dificuldades.
Periodicamente as entrevistadoras participaram de reuniões com os
pesquisadores e com as supervisoras para discussão de intercorrências na
logística da coleta de dados, bem como avaliação da qualidade do serviço.
Nesse processo foram identificados alguns problemas de relacionamento na
equipe de uma das maternidades e houve necessidade de substituir três
entrevistadoras.
Para a identificação de cada participante em todas as fases do projeto
(nascimento e até os 3 anos de vida das crianças) foi criado um código de
identificação alfanumérico de tal forma que pudesse ser feita a ligação de todos
os dados de todos os momentos do estudo. Foi adotado o sistema de código
de barras para a elaboração das etiquetas de identificação para os
questionários e os espécimes biológicos contendo o código identificador de
casa participante.
O total de questionários preenchidos ao nascimento de 1° de janeiro até
31 de dezembro de 2010 foi de 7702, incluindo os gemelares.

SÃO LUÍS
A maioria dos aspectos relacionados a esta fase do projeto em SL foram
semelhantes a RP. O projeto teve seu início em novembro de 2009, com
reuniões entre a equipe de coordenação e delineamento com seleção do
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pessoal de campo. Foram selecionados estudantes, bolsistas e profissionais
devidamente treinados.
O treinamento ocorreu com a equipe de coordenação fazendo uma
longa e detalhada explanação sobre todos os âmbitos do projeto e funções que
foram desempenhadas, como entrevistas e preenchimento da ficha da
maternidade. O manual com as instruções para a realização da entrevista e
preenchimento do questionário foi discutido com cada participante e entregues
a todos os entrevistadores e supervisores.
Após o treinamento, houve a divisão de supervisores e entrevistadores.
Posteriormente, para cada maternidade foi designado um número de
entrevistadores e supervisores. Foram selecionados 13 supervisores e 31
entrevistadores. As maternidades com maior número de nascimentos contaram
com maior número de entrevistadores. Em todos os dias de janeiro a dezembro
de 2010, todas as maternidades selecionadas foram visitadas pelos
pesquisadores. Todos os nascimentos vivos ou mortos foram catalogados na
ficha de controle de nascimentos.
Aos supervisores coube a tarefa de visitar diariamente as maternidades
dos hospitais, revisão dos nascimentos, auxílio às entrevistadoras no caso de
dúvidas, reversão de recusas, acompanhamento das entrevistas no momento
dos exames dos recém-nascidos (sempre que possível) e reconhecimento e
entrega de material (questionário e registro de nascimento).
Nos casos onde não foi possível realizar a entrevista (questionário da
mãe) por outros motivos que não a recusa, os entrevistadores juntamente com
os supervisores realizaram visita ao domicílio buscando minimizar as perdas.
A coorte de nascimento de São Luís abrangeu 1/3 dos partos de
mulheres residentes no município de São Luís, sorteados aleatoriamente, ,
incluindo nascimentos em serviços públicos e privados, cujas instituições
realizavam pelo menos cem partos por ano. O tamanho da amostra foi
calculado com base no número de nascimentos hospitalares ocorrido em São
Luís no ano de 2008, o qual representava 98% de todos os nascimentos da
cidade, possibilitando uma amostra representativa da população.
O tamanho mínimo da amostra foi fixado em 4996 nascimentos, sendo
possível uma estimativa de prevalências por volta de 50% com uma precisão
de 2% e nível de confiança de 95%. Seria também possível comparar duas
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proporções, considerando probabilidade de erro tipo I de 5%, o poder do
estudo de 80%, e fixando em 4% a diferença mínima a ser detectada como
significante.
A amostra do estudo foi estratificada por maternidade com partilha
proporcional ao número de partos e em cada maternidade ela foi sistemática.
Após ter sido realizada uma listagem de todos os nascimentos ocorridos em
cada unidade hospitalar, por ordem de ocorrência, um início causal foi
sorteado. Somando-se a esse início, um intervalo amostral, foram sorteados de
forma aleatória todos os nascimentos da pesquisa. Foram selecionados,
aleatoriamente, 5.451 nascimentos. Após 4,6% de perdas por recusas da mãe
em participar ou devido alta precoce, resultou em uma amostra de 5.212
nascimentos.
A coleta de dados foi iniciada no dia 1o de janeiro e encerrada no dia 31
de dezembro de 2010, tendo sido coletadas informações em 10 maternidades,
abrangendo amostra representativa de 5166 nascimentos, incluindo os
gemelares.
3.4.2 COLETA DE DADOS DAS CRIANÇAS ENTRE 1 E

3

ANOS DE VIDA
Ribeirão Preto e São Luís
A localização e coleta de dados dos lactentes, que começaram a
completar um ano de idade a partir de 1 de janeiro de 2011, foram obtidas
pelas informações para localização dos participantes (endereço, números de
telefones próprios e do local de trabalho, de cônjuge, outros familiares e
vizinhos). O primeiro grande obstáculo que a equipe se defrontou foi com a
dificuldade de contato com essas mães, principalmente na cidade de São Luís.
A maioria dos telefones era celular e muitas vezes o número não mais existia.
A avaliação dos lactentes e suas mães foi iniciada no dia 22 de fevereiro
de 2011, e finalizada em 26 de setembro de 2013 em Ribeirão Preto. Em São
Luís, foi iniciada em 04 de abril de 2011, finalizando em 08 de março de 2013.
Avaliações foram agendadas de segunda a sábado das 8 horas às 17 horas e
com 20 voluntárias ao dia. O tempo médio de duração da avaliação foi de
quatro horas.
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Recrutamento por telefone
Foi realizado o treinamento para contato por telefone, com ênfase na
necessidade de, ao contatar a voluntária, de se relembrar da sua participação
na coorte de nascimento em 2010, apresentando a importância da pesquisa e
convidando a mesma e o seu filho(a) para essa fase da avaliação, no 2° ano de
vida, com o agendamento da sua entrevista.
Recrutamento por carta enviada para residência
Foi enviada uma carta relembrando da participação no coorte de
nascimento em 2010, apresentando a importância da pesquisa e convidando
para participar juntamente com seu filho(a), e fornecido o telefone para contato
com a equipe de recrutamento. Essa carta foi enviada para todas as voluntárias
da pesquisa com as quais não se conseguiu contato por telefone.
Recrutamento com folheto informativo
Foram distribuídos cartazes com informações sobre a fase atual da
pesquisa, relembrando da participação do coorte de nascimento em 2010,
apresentando a importância do estudo e solicitando a colaboração dos
profissionais de saúde, coordenadores de creches e escolas para que
pudessem incentivar as voluntárias a participarem da pesquisa.
Recrutamento por motoboy enviado à residência
Para as mulheres cuja localização não foi possível por contato
telefônico, foi enviado um motoboy às residências, já que possuíamos os
endereços. Ele atualizava os números de telefone das mães e coletava outros
números de contato de pessoas próximas. Além disso, ele entregava o folheto
informativo com as informações da pesquisa e telefone e endereço de contato
dos pesquisadores.
3.5 AMOSTRA
Foram estudadas todas as crianças nascidas no período entre primeiro
de janeiro e trinta e um de dezembro de 2010 e que compareceram à avaliação
de seguimento, entre 1 e 3 anos de vida, em Ribeirão Preto e em São Luís
(Figura 4).
No coorte de nascimento em Ribeirão Preto foram detectados 49 óbitos
(32 natimortos e 17 mortos após o nascimento, a maioria na primeira semana
de vida). Em São Luís foram detectados 111 óbitos (70 natimortos e 41 mortos
após o nascimento, a maioria na primeira semana de vida).
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Para a avaliação do presente estudo, em Ribeirão Preto obteve-se
48,6% das crianças pertencentes ao coorte de nascimento (3740/7702)
crianças, e em São Luís 64,3% das crianças do coorte de nascimento
(3320/5166) crianças.

Coorte
BRISA

RIBEIRÃO PRETO

SÃO LUÍS

7702 RECÉM
NASCIDOS
2010

5212 RECÉM
NASCIDOS
2010

49 óbitos
(32 natimortos e 17
óbitos)

111 óbitos
(70 natimortos e 41
óbitos)

AVALIADOS 3740
(48,6% )
CRIANÇAS
ATÉ 3 ANOS DE VIDA

AVALIADOS
3320(64,3%)
CRIANÇAS
ATÉ 3 ANOS DE VIDA

Figura 4 - Coorte de Nascimentos de Ribeirão Preto e São Luís, 2010.

3.5.1 Critérios de inclusão
Foram incluídas neste estudo as crianças nascidas em 2010,
pertencentes ao coorte de

Ribeirão Preto e São Luis, participantes do projeto

BRISA, cujas mães compareceram à visita de seguimento (entre 1 e 3 anos de
idade) e concordaram em participar do estudo.

3.5.2 Critérios de exclusão
Foram excluídas os gemelares e trigemelares da análise, sendo que em
Ribeirão Preto foram excluídas 94 crianças gemelares (47 pares) e 1
trigemelar, num total de 97 crianças e em São Luís, foram excluidas 102
crianças gemelares (51 pares).

Processo de obtenção da amostra
Foram aplicados dois questionários ao nascimento, sendo um com
informações referentes às mães e outro referente aos recém nascidos.
Posteriormente, na entrevista realizada entre 1 e 3 anos de vida, foi aplicado
novo questionário para os responsáveis das crianças participantes.
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Instrumentos utilizados
Avaliação no Nascimento:
- Questionário padronizado dirigido às puérperas com dados de
identificação e dados demográficos e sociais.
- Questionário padronizado com informações do RN: sexo, presença de
problemas de saúde durante o nascimento. O

peso do RN foi obtido por

informação contida no prontuário médico.
- Cálculo da Idade gestacional: Para definição da idade gestacional (IG)
havia mais de uma fonte de informação disponível: data da última menstruação
(DUM) fornecida pela mãe por ocasião da internação para o parto, ou anotada
na carteira do pré-natal que a gestante deveria trazer para a internação;
informação do exame de ultrassonografia (USG) mais precoce realizado pela
gestante e anotado no prontuário hospitalar ou na carteira do pré-natal; quando
as informações dessas fontes não estavam disponíveis no prontuário, anotavase a observação pelo exame de Capurro ou Ballard, se realizado. Inicialmente
foi calculado o erro de 7% para o primeiro USG. Este erro foi acrescido para
mais e para menos à idade gestacional calculada por esta USG. Comparou-se,
então, à idade gestacional obtida a partir da DUM. Se a DUM estivesse dentro
da margem de erro da USG, a idade gestacional a partir da DUM foi
considerada a idade gestacional correta. Caso esta idade gestacional estivesse
fora da margem de erro da USG, a idade gestacional calculada a partir da USG
foi assumida como a idade gestacional correta.
- Questionário padronizado ao final do segundo ano de vida com
informações sobre a identificação e alimentação da criança, incluindo presença
de reações adversas aos alimentos, diagnóstico médico de alergia alimentar e
doenças alérgicas na criança e de seus familiares de primeiro grau (pai, mãe e
irmãos). (ANEXO 1).

3.6 Organização do banco de dados
Foi realizado um plano de codificação e desenvolvido um manual,
transformando todas as variáveis-resposta dos questionários em uma
classificação numérica para digitação no banco de dados. Os questionários
foram codificados e digitados no banco de dados por pessoas treinadas e
capacitadas, em duplicata. A codificação foi conferida pela supervisora de
campo, por técnica de amostragem (10% do total das fichas) para detecção de
47

erros sistemáticos nessa fase do processo. O banco de dados foi criado em
MS-Access 2010. Este banco interliga as variáveis maternas e dos recémnascidos pelo número identificador o qual permite maior controle dos dados.
Todas as variáveis que compõem o banco passaram por testes de consistência
na entrada da digitação dos dados.

3.7 Dificuldades de estudo
Houve perdas de voluntárias que não puderam ser contactadas, e
consequentemente não participaram da pesquisa pelos seguintes motivos: os
telefones cadastrados não atendiam em diferentes horários ou estavam
desligados, ou não aceitação da participação na pesquisa ou não localização
do endereço.
As que não aceitaram participar da pesquisa referiram os seguintes
motivos: não tinham interesse, não tinham tempo, não queriam deixar o filho(a)
“ser picado por agulha, não tinham com quem deixar outros filhos ou tinham
alguma dificuldade de locomoção.

