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Resumo 
A estreita relação entre saúde da criança e fatores sociais e econômicos é reconhecida há 
muito tempo, mas ainda a grande maioria das crianças pobres que adoece morre mais. 
Portanto, é necessário ampliar o conhecimento a respeito da rede de determinantes (distais, 
intermediários e proximais) dos problemas de saúde mais prevalentes nas crianças. As 
doenças respiratórias constituem uma das principais causas de morbidade e mortalidade 
infantil no Brasil e no mundo Justifica-se, pois, reconhecer os processos determinantes dos 
problemas respiratórios, considerando a determinação social do processo saúde-doença. 
Assim, os objetivos deste trabalho foram estimar a prevalência dos problemas respiratórios 
nos diferentes grupos sociais homogêneos; caracterizar como esses problemas se relacionam 
às formas de reprodução social das famílias e avaliar os determinantes proximais, 
intermediários e distais associados à sua ocorrência. Este estudo populacional transversal foi 
realizado no município de Itupeva (SP), numa amostra representativa de 261 crianças menores 
de dois anos. A partir de um modelo teórico hierarquizado, centrado na categoria da 
reprodução social, foram compostos os perfis de reprodução social, utilizando-se uma base 
teórico-metodológica-operacional que predefiniu três grupos sociais homogêneos (GSH): 
formas de trabalhar e de viver adequadas (GSH1); formas de trabalhar ou de viver adequadas 
(GSH2) e formas de trabalhar e de viver inadequadas (GSH3). Os problemas respiratórios 
foram detectados segundo informações obtidas por meio de inquérito recordatório do último 
mês. Associações foram verificadas pelo teste Qui-quadrado (variáveis categóricas) ou teste 
de Fischer, e teste t de Student (variáveis contínuas). Utilizou-se o modelo de regressão 
logística não condicional para a análise múltipla. Para evitar exclusão de variáveis 
importantes, utilizou-se um nível de significância de 0,20 e para indicar associação 
estatisticamente significativa, nível de 0,05. Na análise múltipla, as associações foram 
expressas em odds ratio e seu intervalo de confiança [IC] para 95%. A prevalência de 
problema respiratório foi de 71,6% (IC95% 65,8 - 77,0), sendo maior nos estratos inferiores, 
porém sem diferença estatisticamente significativa: 64,0% no GSH1, 75,8% no GSH2 e de 
71,5% GSH3 (p>0,05). Com relação ao total da amostra, a escolaridade do pai se mostrou 
estatisticamente diferente entre as crianças que haviam apresentado problema respiratório e 
aquelas que não haviam apresentado: 56,1% dos pais das crianças com problemas 
respiratórios tinham menos de 7 anos de estudo, enquanto 62,9% dos pais das crianças sem 
problemas respiratórios tinham mais de 7 anos de estudo. A escolaridade materna seguiu a 
mesma tendência. A ocorrência de problemas respiratórios foi discretamente maior nas 
crianças do sexo feminino, e naquelas de 12 a 18 meses. A primeira etapa da regressão 
logística testou cada variável que se associou com a ocorrência de problemas respiratórios 
(p<0,20). A segunda etapa foi verificar em cada nível hierárquico (determinantes distais, 
intermediários e proximais), as variáveis que mantinham associação com a ocorrência de 
problemas respiratórios, quando analisadas em conjunto com as outras variáveis do mesmo 
nível. A terceira etapa incluiu, no modelo, os determinantes distais (variáveis 
sociodemográficas e de trabalho do chefe) e intermediários (formas de viver). Nessa fase, o 
modelo selecionou, como significativamente associadas com a ocorrência de problemas 
respiratórios, a escolaridade do pai e a ventilação da casa. Variáveis essas que permaneceram 
na quarta etapa, em que se incluíram os determinantes proximais (características infantis e de 
atendimento à saúde). Permaneceram significativamente associadas à ocorrência de 
problemas respiratórios, até a última etapa do modelo hierarquizado, a escolaridade do pai e a 
idade da criança, o que demonstra a importância dos determinantes distais no desfecho do 
processo saúde-doença. Embora a melhoria nas formas de trabalhar e de viver das famílias 
aparentemente não seja atribuição de profissionais de saúde, uma vez que se atrelam a 
transformações estruturais, estes são responsáveis pela conscientização da população e sua 
mobilização em torno de objetivos comuns, em busca de uma melhor integração social. 
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Abstract 
The close relation between children’s health and socioeconomics factors is recognized for a 
long time; however, even so the most majority of poor children which become sick die more 
than others. Therefore, it’s necessary to enlarge de knowledge about the determinants (distal, 
intermediate and proximal) of most prevalent children’s health problems. Respiratory disease 
is one of the main causes of infant morbidity and mortality in Brazil and in the world. So it’s 
justified to recognize the processes that determine the respiratory problems, considering the 
social determination of health-disease process. Thus, this work aimed to estimate the 
prevalence of respiratory problems at different homogeneous social groups; to characterize 
how these problems are related to social reproduction of families and to evaluate the proximal 
and distal determinants related to their occurrence. This transverse population study was 
carried out at the city of Itupeva (São Paulo, Brazil), with a representative sample of 261 
children under 2 years old. Based on a hierarchical theoretical model, focused on social 
reproduction, the profiles of social reproduction were composed by using an operational-
methodological-theoretical basis that pre-defined three homogeneous social groups (HSG): 
proper ways of working and living (HSG1), proper ways of working or living (HSG2); 
improper ways of working and living (HSG3). The respiratory problems were detected 
through information got from the remainder inquiry of the last month. Associations were 
observed through Chi-square test (scaled variables) or Fischer Test, and Student t-test 
(continuous variables). The non-conditional logistic regression model was used to accomplish 
the multiple analyses. In order to avoid exclusion of important variables, it was used a 
significance level of 0.20, and a level of 0.05 was used to indicate a statistically significant 
association. At the multiple analysis, the association were expressed by odds ratio (OR) and 
their confidence interval (CI) to 95%. The prevalence of respiratory problem was 71.6% 
(CI95% 65.8 – 77), being greater at inferior layers, but without a statistically significant 
difference: 64.0% at HSG1, 75.8% at HSG2 and 71.5% at HSG3 (p>0.05). With regard to the 
total of sample, father’s schooling level has showed to be statistically different among 
children which have presented respiratory problem and children which not presented: 56.1% 
of fathers (children with respiratory problems) have less than seven years of schooling, while 
62.9 of fathers (children without respiratory problems) have more than seven years of 
schooling. Mother’s schooling follows the same tendency. The occurrence of respiratory 
problems was a little bigger to female children and to those with ages among 12-18 months. 
The first step of logistic regression has tested each variable associated with the occurrence of 
respiratory problem (p<0.20). The objective of the second step was to check in each 
hierarchical level (distal, intermediate and proximal determinants) the variables that kept an 
association with the occurrence of respiratory problems when analyzed together with others of 
the same level. The third step has included (in the model) the distal determinants (social-
demographics variables and work of household variables) and intermediate determinants 
(ways of living). At this stage, the model has chosen, as significantly related to respiratory 
problems, the father’s schooling level and the house ventilation. These variables have 
remained in the fourth step, and in these same step it has been included the proximal 
determinants (infant characteristics and health care). Also the father’s schooling level and 
children’s age have remained significantly associated to until the last step of the model 
respiratory problems; this demonstrates the importance of the distal determinants in the 
conclusion of the process health-disease. Although the improvement of the ways of working 
and living of the families appear not to be part of attributions of health professionals (once 
these ways are linked to structural transformations), they are responsible to aware and 
mobilize the population around a common objective, that is a better social integration.�
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Introdução 

Historicamente no Brasil, a saúde da criança sempre foi prioridade nas políticas 

públicas. Na década de 80, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC) é 

considerado um marco e foi concebido com o objetivo de promover a saúde integral da 

criança, melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a cobertura dos serviços de saúde, 

além do desafio de enfrentar os fatores condicionantes e determinantes da morbimortalidade 

infantil no país (Brasil 1984). Com cinco ações básicas – acompanhamento sistemático do 

crescimento e desenvolvimento; estímulo ao aleitamento materno e orientação alimentar para 

o desmame; assistência e controle das infecções respiratórias agudas; controle das doenças 

diarréicas; controle das doenças preveníveis por imunização –, o programa foi proposto para 

atender aos agravos mais freqüentes e importantes das crianças menores de cinco anos em 

todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal (Brasil 1984). 

Apesar dos avanços, o atendimento fragmentado e departamentalizado em áreas 

programáticas não conseguiu intervir eficientemente nos problemas de saúde da criança. 

Assim, a Reunião da Cúpula Mundial em Favor da Infância, promovida pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 1990, constatou que nos países em 

desenvolvimento, inclusive no Brasil, era urgente estabelecer prioridades operacionais para a 

redução da morbimortalidade infantil por doenças prevalentes como diarréia, infecções 

respiratórias, doenças imunopreveníveis e deficiências nutricionais (Fundo das Nações Unidas 

para a Infância 2002). 

Nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização 

Panamericana da Saúde (OPS) e o Unicef mobilizaram-se na busca de novos enfoques e 

ferramentas para construir um sistema eficiente de atenção primária à saúde infantil 

(Organização Panamericana da Saúde 2000). Como resultado desse processo, desenvolveu-se 

a estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), que foi 

concebida com a finalidade de avalia de forma sistemática a criança “como um todo”, em vez 

de se dirigir somente ao “problema de saúde”, e tratar qualquer “sinal geral de perigo” ou 

“doença específica” (Organização Panamericana da Saúde 2000).  

No Brasil, a implantação da estratégia AIDPI seguiu critérios de prioridade 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde: inicialmente, nos municípios com índices de 

mortalidade infantil acima de 40/1000 nascidos vivos, integrantes do Programa de Redução da 

Mortalidade na Infância e aqueles com Programa de Agentes Comunitários de Saúde e 

Programa de Saúde da Família já implantados (Felisberto et al 2000). Dessa forma, a 
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estratégia AIDPI não conseguiu ser completamente implantada em nosso meio (Cunha et al 

2001). 

Mesmo com as tentativas do PAISC e da estratégia AIDPI em reconhecer o contexto 

social da criança e promover o atendimento integral, a organização da saúde em áreas 

programáticas tem resultado em uma padronização das intervenções de saúde que não 

contempla as desigualdades sociais. 

Dessa forma, no Brasil, as desigualdades nos indicadores de saúde das crianças 

ocorrem entre Regiões, Estados e Municípios e também no interior de cada segmento. Assim, 

apesar da queda na taxa de mortalidade infantil ser contínua, a Região Nordeste permanece a 

mais vulnerável, com o dobro das taxas verificadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e 

com alguns Municípios (na região semi-árida do Nordeste) apresentando taxas piores que a de 

países africanos (Fundo das Nações Unidas para a Infância 2006a). 