3.8 Definição dos desfechos
As variáveis dependentes do estudo foram o relato de RAA referida
pelos pais ou responsáveis e o diagnóstico médico de alergia a algum alimento,
também referido pelos pais.
As variáveis independentes do estudo foram avaliadas nos questionários
do nascimento e entre 1 e 3 anos de idade. As variáveis do nascimento foram:
nível de escolaridade materna, situação conjugal, ocupação do chefe da casa,
fumo na gestação, parto normal ou cirúrgico, atendimento ao parto em hospital
público ou privado, sexo da criança, presença de baixo peso e prematuridade.
No seguimento, entre 1 e 3 anos de idade, foram avaliadas a cor, índice de
massa corporal, idade em que criança foi a creche, tempo de amamentação
exclusiva, idade de introdução de outro leite, presença de asma, rinite ou
dermatite atópica na criança (antecedentes pessoais de alergia) e nos pais ou
irmãos (antecedentes familiares de alergia), e presença de sibilância alguma
vez na vida.
3.8.1 Dados da avaliação ao nascimento
As informações utilizadas nesse estudo que foram obtidas dos
questionários aplicados à época do nascimento estão descritas a seguir:
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Nível

de

escolaridade

da

mãe:

classificado

nas

seguintes

categorias
 nunca frequentou escola, primário completo, ginásio completo: 8
anos ou menos
 ensino médio completo (de 9 a 11 anos)
 superior completo ou pós graduação completo (12 anos ou mais).
O nível superior completo ou pós graduação completo foi considerado
como referência.
Situação conjugal: classificado nas categorias
 com companheiro
 sem companheiro
A situação conjugal ter companheiro foi considerada como referência.
Ocupação do chefe da família: classificado nas categorias
 não manuais
 manuais qualificados
 manuais semi-qualificados
 manuais não qualificados
Os manuais não qualificados foram considerados como referência.
Exposição ao tabagismo: tabagismo materno na gravidez –
Caracterizado a partir da informação do uso contínuo de cigarros durante a
gestação. As mães foram categorizadas em não fumantes e fumantes,
independentemente de quantos meses fumaram durante a gestação, da idade
em que iniciaram o hábito ou do tempo de uso anterior à gestação.
Tipos de parto – As duas categorias consideradas foram: parto normal
ou cirúrgico, sendo que o parto normal foi utilizado como referência.
O atendimento ao parto – As duas categorias foram: atendimento em
hospital público ou privado, sendo considerado referência o atendimento
público.
Variáveis relativas ao recém nascido
Gênero – o gênero feminino foi utilizado como referência.
Peso de nascimento – As duas categorias foram: peso abaixo de
2500gramas (baixo peso) e maior ou igual a esse peso, sendo considerado
referência o peso maior que 2500 gramas.
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Idade gestacional – As duas categorias foram: maior ou igual a 37
semanas (crianças nascidas a termo), ou menor que 37 semanas (crianças
prematuras). A referência utilizada foio nascimento a termo.
3.8.2 Dados da avaliação até os 3 anos de idade
Cor da criança referida pelos pais – As duas categorias foram cor
branca ou não branca, sendo considerado referência a cor não branca.
Idade de inicio à creche – As duas categorias foram ir à creche antes
dos 6 meses de idade, ou com 6 ou mais meses de idade. A referência
utilizada foi ir à creche com 6 ou mais meses de idade.
Amamentação exclusiva – As 3 categorias foram: tempo de
aleitamento materno exclusivo de 6 ou mais meses de idade, de 4 a 6 meses
de idade, e menor que 4 meses de idade. A referência utilizada foi
amamentação exclusiva por 6 ou mais meses de idade.
Idade que iniciou outro leite – As duas categorias foram ter iniciado
leite líquido ou pó antes dos 6 meses de idade, ou com 6 ou mais meses de
idade. A referência utilizada foi iniciar leite com 6 meses ou mais meses de
idade.
Idade que iniciou fórmula infantil – As duas categorias foram ter
iniciado fórmula antes dos 6 meses de idade ou com 6 ou mais meses de
idade. A referência utilizada foi iniciar fórmula com 6 ou mais meses de idade.
Idade que iniciou outros líquidos – águas ou chas. As duas categorias
foram ter iniciado líquidos antes dos 6 meses de idade ou com 6 ou mais
meses de idade. A referência utilizada foi iniciar líquidos com 6 ou mais meses
de idade.
Idade que iniciou alimentos sólidos – As duas categorias foram ter
iniciado sólidos antes dos 6 meses de idade ou com 6 ou mais meses de idade.
A referência utilizada foi iniciar sólidos com 6 ou mais meses de idade.
Presença de sibilância – história de sibilos uma vez na vida. As duas
categorias foram ter tido ou não sibilos..
História materna, paterna ou de irmãos com asma, rinite ou eczema
– Variável categórica: sim ou não. Respondido pela mãe ou responsável pela
criança. A negativa foi usada como referência.
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História de com asma, rinite ou eczema na criança – Variável
categórica: sim ou não. Respondido pela mãe ou responsável pela criança. A
negativa foi usada como referência.
Índice de Massa corporal (IMC) – foi utilizado a curva do CDC para
idade até 3 anos. Foram definidos: IMC normal entre 15-18%; sobrepeso
quando IMC entre 18-19%; obesidade quando IMC maior que 19%, e magreza
quando IMC menor que 15%. Foi considerado como referência o IMC ideal
para idade, entre 15-18%.
3.9 Forma de análise dos resultados
Os dados foram codificados, categorizados, corrigidos e a análise dos
dados com ajuste foi realizada utilizando o software SAS 9.2 ( SAS Institute
Inc., SAS/STAT® User’s Guide, Version 9.2, Cary, NC: SAS Institute Inc.,
2008). Para se verificar a concordância entre o relato de RAA e o diagnóstico
médico de alergia alimentar foi utilizado o coeficiente de concordância Kappa
(Landis et al, 1977).
Para se verificar as possíveis associações entre os desfechos e as
variáveis independentes de interesse foram ajustados modelos log-binomiais
(Blizzard et al, 2006), obtendo-se medidas do risco relativo (RR) e seus
intervalos de confiança 95% (IC95%). Inicialmente, foram estimados RR brutos,
resultantes do ajuste de modelos simples (análise univariada). Foram
construídos seis modelos múltiplos agrupando diferentes tipos de variáveis.
Modelo 1,com características sócio econômicas, contendo as variáveis:
escolaridade materna, situação conjugal, ocupação do chefe da família e tipo
de atendimento hospitalar ao nascimento. Modelo 2, com as características
gestacionais e perinatais, contendo as variáveis: prematuridade, baixo peso ao
nascimento, tipo de parto e fumo na gestação. Modelo 3, com as
características das crianças, contendo as variáveis: cor, sexo e índice de
massa corporal (IMC). Modelo 4, com as características pós natais, contendo
as variáveis: aleitamento materno exclusivo, idade de introdução de leite, idade
de introdução de fórmula, idade de introdução de alimentos sólidos, idade de
início na creche e presença de sibilância. Modelo 5, com informações sobre
doenças alérgicas (rinite, asma ou dermatite atópica) na criança (alergia na
criança), ou em parentes de primeiro grau (alergia na família). E, por último, um
modelo
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múltiplo

foi

ajustado

contendo

todas

as

variáveis

citadas

anteriormente. Dessa forma, foram calculados riscos relativos brutos, e
ajustados para os 6 modelos, denominados riscos relativos 1 a 6 (RR1 a RR6)

3.10

Comitê de Ética

A pesquisa foi enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo e foi aprovada com o Processo número HCRP n°11157/2008. (Anexo 2 e
em São Luís e pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da
UFMA (processo No 4771/2008-30)(Anexo 3) .
Todas

as

participantes

receberam

e

assinaram

o

Termo

de

Consentimento Livre Informado, sendo que todas as suas dúvidas foram
esclarecidas pela equipe de coleta em campo.
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RESULTADOS

Análise Exploratória
Nas tabelas 4, 5, 6 e 7 estão descritas algumas características das
crianças e das mães incluídas no estudo, nas duas cidades. Estão destacadas
em negrito as características cujas diferenças entre as duas cidades chamam a
atenção.
Tabela 4- Características ao nascimento das crianças incluídas no estudo, em
Ribeirão Preto (SP) e São Luís (MA).
Ribeirão Preto/SP
Total (n =3740)
Gênero (frequência)
Feminino
Masculino
Sem informação
Cor (frequência)
Branca
Não Branca
Sem informação
Peso nascimento (g)
Média (Dp)
Mediana (limites)

São Luís/MA
Total (n =3320)

1858 (49,7%)
1882 (50,3%)
2

1614 (48,7%)
1699 (51,3%)
7

2604 (69,6%)
1127 (30,1%)
9

851 (25,7%)
2463 (74,3%)
6

3142 (550)
3170 (730-5460)

3328 (610)
3240 (410 -5710)

Média (Dp)

38,1 (2,4)

39 (2,3)

Mediana (limites)

38 (22-43)

39 (21-43)

1588 (42,4%)
2154 (57,6%)
-

1728 (52,2%)
1585 (47,8%)
7

2163 (57,8%)
1578 (42,2%)
1

2848 (86,1%)
460 (13,9%)
12

594 (15,9%)
3148 (84,1%)

392 (11,8%)
2928 (88,2%)

303 (8,1%)
3420 (91,4%)
19

223 (6,8%)
3083 (93,3%)
14

Idade gestacional (semanas)

Tipo de Parto (frequência)
Normal
Cesárea
Sem informação
Tipo de Hospital
Público
Privado
Sem informação
Prematuridade (frequência)
Sim
Não
Baixo peso (frequência)
Sim
Não
Sem informação
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Tabela 5 – Características das mães das crianças incluídas no estudo em
Ribeirão Preto (SP) e São Luís (MA)
Ribeirão Preto/SP
Total (n =3740)

São Luís/MA
Total (n =3320)

Variáveis
n (%)*
n(%)*
Escolaridade (frequência)
3689
3271
> 12 anos
835 (22,6)
460 (14,1)
9-11anos
2033 (55,1)
2038 (62,3)
Até 8 anos
808 (21,9)
764 (23,4)
Não estudou
13 (0,4)
9 (0,3)
Situação conjugal (frequência)
3740
3313
Com companheiro
3251 (86,9)
2680 (80,9)
Sem companheiro
491 (13,1)
633 (19,1)
Fumo durante a gestação (frequência)
3630
3320
Não
3231 (89,2)
3101 (93,4)
Sim
394 (10,9)
219 (6,6)
Ocupação do chefe (frequência)
3596
2945
Não manuais
514 (14,3)
319 (10,8)
Manuais qualificados
597 (16,6)
496 (16,8)
Manuais semi-qualificados
1615 (45,0)
1221 (41,5)
Manuais não-qualificados
862 (24,0)
900 (30,6)
* O total é diferente em algumas variáveis devido valores não informados.
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Tabela 6- Características das crianças incluídas no estudo em Ribeirão Preto
(SP) e São Luís (MA), à época da consulta de seguimento, entre 1 e 3 anos de
idade
Ribeirão Preto/SP
(total =3740)

São Luís/MA
(total =3320)

n(%)*
n(%)*
Idade (meses)
3695
3320
Média (Dp)
20,2 (4,7)
18,2 (4,4)
Mediana (limites)
20,3 (10-37,5)
16 (12,7 -35,4)
Aleitamento materno
3416
3221
(frequência)
De 0-4meses
1947 (57)
1487 (46,2)
De 4-6meses
1250 (37,6)
1539 (47,8)
>6meses
219 (6,4)
195 (6,1)
Tempo de amamentação
3416
3221
exclusiva (meses)
Média (Dp)
4,0 (2,7)
4,3 (2,3)
Mediana (limites)
4 (0-60)
5 (0 – 19)
Idade de início de líquidos
3684
3269
(meses)
Média (Dp)
4,9 (2,6)
5,8 (2,3)
Mediana (limites)
5 (0-84)
6 (0 -24)
Idade inicio outro leite
3109
3148
(meses)
Média (Dp)
9,1 (5,0)
7,2 (3,2)
Mediana (limites)
9 (0-34)
7 (0-31)
Idade inicio fórmula
2371
1842
(meses)
Média (Dp)
3,9 (3,6)
4,3 (2,7)
Mediana (limites)
4 (0-29)
4 (0-20)
3296
Idade início sólidos (meses) 3684
Média (Dp)
5,7 (1,5)
6,5 (1,9)
Em Rp (40X 3,4%Mediana
6 (0-24)
6 (0-24)
(limites)
113(3,4)
Idade Creche (meses)
1498(40)
Média (Dp)
12,1 (6)
18,2 (5,5)
Mediana (limites)
12 (0-38)
20 (1-27)
3656
3282
IMC
Média (Dp)
16,8 (2,5)
16,9 (1,8)
Mediana (limites)
16,5 (7,0 – 53)
16,8 (9,6-24,5)
IMC
3656
3282
<15
467(12,8)
396 (12,1%)
15-18
2519 (68,9)
2101 (64,0%)
18-19
384(10,5)
371 (11,3%)
>19
286(7,8)
414 (12,6%)
* O total é diferente em algumas variáveis devido valores não informados. IMC entre 15-18=
Normalidade pela idade CDC , 18-19= sobrepeso, > 19= obesidade,<15= magro.
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Tabela 7- Frequência de sibilos e de diagnóstico de doenças alérgicas nas
crianças e em parentes de primeiro grau, na população de estudo em Ribeirão
Preto (SP) e São Luís (MA)

Variáveis

n*

Sibilância**
Não
Sim
Alergia na criança
(frequência)
Asma
Rinite alérgica
Dermatite Atópica
Alergia na família
(frequência)
Asma
Rinite Alérgica
Dermatite Atópica

3726

Ribeirão Preto/SP
Total (n =3740)
n(%)

n*

São Luís/MA
Total (n =3320)
n(%)

3319
1659 (44,5)
2067 (55,5)

2552 (76,9)
765 (23,1)

3734
3722
3701
3729

1133 (30,3)
148 (4,0)
848 (23,0)
319 (8,6)

3320
3320
3316
3319

549 (16,5)
123 (3,7)
180 (5,4)
317 (9,6)

3732
3724
3715
3714

2386 (63,9)
531 (14,3)
2151 (58)
422 (11,4)

3320
3316
3315
3317

1365 (41,1)
515 (15,5)
1002 (30,2)
313 (9,4)

* O total é diferente em algumas variáveis devido valores não informados. **História de sibilos
pelo menos uma vez na vida.

A prevalência de RAA referidas pelos pais a pelo menos um alimento no
grupo estudado foi de 10,7% (399/3740) em Ribeirão Preto, e de 6,4%
(216/3320) em São Luís. O diagnóstico médico de alergia alimentar a pelo
menos um alimento foi referido, respectivamente, em 4,4% (164/3716) das
crianças de Ribeirão Preto, e 2,7% (88/3320) em São Luís. A maior prevalência
de RAA foi relatada para o leite de vaca, sendo de 6,3% (223/3533) em
Ribeirão Preto e de 3,2% (102/3166) em São Luís. E o diagnóstico médico de
alergia ao leite de vaca foi referido pelos pais de 3,4% (119/3516) das crianças
nascidas em Ribeirão Preto e em 1,6% (52/3155) em São Luís (Tabela 5).
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Tabela 8- Frequência de reações adversas a alimentos e de diagnóstico
médico de alergia alimentar, segundo relato dos pais, em crianças entre 1 e 3
anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (MA).
Alimento*

RAA
n * (%)

Pelo menos um
alimento

Ribeirão Preto (SP)
Diagnóstico
médico
n* (%)

RAA
n* (%)

São Luís (MA)
Diagnóstico
médico
n*(%)

399 (10,7)

164 (4,4)

213 (6,4)

88 (2,7)

n=3740

n=3716

n=3320

n=3317

271 (8,5)
n=3204

132 (4,1)
n=3190

150 (4,6)
n=3320

68 (2,1)
n= 3320

Leite de vaca

223 (6,3)
n=3533

119 (3,4)
n=3516

102 (3,2)
n=3166

52 (1,6)
n=3155

Ovo

45 (1,2)
n=3692

23 (0,6)
n=3671

43 (1,4)
n=3196

19 (0,6)
n=3194

Trigo

16 (0,4)
n= 3676

6 (0,16)
n=3656

20 (0,6)
n= 3270

7 (0,2)
n= 3269

Soja

29 (0,8)
n=3513

17 (0,5)
n=3493

16 (0,7)
n=2238

9 (0,2)
n=2237

Amendoim

15 (0,4)
n= 3420

7(0,2)
n=3404

18 (0,8)
n= 2255

6 (0,2)
n= 2254

Peixe

17 (0,5)
n= 3533

5(0,14)
n=3514

23 (0,7)
n1= 3278

5 (0,2)
n= 3277

Leite de vaca, ovo,
trigo, soja,
amendoim ou peixe

Outros

150 (4,7)
42(1,3)
96 (3,1)
40 (1,2)
n=3199
n=3184
n= 3126
n= 3125
*O total de informações válidas (n) é diferente em algumas variáveis devido valores não
informados nos questionários. RAA: reação adversa a alimentos referida pelos pais.