Em 2004, a taxa de mortalidade infantil no país foi de 22,6/mil nascidos vivos (NV), 

porém na Região Nordeste a taxa era de 33,9/mil NV, enquanto na Região Sudeste, 14,9/mil 

NV e no Estado de São Paulo, 15,3/mil NV (Brasil 2006).  

A Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, realizada em 1996, mostrou que a 

mortalidade infantil elevava-se de 28/mil NV para 93/mil NV, quando se comparavam mães 

com 11 anos de estudo em relação a mães sem instrução (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar 

no Brasil 1997). No ano 2000, a taxa de mortalidade na infância (menores de cinco anos) era 

2,5 vezes maior entre filhos de mulheres com até três anos de estudo, comparadas àquelas 

com oito anos ou mais (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2003). 

Na cidade de São Paulo, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (São Paulo 

2003), houve em 2001, 165 óbitos de crianças de um a quatro anos nos dez bairros mais 

periféricos e pobres, enquanto nos dez bairros mais ricos e centrais, o total de óbitos foi de 

apenas dez. Prado (2005) destaca que esses dados dão uma idéia das diferenças existentes nas 

condições de vida e saúde dos diferentes grupos sociais, de forma que uma criança que nasce 

no Distrito Administrativo do Jardim São Luis (mais pobre e periférico) tem chance 20 vezes 

maior de morrer, comparada àquela nascida no Distrito Administrativo do Jardim Paulista 

(mais rico e central).  

Mais grave ainda é constatar que em populações específicas pode ocorrer o contrário 

da tendência mundial e nacional: aumento da mortalidade de crianças e adolescentes em 

precárias condições de existência por causas plenamente evitáveis (Moreira et al 2003, Silva 

et al 1999). 
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Segundo Black et al (2003), a pneumonia e a diarréia continuarão como importantes 

causas de mortalidade infantil, até que os índices globais diminuam muito. Williams et al 

(2002) estimaram que no ano 2000 as infecções respiratórias agudas mataram entre 1,6 e 2,2 

milhões de crianças no mundo, sendo que 40% dessas mortes ocorreram na África e 30% no 

Sudeste da Ásia. Entre 2000 e 2003, a pneumonia causou 19% das mortes de menores de 

cinco anos, constituindo a segunda maior causa de mortalidade na infância (atrás apenas das 

causas neo-natais) (World Health Organization 2005). 

No Brasil, em 2003 as doenças do aparelho respiratório foram a terceira maior causa 

de mortalidade infantil, responsável por 10% das mortes (Brasil 2003). 

No município de São Paulo as doenças respiratórias também constituíram em 2003, a 

principal causa de óbito entre crianças de 28 dias a um ano e de um a quatro anos (São Paulo 

2003). 

Os problemas respiratórios podem ter impactos diversos em uma sociedade, como o 

absenteísmo na escola e no trabalho, o uso de serviços de saúde e o consumo de 

medicamentos. Porém, a conseqüência mais devastadora ainda é a mortalidade infantil. 

Como destacado anteriormente, os programas de assistência à saúde da criança 

contemplam as infecções respiratórias agudas desde a década de 80, porém passados mais de 

vinte anos, os problemas respiratórios continuam com índices preocupantes. 

Em relação à ocorrência de problemas respiratórios, no Brasil há dois estudos de 

abrangência nacional. A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição de 1989 verificou que 

9,9% de crianças menores de cinco anos haviam apresentado sintomas respiratórios nos 

quinze dias anteriores à entrevista. A freqüência foi maior nas zonas urbanas de todas as 

regiões. Na Região Sudeste constatou-se que quanto menor a renda domiciliar per capita, 

maior a freqüência de sintomas respiratórios (falta de ar, tosse, chiado e “ronqueira no peito”) 

(Benício et al 1992). A Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde de 1996, por sua vez, 

verificou que 48% de crianças de 12 a 59 meses haviam apresentado tosse acompanhada de 

respiração agitada nos 15 dias anteriores à pesquisa. Esse estudo constatou associação entre 

problemas respiratórios e ordem de nascimento, de forma que prevalências maiores foram 

observadas do sexto filho em diante (51,7%) (Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil 

1997).  

Em estudo realizado na década de 1990, Benício et al (2000) mostraram que 49,6% 

das crianças menores de cinco anos do Município de São Paulo (avaliadas no próprio 

domicílio) apresentavam algum agravo respiratório. Analisando a tendência secular do 
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problema na cidade, os autores constataram aumento na prevalência da doença respiratória 

nos vários estratos sociais, mesmo com a melhoria observada na renda familiar e na 

escolaridade materna (determinantes distais de doenças), uma vez que na década anterior, a 

prevalência encontrada de doença respiratória havia sido de 29% (Monteiro e Benício 1987). 

Ainda na cidade de São Paulo, Barata et al (1996) constataram que 58% das crianças, 

acompanhadas por um ano, apresentaram episódios de infecção respiratória aguda durante o 

período. A incidência de infecção respiratória aguda foi significativamente mais elevada em 

menores de um ano, declinando progressivamente nos outros grupos etários até voltar a subir 

nas crianças de cinco anos ou mais. 

A prevalência de infecção respiratória aguda referida foi de 43,7% na cidade de 

Pelotas (RS) em crianças de seis meses (Amaral et al 1997b). Os autores analisaram as 

variáveis através de regressão logística não condicional, seguindo um modelo hierárquico. 

Verificaram que menor renda familiar, baixa escolaridade materna, maior aglomeração 

familiar, maior exposição ao tabagismo materno, menor duração da amamentação e 

freqüência à creche associaram-se significativamente às infecções respiratórias agudas.  

Também a hospitalização por pneumonia relacionou-se a variáveis sociais em Pelotas 

(RS). Das 5304 crianças nascidas na cidade em 1993, 512 (29%) foram hospitalizadas em 

decorrência de pneumonia. O risco para hospitalização diminuiu em três vezes com o 

aumento da renda familiar, em cinco vezes com a maior escolaridade das mães e em duas 

vezes com a maior escolaridade dos pais. A análise múltipla mostrou a classe social como 

fator mais importante na determinação da hospitalização, e a escolaridade materna manteve-se 

associada nessa análise (Cesar et al 1997). 

Resultados distintos desses foram encontrados em dois inquéritos domiciliares 

realizados nos Municípios de Olinda e Recife (PE). Vazquez et al (1999) verificaram 

incidência de infecção respiratória aguda de 41% e 32,6% em 1992 e 1994 respectivamente. 

Nos dois estudos, houve significativamente maior incidência de infecção respiratória aguda 

em crianças que moravam em domicílios com água encanada em relação àquelas sem esse 

acesso. O único bem material que se relacionou com menor incidência de infecção 

respiratória aguda foi a geladeira, porém a escolaridade materna não se relacionou à 

incidência de infecção respiratória aguda. 

Em estudo transversal na comunidade carente de Santa Teresinha (Recife, PE), a 

prevalência de infecção respiratória aguda foi de 49,8% sendo maior nas crianças entre seis e 

23 meses (61,4%) e naquelas com desnutrição energético-protéica (63,4%) (Pereira et al 

1997). 
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No Município de Rio Grande (RS), 23,9% das crianças de zero a 59 meses referiram 

tosse e dificuldade respiratória (Prietsch et al 2002). Os autores verificaram que a doença 

respiratória era 65% maior entre filhos de mães com menor escolaridade e 50% maior entre 

crianças de famílias com renda mensal inferior a US$ 200. No mesmo Município, Cesar et al 

(2002) verificaram que a infecção respiratória foi o principal motivo de consulta médica de 

crianças de 12 a 59 meses, avaliados em inquérito domiciliar de base populacional. 

Já na cidade de Cuiabá (MT), a prevalência de sintomas respiratórios foi de 59,9% em 

crianças de até cinco anos que freqüentaram as salas de vacinação da cidade em 1999 e 2000. 

Após regressão logística hierarquizada, constatou-se que crianças de famílias com menor 

salário per capita, do sexo masculino, que não foram amamentadas e as maiores de um ano 

tiveram maior prevalência de problemas respiratórios (Gonçalves-Silva et al 2006). 

Entre todas as variáveis relacionadas ao estado de saúde das crianças, para alguns 

autores (Puccini et al 2003, Mancini et al 2004, Pedroso et al 2004, Drachler et al 2003, 

Fernandes et al 1996) a escolaridade materna é particularmente fundamental.  

Assim, para compreender o dinamismo e a heterogeneidade das condições de saúde 

das crianças, além de se considerar o contexto social em que se insere a criança e sua família, 

há o papel da mãe como elo entre a criança e o ambiente (Engstron e Anjos 1999). A maior 

escolaridade materna certamente se relaciona com melhores condições de saúde ao nascer, 

práticas nutricionais e de higiene mais adequadas (Almeida et al 1992, Drachler et al 2003) e 

utilização mais eficiente da renda e dos serviços públicos disponíveis, além do acesso a 

melhores empregos e salários (Monteiro e Freitas 2000). 

Os estudos mostram a grande vulnerabilidade das crianças a alterações ambientais, 

sociais e econômicas, e a estreita relação que a saúde e a mortalidade infantil apresentam com 

fatores sociais e econômicos (Monteiro et al 1980; Paim et al 1987; Costa et al 2001). Embora 

representem avanços fundamentais na operacionalização e compreensão de determinantes 

sociais do processo saúde-doença, esses estudos têm utilizado o referencial teórico da 

multicausalidade. 

Segundo Fachini (1995), apesar desse referencial considerar variáveis sociais, 

inclusive de ordem estrutural, tais como políticas de desenvolvimento econômico e social, 

como causa das condições mórbidas, esses determinantes são considerados com o mesmo 

peso causativo que as variáveis biológicas e demográficas, sem qualquer hierarquia. 

Assim, considerando que o processo saúde-doença da criança está intimamente ligado 

à reprodução social de sua família, e que para intervir em determinantes intermediários e 
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distais, ainda é necessário ampliar o conhecimento a respeito da rede de determinantes de um 

dos problemas de saúde mais prevalentes nas crianças, os problemas respiratórios, delineou-se 

o presente estudo. 

1.1 Determinação social do processo saúde-doença 

Apesar da vontade política e do avanço científico e tecnológico no diagnóstico e 

tratamento das doenças, a grande maioria das crianças pobres ainda morre mais, por causas 

evitáveis ou tratáveis com medidas eficazes. Esse quadro tem contribuído para que as 

questões relativas às desigualdades em saúde sejam privilegiadas na demonstração empírica 

dos diferenciais sócio-econômicos do processo saúde doença, com vistas à identificação de 

grupos populacionais mais vulneráveis (Breilh 1990). 

Organizações internacionais têm orientado os investigadores a dirigirem seus esforços 

no sentido de buscar novos métodos e técnicas que possibilitem melhor discriminar a situação 

de saúde segundo as condições de vida (World Health Organization 1991; Organización 

Panamericana de la Salud 1992). 

Frente às dificuldades para operacionalizar o conceito de classe social, alguns 

estudiosos têm se inclinado a empregar indicadores compostos por diferentes variáveis sócio-

econômicas na busca de uma aproximação das condições materiais de existência.  

Segundo Castellanos (1997, p.60), “mais relevante do que conhecer de que morrem as 

pessoas, seria conhecer como vivem, com que idade morrem, como se articulam seus perfis de 

saúde e seus projetos de realização pessoal e coletivo”, dado que as condições de saúde são 

determinadas pelas condições de vida. 

Para Paim (1997, p.10), “.... o perfil epidemiológico da população, enquanto 

componente da situação de saúde, é determinado, de um lado, pela estrutura de produção 

(inserção na estrutura ocupacional), em especial, por meio do processo de trabalho e das 

condições de trabalho; de outro, pela estrutura de consumo (modo de vida) que, juntamente 

com a renda auferida no mercado de trabalho, conforma as condições e o estilo de vida”. 

Foram Laurell (1983) e Breilh (1991) epidemiologistas latino-americanos que 

desenvolveram bases teórico-metodológicas para apreender as especificidades do processo 

saúde-doença através da categoria da reprodução social, em que consideraram que a 

articulação entre o social e o biológico é dada pela forma como cada grupo social se insere em 

dois momentos, o da produção social – formas de trabalhar, e o da reprodução social ou 

consumo – formas de viver (Laurell 1983, Breilh e Granda 1986, Breilh 1991). 
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Para Breilh (1991), a operacionalização teórico-metodológica entre trabalho e saúde 

permite avançar na explicação de como cada formação social cria condições favoráveis ou 

desfavoráveis que se refletem no corpo bio-psíquico. 

Assim, a caracterização das desigualdades em saúde através da categoria da 

reprodução social parte do reconhecimento de que a heterogeneidade do coletivo pode ser 

explicada pelas relações sociais de produção (Breilh e Granda 1986).  

Nessa perspectiva, o presente trabalho encontra-se estruturado sob o marco teórico da 

determinação social do processo saúde-doença (Breilh e Granda 1986, Laurell, 1989), ou seja, 

a saúde e a doença são determinadas pela estrutura da sociedade, e como nela se organizam o 

trabalho (produção social) e a vida (reprodução social), (Breilh e Granda 1986; Breilh 1991). 

O processo saúde-doença das crianças não se constitui apenas em um processo bio-psíquico, 

mas é socialmente determinado, é produto da vida social, localizado nas formas e modos 

particulares de organização da sociedade em um dado momento histórico, ou seja, nas formas 

de reprodução social (Laurell 1983). 

Como referência para apreender as formas de reprodução social, este estudo 

fundamenta-se na proposta metodológica operacional descrita por Queiroz e Salum (1997), 

que compuseram uma “base empírica que revela a heterogeneidade do coletivo, [tendo] como 

ponto de partida, indicadores oriundos de formulações teóricas que sintetizem, num conjunto 

hierarquizado, a dinamicidade da vida social”: “a categoria da reprodução social, 

operacionalizada através de indicadores que expressem na sua síntese a diversidade das 

formas de trabalhar e de viver específicas dos grupos que ocupam um dado espaço geo-social, 

permite caracterizar grupos sociais homogêneos”. Essa proposta possibilita a construção de 

perfis de reprodução social, ou seja, distribui os indivíduos e famílias de um dado espaço geo-

social em grupos sociais homogêneos (GSH), com semelhantes formas de trabalhar e de viver, 

implicando numa relação dialética entre produção e consumo. 

O presente estudo também se apóia nos modelos teóricos hierarquizados propostos por 

Victora et al (1990) e Facchini (1995), que consideram que as relações sociais estabelecidas 

através da inserção no processo de produção (determinantes distais) garantem os níveis de 

consumo familiar (determinantes intermediários), as características maternas, infantis e de 

atendimento à saúde (determinantes proximais), e conseqüentemente as condições de saúde da 

criança. Como pode se observar na Figura 1, o modo de produção, a base material de 

existência e o estilo de vida compõem uma formação social concreta (GSH). O trabalho dos 

indivíduos que compõem a família determina e é determinado pelas suas necessidades e 
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possibilidades, tornando possível entender os diferenciais de saúde observados entre os 

grupos sociais e dentro de cada grupo social. 

 

Figura 1- Modelo hierarquizado* utilizado para situar os grupos sociais e as condições de 
saúde infantil no processo saúde-doença. 

 

 

*Modelo proposto por Victora et al (1990) e Facchini (1995), modificado com base na 
categoria da Reprodução social relida por Queiroz e Salum (1997) 

 

Apesar de Salum (2000) e Queiroz e Salum (1997) não considerarem a escolaridade 

como determinante do GSH ou das formas de trabalhar e de viver (e sim uma característica do 

indivíduo), Victora et al (1990) e Facchini (1995) localizam-na no primeiro nível hierárquico 

e consideram que esta determina as demais variáveis (determinante distal). Também Gehring 

et al (2006) utilizaram a escolaridade dos pais para definir status sócio-econômico, mesmo 
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considerando que outros fatores, como por exemplo, a ocupação e a renda também são 

importantes. Dessa forma, optou-se por analisar a escolaridade das famílias em conjunto com 

o GSH em que se inserem. 
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2 Finalidade, objetivos e hipóteses 

 

Finalidade: 

Este estudo tem como finalidade reconhecer os processos determinantes dos problemas 

respiratórios com vistas a subsidiar ações coletivas de intervenções de enfermagem, 

considerando a determinação social do processo saúde-doença. 

 

Objetivos 

1)Estimar a prevalência dos problemas respiratórios nos diferentes grupos sociais 

homogêneos; 

2) Caracterizar como os problemas respiratórios se relacionam às formas de reprodução social 

das famílias, no interior dos diferentes grupos sociais homogêneos; 

3) Avaliar os determinantes proximais, intermediários e distais associados à ocorrência dos 

problemas respiratórios. 

 

Hipóteses: 

1) O perfil de adoecimento por problemas respiratórios é diferente nos distintos grupos sociais 

homogêneos. 

2) A prevalência de problemas respiratórios é maior se as condições de vida forem piores, 

mesmo no grupo melhor inserido socialmente. Ou ainda, a prevalência de problemas 

respiratórios é menor se as condições de vida forem melhores, mesmo no grupo menos 

inserido socialmente.  

3) A distribuição dos problemas respiratórios depende da inserção das famílias no momento 

da produção e no momento do consumo.  
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3 Métodos 

3.1 Delineamento metodológico  

Este estudo transversal, analítico, de base populacional, integra um projeto mais amplo 

intitulado Diagnóstico das condições de saúde e nutrição de crianças menores de dois anos, 

desenvolvido na área urbana do Município de Itupeva, SP, no ano de 2001. 

3.2 Indicadores do estudo e variáveis de captação  

Para atender a finalidade e os objetivos propostos, elegeram-se indicadores que, 

sintetizando a relação dialética entre produção e consumo, pudessem explicitar os perfís de 

reprodução social das famílias das crianças (formas de trabalhar e de viver), e indicadores que 

caracterizassem os problemas respiratórios agudos, expressão do desgaste, concretizado no 

corpo biopsíquico das crianças. 

Um conjunto de variáveis, relativas a esses indicadores, foi utilizado para caracterizar 

os perfis de reprodução social (processos determinantes) e os problemas respiratórios, além de 

outras que contribuíram para a descrição e entendimento desses processos: 

• variáveis relativas à identificação familiar: número de membros da família, sexo, idade, 

escolaridade, origem, sua relação com a criança e chefia da família; 

• variáveis relativas às formas de trabalhar da família: número de membros ocupados, 

aposentados e desempregados; setor de atividade, categoria ocupacional e posição na ocupação*; 

registro em carteira de trabalho, benefícios oriundos do trabalho, extensão da jornada de trabalho, 

tempo de locomoção para o trabalho, renda individual e familiar per capita mensal; 

• variáveis relativas à identificação das formas de viver da família1: propriedade e infra-estrutura 

da habitação (tipo, número de cômodos, localização e uso do banheiro e condições de saneamento 

e salubridade); disponibilidade de bens materiais, patrimoniais e de consumo duráveis; dinâmica 

social da vida familiar (exposição a riscos; grau de agregação social incluindo participação em 

grupos/associações/sindicatos e em atividades de lazer); 

• variáveis relativas às características maternas: idade, escolaridade, número de filhos, situação 

conjugal, inserção no trabalho, condições do atendimento pré-natal e do parto. 

• variáveis relativas às características infantis: data de nascimento, sexo, peso e altura ao nascer, 

utilização de creche, consultas de puericultura (freqüência, local), morbidade no último mês, 

hospitalização no último ano, condições de imunização, peso e estatura verificados no momento 

da entrevista e dosagem de hemoglobina sangüínea. 

 

                                                 
1
Foram utilizados critérios estabelecidos pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Fundação SEADE 2001): 

categoria ocupacional- segundo a qualificação no trabalho: direção, gerência e planejamento; tarefas de execução 
qualificada, semi-qualificada e não qualificada;  tarefas de apoio não-operacionais serviços de escritório e serviços gerais. 
Classificação de atividades: indústria, construção civil,comércio e serviços posição na ocupação: assalariados do setor 
privado e do setor público, autônomos, empregadores, domésticos e outras posições.  

 



 12 

3.2.1 Caracterização dos perfis de reprodução social 

Com base na proposta operacional de Queiroz e Salum (1997), utilizaram-se dois 

conjuntos de indicadores: 

• formas de trabalhar (FT) (a inserção da família no momento da produção social) - Para 

dimensioná-las utilizaram-se das variáveis de corte: renda familiar per capita (em salários 

mínimos, considerando o salário, outros rendimentos ou atividades informais para 

complementação de renda), usufruto de benefícios e registro formal no trabalho. 

• formas de viver (FV) (a inserção da família no momento da reprodução social) – As 

variáveis de corte utilizadas foram: propriedade da habitação, grau de agregação social (vida 

associativa) e usufruto de alguma atividade de lazer. 

Estudos anteriores, integrantes do projeto maior (Minagawa 2002, Laurenti 2003), 

optaram por substituir a variável de corte “exposição a riscos” pela variável “atividade de 

lazer”. A exposição a riscos, utilizada originalmente por Queiroz e Salum (1997) para 

dimensionar as formas de viver, foi mencionada pela maioria (57%) das famílias e apresentou 

reduzido poder discriminatório entre os grupos. Assim, a variável “atividade de lazer” foi 

selecionada, pela possibilidade de demonstrar a ocupação do espaço geo-social pelos grupos, 

bem como a utilização dos bens sociais construídos sobre o território. 