A avaliação da concordância entre relato de RAA e o diagnóstico médico
de alergia alimentar foi realizada por meio do índice Kappa (Landis et al, 1977).
Observou-se correlação moderada entre o relato de RAA a pelo menos um
alimento e o seu diagnóstico médico (índice Kappa= k de 0,52 em Ribeirão
Preto, e de 0,51 em São Luís), e também entre RAA e diagnóstico médico de
alergia ao leite de vaca (k=0,54 em Ribeirão Preto, e 0,47 em São Luís). Para
os outros alimentos, os índices de concordância foram menores (Tabela 9).
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Tabela 9- Índice kappa(k) de concordância entre os alimentos referidos e seu
diagnóstico médico em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto
(SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

Kappa (IC 95%)

Kappa (IC 95%)

Pelo menos 1
Leite de vaca

0,52 (0,47-0,57)
0,52 (0,49-0,61)

0,51 (0,44-0,58)
0,47 (0,39-0,56)

Outros
Ovo
Soja
Trigo
Amendoim
Peixe

0,23 (0,16-0,29)
0,18 (0,11-0,25)
0,14 (0,08-0,20)
0,05 (0,01-0,09)
0,08 (0,02-0,13)
0,04 (0,001-0,09)

0,38 (0,29-0,46)
0,24 (0,15-0,33)
0,15 (0,06-0,23)
0,10 (0,03-0,17)
0,11 (0,02-0,20)
0,06 (0,003-0,13)

Em 150 questionários de Ribeirão Preto (4,7%) outras substâncias foram
referidas como causadoras de RAA: corantes 15 casos (0,40%), carne suína 14
casos (0,37%) chocolates 14 casos (0,37%), tomate em 11 casos (0,29%)
lactose 7 casos (0,19%), berinjela 6 casos (0,16%) , abacaxi 5 casos (0,13%),
banana 5 casos (0,13%), salsicha 5 casos (0,13%), beterraba 4 casos(0,11%),
laranja 3 casos (0,08%), feijão 3 casos (0,08%), mandioquinha 3 casos
(0,08%), maçã 3 casos (0,08%), maracujá 2 casos (0,05%), carne vermelha
2casos (0,05%), salgadinhos 2 casos (0,05%), kiwi 2 casos (0,05%), camarão
2 casos (0,05%), aveia 2 casos (0,05%), sucos 2 casos (0,05%), milho 2 casos
(0,05%), morango 2 casos (0,05%), pimenta 2 casos (0,05%), mamão 2 casos
(0,05%) e outros 15 casos (0,40%).
Em 96 questionários de São Luís (3,1%) outras substâncias foram
referidas como causadoras de RAA: carne vermelha em 13 casos (0,40%),
cereais em 8 casos (0,26%), banana em 6 casos (0,19%), camarão em 6 casos
(0,19%), chocolate em 5 casos (0,16%), corantes em 4 casos (0,13%), abacaxi
em 3 casos (0,09%), mariscos em 3 casos (0,09%), e acerola, cítricos, laranja,
mamão, melão e sucos em 2 casos cada (0,06%), e ainda outros em 17 casos
(0,54%).
As associações dos fatores de risco maternos, perinatais e pós-natais
foram avaliadas para três desfechos: reação adversa a pelo menos um
alimento, diagnóstico médico de alergia a pelo menos um alimento, e
diagnóstico médico de alergia a leite de vaca.
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As análises não ajustadas dos fatores de risco maternos e perinatais e
dos fatores pós-natais associados à reação adversa a pelo menos um alimento
estão descritas, respectivamente, nas tabelas 10 e 11.
Crianças filhas de mães que frequentaram a escola por, no máximo, 8
anos tiveram menor risco de RAA, tanto em Ribeirão Preto (RR bruto de 0,68;
IC 95% 0,53-0,90), como em São Luís (RR bruto de 0,56; IC 0,37-0,86).

A

escolaridade materna de 9-11 anos foi também identificada como fator de
proteção na cidade de Ribeirão Preto (RR bruto de 0,68; IC 95% 0,55-0,84).
Em São Luís, crianças que nunca tiveram sibilos apresentaram menor risco de
RAA (RR bruto de 0,64; IC 95% 0,48-0,84).
Os fatores de risco para RAA identificados em São Luís foram a
ocupação do chefe da família na categoria de trabalhadores manuais semiqualificados (RR bruto de 1,44; IC 95% 1,01-2,07), o baixo peso ao nascer (RR
bruto de 1,61; IC95% 1,06-2,45), o parto por via cirúrgica (RR bruto de 1,52; IC
95% 1,17-1,98) e a introdução de alimentos sólidos antes dos 6 meses de
idade (RR bruto de 1,48; IC95% 1,08-2,02).
Já o atendimento ao parto em hospital privado (RR bruto de 1,28; IC
95% 1,07-1,55) e a frequência a creche antes dos 6 meses de idade (RR bruto
de 1,34; IC95% 1,12-1,62) foram identificados como fatores de risco em
Ribeirão Preto.
A presença de alergia na família (RR bruto de 1,71; IC 95% 1,38-2,13) e
a presença de alergia na criança (RR bruto de 1,65: IC 95%1,37-1,99) foram
também fatores de risco em Ribeirão Preto. O mesmo aconteceu em São Luís:
para alergia na família, RR bruto de 1,85 (IC 95% 1,42-2,4), e alergia na
criança com RR bruto de 2,02 (IC 95% 1,53-2,69).
Cabe aqui uma observação pois o número de mães que não estudaram
em São Luís na característica escolaridade materna foram muito baixas e
impossibilitou sua comparação nos riscos relativos.
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Tabela 10 – Análise de regressão log-binomial (não ajustada) dos fatores
maternos e perinatais associados à reação adversa a pelo menos um alimento
em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís
(SL).
Variáveis
Escolaridade Materna
≥ 12 anos
9-11 anos
Até 8 anos
Não estudou
Situação conjugal
Com companheiro
Sem companheiro
Ocupação do chefe
Não manuais
Manuais qualificados
Manuais semi-qualificados
Manuais não qualificados
Tabagismo na gestação
Sim
Não
Tipo de parto
Normal
Cirúrgico
Tipo de hospital
Público
Privado
Sexo
Feminino
Masculino
Baixo peso ao nascer
Não
Sim
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Sim
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Ribeirão Preto

São Luís

RR bruto (IC 95%)

RR bruto (IC 95%)

Referência
0,68 (0,55-0,84)
0,68 (0,53-0,90)
1,65 (0,60-4,51)

Referência
0,72 (0,52-1,01)
0,56 (0,37-0,86)
-

Referência
1,04 (0,80-1,36)

Referência
1,04 (0,75-1,44)

1,23 (0,89-1,70)
1,22 (0,90- 1,67)
1,17 (0,91-1,51)
Referência

1,61 (0,99-2,62)
1,51 (0,98-2,34)
1,44 (1,01-2,07)
Referência

Referência
1,16 (0,84-1,60)

0,77 (0,42-1,39)
Referência

Referência
1,17 (0,97-1,42)

Referência
1,52 (1,17-1,98)

Referência
1,28 (1,07-1,55)

Referência
1,39 (0,99-1,94)

Referência
1,07 (0,89-1,29)

Referência
0,94 (0,72-1,22)

Referência
1,06 (0,76-1,47)

Referência
1,61 (1,06-2,45)

Referência
0,94 (0,72-1,22)

Referência
1,32 (0,92-1,9)

Tabela 11– Análise de regressão log-binomial (não ajustada) de fatores
identificados entre 1 e 3 anos de idade associados à reação adversa a pelo
menos um alimento em crianças nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís
(MA).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR bruto (IC 95%)

RR bruto (IC 95%)

Cor
Não Branca
Branca
Idade inicio a creche

Referencia
1,06 (0,86-1,3)

Referencia
1,09 (0,81-1,46)

Referencia
1,34 (1,12-1,62)

Referencia
0,65 (0,27-1,55)

Referencia
0,99 (0,63-1,57)
1,28 (0,83-1,98)

Referencia
1,07 (0,58-1,97)
1,22 (0,66-2,22)

Referencia
1,23 (0,97-1,55)

Referencia
1,11 (0,8-1,53)

Referencia
0,90 (0,72-1,13)

Referencia
0,91 (0,66-1,26)

Referencia
1,05 (0,87-1,27)

Referencia
1,48 (1,08-2,02)

Referencia
1,13 (0,93-1,36)

0,64 (0,48-0,84)
Referencia

Referencia
1,71 (1,38-2,13)

Referencia
1,85 (1,42-2,4)

Referencia
1,65 (1,37-1,99)

Referencia
2,02 (1,53-2,69)

Referencia
1,06 (0,74-1,49)
0,91 (0,66-1,26)
1,13 (0,86-1,48)

Referencia
1,06 (0,7-1,61)
0,61 (0,34-1,01)
1,39 (0,98-1,99)

≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos
≥ 6 meses
< 6 meses
Presença de sibilância
Não
Sim
Alergia na família
Não
Sim
Alergia na criança
Não
Sim
IMC
Normalidade
Sobrepeso
Obesidade
Magro

Na tabela 10 estão mostrados os resultados após ajuste de regressão
log-binomial das características sócio econômicas, denominado risco relativo 1
(RR1). Apenas a variável escolaridade materna foi identificada como fator de
proteção em Ribeirão Preto: até 8 anos (RR1 de 0,65; IC 95% 0,50-0,86) e
entre 9-11 anos (RR1 de 0,68; IC 95% 0,48-0,97).
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Tabela 10 – Análise de regressão log-binomial (ajustada) de fatores sócio
econômicos associados à reação adversa a pelo menos um alimento em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis

RR1 (IC 95%)

São Luís
RR1 (IC 95%)

Escolaridade Materna
≥ 12 anos
Referência
Referência
9-11 anos
0,65 (0,50-0,86)
1,03 (0,65-1,65)
Até 8 anos
0,68 (0,48-0,97)
0,86 (0,49-1,51)
Não estudou
1,72 (0,61-4,84)
Situação conjugal
Com companheiro
Referência
Referência
Sem companheiro
1,11 (0,82-1,50)
1,10 (0,75-1,59)
Ocupação do chefe
Manuais não qualificados
Referência
Referência
Não manuais
0,83 (0,57-1,23)
1,43 (0,83-2,44)
Manuais qualificados
1,04 (0,75- 1,45)
1,42 (0,90-2,25)
Manuais semi-qualificados
1,12 (0,86-1,46)
1,43 (0.99-2,07)
Tipo de hospital
Público
Referência
Referência
Privado
1,18 (0,93-1,50)
1,36 (0,90-2,07)
RR1 risco relativo ajustado pelas características sócio econômicas, que inclui as variáveis:
escolaridade materna, situação conjugal, ocupação do chefe e tipo de hospital ao nascimento.

Na tabela 13 estão descritos os resultados após ajuste de regressão logbinomial para as características gestacionais e perinatais, denominado risco
relativo 2 (RR2). Nessa análise, o parto por via cirúrgica, tanto em Ribeirão
Preto (RR2 de 1,21, IC95% 1,00-1,47), quanto São Luís (RR2 de 1,51; IC 95%
1,16-1,97) mostrou-se como fator de risco para RAA.
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Tabela 13 - Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
gestacionais e perinatais associados à reação adversa a pelo menos um
alimento em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis

RR2 (IC 95%)

São Luís
RR2 (IC 95%)

Tabagismo na gestação
Sim
Referência
0,79 (0,44-1,42)
Não
1,13 (0,82-1,57)
Referência
Tipo de parto
Normal
Referência
Referência
1,21 (1,00-1,47)
1,51 (1,16-1,97)
Cirúrgico
Baixo peso ao nascer
Não
Referência
Referência
Sim
1,10 (0,77-1,59)
1,46 (0,90-2,35)
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Referência
Referência
Sim
0,93 (0,70-1,25)
1,18 (0,79-1,79)
RR2 risco relativo ajustado pelas características gestacionais e perinatais, que envolve as
variáveis: tabagismo na gestação, tipo de parto ao nascimento, presença de baixo peso e de
prematuridade ao nascimento.

A análise com ajuste para o grupo de variáveis das crianças (cor, sexo e
IMC), denominada de risco relativo 3 (RR3), não mostrou associações
significantes (tabela 14)
Tabela 14 - Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
das crianças associados à reação adversa a pelo menos um alimento em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis
RR3 (IC 95%)
RR3 (IC 95%)
Cor
Não Branca
Referência
Referência
Branca
1,04 (0,84-1,27)
1,09 (0,82-1,47)
Sexo
Feminino
Referência
Referência
Masculino
1,06 (0,88-1,28)
1,00 (0,77-1,31)
IMC
Normalidade
Referência
Referência
Sobrepeso
1,03 (0,72-1,46)
1,07 (0,71-1,62)
Obesidade
0,92 (0,66-1,27)
0,61 (0,37-1,01)
Magro
1,15 (0,88-1,51)
1,35 (0,94-1,95)
RR3 risco relativo às características das crianças, contendo variáveis: cor, sexo e IMC.
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A tabela 15 mostra os resultados após ajuste de regressão log-binomial
para as características pós-natais, denominado risco relativo 4 (RR4).
A frequência a creche antes dos 6 meses de idade e o início de leite
artificial antes dos 6 meses foram fatores de risco em Ribeirão Preto (RR4 de
1,43; IC 95% 1,10-1,85 e RR4 de 1,35; IC 95% 1,00-1,83, respectivamente)
O fato de não ter apresentado episódio de sibilância foi fator protetor
(RR4 de 0,59: IC 95% 0,40-0,88) nas crianças nascidas em São Luís.

Tabela 15– Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
pós-natais associados à reação adversa a pelo menos um alimento em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
Idade inicio a creche
≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos

São Luís

RR4 (IC 95%)

RR4 (IC 95%)

Referência
1,43 (1,10-1,85)

Referência
0,79 (0,30-2,08)

Referência
0,89 (0,46-1,70)
0,89 (0,46-1,73)

Referência
0,93 (0,38-2,26)
0,73 (0,25-2,12)

Referência
1,35 (1,00-1,83)

Referência
1,45 (0,87-2,41)

Referência
0,99 (0,71-1,38)

Referência
0,80 (0,42-1,51)

≥ 6 meses
Referência
Referência
< 6 meses
0,97 (0,70-1,34)
1,44 (0,80-2,59)
Presença de sibilância
Não
Referência
0,59 (0,40-0,88)
Sim
1,12 (0,86-1,46)
Referência
RR4 risco relativo às características pós natais, contendo variáveis como idade de início a
creche, idade de início de leite, idade de inicio de fórmula, idade de início de sólidos e a
presença de sibilância.

Na tabela 16, estão descritos os resultados de regressão log-binomial
ajustada pelas características de histórico de alergia na criança ou nos
familiares, denominado de risco relativo 5 (RR5).
A presença de alergia em pais ou irmãos foi identificada como fator de
risco em São Luís (RR5 de 1,66; IC 95% 1,27-2,17), e a presença de alergia na
criança foi fator de risco para RAA tanto em Ribeirão Preto (RR5 de 1,96; IC
95% 1,44-2,67), quanto em São Luís (RR5 de 1,76; IC 95% 1,31-2,35).
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Tabela 16– Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
de história de alergia associados à reação adversa a pelo menos um alimento
em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís
(SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
RR5 (IC 95%)
Alergia na família
Não
Referencia
Sim
1,42 (0,98-2,03)
Alergia na criança
Não
Referencia
Sim
1,96 (1,44-2,67)
RR 5 risco relativo a história de alergia, contendo variáveis
família e antecedentes de alergia na criança.

São Luís
RR5 (IC 95%)
Referencia
1,66 (1,27-2,17)
Referencia
1,76 (1,31-2,35)
com antecedentes de alergia na

As tabelas 17 e 18 mostram o risco relativo após ajuste com regressão
log-binomial com todas as variáveis, denominado risco relativo 6 (RR6).
A escolaridade materna de até 8 anos foi fator de proteção tanto em
Ribeirão Preto (RR6 de 0,55; IC95% 0,31-0,95), quanto em São Luís (RR6 de
0,35; IC95% 0,14-0,89). Porém, a frequência a escola entre 9-11 anos foi fator
de proteção somente em Ribeirão Preto (RR6 de 0,60; IC95% 0,41-0,89).
A presença de alergia na criança permaneceu como fator de risco
somente nas crianças nascidas em Ribeirão Preto (RR6 de 1,47; IC95% 1,091,99).
Crianças nascidas em São Luís com índice de massa corporal (IMC)
considerado como padrão magro (IMC<15%) apresentaram risco relativo maior
para RAA (RR6 de 1,85;IC 95% 1,02-3,33).
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Tabela 17– Análise de regressão log-binomial (ajustada) por todos os fatores
maternos e perinatais associados à reação adversa a pelo menos um alimento
em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís
(SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
Escolaridade Materna
≥ 12 anos
9-11 anos
Até 8 anos
Não estudou
Situação conjugal
Com companheiro
Sem companheiro
Ocupação do chefe
Manuais não qualificados
Não manuais
Manuais qualificados
Manuais semi-qualificados
Tabagismo na gestação
Sim
Não
Tipo de parto
Normal
Cirúrgico
Tipo de hospital
Público
Privado
Sexo
Feminino
Masculino
Baixo peso ao nascer
Não
Sim
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Sim
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São Luís

RR6 (IC 95%)

RR6 (IC 95%)

Referencia
0,60 (0,41-0,89)
0,55 (0,31-0,95)
2,56 (0,53-12,29)

Referencia
0,75 (0,41-1,35)
0,35 (0,14-0,89)
-

Referencia
1,09 (0,69-1,73)

Referencia
1,05 (0,57-1,95)

Referencia
0,95 (0,53-1,72)
1,14 (0,69- 1,89)
1,31 (0,86-2,00)

Referencia
1,26 (0,53-3,00)
1,67 (0,79-3,51)
1,69 (0,88-3,26)

Referencia
1,32 (0,73-2,36)

0,20 (0,03-1,43)
Referencia

Referencia
1,27 (0,87-1,84)

Referencia
1,41 (0,87-2,30)

Referencia
0,82 (0,54-1,25)

Referencia
0,80 (0,41-1,55)

Referencia
1,02 (0,76-1,37)

Referencia
1,03 (0,66-1,61)

Referencia
1,08 (0,61-1,90)

Referencia
1,29 (0,56-2,96)

Referencia
0,82 (0,51-1,32)

Referencia
1,17 (0,56-2,43)

Tabela 18– Análise de regressão log-binomial (ajustada) por todos os fatores
maternos e perinatais associados à reação adversa a pelo menos um alimento
em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís
(SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR6 (IC 95%)

RR6 (IC 95%)

Cor
Não Branca
Branca
Idade inicio a creche

Referência
1,10 (0,78-1,56)

Referência
1,08 (0,67-1,76)

Referência
1,34 (0,99-1,79)

Referência
0,42 (0,10-1,73)

Referência
0,84 (0,40-1,74)
0,84 (0,40-1,77)

Referência
0,54 (0,21-1,43)
0,48 (0,15-1,59)

Referência
1,39 (0,98-1,96)

Referência
1,33 (0,73-2,42)

Referência
0,98 (0,66-1,45)

Referência
1,05 (0,48-2,30)

Referência
1,01 (0,70-1,46)

Referência
1,52 (0,77-3,02)

Referência
1,09 (0,80-1,47)

0,82 (0,50-1,35)
Referência

Referência
1,37 (0,97-1,93)

Referência
1,54 (0,98-2,43)

Referência
1,47 (1,09-1,99)

Referência
1,43 (0,82-2,47)

Referência
0,85 (0,49-1,48)
0,66 (0,38-1,15)
1,23 (0,81-1,86)

Referência
0,93 (0,44-1,99)
0,98 (0,49-1,97)
1,85 (1,02-3,33)

≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos
≥ 6 meses
< 6 meses
Presença de sibilância
Não
Sim
Alergia na família
Não
Sim
Alergia na criança
Não
Sim
IMC
Normalidade
Sobrepeso
Obesidade
Magro

A análise não ajustada das características maternas e perinatais
associadas ao segundo desfecho - diagnóstico médico de alergia alimentar a
pelo menos um alimento- está descrita na tabela 19.
A escolaridade materna de até 8 anos, em Ribeirão Preto (RR bruto de
0,52; IC 95% 0,37-0,72), e em São Luís (RR bruto de 0,39; IC 0,25-0,62); e
também a escolaridade entre 9-11 anos, tanto em Ribeirão Preto (RR bruto de
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0,41;IC95% 0,26-0,66), quanto em São Luís (RR bruto de 0,27; IC 95% 0,140,52),foram identificados como fatores protetores para diagnóstico médico de
alergia a pelo menos um alimento.
A ocupação do chefe da família com trabalhos classificados como
“manuais qualificados” foi identificada como fator de risco em Ribeirão Preto
(RR bruto de 1,64; IC 95% 1,00-2,68) e em São Luís (RR bruto de 2,42; IC 95%
1,25-4,68). O mesmo ocorreu para o atendimento ao parto em hospital privado:
RR bruto de 1,51; IC 95% 1,12-2,04, em Ribeirão Preto; e RR bruto de 2,51; IC
95% 1,59-3,95, em São Luís.
O parto por via cirúrgica foi fator de risco para diagnóstico médico de
alergia alimentar em São Luís (RR bruto de 1,7; IC 95% 1,11-2,60). Por outro
lado, meninos nascidos em SL apresentaram menor risco para esse desfecho
(RR bruto de 0,64; IC 95% 0,42-0,98).
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Tabela 19- Análise de regressão log-binomial (não ajustada) dos fatores
maternos e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia a pelo
menos um alimento em Ribeirão Preto e São Luís nas crianças nascidas no
ano de 2010 .
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR bruto (IC 95%)

RR bruto (IC 95%)

Escolaridade Materna
≥ 12 anos
9-11 anos
Até 8 anos
Não estudou
Situação conjugal

Referencia
0,52 (0,37-0,72)
0,41 (0,26- 0,66)
1,07 (0,16-7,15)

Referencia
0,39 (0,25-0,62)
0,27 (0,14-0,52)
-

Referencia
1,19 (0,78- 1,80)

Referencia
1,03 (0,61-1,74)

1,38 (0,82-2,36)
1,64 (1,00- 2,68)
1,30 (0,85-2,00)
Referencia

2,06 (0,96-4,46)
2,42 (1,25-4,68)
1,23 (0,65-2,32)
Referencia

Referencia
1,01 (0,62-1,65)

0,68 (0,25-1,84)
Referencia

Referencia
1,35 (0,98-1,84)

Referencia
1,7 (1,11-2,6)

Referencia
1,51 (1,12-2,04)

Referencia
2,51 (1,59-3,95)

Referencia
1,06 (0,79-1,43)

Referencia
0,64 (0,42-0,98)

Referencia
0,82 (0,45-1,89)

Referencia
1,41 (0,69-2,87)

Referencia
0,95 (0,63-1,45)

Referencia
1,44 (0,82-2,52)

Com companheiro
Sem companheiro
Ocupação do chefe
Não manuais
Manuais qualificados
Manuais semi-qualificados
Manuais não qualificados
Tabagismo na gestação
Sim
Não
Tipo de parto
Normal
Cirúrgico
Tipo de hospital
Público
Privado
Sexo
Feminino
Masculino
Baixo peso ao nascer
Não
Sim
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Sim

A análise não ajustada das associações entre as características das
crianças de 1 a 3 anos de idade e o diagnóstico médico de alergia a pelo
menos um alimento está descrita na tabela 20.
A frequência a creche antes dos 6 meses de idade foi fator de risco em
Ribeirão Preto (RR bruto de 1,8; IC 95% 1,33-2,43) .
O fato de não ter apresentado episódio de sibilância foi fator protetor nas
crianças nascidas em São Luís (RR bruto de 0,54; IC 95% 0,35-0,83).
70

A presença de antecedentes de alergia na família foi fator de risco para
diagnóstico médico de alergia alimentar em Ribeirão Preto (RR bruto de 1,7; IC
95% 1,2-2,4) e São Luís (RR bruto de 1,85; IC 95% 1,22-2,81).
A presença de antecedentes de alergia na criança foi também fator de
risco, tanto em Ribeirão Preto (RR bruto de 2,14: IC 95%1,59-2,89) quanto em
São Luís (RR bruto de 2,02: IC 95% 1,53-2,69).
Crianças nascidas em Ribeirão Preto que apresentavam IMC acima de
19% (caracterizando obesidade) tiveram menor risco de diagnóstico de alergia
a pelo menos um alimento, na análise não ajustada (RR bruto de 0,29; IC 95%
0,12-0,71).
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Tabela 20- Análise de regressão log-binomial (não ajustada) de fatores
identificados entre as crianças 1 e 3 anos de idade associados ao diagnóstico
médico de alergia a pelo menos um alimento nas crianças de Ribeirão Preto
(SP) e São Luís (MA).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR bruto (IC 95%)

RR bruto (IC 95%)

Cor
Não Branca
Branca
Idade inicio a creche

Referencia
1,23 (0,87-1,73)

Referencia
1,33 (0,85-2,08)

Referencia
1,8 (1,33-2,43)

Referencia
0,97 (0,31-3,02)

Referencia
0,87 (0,41-1,85)
1,43 (0,7-2,91)

Referencia
0,85 (0,36-1,97)
0,83 (0,36-1,94)

Referencia
1,37 (0,94-1,97)

Referencia
0,74 (0,4-1,38)

Referencia
1,01 (0,7-1,45)

Referencia
0,83 (0,51-1,37)

Referencia
1,17 (0,86-1,59)

Referencia
1,42 (0,85-2,37)

1,18 (0,87-1,60)
Referencia

Referencia
0,54 (0,35-0,83)

Referencia
1,7 (1,2-2,4)

Referencia
1,85 (1,22-2,81)

Referencia
2,14 (1,59-2,89)

Referencia
3,08 (2,02-4,7)

Referencia
1,4 (0,87-2,27)
0,29 (0,12-0,71)
1,19 (0,78-1,82)

Referencia
1,33 (0,72-2,47)
0,89 (0,44-1,8)
1,35 (0,74-2,46)

≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos
≥ 6 meses
< 6 meses
Presença de sibilância
Sim
Não
Alergia na família
Não
Sim
Alergia na criança
Não
Sim
IMC
Normalidade
Sobrepeso
Obesidade
Magro

Na tabela 21 estão descritos os resultados após ajuste de regressão logbinomial para as características sócio econômicas, denominado risco relativo 1
(RR1).
A escolaridade materna em Ribeirão Preto apresentou-se como fator de
proteção na categoria de até 8 anos (RR1 de 0,48; IC 95% 0,32-0,72) e na
categoria entre 9-11 anos (RR1 de 0,38; IC 95% 0,21-0,69). O parto realizado
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em hospital privado foi fator de risco em São Luís (RR1 de 2,35; IC95% 1,304,25).
Tabela 21 – Análise de regressão log-binomial (ajustada) de fatores sócio
econômicos associados ao diagnóstico médico de alergia a pelo menos um
alimento em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis
RR1 (IC 95%)
RR1 (IC 95%)
Escolaridade Materna
≥ 12 anos
Referencia
Referencia
9-11 anos
0,48 (0,32-0,72)
0,80 (0,42-1,52)
Até 8 anos
0,38 (0,21-0,69)
0,58 (0,24-1,43)
Não estudou
1,03 (0,15-7,14)
Situação conjugal
Com companheiro
Referencia
Referencia
Sem companheiro
1,51 (0,97-2,34)
1,15 (0,62-2,14)
Ocupação do chefe
Manuais não qualificados
Referencia
Referencia
Não manuais
0,70 (0,38-1,29)
1,26 (0,52-3,01)
Manuais qualificados
1,15 (0,68- 1,95)
1,86 (0,91-3,82)
Manuais semi-qualificados
1,19 (0,77-1,85)
1,22 (0,63-2,35)
Tipo de hospital
Público
Referencia
Referencia
Privado
1,22 (0,84-1,79)
2,35 (1,30-4,25)
RR1 risco relativo ajustado pelos características sócio econômicas, que envolve as variáveis:
escolaridade materna, situação conjugal, ocupação do chefe e tipo de hospital ao nascimento.