De acordo com a proposta operacional (Queiroz e Salum 1997, Helene e Salum 2002), 

foram consideradas com Formas de Trabalhar Estáveis (FTE), as famílias que apresentaram 

pelo menos duas variáveis relacionadas às formas de trabalhar, classificadas como estáveis. O 

mesmo critério se aplicou para selecionar famílias com Formas de Viver Estáveis (FVE). As 

famílias, cujas variáveis encontravam-se fora dos limites estabelecidos como adequados 

foram classificadas com Formas de Trabalhar Instáveis (FTI) e/ou Formas de Viver Instáveis 

(FVI), conforme o Quadro 1. 

Os perfis de reprodução social foram definidos em três grupos sociais homogêneos 

(GSH), integrando no estrato superior as famílias com FTE e FVE (GSH1), num segundo 

estrato intermediário as famílias com FTE e FVI (GSH2) ou com FTI e FVA e, finalmente, no 

estrato inferior aquelas que apresentarem FTI e FVI (GSH3) (Quadro 2). 

3.2.2 Caracterização dos problemas respiratórios 

Como indicador do desgaste concretizado no corpo biopsíquico utilizaram-se uma 

série de problemas respiratórios, detectados segundo informações obtidas por meio de 

inquérito recordatório do último mês (últimos 30 dias anteriores à entrevista). A mãe era 

questionada se “no último mês a criança apresentou ou tem apresentado algum problema de 

saúde?”. Mesmo diante de resposta negativa, o entrevistador lia uma lista de sinais e sintomas 

respiratórios (Anexo 1).  
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As crianças com relato de “tosse”, “nariz entupido ou escorrendo” “chiado no peito ao 

respirar”, “falta de ar”, “respiração rápida”, “dor de ouvido”,ou “dor de garganta” ou ainda 

“gripe” ou “resfriado” foram classificadas como tendo problema respiratório. 
 

Quadro 1 - Variáveis de corte e adequação para a classificação das famílias* 

Variáveis Pontos de corte 

FORMAS DE TRABALHAR (FT) Estáveis (FTE)  Instáveis (FTI) 

Renda familiar per capita ≥≥≥≥ 1,8 salários mínimos  < 1,8 salários mínimos  

  

Registro formal no Trabalho 

pelo menos um dos 
membros trabalhadores 
com registro em carteira 
profissional 

 nenhum dos membros 
trabalhadores com 
registro em carteira 
profissional 

 

Benefícios oriundos do trabalho 

≥≥≥≥2 benefícios oriundos 
do trabalho, sendo pelo 
menos um deles 
relacionado à assistência 
a saúde 

 <2 benefícios oriundos 
do trabalho, desde que 
não relacionados à 
assistência a saúde 

FORMAS DE VIVER (FV) Estáveis (FVE)  Instáveis (FVI) 

Propriedade da habitação casa própria  casa alugada, cedida ou 
invadida 

 

Atividades de lazer 

pelo menos um dos 
membros com alguma 
atividade de lazer, não 
relacionada à TV ou 
vídeo  

 nenhum dos membros 
com atividade de lazer 
não relacionada à TV ou 
vídeo 

 

Agregação social 

participação de pelo 
menos um dos membros 
da família em 
associações ou grupos 
de natureza diversa 

 não participação de 
nenhum membro da 
família em associações 
ou grupos de natureza 
diversa  

*Segundo variáveis propostas por Queiroz e Salum (1997), alterando-se exposição a risco por atividades de lazer.  

 

Quadro 2 - Classificação das famílias em Grupos Sociais Homogêneos segundo suas formas 
de trabalhar e formas de viver (Queiroz e Salum 1997, Helene e Salum 2002) 
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3.2.3 Outros indicadores do perfil de saúde e doença 

O estado nutricional foi caracterizado pelos índices peso/estatura (P/E) e estatura/idade 

(E/I) . Utilizou-se como referência, o padrão antropométrico do NCHS (National Center for 

Health Statistics) e os pontos de corte -1 e +1 desvio padrão em relação à mediana (escore z), 

como recomendado pela OMS (World Health Organization 1995), para classificar como com 

risco para desnutrição crianças com escore z <-1, eutróficas crianças com escore z�-1 e �1 e 

com risco para sobrepeso crianças com escore z>1.  

O diagnóstico da anemia foi feito a partir da determinação da concentração de 

hemoglobina sangüínea, pelo método da cianometahemoglobina, utilizando-se o 

hemoglobinômetro portátil, HemoCue, o qual requer apenas uma gota de sangue para a 

apresentação imediata do resultado no visor do aparelho. Esse método é considerado confiável 

e recomendado pela OMS para avaliação da hemoglobina em estudos epidemiológicos (World 

Health Organization 2001). Para o diagnóstico, adotou-se o critério da OMS, que define 

anemia quando a concentração de hemoglobina sangüínea é inferior a 11,0g/dL (Organización 

Mundial de la Salud 1968). Considerou-se com anemia moderada, crianças com hemoglobina 

� 9,5 e < 11 g/dL e com anemia grave, quando hemoglobina mostrou-se <9,5 g/dL (Szarfarc 

et al, 1996). 

3.3 Coleta de dados 

Os dados foram coletados por meio de inquérito domiciliar, realizado durante os 

meses de julho e agosto de 2001 por duas enfermeiras e duas alunas de graduação em 

enfermagem, bolsistas de iniciação científica da Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo. 

Todas foram submetidas a um treinamento prévio em técnica de entrevista para a 

aplicação do questionário, verificação das medidas antropométricas, obtenção das amostras de 

sangue por punctura digital, bem como para a análise do sangue em hemoglobinômetro 

portátil (Hemocue). 

Para a coleta de dados elaborou-se um rapport (Anexo 2) e as orientações para o 

preenchimento do formulário (Anexo 3), de forma a facilitar a abordagem inicial em cada 

domicílio e propiciar a padronização no preenchimento do formulário. As informações 

coletadas foram registradas em um formulário próprio, submetido a um pré-teste, no próprio 

município, contendo questões objetivas, com respostas fechadas (Anexo 1). 

Com a finalidade de facilitar a coleta de dados, a população do município foi 

previamente informada sobre o desenvolvimento da pesquisa através dos meios locais de 

comunicação, tais como cartazes afixados em todas as unidades da rede básica de saúde, 
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assim como em pontos comerciais ou de referência dos bairros, transmissão em programação 

popular na emissora de rádio local, e matéria de divulgação no jornal da cidade (Anexo 4). 

Visando acelerar a coleta de dados, foram treinados 20 alunos de Graduação da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que em duplas entrevistaram cerca de 80 

famílias em um dia. Vale salientar que todos os formulários foram revistos e todas as casas 

foram revisitadas pelas pesquisadoras para a coleta do sangue e dos dados antropométricos. 

Para caracterizar a anemia, amostras de sangue capilar foram obtidas por punctura 

digital (realizada com a utilização de agulhas descartáveis, na polpa do dedo médio da mão 

das crianças), seguida de suave ordenha do sangue, observando-se as recomendações para a 

técnica, proposta por Demaeyer et al (1989).  

O peso corporal foi verificado utilizando-se balanças antropométricas digitais, 

portáteis, para pesar adultos, marca Soehnle, importadas da Alemanha e distribuídas no Brasil 

por Filizola, com capacidade para 150 kg e precisão de 100g. A balança foi colocada em lugar 

plano, com as crianças sem roupa, no colo da mãe ou responsável. Esse peso foi registrado em 

quilogramas com aproximação de até uma casa decimal. A seguir, verificou-se o peso isolado 

da mãe ou responsável, obtendo-se o peso da criança a partir da diferença. 

A medida da estatura foi obtida com a utilização de antropômetro de madeira, com 

precisão de 0,1 cm, em criança sem sapatos e sem meias, deitada em superfície plana, com a 

cabeça encostada no anteparo fixo, com o auxílio de outra pessoa, e joelhos firmes e juntos, 

de forma que a panturrilha ficasse bem assentada sobre a superfície. A planta dos pés foi 

apoiada ao anteparo móvel, formando um ângulo reto com as pernas. A leitura da medida foi 

feita após garantida esta posição.  

3.4 Procedimentos ético-legais 

Antes da coleta de dados, três subprojetos do projeto maior Diagnóstico das condições 

de saúde e nutrição de crianças menores de dois anos foram submetidos e aprovados pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, que 

avalia a procedência e respeitabilidade aos princípios éticos do estudo, sob a ótica da área da 

saúde, sendo considerados aprovados. Antes do desenvolvimento do estudo, o projeto foi 

apresentado às autoridades locais de saúde, para garantir o efetivo acompanhamento de saúde 

das crianças encaminhadas. 

Como medida de proteção aos direitos humanos, antes da coleta de dados, as mães ou 

os responsáveis pelas crianças foram informados e esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa, a coleta de dados e os encaminhamentos quando necessários. Assegurou-se aos 

entrevistados a liberdade de participação, sem quaisquer constrangimentos. A coleta de dados, 

envolvendo a entrevista, bem como a verificação das medidas antropométricas e a punção 
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digital foram realizadas somente após a tomada de ciência e a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 5). 

Os valores antropométricos e o resultado da determinação de hemoglobina sangüínea 

foram fornecidos por escrito para cada entrevistado, com explicação de seu significado, 

imediatamente após a coleta dos dados (Anexo 6). As crianças que apresentaram medidas 

antropométricas alteradas, dosagem de hemoglobina inferior ao padronizado ou qualquer 

outro problema de saúde foram encaminhadas à unidade básica de saúde de referência (Anexo 

7) para as medidas assistenciais pertinentes, conforme acordo previamente estabelecido com a 

Diretoria Municipal de Saúde. 

3.5 Cenário do estudo 

O Município de Itupeva, 201 km2 de área territorial, localiza-se 70 km a oeste de São 

Paulo, na região de Jundiaí - Campinas (Mapas 1 e 2). A temperatura média anual é de 

20,9ºC. 

A economia local é baseada principalmente nos setores agro-industrial e comercial. 

Entre os produtos agrícolas, fornecidos aos centros de abastecimentos da própria região e da 

cidade de São Paulo, merecem destaque a produção de uva de mesa, morango, alface, milho e 

tomate, além da olericultura. No setor industrial, destacam-se as indústrias de metalurgia e 

química, as de produtos alimentícios, mobiliários, utensílios domésticos, maquinários, 

aguardentes, autopeças, instrumentos musicais de corda, embalagens e gases (Itupeva 2000). 

Em 2001, o sistema educacional contava com 23 estabelecimentos de ensino (11 

estaduais, 09 municipais e 03 particulares) que oferecem ensino pré-escolar, ensino 

fundamental e ensino médio. 