A tabela 22 mostra os resultados após ajuste de regressão log-binomial
para as características gestacionais e perinatais, denominado risco relativo 2
(RR2). Apenas o parto por via cirúrgica, tanto Ribeirão Preto (RR2 de 1,39;
IC95% 1,01-1,92), quanto São Luís (RR2 de 1,71; IC 95% 1,12-2,62), foi
identificado como fator de risco.
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Tabela 22 - Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
gestacionais e perinatais associados à reação adversa a pelo menos um
alimento em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (SL).
Variáveis

Ribeirão Preto
RR2 (IC 95%)

São Luís
RR2 (IC 95%)

Tabagismo na gestação
Sim
0
0,68 (0,25-1,84)
Não
0,95 (0,58-1,56)
0
Tipo de parto
Normal
0
0
Cirúrgico
1,39 (1,01-1,92)
1,71 (1,12-2,62)
Baixo peso ao nascer
Não
0
0
Sim
0,81 (0,42-1,55)
1,14 (0,51-2,56)
Nascimento prematuro (<37 semanas)
Não
0
0
Sim
1,03 (0,64-1,65)
1,41 (0,75-2,66
RR2 risco relativo ajustado pelas características gestacionais e perinatais, que envolve as
variáveis: tabagismo na gestação, tipo de parto ao nascimento, presença de baixo peso e de
prematuridade ao nascimento.

A tabela 23 mostra a análise dos fatores de risco, após ajuste de
regressão log-binomial pelas características das crianças, obtendo-se o risco
relativo 3 (RR3). A obesidade, em crianças nascidas em Ribeirão Preto, foi
identificada como fator de proteção (RR3 de 0,29; IC05% 0,12-0,72).
Tabela 23 - Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
das crianças associados à reação adversa a pelo menos um alimento em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis
RR3 (IC 95%)
RR3 (IC 95%)
Cor
Cor
Não Branca
Referencia
Referencia
Branca
1,20 (0,85-1,70)
1,37 (0,87-2,15)
Sexo
Feminino
Referencia
Referencia
Masculino
1,07 (0,79-1,46)
0,68 (0,44-1,05)
IMC
Normalidade
Referencia
Referencia
Sobrepeso
1,42 (0,88-2,30)
1,36 (0,73-2,52)
Obesidade
0,29 (0,12-0,72)
0,91 (0,45-1,83)
Magro
1,23 (0,80-1,88)
1,18 (0,63-2,19)
RR3 risco relativo às características das crianças, contendo variáveis: cor, sexo e IMC.
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A tabela 24 mostra o cálculo do risco relativo para diagnóstico médico de
alergia alimentar após ajuste de regressão log-binomial pelas características
pós-natais - risco relativo 4 (RR4). A frequência da criança a creche antes dos
6 meses de idade foi fator de risco em Ribeirão Preto (RR4 de 1,85; IC 95%
1,23-2,77). Não ter apresentado episódios de sibilância foi fator protetor em
São Luís (RR4 de 0,52: IC 95% 0,27-0,98).

Tabela 24– Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
pós-natais associados ao diagnóstico médico alergia a pelo menos um alimento
em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís
(SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
Idade inicio a creche
≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos

São Luís

RR4 (IC 95%)

RR4 (IC 95%)

Referência
1,85 (1,23-2,77)

Referência
1,01 (0,25-4,11)

Referência
0,49 (0,21-1,17)
0,62 (0,26-1,48)

Referência
0,57 (0,17-1,93)
0,50 (0,10-2,41)

Referência
1,56 (0,99-2,45)

Referência
1,06 (0,44-2,57)

Referência
1,00 (0,59-1,68)

Referência
0,77 (0,26-2,28)

≥ 6 meses
Referência
Referência
< 6 meses
1,02 (0,62-1,68)
1,55 (0,57-4,21)
Presença de sibilância
Não
Referência
0,52 (0,27-0,98)
Sim
1,12 (0,86-1,46)
Referência
RR4 risco relativo às características pós natais, contendo variáveis como idade de início a
creche, idade de início de leite, idade de inicio de fórmula, idade de início de sólidos e a
presença de sibilância.

Na tabela 25, estão descritos os resultados após regressão log-binomial
ajustada pelas características de histórico de alergia (pessoal ou familiar) - o
risco relativo 5 (RR5). A presença de doenças alérgicas na criança foi fator de
risco tanto em Ribeirão Preto (RR5 de 1,96; IC 95% 1,44-2,67), quanto em
São Luís (RR5 de 2,76; IC 95% 1,78-4,28).
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Tabela 25– Análise de regressão log-binomial (ajustada) pela história de
alergia associada ao diagnóstico médico de reação adversa a pelo menos um
alimento em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
RR5 (IC 95%)
Alergia na família
Não
Referência
Sim
1,41 (0,99-2,03)
Alergia na criança
Não
Referência
Sim
1,96 (1,44-2,67)
RR 5 risco relativo a história de alergia, contendo variáveis
família e antecedentes de alergia na criança.

São Luís
RR5 (IC 95%)
Referência
1,49 (0,96-2,30)
Referência
2,76 (1,78-4,28)
com antecedentes de alergia na

As tabelas 26 e 27 mostram o risco relativo após ajuste com regressão
log-binomial para todas as variáveis associadas ao diagnóstico médico de
alergia a pelo menos um alimento, denominado risco relativo 6 (RR6).
Em Ribeirão Preto, foram identificados os seguintes fatores de proteção:
escolaridade materna, tanto na categoria de até 8 anos de estudo (RR6 0,51;
IC95% 0,29-0,90), quanto naquela entre 9-11 anos (RR6 de 0,33; IC95% 0,130,79), e obesidade (RR6 de 0,10; IC95% 0,01-0,74).
Os fatores de risco para diagnóstico de alergia alimentar em Ribeirão
Preto foram: a situação conjugal sem companheiro (RR6 de 1,84; IC 95% 1,033,27), a idade de início da creche antes dos 6 meses (RR6 de 1,61; IC95%
1,04-2,50), e a presença de antecedentes de alergia na criança (RR6 de 1,71;
IC 95% 1,10-2,66).
Em São Luís, o sexo masculino foi fator protetor para diagnóstico médico
de alergia alimentar a pelo menos um alimento (RR6 de 0,44; IC 05% 0,200,97).
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Tabela 26– Análise de regressão log-binomial (ajustada) por todos os fatores
maternos e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia a pelo
menos um alimento em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto
(SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
Escolaridade Materna
≥ 12 anos
9-11 anos
Até 8 anos
Não estudou
Situação conjugal
Com companheiro
Sem companheiro
Ocupação do chefe
Não manuais
Manuais qualificados
Manuais semi-qualificados
Manuais não qualificados
Tabagismo na gestação
Sim
Não
Tipo de parto
Normal
Cirúrgico
Tipo de hospital
Público
Privado
Sexo
Feminino
Masculino
Baixo peso ao nascer
Não
Sim
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Sim
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São Luís

RR6 (IC 95%)

RR6 (IC 95%)

Referência
0,51 (0,29-0,90)
0,33 (0,13-0,79)
2,22 (0,23-21,14)

Referência
0,44 (0,17-1,09)
0,23 (0,04-1,22)
-

Referência
1,84 (1,03-3,27)

Referência
1,05 (0,35-3,14)

0,96 (0,40-2,31)
1,11 (0,52- 2,37)
1,41 (0,75-2,64)
Referência

1,26 (0,25-6,43)
2,60 (0,64-10,52)
2,01 (0,53-7,57)
Referência

Referência
1,04 (0,46-2,34)

-

Referência
1,20 (0,68-2,09)

Referência
1,13 (0,45-2,82)

Referência
0,87 (0,46-1,63)

Referência
1,66 (0,59-4,65)

Referência
1,09 (0,71-1,68)

Referência
0,44 (0,20-0,97)

Referência
0,76 (0,30-1,92)

Referência
0,92 (0,17-4,85)

Referência
0,78 (0,38-1,58)

Referência
1,05 (0,26-4,21)

Tabela 27– Análise de regressão log-binomial (ajustada) por todos os fatores
maternos e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia pelo menos
um alimento em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e
São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR6 (IC 95%)

RR6 (IC 95%)

Cor
Não Branca
Branca
Idade inicio a creche

Referência
1,28 (0,76-2,17)

Referência
1,34 (0,61-2,94)

Referência
1,61 (1,04-2,50)

Referência
0,39 (0,05-3,00)

Referência
0,42 (0,16-1,10)
0,51 (0,20-1,35)

Referência
0,36 (0,09-1,34)
0,43 (0,07-2,67)

Referência
1,57 (0,96-2,59)

Referência
1,51 (0,52-4,44)

Referência
1,02 (0,57-1,83)

Referência
0,72 (0,18-2,94)

Referência
1,06 (0,63-1,79)

Referência
1,15 (0,35-3,82)

Referência
0,99 (0,63-1,54)

0,83 (0,36-1,94)
Referência

Referência
1,37 (0,82-2,30)

Referência
1,10 (0,51-2,34)

Referência
1,71 (1,10-2,66)

Referência
1,72 (0,70-4,22)

Referência
1,21 (0,60-2,44)
0,10 (0,01-0,74)
1,73 (1,00-3,01)

Referência
1,33 (0,43-4,13)
1,50 (0,53-4,25)
1,73 (0,61-4,90)

≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos
≥ 6 meses
< 6 meses
Presença de sibilância
Não
Sim
Alergia na família
Não
Sim
Alergia na criança
Não
Sim
IMC
Normalidade
Sobrepeso
Obesidade
Magro

Na tabela 28, está descrita a análise não ajustada dos fatores maternos
e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia a proteína do leite
de vaca.
A escolaridade materna de até 8 anos foi identificada como um fator de
proteção, tanto em Ribeirão Preto (RR bruto de 0,49; IC 95% 0,34-0,72), como
em São Luís (RR bruto de 0,36; IC 0,2-0,65); e também a escolaridade de 9-11
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anos: em Ribeirão Preto (RR de 0,31;IC95% 0,18-0,58), e em São Luís (RR
bruto de 0,24; IC 95% 0,1-0,58).
Os fatores de risco identificados nas duas cidades foram: a ocupação do
chefe da família com trabalhos manuais qualificados: em Ribeirão Preto RR
bruto de 2,02; (IC 95% 1,09-3,75) e em São Luís RR bruto de 2,97 (IC 95%
1,09-8,12); e também a ocupação com trabalhos não manuais: Ribeirão Preto
RR bruto de 2,11(IC 95% 1,12-4,01) e São Luís RR bruto de 4,17( IC95% 1,511,61) .
Além disso, o parto por via cirúrgica: em Ribeirão Preto, RR bruto de
1,49 (IC 95% 1,03-2,17); e em São Luís, RR bruto de 2,47(IC 95% 1,38-4,43); e
o atendimento ao parto em hospital privado: em Ribeirão Preto, RR bruto de
1,75; (IC 95% 1,23-2,5), e em São Luís, RR bruto de 2,77 (IC 95% 1,55-4,95).
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Tabela 28 - Análise de regressão log-binomial (não ajustada) dos fatores
maternos e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia ao leite de
vaca em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (MA)
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR bruto (IC 95%)

RR bruto (IC 95%)

Escolaridade Materna
≥ 12 anos
9-11 anos
Até 8 anos
Não estudou
Situação conjugal

Referência
0,49 (0,34-0,72)
0,33 (0,18-0,58)
1,42 (0,22-9,48)

Referência
0,36 (0,2-0,65)
0,24 (0,1-0,58)
-

Referência
1,23 (0,76- 1,98)

Referência
1,01 (0,51-2,01)

Referência
2,11 (1,12-4,01)
2,02 (1,09-3,75)
1,65 (0,96-2,83)

Referência
4,17 (1,5-11,61)
2,97 (1,09-8,12)
2,08 (0,82-5,24)

Referência
0,89 (0,51-1,54)

0,56 (0,14-2,27)
Referência

Referência
1,49 (1,03-2,17)

Referência
2,47 (1,38-4,43)

Referência
1,75 (1,23-2,5)

Referência
2,77 (1,55-4,95)

Referência
1,04 (0,73-1,48)

Referência
0,64 (0,37-1,12)

Referência
0,73 (0,39-1,34)

Referência
1,49 (0,6-3,71)

Referência
0,77 (0,45-1,31)

Referência
1,79 (0,9-3,53)

Com companheiro
Sem companheiro
Ocupação do chefe
Manuais não qualificados
Não manuais
Manuais qualificados
Manuais semi-qualificados
Tabagismo na gestação
Sim
Não
Tipo de parto
Normal
Cirúrgico
Tipo de hospital
Público
Privado
Sexo
Feminino
Masculino
Baixo peso ao nascer
Não
Sim
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Sim