Em relação ao atendimento à saúde, o Município integra a micro-região de Jundiaí e a 

Diretoria Regional de Saúde de Campinas, DIR XII-Campinas. Presta atendimento primário à 

saúde através da rede básica, que contava com um centro de saúde, sete unidades básicas de 

saúde, um ambulatório de saúde mental e reabilitação e um único hospital municipal de 

pequeno porte (38 leitos destinados ao SUS). Itupeva articula-se, através da rede 

hierarquizada e descentralizada do Sistema Único de Saúde – SUS, às várias instituições dos 

municípios de Jundiaí, Campinas e São Paulo, que respondem por ações dos níveis secundário 

e terciário de atenção em saúde. 

Segundo dados do último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística 2006), a população geral de Itupeva era constituída por 26.158 habitantes, sendo 

73,6% residentes na área urbana.  
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MAPA 1 - Localização de Itupeva 

 
 

 

MAPA 2 – Municípios limítrofes de Itupeva 
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O Quadro 3 apresenta alguns dados de caracterização demográfica e de saúde da 

população residente no município. 

Quadro 3 - Caracterização demográfica e de saúde do município de Itupeva-SP. 

Dados demográficos e de saúde 1998 1999 2000 2001 2004 

Nascidos Vivos (por local de residência) 494 505 471 456 547 

População residente (0-4 anos de idade) 1736 1793 1851 1909 2483 

População residente (<1 ano de idade) 440 454 469 483 - 

População residente (1 ano de idade) 390 403 416 429 - 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 22,86 22,79 18,07 16,93 18,42 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 16,19 23,76 16,99 11,98 14,63 

Taxa de Mortalidade Neonatal Precoce (Por mil nascidos vivos) 10,12 11,88 4,25 10,96 10,97 

Taxa de Mortalidade Neonatal (Por mil nascidos vivos) 12,15 19,80 12,74 13,16 10,97 

Taxa de Mortalidade Infantil Tardia (Por mil nascidos vivos) 4,05 3,96 4,25 3,99 3,66 

Fonte: Fundação SEADE (2006) e DATASUS (2000). 

 

3.6 População em estudo e amostra  

Este estudo, enquanto sub-projeto, utilizou a mesma população do projeto mais amplo, 

que foi constituída por crianças de cinco dias até 24 meses de idade, e suas famílias, 

residentes na área urbana do município de Itupeva. 

A amostra do projeto maior foi delineada para ser representativa, casual e proporcional 

ao número de crianças com idade inferior a dois anos residentes nos setores censitários que 

compunham a zona urbana do Município. Constituíram critérios de inclusão, a criança ter 

idade inferior a dois anos e residir na área urbana do município. Se no mesmo domicílio 

residissem mais de uma criança com menos de dois anos, todas eram incluídas no estudo. 

Definiu-se como critério de exclusão, a mãe biológica não residir com a criança no domicílio 

visitado, porém não houve nenhum caso. 

A amostragem por conglomerados, com probabilidade proporcional ao tamanho, foi 

realizada em três etapas que selecionaram, inicialmente, os setores censitários urbanos e as 

áreas urbanas isoladas (ou núcleos urbanos da zona rural), seguido dos conglomerados de 

domicílios (quadras ou quarteirões) e, finalmente, os domicílios individuais (Vaughan e 

Morrow 1992). 

A amostra foi definida a partir da estimativa do número de crianças menores de dois 

anos (Fundação SEADE 2001) e do número de domicílios da área urbana de Itupeva (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 1997). Também se considerou no cálculo do tamanho da 
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amostra, a prevalência estimada de 45% de anemia ferropriva, valor próximo ao obtido por 

Monteiro et al (2000) na cidade de São Paulo, em crianças menores de 5 anos, com erro 

aceitável de até 5%. 

Utilizando-se a Teoria da Inferência Estatística (Bickel e Docksum 1977) e a 

estimativa de 976 crianças menores de dois anos (Fundação SEADE 2001), obteve-se o 

tamanho amostral de 274 crianças (Anexo 8), prevendo-se 10% de perdas e recusas. 

Os critérios utilizados para selecionar os setores censitários incluídos no estudo foram: 

ter mais de 20 domicílios, mais de 88 moradores e mais de 11 crianças com menos de quatro 

anos de idade. O Quadro 5 lista os 16 setores censitários selecionados (no total de 20 do 

Município), o número de domicílios existentes e o número estimado de crianças a serem 

selecionadas para a entrevista (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1997).  

Por meio de sorteio, selecionou-se um quarteirão de cada setor para iniciar-se o 

inquérito domiciliar. A quadra selecionada foi percorrida no sentido anti-horário, ou seja, da 

direita para a esquerda, visitando-se todos os domicílios. A quadra seguinte localizava-se à 

direita do entrevistador, de frente para a última casa visitada, procedendo-se dessa forma até 

atingir o número estimado de crianças a serem entrevistadas naquele setor. 

 

Quadro 4 - Setor censitário, número de domicílios e número estimado de crianças 
selecionadas para a entrevista. Itupeva, SP. 

Setor censitário Nº de domicílios Nº estimado de crianças para as entrevistas 
1 315 15 
2 726 66 
3 196 52 
4 92 9 
5 308 18 
6 521 36 
7 213 11 
8 117 2 
9 198 7 

10 263 13 
13 100 9 
14 165 8 
15 64 2 
16 140 14 
17 80 2 
18 132 10 

Total : 16 3630 274 

   Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (1997) 

 

A amostra final foi constituída por 261 crianças com idade inferior a dois anos. 

Dessas, 254 realizaram a dosagem de hemoglobina sangüínea. 

No caso de recusa de participar da pesquisa, procurava-se outra criança no mesmo 

setor censitário, havendo uma reposição para atingir a amostra mínima (246 crianças).
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3.7 Sistematização e análise dos dados 

Os dados obtidos nas entrevistas com a mãe ou responsável pela criança, além das 

medidas antropométricas e o valor da hemoglobina foram pré codificados e armazenados em 

um banco de dados criados a partir do programa Excel 2001.  

A análise dos dados foi realizada utilizando-se o software Epi-Info 6.04 e o módulo 

Epi-nut para avaliação do estado nutricional e o programa Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) Versão 8.0. 

Inicialmente, verificou-se a prevalência dos problemas respiratórios nos grupos sociais 

homogêneos (GSH’s). A seguir analisou-se a freqüência de problemas respiratórios (variável 

dependente) com variáveis indicadoras das formas de trabalhar, formas de viver e outras 

(demográficas e indicadoras das condições de pré-natal, parto e puericultura) (variáveis 

independentes) no interior de cada grupo social homogêneo, separadamente. 

Na seqüência, compararam-se as crianças que haviam apresentado problemas 

respiratórios com aquelas que não haviam. 

Utilizou-se o teste Qui-quadrado, ou teste exato de Fischer quando necessário, para 

avaliar associação entre variáveis categóricas e o teste t de Student para as variáveis 

contínuas. As indicações de associação foram consideradas até o nível de 5% de significância 

(p<0,05). Para selecionar as variáveis a serem inseridas na análise múltipla, utilizou-se o nível 

de significância de 0,20 para evitar exclusão de variáveis importantes. 

A análise múltipla foi realizada utilizando-se um modelo de regressão logística não 

condicional. Considerando que muitas variáveis em estudo poderiam estar confundindo as 

associações, ou ainda que algumas variáveis podem influenciar outras, utilizou-se um modelo 

teórico hierarquizado (Figura 1) baseado em modelo apresentado por autores reconhecidos 

(Victora et al 1997, Facchini 1995, Amaral et al 1997a), buscando enfatizar noções de 

hierarquia das categorias analíticas. Assim, considerando que o grupo social homogêneo 

(GSH) e o nível de escolaridade dos pais podem interferir nas formas de trabalhar 

(determinantes distais) e nas formas de viver das famílias (determinantes intermediários). 

Todas essas variáveis podem interferir nas características infantis, maternas e de atendimento 

à saúde (determinantes proximais), tendo como um dos possíveis desfechos, os problemas 

respiratórios. 

As associações na análise múltipla foram expressas em odds ratio - OR (razão de 

chances) e seu intervalo de confiança [IC] para 95%. O odds ratio é uma medida de 

associação que possibilita a estimativa da probabilidade da ocorrência de um evento na 

presença de uma dada variável determinante, em relação à ausência desta. Em estudos como 

este, de natureza transversal, o risco aqui referido não implica em causalidade, ou seja, não 
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verifica causa/efeito entre as variáveis estudadas e sim uma associação entre as variáveis. Na 

primeira etapa da análise múltipla, todas as variáveis (dos determinantes distais, 

intermediários e proximais) que se associaram à ocorrência de problema respiratório com 

nível de 20% de significância (p<0,20) foram testadas. Na segunda etapa, as variáveis de cada 

nível hierárquico (distal, intermediário e proximal) (com p<0,20 na primeira etapa) foram 

testadas independentemente. Na terceira etapa, incluíram-se no modelo, as variáveis dos 

determinantes distais (nível de escolaridade e formas de trabalhar) e intermediários (formas de 

viver) que apresentaram associação (p<0,20). Na quarta etapa, as variáveis com p<0,05 

resultantes da terceira etapa do modelo foram analisadas em conjunto com as variáveis dos 

determinantes proximais (características maternas, infantis e de atendimento à saúde). Foram 

incluídas no modelo final as variáveis que se associaram significativamente com os problemas 

respiratórios (p<0,05). 
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4 Resultados 
 

Das 261 crianças estudadas, 187 haviam apresentado nos últimos 30 dias anteriores à 

entrevista um ou mais sinais ou sintomas que definiram problemas respiratórios neste estudo. 

Assim, a prevalência de problemas respiratórios foi de 71,6% (IC95% 65,8 – 77). 

A Figura 2 mostra a freqüência problemas respiratórios. “Nariz escorrendo”, relatado 

para 2/3 das crianças, foi o quadro mais referido, enquanto “falta de ar”, o menos. 
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Figura 2: Distribuição de crianças com problemas respiratórios nos 
30 dias anteriores à entrevista, segundo sinal ou sintoma referido. 
Itupeva, SP, 2001. 

 
4.1 Perfil de adoecimento por problemas respiratórios e grupos sociais homogêneos 

(GSH) 

No modelo hierarquizado utilizado neste estudo, os problemas respiratórios 

representam um dos desfechos do processo saúde-doença, resultado de determinantes 

proximais, intermediários e distais. As características infantis e maternas e o acesso a serviços 

de saúde (determinantes proximais) dependem da inserção das famílias nos momentos de 

produção (formas de trabalhar) e de consumo (formas de viver) (determinantes intermediários 

mediais), os quais, por sua vez, dependem do contexto sócio-econômico e político do local 

(determinantes distais). Neste estudo, considerou-se que os GSH e o nível de escolaridade dos 
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pais constituíram o bloco de determinantes distais, uma vez que refletem as políticas sociais e 

econômicas. 

Conforme definição prévia a partir da base teórico-metodológica-operacional utilizada, 

as famílias foram classificadas em relação às suas formas de trabalhar e de viver em estáveis 

(FTE e FVE) e instáveis (FTI e FVI) e, então, congregadas no mesmo estrato aquelas com 

FTE/FVE (GSH1), com FTI/FVI (GSH3) e finalmente com FTA/FVI ou FTI/FVA (GSH2)  

As famílias foram distribuídas em três estratos: 19,2% (n=50) das famílias pertenciam 

ao GSH1, 36,4% (n=95) das famílias integravam o GSH2 e 44,4% (n=116) o GSH3. 

Os dados relacionados ao perfil de reprodução social, composição dos GSH, 

características demográficas das famílias e das mães nos diferentes GSH e caracterização das 

formas de trabalhar e das formas de viver nos diferentes GSH foram anteriormente 

apresentados e detalhadamente discutidos (Minagawa 2002).  

A Figura 3 mostra a distribuição dos problemas respiratórios nos diferentes 

GSH.Constata-se que a prevalência de problemas respiratórios foi maior nos estratos 

inferiores, porém não se constatou diferença estatisticamente significativa. 
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Figura 3: Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e grupo social homogêneo. 
Itupeva, SP, 2001. 

p=0,3259 
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4.2 Ocorrência de problemas respiratórios e as condições de vida nos diferentes grupos 

sociais homogêneos 

A associação entre a ocorrência de problemas respiratórios e todas as variáveis 

independentes foi testada no interior dos três GSH separadamente.  

As variáveis independentes testadas foram: de identificação familiar – sexo, idade, 

escolaridade e origem do chefe da família e da mãe; formas de trabalhar do chefe da família e 

da mãe –  setor de atividade, categoria ocupacional, posição na ocupação, registro em carteira 

de trabalho, benefícios oriundos do trabalho, extensão da jornada de trabalho, tempo de 

locomoção para o trabalho, renda individual e familiar per capita mensal; formas de viver da 

família –  propriedade e infra-estrutura da habitação (tipo, número de cômodos, localização e 

uso do banheiro e condições de saneamento e salubridade); disponibilidade de bens materiais, 

patrimoniais e de consumo duráveis e dinâmica social da vida familiar (exposição a riscos, 

grau de agregação social, incluindo participação em grupos/associações/sindicatos e em 

atividades de lazer); características maternas – idade, escolaridade, número de filhos, situação 

conjugal, condições do atendimento pré-natal e do parto; e características da criança – data de 

nascimento, sexo, peso e estatura ao nascer, utilização de creche, consultas de puericultura 

(freqüência, local), hospitalização no último ano, condições de imunização, peso e estatura 

verificados no momento da entrevista, além da dosagem de hemoglobina sangüínea. 

Apresenta-se nas tabelas a seguir apenas variáveis com p<0,20. 

Para as 50 crianças do GSH1, não se constatou associação das variáveis estudadas com 

a prevalência de problemas respiratórios. Apenas a posse de automóvel foi maior nas famílias 

de crianças que não haviam apresentado problemas respiratórios, porém a diferença não foi 

estatisticamente significativa (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Distribuição de crianças do GSH1 segundo 
problemas respiratórios referidos e variáveis. Itupeva, SP, 
2001. 
 

Variáveis Problemas respiratórios p 
 Sim Não  
 n  % n  %  

Total 32 100 18 100  
Posse de bens materiais      

possui automóvel 13 40,6 12 66,7 0,0771 
não possui automóvel 19 59,4 6 33,3  

      

 

No GSH2, a prevalência de problemas respiratórios associou-se à escolaridade paterna 

e sexo da criança. 
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A maior escolaridade dos pais pareceu proteger as crianças dos problemas 

respiratórios: 40,7% dos pais das crianças que referiram problemas respiratórios haviam 

estudado oito anos ou mais, enquanto 65% dos pais das crianças sem problemas respiratórios 

pertenciam a essa faixa de escolaridade (p<0,20) (Tabela 2). 

 
Tabela 2- Distribuição de crianças do GSH2 segundo 
problemas respiratórios referidos e variáveis. Itupeva, 
SP, 2001. 

 
Variáveis Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 72 100 23 100  
Escolaridade paterna*     0,0596 
0-4 35 59,3 7 35,0  
>8 24 40,7 13 65,0  
      
Sexo da criança     0,0172 
feminino 36 50,0 5 21,7  
masculino 36 50,0 18 78,3  
      

*Não se obteve informações para todos 

 

Embora a distribuição das crianças com problemas respiratórios por sexo fosse igual 

no GSH2, cabe assinalar que havia mais meninos que meninas de forma que maior proporção 

de meninas apresentou problemas respiratórios (p<0,20) (Tabela 2). 

Entre as crianças do GSH3, o trabalho do chefe da família, a propriedade da habitação 

e o estado nutricional da criança associaram-se (p<0,20) à prevalência de problemas 

respiratórios (Tabela 3). Entre as crianças com problemas respiratórios, havia maior 

proporção de chefes de família com tarefas de execução não qualificada. Embora essa 

categoria também se destacasse entre chefes de família das crianças que não haviam referido 

problemas respiratórios, nesse grupo a categoria serviços foi a mais expressiva 

(p<0,20).Chama atenção o fato de que 62,0% dos chefes de família das crianças que haviam 

apresentado problemas respiratórios realizavam tarefas de execução não-qualificada. 

Segundo a Tabela 3, em relação ao trabalho das mães, apenas a jornada de trabalho 

(horas semanais) foi diferente entre os grupos com e sem problemas respiratórios no GSH3. A 

jornada média das mães de crianças que haviam apresentado problemas respiratórios era de 46 

horas semanais, enquanto a média das mães de crianças que não haviam apresentado 

problemas respiratórios era de 34 horas semanais (p<0,20).  

Apenas 19,3% das crianças que haviam apresentado problemas respiratórios viviam 

em casa própria, percentual bastante inferior à daquelas que não haviam apresentado o 

problema. 
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O percentual de crianças eutróficas (-1,0 � escore z P/E � 1,0) foi significativamente 

maior entre as crianças que não apresentaram problemas respiratórios, com menores 

proporções de crianças desnutridas (escore z < -1,0) e de crianças com sobrepeso (escore z > 

1,0) (p<0,20) (Tabela3).  

 

Tabela 3- Distribuição de crianças do GSH3 segundo problemas 
respiratórios referidos e variáveis. Itupeva, SP, 2001. 

 
Variáveis Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n  % n  %  

Total 83 100 33 100  
Trabalho do chefe da família      

categoria ocupacional*     0.0017 
planejamento,  direção ou gerência 1 1,3 -   
tarefa de execução qualificada 4 5,1 2 6,1  
tarefa de execução Semi-qualificada 17 21,5 4 12,1  
tarefa de execução Não-qualificada 49 62,0 12 36,4  
serviços não operacionais 3 3,8 - -  
serviços de escritório - - 4 12,1  
serviços gerais 5 6.3 6 18,2  

      
Trabalho da mãe      

jornada de trabalho (horas semanais)      
X±DP** 46 7 34    13 0,0529 

      
Habitação própria 16 19,3 12 36,4 0,0523 
      
Estado nutricional da criança     0,0495 

escore z < -1,0 17 21,5 4 13,8  
-1,0 �  escore z P/E � 1,0 43 54,4 23 79,3  
escore z > 1,0 19 24,1 2 6,9  

      
*Oito chefes de família não exerciam atividade formal. **X±DP: Média ± Desvio-
padrão 

 

4.3 Distribuição de problemas respiratórios e a inserção das famílias no momento da 

produção e do consumo 

Para relacionar os determinantes distais com os problemas respiratórios, considerou-se 

a reprodução social das famílias (formas de trabalhar e de viver) e outras variáveis 

sociodemográficas e comparando-se a ocorrência dos problemas com as variáveis 

independentes de interesse. 

A Tabela 4 relaciona os problemas respiratórios com as variáveis de corte utilizadas 

para definir os GSH. Dessas variáveis, apenas as “atividades de lazer” apresentaram 

associação significativa com a ocorrência de problemas respiratórios (p<0,20), porém com 

resposta não esperada, ou seja, maior percentual de crianças com problemas nas famílias com 

atividades de lazer (excluindo televisão e vídeo). Mesmo não havendo diferença 

estatisticamente significativa, observa-se maior ocorrência de problemas respiratórios em 
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crianças de famílias com formas de trabalhar instáveis, sem assistência médica como 

benefício do trabalho e sem propriedade da habitação. 

Com relação a características sociodemográficas maternas e paternas, apenas a 

escolaridade do pai mostrou diferença estatisticamente significativa entre as crianças com e 

sem problemas respiratórios (p<0,20): a maioria dos pais das crianças que não haviam 

apresentado problemas respiratórios tinham maior nível de escolaridade (Tabela 5). A 

escolaridade materna seguiu a mesma tendência, porém sem diferença estatisticamente 

significativa. 

 
Tabela 4- Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e variáveis de corte utilizadas para 
estratificação social. Itupeva, SP, 2001. 
 

Variáveis Problemas respiratórios p 
 Sim Não  
 n  % n  %  

Total 187 100 74 100  
Formas de trabalhar estáveis 68 36,4 31 41,9 0,4068 
RFPC> 1,8 SM* 33 17,6 13 17,6 0,9879 
com registro em carteira 133 71,1 51 68,9 0,7249 
com benefícios no trabalho 118 63,1 50 67,6 0,4971 
com assistência Médica 60 32,1 30 40,5 0,1952 
      

Formas de viver estáveis 68 36,4 28 37,8 0,8238 
com habitação própria 80 42,8 36 48,6 0,3899 
com atividades de lazer 119 63,6 35 47,3 0,0156 
com participação Social 39 20,9 16 21,6 0,8912 
      

*Renda familiar per capita �1,8 Salários-mínimos 

 

Tabela 5- Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e características sociodemográficas 
maternas e paternas. Itupeva, 2001. 
 

Características Problemas respiratórios p 
 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
Idade materna     0,3023 

<19 30 16,0 10 13,5  
20-25 69 36,9 35 47,3  
>26 88 47,1 29 39,2  

      

Situação conjugal da mãe     0,6307 
com companheiro 160 85,6 65 87,8  
sem companheiro 27 14,4 9 12,2  

      

Escolaridade materna     0,0916 
0-7 anos de estudo 100 53,5 31 41,9  
� 8 anos de estudo 87 46,5 43 58,1  

      

Escolaridade paterna*     0,0113 
0-7 anos de estudo 87 56,1 23 37,1  
� 8 anos de estudo 68 43,9 39 62,9  

      
*Não se obteve informações para todos 
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Problemas respiratórios e as formas de trabalhar (o momento da produção) 

Para analisar com profundidade a relação entre a ocorrência  de problemas 

respiratórios nas crianças com as formas de trabalhar da família, optou-se por detalhar as 

análises dos dados referentes ao trabalho do chefe da família e da mãe (Tabelas 6 a 9). 