Na tabela 29, observamos a análise não ajustada dos fatores da criança
associados ao diagnóstico médico de alergia a proteína do leite de vaca.
A criança ter ido à creche antes dos 6 meses de idade, assim como o
início de leite artificial antes dessa idade foram fatores de risco em Ribeirão
Preto (RR bruto de 1,77; IC 95% 1,24-2,53, e RR bruto de 1,79; IC 95% 1,172,75, respectivamente). A presença de alergia na família foi fator de risco em
Ribeirão Preto (RR bruto de 1,97; IC 95% 1,29-3,01) e em São Luís (RR bruto
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de 2,31; IC 95% 1,33-4,03), assim como a presença de alergia na criança: em
Ribeirão Preto RR bruto de 2,18 (IC 95%1,53-3,1), e em São Luís RR bruto de
3,35 (IC 95% 1,93-5,78).
A obesidade foi identificada como fator protetor em Ribeirão Preto (RR
bruto de 0,34; IC 95% 0,12-0,91).
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Tabela 29 - Análise de regressão log-binomial (não ajustada) de fatores
identificados entre 1 e 3 anos de idade associados ao diagnóstico médico de
alergia ao leite de vaca nas crianças de Ribeirão Preto (SP) e São Luís (MA).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR bruto (IC 95%)

RR bruto (IC 95%)

Cor
Não Branca
Branca
Idade inicio a creche

Referência
1,34 (0,89-2,03)

Referência
1,54 (0,87-2,71)

Referência
1,77 (1,24-2,53)

Referência
1,06 (0,26-4,31)

Referência
0,73 (0,3-1,64)
1,08 (0,5-2,32)

Referência
0,97 (0,29-3,18)
1,07 (0,33-3,56)

Referência
1,79 (1,17-2,75)

Referência
0,96 (0,42-2,22)

Referência
0,92 (0,61-1,38)

Referência
0,83 (0,44-1,55)

Referência
1,18 (0,83-1,71)

Referência
1,22 (0,7-2,13)

Referência
1,31 (0,91-1,88)

Referência
0,56 (0,32-0,98)

Referência
1,97 (1,29-3,01)

Referência
2,31 (1,33-4,03)

Referência
2,18 (1,53-3,1)

Referência
3,35 (1,93-5,78)

Referência
1,69 (0,99-2,89)
0,34 (0,12-0,91)
1,37 (0,85-2,22)

Referência
1,26 (0,56-2,85)
0,8 (0,31-2,05)
1,35 (0,63-2,91)

≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos
≥ 6 meses
< 6 meses
Presença de sibilância
Não
Sim
Alergia na família
Não
Sim
Alergia na criança
Não
Sim
IMC
Normalidade
Sobrepeso
Obesidade
Magro

Na tabela 30 está descrita a análise de regressão log-binomial das
associações após ajuste das características sócio econômicas, por meio do
risco relativo 1 (RR1). Em Ribeirão Preto, escolaridade materna de até 8 anos
(RR1 de 0,53; IC 95% 0,32-0,86) e entre 9-11 anos (RR1 de 0,37; IC 95% 0,180,76) foi fator de proteção para diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca.
O atendimento ao parto em hospital privado foi fator de risco (RR1 de 2,69;
IC95% 1,25-5,77) em São Luís.
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Tabela 30 – Análise de regressão log-binomial (ajustada) de fatores sócio
econômicos associados ao diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis
RR1 (IC 95%)
RR1 (IC 95%)
Escolaridade Materna
≥ 12 anos
Referência
Referência
9-11 anos
0,53 (0,32-0,86)
0,93 (0,40-2,20)
Até 8 anos
0,37 (0,18-0,76)
0,90 (0,29-2,81)
Não estudou
1,83 (0,26-12,96)
Situação conjugal
Com companheiro
Referência
Referência
Sem companheiro
1,68 (1,00-2,82)
1,22 (0,54-2,76)
Ocupação do chefe
Manuais não qualificados
Referência
Referência
Não manuais
1,37 (0,51-2,24)
3,16 (0,96-10,40)
Manuais qualificados
1,37 (0,70- 2,66)
2,71 (0,89-8,26)
Manuais semi-qualificados
1,48 (0,85-2,59)
2,37 (0,87-6,44)
Tipo de hospital
Público
Referência
Referência
Privado
1,38 (0,88-2,17)
2,69 (1,25-5,77)
RR1 risco relativo ajustado pelos características sócio econômicas, que envolve as variáveis:
escolaridade materna, situação conjugal, ocupação do chefe e tipo de hospital ao nascimento.

A tabela 31 mostra a análise após ajuste para as características
gestacionais e perinatais com os valores de risco relativo 2 (RR2). Apenas o
parto por via cirúrgica, tanto Ribeirão Preto (RR2 de 1,56 IC95% 1,06-2,29),
quanto em São Luís (RR2 de 2,52; IC 95% 1,41-4,53) foi identificado como
fator de risco.
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Tabela 31 - Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
gestacionais e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia a
proteína do leite de vaca em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão
Preto (SP) e São Luís (SL).
Variáveis

Ribeirão Preto
RR2 (IC 95%)

São Luís
RR2 (IC 95%)

Tabagismo na gestação
Sim
Referência
0,54 (0,13-2,20)
Não
0,82 (0,47-1,43)
Referência
Tipo de parto
Normal
Referência
Referência
Cirúrgico
1,56 (1,06-2,29)
2,52 (1,41-4,53)
Baixo peso ao nascer
Não
Referência
Referência
Sim
0,79 (0,35-1,78)
1,02 (0,36-2,85)
Nascimento prematuro (<37 semanas)
Não
Referência
Referência
Sim
0,84 (0,46-1,51)
1,88 (0,87-4,06)
RR2 risco relativo ajustado pelas características gestacionais e perinatais, que envolve as
variáveis: tabagismo na gestação, tipo de parto ao nascimento, presença de baixo peso e de
prematuridade ao nascimento.

Tabela 32 - Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
das crianças associados ao diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis
RR3 (IC 95%)
RR3 (IC 95%)
Cor
Não Branca
Referência
Referência
Branca
1,34 (0,89-2,02)
1,59 (0,90-2,80)
Sexo
Feminino
Referência
Referência
Masculino
1,10 (0,77-1,57)
0,68 (0,39-1,18)
IMC
Normalidade
Referência
Referência
Sobrepeso
1,06 (0,74-1,49)
1,29 (0,57-2,90)
Obesidade
0,91 (0,66-1,26)
0,81 (0,32-2,07)
Magro
1,13 (0,86-1,48)
1,27 (0,59-2,75)
RR3 risco relativo às características das crianças, contendo variáveis: cor, sexo e IMC.

A tabela 33 mostra a análise após ajuste para as características pósnatais, com os valores de 4 (RR4). A criança ter ido a creche antes dos 6
meses de idade (RR4 de 1,96; IC 95% 1,20-3,22) e a introdução de leite
artificial antes dessa idade (RR4 de 2,27; IC95% 1,32-3,91) foram fatores de
risco em Ribeirão Preto
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Amamentação exclusiva foi fator protetor em Ribeirão Preto para
crianças amamentadas entre 4-6 meses de idade (RR4 de 0,38; IC95% 0,150,97). A variável não ter apresentado sibilância foi fator protetor (RR4 de 0,39
IC 95% 0,16-0,95) em São Luís .

Tabela 33– Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
das crianças associadas ao diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
Idade inicio a creche
≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos

São Luís

RR4 (IC 95%)

RR4 (IC 95%)

Referência
1,96 (1,20-3,22)

Referência
2,07 (0,49-8,80)

Referência
0,38 (0,15-0,97)
0,41 (0,16-1,08)

Referência
0,83 (0,11-6,55)
0,34 (0,03-3,80)

Referência
2,27 (1,32-3,91)

Referência
1,39 (0,43-4,45)

Referência
0,95 (0,50-1,79)

Referência
1,03 (0,26-4,15)

≥ 6 meses
Referência
Referência
< 6 meses
1,13 (0,61-2,12)
0,57 (0,13-1,96)
Presença de sibilância
Não
Referência
0,39 (0,16-0,95)
Sim
1,09 (0,66-1,79)
Referência
RR4 risco relativo às características pós natais, contendo variáveis como idade de início a
creche, idade de início de leite, idade de inicio de fórmula, idade de início de sólidos e a
presença de sibilância.

Na tabela 34, está descrita a análise após ajuste pelo histórico de
alergia, com valores de risco relativo 5 (RR5). Os antecedentes de alergia na
família foram fatores de risco em Ribeirão Preto (RR5 1,64; IC 95% 1,06-2,54)
e em São Luís (RR5 de 1,84; IC 95% 1,04-3,27), assim como a presença de
alergia na criança: em Ribeirão Preto RR5 de 1,93( IC 95% 1,34-2,78), e em
São Luís RR5 de 2,82 (IC 95% 1,60-4,97).
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Tabela 34– Análise de regressão log-binomial (ajustada) pelas características
de história de alergia associados ao diagnóstico médico de alergia ao leite de
vaca em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
RR5 (IC 95%)
Alergia na família
Não
Referência
Sim
1,64 (1,06-2,54)
Alergia na criança
Não
Referência
Sim
1,93 (1,34-2,78)
RR 5 risco relativo a história de alergia, contendo variáveis
família e antecedentes de alergia na criança.

São Luís
RR5 (IC 95%)
Referência
1,84 (1,04-3,27)
Referência
2,82 (1,60-4,97)
com antecedentes de alergia na

As tabelas 35 e 36 mostram o risco relativo após ajuste para todas as
variáveis associadas ao diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca,
denominado risco relativo 6 (RR6).
Em Ribeirão Preto, os fatores de risco identificados foram: situação
conjugal sem companheiro (RR6 de 2,44; IC 95% 1,28-4,65); idade de início à
creche anterior a 6 meses de idade (RR6 de 1,74; IC95% 1,03-2,94) e a
introdução de leite artificial antes de 6 meses (RR6 de 2,48; IC 95% 1,394,40). O aleitamento materno exclusivo foi identificado como fator protetor nas
categorias de 0-4 meses (RR6 de 0,29; IC95% 0,11-0,83) e de 4-6 meses de
amamentação (RR6 de 0,28; IC 95% 0,10-0,77).
Em São Luís, a análise ajustada não identificou fatores de risco
independentes associados ao diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca
em crianças entre 1 e 3 anos de idade.
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Tabela 35– Análise de regressão log-binomial (ajustada) por todos os fatores
maternos e perinatais associados ao diagnóstico médico de alergia ao leite de
vaca em crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São
Luís (SL).
Ribeirão Preto
Variáveis
Escolaridade Materna
≥ 12 anos
9-11 anos
Até 8 anos
Não estudou
Situação conjugal
Com companheiro
Sem companheiro
Ocupação do chefe
Não manuais
Manuais qualificados
Manuais semi-qualificados
Manuais não qualificados
Tabagismo na gestação
Sim
Não
Tipo de parto
Normal
Cirúrgico
Tipo de hospital
Público
Privado
Sexo
Feminino
Masculino
Baixo peso ao nascer
Não
Sim
Nascimento prematuro (<37
semanas)
Não
Sim
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São Luís

RR6 (IC 95%)

RR6 (IC 95%)

Referência
0,83 (0,42-1,64)
0,55 (0,19-1,55)
5,71 (0,50-64,98)

Referência
0,39 (0,10-1,56)
0,25 (0,02-2,78)
-

Referência
2,44 (1,28-4,65)

Referência
1,26 (0,26-6,12)

2,16 (0,75-6,18)
1,53 (0,61- 3,82)
1,71 (0,78-3,73)
Referência

3,60 (0,30-43,27)
2,97 (0,28-31,91)
3,26 (0,36-29,77)
Referência

Referência
0,85 (0,34-2,09)

Referência

Referência
1,56 (0,80-3,04)

Referência
1,64 (0,44-6,12)

Referência
0,92 (0,44-1,93)

Referência
1,08 (0,25-4,72)

Referência
1,10 (0,66-1,84)

Referência
0,43 (0,14-1,34)

Referência
0,42 (0,11-1,62)

Referência
1,01 (0,09-10,83)

Referência
0,60 (0,23-1,57)

Referência
0,84 (0,08-8,97)

Tabela 36– Análise de regressão log-binomial (ajustada) das características
das crianças associadas ao diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em
crianças entre 1 e 3 anos, nascidas em Ribeirão Preto (SP) e São Luís (SL).
Ribeirão Preto

São Luís

Variáveis

RR6 (IC 95%)

RR6 (IC 95%)

Cor
Não Branca
Branca
Idade inicio a creche

Referência
1,41 (0,75-2,67)

Referência
1,37 (0,43-4,30)

Referência
1,74 (1,03-2,94)

Referência
0,63 (0,08-5,30)

Referência
0,28 (0,10-0,77)
0,29 (0,11-0,83)

Referência
0,43 (0,05-3,92)
0,18 (0,01-2,75)

Referência
2,48 (1,39-4,40)

Referência
3,28 (0,73-14,70)

Referência
1,03 (0,52-2,05)

Referência
1,02 (0,17-6,06)

Referência
1,17 (0,62-2,19)

Referência
0,16 (0,02-1,41)

Referência
1,07 (0,63-1,84)

0,61 (0,19-1,98)
Referência

Referência
1,29 (0,71-2,35)

Referência
1,21 (0,40-3,70)

Referência
1,59 (0,94-2,68)

Referência
2,91 (0,89-9,48)

Referência
1,78 (0,84-3,76)
2,30 (1,22-4,31)

Referência
2,44 (0,57-10,41)
1,15 (0,22-6,10)
2,27 (0,52-9,85)

≥ 6 meses
< 6 meses
Leite materno exclusivo
≥ 6 meses
4-6 meses
0- 4meses
Idade início de Leite
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de fórmula
≥ 6 meses
< 6 meses
Idade início de sólidos
≥ 6 meses
< 6 meses
Presença de sibilância
Não
Sim
Alergia na família
Não
Sim
Alergia na criança
Não
Sim
IMC
Normalidade
Sobrepeso
Obesidade
Magro
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DISCUSSÃO

Este é um dos primeiros estudos de avaliação de prevalência de RAA
referidas pelos pais e de diagnóstico médico de alergia alimentar em crianças
brasileiras entre 1 e 3 anos de idade. Sendo o primeiro estudo de coorte
longitudinal de nascimento no Brasil, no contexto da AA.
No presente estudo avaliamos dois grupos de crianças pertencentes a
coortes nascimento de cidades do Brasil com características regionais e
socioeconômicas bem distintas. As mães dessas crianças responderam a
questionários na ocasião do nascimento. Posteriormente, quando as crianças
tinham entre 1 e 3 anos de idade, mães e crianças foram convocadas, sendo
novamente entrevistadas por meio de aplicação de questionário com
informações sobre RAA e diagnóstico médico de alergia alimentar.
Houve perdas de voluntárias que não puderam ser contactadas, e
consequentemente não participaram da pesquisa pelos seguintes motivos: os
telefones cadastrados não atendiam em diferentes horários ou estavam
desligados, ou não aceitação da participação na pesquisa ou não localização
do endereço.
A idéia original do estudo era avaliar as crianças durante o primeiro ano
de vida, mas o número de crianças que compareceram com essa idade foi
muito baixo, sendo então modificada a idade para inclusão de crianças até 3
anos. Esses fatos ilustram a dificuldade de execução de um estudo de coorte
prospectivo.
A observação das características das mães e crianças que foram
incluídas nas duas cidades brasileiras (Tabelas 4 a 7) mostra algumas
diferenças que merecem ser destacadas, e que ilustram as diferenças
socioeconômicas entre as duas cidades. A maior porcentagem de crianças
brancas nascidas em Ribeirão Preto (69,6%), ao contrário de SL (25,7%). A
frequência de atendimento ao parto em hospitais privados que foi de 42,2%
(1578/3739) em Ribeirão Preto e de 13,9% (460/3308) em São Luís. A maior
porcentagem de mães com mais de 12 anos de escolaridade em Ribeirão Preto
22,6% (835/3689), comparada a 14,1% (460/3271) em São Luís. A menor
frequência de ocupação profissional do chefe da casa com trabalhos manuais
não-qualificados em Ribeirão Preto 24% (862/3596), comparada com 30,6%
(900/2945) em São Luís.
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A frequência de partos via cesárea, embora alta nas duas cidades, foi
maior em Ribeirão Preto, 57,6% (2154/3740), do que em São Luís, 47,8%
(1585/3313). Já a porcentagem de mães que fumaram durante a gestação foi
de 10,9% (394/3630) em Ribeirão Preto e de 6,6% (219/3320) em São Luís.
Crianças nascidas em Ribeirão Preto foram à creche com maior
frequência, 40% (1498/3740), do que as nascidas em São Luís, 3,4%
(113/3320). Além disso, a idade mediana de início na creche foi mais precoce
(12 meses) em Ribeirão Preto, quando comparada a São Luís (20 meses).
Surpreendentemente, a porcentagem de crianças obesas (com IMC
acima de 19) foi menor em Ribeirão Preto (7,8%; 286/3656) do que em São
Luís (12,6%; 414/3282).
A história de sibilos pelo menos uma vez na vida foi relatada em 55,5%
(2067/3726) das crianças de Ribeirão Preto e em 23,1% (765/3319) em São
Luís. A presença de doenças alérgicas nas crianças foi de 30,3% (1133/3734)
em Ribeirão Preto e de 16,5% (549/3320) em São Luís, sendo que destacou-se
a Rinite Alérgica com frequência de 23% (848/3701) em Ribeirão Preto e 5,4%
(180/3316) em São Luís. A alergia nos familiares (pai, mãe ou irmãos) foi
relatada em 63,9% (2386/3732) em Ribeirão Preto 41,1% (1365/3320) em São
Luís, sendo que destacou-se a Rinite Alérgica com frequência de 58%
(2151/3715) em Ribeirão Preto e de 30,2% (1002/3315) em São Luís.
No presente estudo, a prevalência de RAA a pelo menos um alimento,
segundo o relato dos pais, para crianças entre 1 e 3 anos de idade, foi de
10,7% em Ribeirão Preto e de 6,4% em São Luís. Essas taxas estão dentro da
variação descrita em crianças de países europeus, como relatado no estudo
Europrevall (McBride et al, 2012), que encontrou taxas de RAA entre 1 a 19%,
em crianças de 1 a 3 anos. Em países como Reino Unido, Holanda e Alemanha
as taxas variaram entre 10 e 19%; já nos países do mediterrâneo, como
Espanha, Itália, e Grécia, essas taxas variaram entre 2,8 e 8,2%. Nos Estados
Unidos, Mcgowan et al, 2013, mostraram taxa de 6,53% de RAA em crianças.
Estudo realizado na Colômbia (Marrugo et al, 2008) encontrou prevalência de
RAA auto-referidas de 14,9% em indivíduos de 1-83 anos de idade.
No Brasil, não existem estudos populacionais sobre RAA. Guimarães et
al, 2014 realizaram estudo transversal avaliando, por meio de relatos de pais,
a prevalência de RAA a qualquer alimento em lactentes (4-23 meses) e pré
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escolares (24-59 meses de idade) de escolas públicas na cidade de
Uberlândia, Minas Gerais. Encontraram taxas de prevalência de 23,5% em
lactentes e 17,6% em pré-escolares, bem maiores do que as encontradas no
nosso estudo, mas existem diferenças metodológicas importantes entre os dois
estudos.
No presente estudo, a maior prevalência de RAA observada foi ao leite
de vaca, em 6,3% das crianças nascidas em Ribeirão Preto, e 3,2% em São
Luís. No estudo realizado em Uberlândia, Minas Gerais (Guimarães et al,
2014), a idade dos indivíduos incluídos variou entre 4 e 59 meses, e o alimento
com maior taxa de RAA foi também o leite de vaca, responsável por 52,8%
das RAA em lactentes e 42,7% em pré-escolares. Já no estudo (Marrugo et al,
2008) da Colômbia, os alimentos que apresentaram maiores taxas de
prevalência foram frutas e vegetais. No entanto, nesse estudo foram incluídos
indivíduos com idades que variaram entre 1 e 83 anos.
Sabe-se que a prevalência de RAA a diferentes alimentos varia com a
idade: em lactentes e crianças, os alimentos mais frequentemente identificados
são leite de vaca e ovo, enquanto em adolescentes e adultos, há maior
prevalência de reações adversas a peixes e crustáceos (Sicherer et al, 2010) .
Quanto ao diagnóstico médico de alergia a pelo menos um alimento,
encontramos a taxa de 4,4% em Ribeirão Preto e de 2,7% em São Luís,
valores semelhantes aos encontrados em estudos de metanálise onde o
diagnóstico de AA foi feito com base em teste de provocação oral (Sicherer et
al,2010). E o diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca foi referido por
3,4% dos pais das crianças nascidas em Ribeirão Preto e 1,6% das crianças
nascidas em São Luís.
Acredita-se que a prevalência de diagnóstico médico de alergia
alimentar, mesmo sendo referida pelos pais, possa ser mais próxima da
realidade.
Além disso, encontramos correlação moderada, avaliada pelo índice
Kappa, entre o relato de RAA e o diagnóstico médico de alergia a pelo menos
um alimento, e também entre RAA ao leite de vaca e o relato de diagnóstico
médico de alergia a esse alimento. É bem conhecido na literatura o fato que a
taxa de prevalência de RAA por relato dos pais superestima a taxa de
diagnósticos reais de AA (Sicherer et al, 2014). Acreditamos que a prevalência
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real de alergia alimentar, tanto em Ribeirão Preto, quanto em São Luis esteja
próxima à prevalência de diagnóstico médico de alergia alimentar relatada
pelos pais. Para todos os outros alimentos, não encontramos índices de
correlação significantes entre prevalência de RAA e diagnóstico de alergia
alimentar.
Em Ribeirão Preto, em 4,7% dos questionários, outras substâncias
foram referidas como causadoras de RAA, tais como corantes (0,40%), carne
suína (0,37%) chocolates (0,37%), tomate (0,29%) lactose (0,19%). Em São
Luís, outras substâncias foram referidas como causadoras de RAA em 3,1%
das crianças, sendo carne vermelha (0,40%), cereais (0,26%), banana (0,19%),
camarão (0,19%), chocolate (0,16%), corantes (0,13%). No entanto, deve-se
ressaltar que, de acordo com diferentes estudos já publicados, há muitos
alimentos referidos pelos pais como causadores de RAA, que na verdade não
são causadores de AA (Rona et al 2007; Zuidmeer et al, 2008; RAND Corp,
2010; Nwaru et al, em 2014; Nwaru et al, em 2014).
Estudo de Luccioli et al , 2008, realizado nos Estados Unidos, descreve o
seguimento longitudinal de pares de mães e crianças desde o 3° trimestre de
gravidez até 1 ano de idade . Foram entrevistadas 2441 mães, e 502 crianças
com 1 ano de idade (20,5%) referiam ter tido problemas relacionados com
alimento. Quarenta por cento delas receberam diagnóstico médico de AA.
Entretanto, somente 143 (6% do total) foram classificadas como provável AA
com 1 ano de idade, por meio de métodos de desafio oral, ou testes
específicos, tais como dosagem sérica de IgE específica, ou testes cutâneos
de hipersensibilidade imediata.
Ao se investigar prevalência de doenças por meio de questionários
respondidos pelos pais ou por pacientes, é comum haver erros de memória,
que ficam mais evidentes com o decorrer dos anos. Na RAA, sabe-se que
esses erros são comuns, e frequentemente o paciente para de comer
determinado alimento, denominando esse processo como “alergia”, quando na
verdade ocorreram outros tipos de reações adversas (Rona et al 2007). Vários
estudos mostram que a frequência de RAA auto relatadas é maior que a
prevalência real de AA, avaliada por métodos objetivos (Zuidmeer et al, 2008).
Nestes estudos, o alimento mais frequentemente identificado como causador
de reação é o leite de vaca, a exemplo do que foi encontrado no presente
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estudo, seguido pelo ovo, como relatado por Rona et al, 2007 em sua revisão
sistemática.
Estudo de Sicherer et al 2011 , mostra a discrepância entre o relato de
reações adversas aos alimentos e diagnóstico real de AA, alertando os
médicos para a necessidade de conhecimento específico sobre o assunto.
Ressalta a importância da realização de testes de provocação com o alimento
suspeito, antes da prescrição de dietas de exclusão.
A avaliação dos fatores de risco relacionados ao relato de RAA a pelo
menos um alimento e ao diagnóstico médico de alergia a pelo menos um
alimento mostrou que a escolaridade materna de até 8 anos é um fator protetor
em relação à escolaridade materna maior que 12 anos, tanto em Ribeirão Preto
como em São Luís. Já a escolaridade materna entre 9 a 11 anos também foi
fator protetor identificado, mas somente em São Luís.
Outra variável avaliada foi a situação conjugal, e estar sem companheiro
foi fator de risco independente para o diagnóstico médico tanto de alergia a
pelo menos um alimento, quanto de alergia ao leite de vaca, em Ribeirão Preto,
mas não em São Luís.
A idade de início à creche antes dos 6 meses de idade foi identificada
como fator de risco independente tanto para diagnóstico médico de alergia a
pelo menos um alimento, quanto para alergia ao leite de vaca, nas crianças
nascidas em RP. Em São Luís, essa associação não ficou evidente, mas devese ressaltar que o número de crianças que frequentaram creches em São Luís
foi pequeno, 132 crianças (3,4% do total das crianças incluídas na avaliação).
As três variáveis: escolaridade mais baixa, situação conjugal sem
companheiro e ida à creche em idade mais precoce podem estar relacionadas
a nível sócio econômico mais baixo e associações dessas variáveis com os
diferentes desfechos poderiam ser discutidas no contexto da hipótese da
higiene. Dessa forma, o fato de menor escolaridade ter sido identificado como
fator de proteção tanto para relato de reação quanto para diagnóstico médico
de alergia a pelo menos um alimento, concorda com a hipótese da higiene. No
entanto, a idade de início na creche antes dos 6 meses foi identificada como
fator de risco para RAA, o que contraria a hipótese da higiene.

Revisão

sistemática recente de estudos de associação entre exposição microbiana e
desenvolvimento de AA não evidenciaram a proteção (Savage et al, em 2012).
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Nossos resultados mostraram que a presença de pelo menos uma
doença alérgica (asma, rinite alérgica ou dermatite atópica) nas crianças foi
fator de risco associado a RAA a pelo menos um alimento e ao diagnóstico
médico de alergia a pelo menos um alimento, em Ribeirão Preto. Porém, para o
diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca, os antecedentes pessoais de
alergia não foram fator de risco em Ribeirão Preto ou São Luís.
A presença de doenças alérgicas em familiares, não foi identificada
como fator de risco para quaisquer dos 3 (RAA a algum alimento, diagnóstico
médico de AA ou diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca), tanto em
Ribeirão Preto quanto em São Luís. Esse resultado não concorda com alguns
estudos que mostram risco de AA na presença de um pai ou irmão biológico
com história de rinite alérgica, asma, dermatite atópica, ou AA (Burks et al,
2011). Além disso, crianças com alto risco de desenvolver AA geralmente já
são portadoras de doenças alérgicas graves (dermatite atópica ou asma), ou
tem historia familiar de AA (Boyce et al, 2010). Portanto esses estudos
demonstram que a história familiar de alergia, incluindo a AA, é um indicativo
de risco para o aparecimento da AA (Liu et al, 2009; Sicherer et al, 2010). No
nosso estudo, não foi investigada a presença de AA em familiares de primeiro
grau.
A influência do índice de massa corporal sobre o risco de RAA e de
diagnóstico médico de AA foi diferente nas duas cidades. Em SL, as crianças
com IMC abaixo de 15% (classificadas como magras) tiveram quase duas
vezes mais risco de RAA a algum alimento (RR 1,85; IC 1,02-3,33). Para esse
desfecho, não houve influência do IMC nas crianças nascidas em RP. Por outro
lado, entre as crianças nascidas em RP, a obesidade (IMC acima de 19%) foi
identificada como um fator protetor independente para o diagnóstico de AA a
pelo menos um alimento.
Inicialmente, estudo de Visness et al, 2009, demonstrou que a
prevalência de doenças alérgicas está aumentando nas crianças obesas, em
comparação com crianças de peso normal, onde essa associação foi obtida
primariamente para sensibilização para alimentos. No entanto, essa associação
entre obesidade e doenças alérgicas é um tema controverso. Baumann et al,
2013, numa revisão enfocando o assunto obesidade versus alergia resume os
resultados de 34 estudos realizados entre 2002 – 2012 que investigaram a
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possível contribuição do aumento de massa corporal para o desenvolvimento e
prevalência de várias doenças alérgicas. Os autores concluem que não há
evidências claras para a associação entre obesidade e prevalência de rinite
alérgica, conjuntivite alérgica ou aumento de sensibilização para alimentos.
O sexo masculino foi identificado como fator protetor para o diagnóstico
médico de RAA em crianças de São Luís, mas esse resultado não foi
encontrado em Ribeirão Preto. Sicherer et al , 2003, mostram uma razão de 5
meninos para 1 menina em crianças com alergia ao amendoim, essa razão
fica equilibrada na adolescência, e no entanto os adultos jovens mostram uma
razão 12/1 de mulheres para homens. Essas mesmas mudanças podem ser
observadas em indivíduos asmáticos, sugerindo que o gênero das crianças,
adolescentes e adultos jovens poderia influenciar a expressão genética de
alergia. Outro estudo de Liu et al 2010, na avaliação nacional de saúde e
nutrição nos Estados Unidos de 2005-2006, combinando todas as idades,
mostrou um OR de 1,87 do sexo masculino para o feminino (IC 95%, 1.32-2.66)
no desenvolvimento de AA.
No nosso estudo, não observamos influência da introdução de alimentos
na ocorrência de RAA ou diagnóstico de médico de AA, mas a introdução do
leite de vaca antes de 6 meses de idade foi fator de risco para diagnóstico
médico de alergia ao leite em Ribeirão Preto. Concordando com esse
resultado, a amamentação exclusiva foi identificada como fator protetor para o
diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em Ribeirão Preto, tanto na
categoria 0-4 meses quanto 4-6 meses. Em São Luís essas associações não
foram identificadas.
Os resultados de estudos sobre o efeito da amamentação na prevenção
da alergia são conflitantes. A maioria dos estudos são observacionais, utilizam
métodos diferentes para identificação dos indivíduos alérgicos e o tempo de
amamentação varia entre os estudos. Em adição, a carga genética pode
influenciar a associação entre amamentação e riscos de desenvolver alergia
(Host et al, 2008; Kneepkens et al, 2010).
Em revisão sistemática Silva et al, 2014, analisaram 74 estudos,