As variáveis estudadas relacionadas ao trabalho do chefe não se associaram 

significativamente com a ocorrência de problemas respiratórios (Tabelas 6). Verificou-se que 

os chefes das famílias das crianças que haviam apresentado problemas respiratórios tinham 

menor renda média (p<0,20), apesar do mesmo número de horas semanais trabalhados 

(Tabela 6). 

 
Tabela 6- Distribuição de crianças segundo problemas respiratórios referidos e trabalho 
do chefe de família. Itupeva, 2001. 

 
Características Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total* 185 100 72 100  
com registro em carteira 122 65,9 45 62,5 0,6030 
com benefícios no trabalho 107 57,8 42 58,3 0,9424 

com cesta básica 63 34,1 30 41,7 0,2541 
com vale transporte 55 29,7 23 31,9 0,7287 
com assistência médica 55 29,9 19 26,0 0,5373 
com vale refeição 57 30,8 25 34,7 0,5457 

Renda (R$) X±DP** 649,9    581,5 728,2 712,9 0,1072 
Jornada de trabalho (h) X±DP** 49,0    8,9 49,2 10,2 0,8660 
Jornada de trabalho (dias) X±DP** 5,6    0,7 5,5   0,5 0,5713 
Locomoção p/ o trabalho (min) X±DP** 20,0   15,9 22,4 19,4 0,4986 

      
*Quatro chefes de família não exerciam atividade remunerada. ** X±DP: Média ± Desvio-padrão 

 

Em relação aos padrões de inserção dos chefes das famílias no trabalho, a Tabela 7 

mostra que no grupo de crianças que haviam apresentado problemas respiratórios, 

concentravam-se famílias chefiadas por trabalhadores com tarefas de execução não 

qualificada, em relação às que não apresentaram problemas. Em relação à Classificação de 

atividades, a atividade na indústria predominou nas famílias de crianças sem problemas 

respiratórios, enquanto nas famílias de crianças com problemas respiratórios, o percentual de 

chefes em serviços domésticos foi o dobro, porém sem diferença significativa (p>0,20). 

O trabalho materno também não foi diferente entre um grupo e outro de crianças 

(Tabela 8). Apenas a assistência médica como benefício do trabalho foi significativamente 

maior entre mães de crianças que não apresentaram problemas respiratórios (p<0,20). 

A Tabela 8 mostra que as mães das crianças com problemas tinham menor renda 

média (p<0,20) e trabalhavam maior número de horas por semana (p<0,20). 
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Tabela 7- Distribuição de crianças segundo problemas respiratórios 
referidos e padrões de inserção do chefe de família no trabalho. Itupeva, 
2001.  
 

Características Problemas respiratórios p 
 Sim Não  
 n % n %  

Total* 176 100 66 100  
categoria ocupacional     0,0678 

direção ou gerência 3 1,7 3 4,5  
planejamento 1 0,6 - -  
tarefa de execução qualificada 20 11,4 6 9,1  
tarefa de execução semi-qualificada 40 22,7 15 22,7  
tarefa de execução não-qualificada 89 50,6 25 37,9  
serviços não operacionais 4 2,3 - -  
serviços de escritório 4 2,3 6 9,1  
serviços gerais 15 8,5 11 16,7  

      

Classificação de atividades     0,2881 
indústria 66 37,5 36 54,5  
construção civil 24 13,6 6 9,1  
comércio 13 7,4 4 6,1  
serviços 53 30,1 16 24,2  
serviços domésticos 17 9,7 3 4,5  
outros 3 1,7 1 1,5  

      

Posição na ocupação     0,3919 
empregados domésticos 16 9,1 2 3,0  
empregadores 8 4,5 1 1,5  
assalariados do setor público 9 5,1 3 4,5  
assalariados do setor privado 111 63,1 47 71,2  
autônomos 32 18,2 13 19,7  

      
*19 chefes de família não trabalhavam regularmente ou não exerciam atividade remunerada 

 

 
Tabela 8- Distribuição de crianças segundo problemas respiratórios referidos e trabalho 
da mãe. Itupeva, 2001 

 
Características Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total* 77 100 26 100  
com registro em carteira 36 46,8 12 46,2 0,9577 
com benefícios no trabalho 31 40,3 14 53,8 0,2272 

com cesta básica 18 23,4 5 19,2 0,6607 
com vale transporte 18 23,4 9 34,6 0,2598 
com assistência médica 10 13,0 9 34,6 0,0183 
com vale refeição 13 16,9 5 19,2 0,7852 

Renda (R$) X±DP** 321,5 170,9 424,1 252,55 0,0506 
Jornada de trabalho (h) X±DP** 44,5 11,0 39,3 12,01 0,0554 
Jornada de trabalho (dias) X±DP** 5,4 1,1 5,2 1,29 0,6580 
Locomoção p/ o trabalho (min) X±DP** 14,33 17,3 15,2 15,18 0,3039 

      
*158 mães não trabalhavam regularmente ou não exerciam atividade remunerada. ** X±DP: Média ± 
Desvio-padrão 
 

Das 103 mães trabalhadoras, 29 não trabalhavam regularmente. Para as 74 com 

trabalho regular, não se constatou diferença estatisticamente significativa na Categoria 

ocupacional. Entretanto, cabe ressaltar que o percentual de mães que trabalhavam em cargos 
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de Direção ou gerência e Serviços não operacionais foi maior no grupo de crianças que não 

haviam apresentado problemas respiratórios, enquanto no outro grupo, maior percentual de 

mães trabalhavam em tarefas de execução não-qualificada, semi-qualificada ou qualificada 

(p>0,20) (Tabela 9). 

Também não se constatou diferença significativa na Classificação de atividades, 

porém a Indústria ocupava metade das mães de crianças que não tiveram problemas 

respiratórios. Já naquelas com problemas, os Serviços mostraram maior participação (p<0,20). 

Por outro lado, observou-se um percentual semelhante de mães trabalhando em serviços 

domésticos.As mães das crianças que haviam apresentado problemas respiratórios dividiram-

se nas várias Posições na ocupação, enquanto as outras dividiram-se entre Empregadas 

domésticas e Assalariadas do setor privado (p>0,20) (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Distribuição de crianças segundo problemas respiratórios 
referidos e padrões de inserção da mãe no trabalho. Itupeva, 2001. 
 

Características Problemas respiratórios p 
 Sim Não  
 n % n %  

Total 56 100 18 100  
categoria ocupacional     0,8015 

direção ou gerência 1 1,8 2 11,1  
planejamento - - - -  
tarefa de execução qualificada 4 7,1 1 5,6  
tarefa de execução semi-qualificada 12 21,4 3 16,7  
tarefa de execução não-qualificada 31 55,4 9 50,0  
serviços não operacionais 4 7,1 2 11,1  
serviços de escritório 1 1,8 - -  
serviços gerais 3 5,4 1 5,6  

      

Classificação de atividades     0,1438 
indústria 13 23,2 9 50,0  
construção civil - - - -  
comércio 8 14,3 4 22,2  
serviços 18 32,1 1 5,6  
serviços domésticos 15 26,8 4 22,2  
outros 2 3,6 - -  

      

Posição na ocupação     0,4178 
empregadas domésticos 13 23,2 4 22,2  
empregadoras 1 1,8 - -  
assalariadas do setor público 6 10,7 - -  
assalariadas do setor privado 31 55,4 14 77,8  
autônomos 5 8,9 - -  

      

 

 Problemas respiratórios e as formas de viver ( o momento do consumo) 

A propriedade e as condições da habitação, assim como a posse de bens, o acesso a 

atividades de lazer, a participação em grupos e associações e a exposição a riscos formam o 

elenco de variáveis escolhidas para refletir as formas de viver da população estudada. 
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Segundo a Tabela 10, as condições da habitação das crianças que haviam apresentado 

problemas respiratórios e aquelas que não haviam apresentado eram semelhantes. 

O maior número de cômodos pareceu não proteger as crianças de problemas 

respiratórios, possivelmente devido ao alto percentual de famílias que viviam em habitações 

com quatro ou mais cômodos (Tabela 10).  

Não se avaliou o número de pessoas que dormiam no mesmo quarto da criança, porém 

o número de pessoas na família em relação ao número de cômodos e também em relação ao 

número de cômodos usados para dormir, não mostrou diferença significativa entre os dois 

grupos. Ainda analisando a Tabela 10, verifica-se que quase 10% a mais das famílias que não 

tiveram crianças com problemas respiratórios consideravam a ventilação da casa “boa” 

(p<0,20). 

 

Tabela 10- Distribuição de crianças segundo problemas respiratórios referidos 
e condições de moradia. Itupeva, 2001. 

 
Características Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187    100 74    100  
com habitação própria 80 42,8 36 48,6 0,6705 
habitação com >4 cômodos  127 67,9 42 56,8 0,0890 
>2 pessoas/cômodo 74 39,6 33 44,6 0,4571 
>3 pessoas/cômodo usado para dormir 51 27,3 23 21,2 0,5384 
com empregados domésticos 25 13,37 5 6,76 0,1312 
com banheiro dentro de casa 174 93,0 68 91,9 0,7459 
uso do banheiro só pela família 181 96,8 71 95,9 0,7358 
boa ventilação na casa 127 67,9 56 75,7 0,0902 
boa iluminação da casa 137 73,3 54 73,0 0,9951 
não há umidade na casa 130 69,5 46 62,2 0,2530 
com água encanada 154 82,4 65 87,8 0,2770 
com esgoto encanado 152 81,3 63 85,1 0,4617 
com coleta pública de lixo 182 97,3 74 100,0 0,1555 
      

 

Também a posse de bens duráveis não se relacionou com a ocorrência de problemas 

respiratórios. Mesmo assim, das crianças que não haviam apresentado problemas 

respiratórios, apenas uma não possuía geladeira, fato que ocorreu com 17 daquelas que 

haviam apresentado (p<0,20) (Tabela 11). 

Em relação às atividades de lazer, o percentual das famílias que referiram que nenhum 

dos membros tinha atividades de lazer, não ligadas à televisão ou vídeo, foi menor nas 

famílias das crianças com problemas respiratórios (p<0,20) (Tabela 12). 

Em quase 80% das famílias, nenhum dos membros participava de algum tipo de 

associação, sindicato ou grupo, não havendo diferença entre as crianças que tiveram e as que 

não tiveram problemas respiratórios (Tabela 13). 
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Tabela 11- Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e posse de bens duráveis. Itupeva, 
2001. 