e

mostraram que há múltiplos achados sobre os benefícios da amamentação
para crianças com risco alto ou normal a AA.
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Estudos (Du Toit et al, 2008; Koplin et al, 2010, Katz et al, 2010)
epidemiológicos atuais tem sugerido que a eliminação prolongada de alérgenos
da dieta pode ser um fator de risco para doenças alérgicas e alergia alimentar
por impedir os mecanismos de indução de tolerância natural pela exposição,
criando uma rota alternativa de exposição, particularmente através da epiderme
inflamada, como é o caso de pacientes com dermatite atópica.
Nwaru et al, em 2014 , em estudo de coorte de nascimentos na
Finlândia analisou 3142 crianças e estudou a diversidade alimentar aos 3, 4, 6
e 12 meses de idade correlacionando com o desenvolvimento de doenças
alérgicas. Não houve associação da diversidade alimentar aos 3 e 4 meses de
idade. No entanto, aos 6 meses de idade, a menor diversidade alimentar foi
associada com aumento do risco de rinite alérgica, e aos 12meses de idade a
menor diversidade alimentar foi associada com aumento de risco de asma,
chiado e rinite alérgica.
Roduit et al, em 2014, estudaram 856 crianças de coorte de nascimentos
em 5 países europeus: Áustria, Finlândia, França, Alemanha e Suíça, e
investigaram a associação entre introdução de alimentos durante o primeiro
ano de vida e desenvolvimento de asma, rinite alérgica, alergia alimentar ou
sensibilização alérgica. Aos 6 anos, o aumento da diversidade da introdução de
alimentos complementares no primeiro ano de vida foi inversamente associado
com AA e sensibilização alimentar com efeito dose-resposta (OR com cada
alimento adicional introduzido 0,74 (IC 95%, 0,61 – 0,89). Os autores sugerem
que o aumento da diversidade alimentar no primeiro ano de vida poderia ter um
efeito protetor para AA, e sensibilização alimentar por meio do aumento da
expressão de células regulatórias.
Katz et al, 2010, em estudo de coorte prospectivo em Israel, em 13 019
lactentes, sendo que aqueles que tinham provável reação ao leite de vaca
foram examinados, fizeram o SPT e a oferta oral. A média de idade da
introdução do leite de vaca foi diferente entre as crianças com APLV mediada
por IgE e as crianças saudáveis. Somente 0,05% dos lactentes que tinham
iniciado leite de vaca dentro de 14 dias versus 1,75% que tinham iniciado a
fórmula entre 105 a 194 dias tinham APLV mediada por IgE. O OR foi de 19,3
(IC 95%, 6-62,1) para desenvolvimento de APLV mediada por IgE para os
lactentes que introduziram o leite de vaca após os 15 dias ou mais. Os autores
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concluem que exposição precoce ao leite de vaca como um suplemento ao
leite materno poderia promover tolerância. Sendo esse o único achado na
literatura com o leite de vaca.
Um estudo populacional realizado na Austrália, Koplin et al, 2010,
analisou o efeito da idade de introdução da proteína do ovo no
desenvolvimento de alergia a esse alimento. Os autores observaram que
crianças que receberam ovo entre 4-6 meses de idade tinham menor chance
de desenvolver alergia ao ovo diagnosticada por testes de provocação oral aos
12 meses de vida, quando comparadas àquelas em que o ovo foi introduzido
entre 10 e 12 meses (OR 3,3 [IC 95%, 1,1-9,9]). Além disso, as crianças que
receberam ovo puro cozido entre 4 e 6 meses tinham risco menor de
desenvolver alergia ao ovo do que as que haviam recebido ovo em alimentos
assados. O aleitamento materno exclusivo não teve efeito no desenvolvimento
de alergia ao ovo nessa população.
Esses autores sugerem que mudanças nos consensos sobre a idade
ideal de introdução do ovo na dieta de lactentes poderiam ter um efeito
significante na prevalência de alergia ao ovo nas crianças, e possivelmente na
prevalência geral de AA. Além disso, questionam se as recomendações atuais
sobre a introdução tardia de alimentos sólidos na dieta de lactentes poderiam
estar associadas ao aumento da prevalência e gravidade dos casos de AA.
Resumo dos resultados
As prevalências de RAA, diagnóstico médico de AA e diagnóstico
médico de alergia ao leite de vaca foram mais altas (quase o dobro) em RP do
que em SL.
Nas duas cidades, houve concordância entre os desfechos reação a
pelo menos um alimento e diagnóstico médico de alergia a pelo menos
um alimento (índice kappa de 0,52 em RP e 0,51 em SL). O mesmo ocorreu
para o relato de reação ao leite de vaca e diagnóstico médico de alergia ao
leite (índice kappa de 0,52 em RP e 0,47 em SL).
Crianças cujas mães não frequentaram universidades apresentaram
menor risco de reação a pelo menos um alimento, tanto em Ribeirão Preto,
quanto em São Luís. A presença de doença alérgica na criança foi identificada
como fator de risco em Ribeirão Preto, e o IMC abaixo de 15 (magreza), foi
fator de risco para esse desfecho nas crianças de São Luís.
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Os fatores associados a menor risco de diagnóstico médico de
alergia a pelo menos um alimento foram a menor escolaridade materna e a
obesidade em Ribeirão Preto, e o sexo masculino em São Luís. Os fatores de
risco foram situação conjugal sem companheiro, idade de início à creche menor
que 6 meses e histórico de alergia nas crianças, somente em Ribeirão Preto.
O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses associou-se a menor
risco de diagnóstico médico de alergia ao leite de vaca em Ribeirão Preto.
O início do leite artificial antes dos 6 meses e o início à creche antes dessa
idade foram identificados como fatores de risco para diagnóstico médico de
alergia ao leite de vaca nas crianças de Ribeirão Preto.
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CONCLUSÕES

O presente estudo contribui para o conhecimento da prevalência de
RAA, incluindo o diagnóstico médico de AA, referida pelos pais em crianças
brasileiras de até 3 anos de vida no Brasil.
As porcentagens encontradas de relato de diagnóstico médico de alergia
a pelo menos um alimento (10,7% em RP e 6,4% em SL) e diagnóstico médico
de alergia ao leite de vaca (4,4% em RP e 2,7% em SL) provavelmente estão
próximas à prevalência de AA nessas cidades. A realização de testes de
provocação oral nas crianças com respostas positivas poderá determinar a
prevalência real de AA.
Diferenças sociais, econômicas e culturais podem explicar as diferenças
de prevalência e fatores associados a RAA e AA em RP e SL.
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Anexos
Anexo 1) Questionário 1
“Prevalência e fatores de risco associados a reações a alimentos e
diagnóstico médico de alergia alimentar referidos pelos pais em crianças
de Ribeirão Preto e São Luís”.
Identificação
Nome _____________________________________________________
Registro : _____________ (código de barra)
Data de nascimento: __________

idade:________

sexo: M

F

Endereço:__________________________________________________
Mãe:________________________
Pai_____________________________
Fone:________________________
Data e hora do atendimento:__________

Questões referentes a RAA
1. Seu bebê tem ou teve alergia/reação/problema quando comeu ou
bebeu algum desses alimentos?
Leite de vaca:

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Trigo:

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Soja:

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Amendoim

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Peixe

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Ovo

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Outro alimento

( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

Qual?____________________________________
2. Algum médico já lhe disse que o seu bebê tem alergia a alguma
alimento?
( ) Sim

( )Não

( )Não sabe

3. Se sim, qual ?
____________________ ( )Não se aplica
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( )Não sabe

Questões referentes ao nascimento:
1. Data do nascimento
2. Qual sexo do recém-nascido (RN)
3. Peso do RN ______gramas
4. Idade gestacional
5. A Srª sabe ler e escrever ? ( ) sim ( ) Não ( )não sabe
6. A Srª frequenta ou frequentou escola?
( ) sim ( ) Não ( )não sabe
7. A Srª ainda estuda ? ( ) sim ( ) Não ( )não sabe ( )não se aplica
8. Qual o último curso que Srª frequentou ou frequenta ?
( ) alfabetização de jovens e adultos
( ) ensino fundamental ou 1° grau
( ) ensino médio ou 2° grau
( ) superior graduação incompleto – passe para próxima questão
( ) superior graduação completo – passe para próxima questão
( ) Não se aplica
( ) não sabe
9. Até que série a Srª frequentou ou frequenta ?
( ) primeira
( ) segunda
( ) terceira
( ) quarta
( ) quinta
( ) sexta
( ) sétima
( ) oitava
( ) Não se aplica
( ) não sabe
10. Qual a situação conjugal atual da Srª ?
( ) casada
( ) união consensual (mora junto)
( ) solteira
( ) separada/desquitada/divorciada
( ) viúva ( ) não sabe
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11. Qual a sua ocupação (o que faz atualmente no trabalho) ?
_________________________
( ) não se aplica
( ) não sabe
12. Quem é a a pessoa da família com maior renda atualmente?
(considerar chefe da família auqele de maior renda)
( ) a entrevistada
( ) companheiro
( ) Mãe
( ) Pai
( ) Avó
( ) avô
( ) Outro______________________
( ) não sabe
13. Qual a ocupação atual (ou no que trabalha) a pessoa com a maior
renda da família ? (Descreva a ocupação. Caso seja aposentado,
colocar a última atividadde que exerceu).
_________________________________________________
( ) Não se aplica
( ) Não sabe
14. A Srª fumou durante a gravidez ?
( ) sim ( ) Não ( )não sabe ( )não se aplica
15. Qual o tipo de parto ?
( ) normal
( ) cesárea
( ) forceps
( ) vacuo extração
( ) não sabe
16. Qual o tipo de atendimento ao parto?
( ) SUS (público)
( ) Plano de saúde/seguro de saúde
( ) particular ( ) não sabe
17. Número de filhos nascidos no parto ___
( ) não sabe
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Questões referentes ao seguimento (1-3 anos de vida):
1. Cidade: ( ) Ribeirão Preto ( ) São Luís
2. Data da entrevista: _______________
3. Qual a cor da criança?
( )Branca
( ) Preta/negra
( ) parda/mulata/cabocla/morena
( ) amarelo/oriental
( ) índigena
( ) não sabe
4. Vai a escolinha ou creche ?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
5. Se sim, desde que idade frequenta a escolinha ou creche ? ___
meses ( ) não se aplica

( ) não sabe

6. Até que idade seu filho ficou em aleitamento materno exclusivo?
(ler para a mãe: aleitamento materno exclusivo é só leite do peito,
sem chá, água, outros leites, outras bebidas ou alimentos)
____ meses

____dias

( ) não se aplica
( ) não sabe
Quando a Srª iseriu estes alimentos ou bebidas na rotina alimentar
da criança?
7. Leite (líquido ou pó)? ___meses ___ dias
8. Leite tipo fórmula ? ___meses ___ dias

( )nunca ( )não sabe
( )nunca ( )não sabe

9. Outros líquidos? (chás, sucos) ___meses ___ dias

(

)nunca

( )não sabe
10. Semi-sólido ou sólido ? ___meses

___ dias

(

)nunca

( )não sabe
11. Seu bebê teve chiado no peito, bronquiolite, bronquite ou sibilância
alguma vez na vida ?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
12. Algum médico já lhe disse alguma vez que seu bebe tem asma?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
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13. Algum médico já lhe disse alguma vez que seu bebe tem rinite
alérgica?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
14. Desde que nasceu algum médico já diagnosticou dermatite atópica
ou eczema (eczema; alergia de pele caracterizada por erupção na
pele com coceira intensa, que vai e volta, em qualquer área do
corpo, exceto ao redor dos olhos e nariz, e região da fralda) ?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
15. Seu bebe tem pai, mãe ou irmão/irmã com dermatite atópica ou
eczema (eczema; alergia de pele caracterizada por erupção na pele
com coceira intensa, que vai e volta, em qualquer área do corpo,
exceto ao redor dos olhos e nariz, e região da fralda) ?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
16. Seu bebe tem pai, mãe ou irmão/irmã com asma?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe
17. Seu bebê tem pai, mãe ou irmão /irmã com alergia no nariz ou rinite
alérgica?
( ) sim ( ) não ( ) não sabe

Exame clínico da criança
1. Peso ____________ gramas
2. Comprimento _________ cm
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Comitê de ética

Anexo 2
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