 
Bens Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
geladeira 175 93,6 73 98,6 0,0900 
televisor 181 96,8 71 95,9 0,7358 
vídeo-cassete 72 38,5 21 28,4 0,1237 
CD-player 104 68,9 83 75,5 0,2441 
ventilador 119 63,6 46 62,2 0,8238 
telefone 89 47,6 35 47,3 0,9655 
microondas 37 19,8 16 21,6 0,7397 
freezer 28 15,0 11 14,9 0,9823 
antena parabólica 37 19,8 14 18,9 0,8735 
carro 54 22,4 25 25,3 0,4133 
microcomputador 176 94,1 67 90,5 0,3039 
assinatura de jornal 4 2,1 3 4,1 0,3881 
assinatura de revista 73 28,7 1 14,3 0,4026 
      

 

 

Tabela 12- Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e atividades de lazer. Itupeva, 2001. 

 
Atividades de Lazer Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
nenhuma 68 36,4 39 52,7 0,0156 
esporte 45 24,1 14 18,9 0,3704 
leitura 54 28,9 13 17,6 0,0594 
passeios  57 30,5 14 18,9 0,0585 
igreja 7 3,7 - - 0,0916 
televisão e vídeo 150 80,2 55 74,3 0,2962 
      

 

 

Tabela 13- Distribuição de crianças segundo 
problemas respiratórios referidos e a participação 
social da família em grupos ou Associações. Itupeva, 
2001. 

 
Participação Social Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
nenhum 148 79,1 58 78,4 0,8912 
escola 4 2,1 1 1,4 0,6756 
igreja 28 15,0 9 12,2 0,5573 
bairro 3 1,6 4 5,4 0,0866 
trabalho 5 2,7 4 5,4 0,2757 
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Quando questionadas sobre exposição a riscos, 41,4% do total das famílias referiram 

não se sentirem expostas a nenhum perigo. As dez famílias que citaram risco de 

desmoronamento eram de crianças que tiveram problemas respiratórios (p<0,20). Nenhum 

dos outros riscos citados mostrou associação com os problemas respiratórios (Tabela 14). 

 
Tabela 14- Distribuição de crianças segundo problema respiratório referido e 
exposição a riscos. Itupeva, 2001. 

 
Riscos Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
nenhum  75 40,1 33 44,6 0,5070 
desmoronamento 10 5,3 - - 0,0425 
enchente 27 14,4 9 12,2 0,6307 
violência 55 29,4 22 29,7 0,9595 
acidente de trânsito 44 23,5 20 27,0 0,5538 
animais vetores (ratos, baratas,etc) 12 6,4 3 4,1 0,4597 
insetos (dengue,cólera,mosquitos,etc) 4 2,1 1 1,4 0,6756 
outros animais (cobra,escorpiões,morcego,etc) 7 3,7 3 4,1 0,9061 
      

 

Problemas respiratórios e características infantis e de atendimento à saúde 

Após a apresentação dos resultados referentes à ocorrência de problemas respiratórios 

e os determinantes distais e intermediários, analisa-se a seguir, a relação entre os problemas 

respiratórios e os determinantes proximais. 

A Tabela 15 mostra que das crianças que não ficaram doentes, 62,2% eram do sexo 

masculino (p<0,20). A ocorrência de problemas respiratórios foi discretamente maior nas 

crianças de 12 a 18 meses (p<0,20). Não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os problemas respiratórios e o estado nutricional e também com anemia. 

Com relação às características do atendimento ao pré-natal e nascimento, o serviço 

público foi o mais utilizado tanto pelas crianças que haviam apresentado problemas 

respiratórios quanto as que não haviam apresentado o problema, porém com maior percentual 

de utilização de serviços privados ou de convênio entre as últimas (p<0,20). Não se encontrou 

associação estatisticamente significativa entre problemas respiratórios e tipo de parto, peso ao 

nascer, nascimento pré-termo e ordem de nascimento. Houve uma proporção discretamente 

maior de parto vaginal nas crianças que haviam apresentado problemas respiratórios (p<0,20) 

(Tabela 16). 

A Tabela 17 mostra que não houve associação entre características de atendimento à 

saúde após o nascimento e problemas respiratórios. Assim como no pré-natal e no parto, o 

atendimento de puericultura em serviços públicos foi o mais referido. Apenas 8,0% das 

crianças não estavam com a vacinação atualizada e quatro crianças freqüentavam creche.  
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Tabela 15- Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e características infantis. Itupeva, 
2001. 

 
Características Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
      Sexo     0,0970 

feminino 92 49,2 28 37,8  
masculino 95 50,8 46 62,2  

      

Idade (meses)     0,0948 
�6 46 24,6 26 35,1  
6-�� 12 46 24,6 21 28,4  
12-�� 18 53 28,3 11 14,9  
18-�� 24 42 22,5 16 21,6  

      

Estado nutricional*     0,2857 
escore z P/E< -1,0 37 20,4 12 18,2  
-1,0 � escore z P/E � 1,0 105 58,0 45 68,2  
escore z P/E> 1,0 39 21,6 9 13,6  
      
escore z E/I< -1,0 32 17,7 8 12,1 0,4144 
-1,0 � escore z E/I � 1,0 132 72,9 49 74,3  
escore z E/I> 1,0 17 9,4 9 13,6  

      

Anemia*      
sim 80 43,5 26 37,1 0,3602 
não 104 56,5 44 62,9  

      
*Não se obteve informações para todos 

 

 

Tabela 16- Distribuição de crianças segundo problemas respiratórios 
referidos e Características do pré-natal e do nascimento. Itupeva, 2001. 

 
Características Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
Pré-Natal*      

em serviço público 134 72,4 51 68,9 0,6977 
      

Nascimento      
em serviço público* 141 74,6 48 64,9 0,0631 
parto vaginal 130 69,5 44 59,5 0,1202 
peso ao nascer<2500g 16 8,6 4 5,5 0,3970 
pré-termo 17 9,1 5 6,8 0,5407 
ordem de nascimento     0,7039 

1º 71 38,0 28 37,8  
2º ou 3º 95 50,8 35 47,3  
4º ou + 21 11,2 11 14,9  

      
*Não se obteve informações para todos 
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Tabela 17-Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e Características do atendimento de 
puericultura. Itupeva, 2001. 

 
Características Problemas respiratórios p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100  
Consultas em serviço público 129 71,3 44 63,8 0,2286 
Vacinação atualizada 178 95,7 62 95,4 0,9151 
Freqüenta creche 4 2,1 - - 0,2048 
      

 

A Figura 4 mostra o percentual de crianças internadas por problemas respiratórios ou 

por outros problemas. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as crianças que 

haviam apresentado problemas respiratórios em comparação com as outras, em relação ao 

histórico de internações. 
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Figura 4: Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e histórico de internações referidos. 
Itupeva, SP, 2001. 
 

A maioria das crianças de até 4 meses ainda recebia leite materno, porém das crianças 

com mais de 5 meses, apenas 31% haviam recebido leite materno por 5 meses ou mais. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre as crianças que haviam e não haviam 

apresentado problemas respiratórios (Tabela 18). 

p=0,8010 

Problema 
respiratório 
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Tabela 18-Distribuição de crianças segundo problemas 
respiratórios referidos e aleitamento materno. Itupeva, 2001. 

 
Características Problema respiratório p 

 Sim Não  
 n % n %  

Total 187 100 74 100 0,4066 
Até 4 meses (n=58)      

em AM 29 15,5 15 20,3  
desmamadas 8 4,3 6 8,1  

5 meses ou mais  (n=203)      
mamou 4 meses ou mais 48 25,7 15 20,3  
mamou menos de 4 meses  102 54,5 38 51,3  

      

 

Análise de regressão logística múltipla 

A análise múltipla foi realizada utilizando-se um modelo de regressão logística não-

condicional, seguindo um modelo teórico hierarquizado definido “a priori”. 

Inicialmente, cada variável que se associou com a ocorrência de problemas 

respiratórios com p<0,20 no teste Qui-quadrado foi testada na regressão logística (Tabela 19).  

Observa-se na Tabela 19 que apenas a Categoria ocupacional do trabalho do chefe 

perdeu a significância e não foi considerada nas próximas etapas da análise. Todas as outras 

variáveis mantiveram p<0,20 em alguma das faixas analisadas. 

Cabe ressaltar que o trabalho da mãe não foi considerado, uma vez que apenas 103 

trabalhavam formal ou informalmente. 

A segunda etapa da análise múltipla (Tabela 20) foi verificar, em cada nível 

hierárquico (determinantes distais, intermediários e proximais) as variáveis que mantinham 

associação com a ocorrência de problemas respiratórios quando analisadas em conjunto com 

as outras do mesmo nível. Dos determinantes distais (escolaridade dos pais e trabalho do 

chefe), apenas a escolaridade do pai manteve-se no modelo (p<0,20). Dos determinantes 

intermediários (formas de viver), as três variáveis selecionadas foram mantidas (p<0,20). O 

mesmo ocorreu com os determinantes proximais (características infantis e de atendimento à 

saúde). 

A terceira etapa da análise múltipla incluiu no mesmo modelo, as variáveis dos 

determinantes distais e intermediários com p<0,20. Assim, ter empregados domésticos, 

possuir geladeira e ventilação da casa adequada foram ajustadas para a escolaridade do pai. O 

modelo selecionou como variáveis significativamente associadas com a ocorrência de 

problemas respiratórios, a escolaridade do pai e a ventilação da casa (Tabela 21). 
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Tabela 19-Resultados da primeira etapa do modelo de regressão logística múltipla: odds ratio (OR), 
intervalo de 95% de confiança e significância estatística (p). Variável dependente: problemas 
respiratórios. Itupeva, SP, 2001. 

 

Características OR IC 95% p 
Escolaridade materna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,6272 0,3641-1,0805 0,0928 
    Escolaridade paterna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,4609 0,2517-0,8442 0,0121 
Não sabe / não se aplica 0,7050 0,3145-1,5800 0,3959 
    
Trabalho do chefe    
categoria ocupacional    
    direção, gerência, planejamento 1,0000   
    tarefa de execução qualificada, semi-qualificada, não qualificada 2,4293 0,5245-11,2527 0,2564 
     serviços não operacionais, escritório, gerais 1,0147 0,2002-5,1421 0,9859 
    não trabalhavam / não sabe 1,0312 0,1788-5,9473 0,9725 
Posição na ocupação    
    empregado doméstico 1,0000   
    empregador 1,0000 0,0784-12,7521 1,0000 
    assalariado do setor público, privado, autônomo, outras posições 0,3016 10,0674-1,3500 0,1170 
    não trabalhavam / não sabe 0,1719 0,0305-0,9686 0,0459 
Classificação de atividades    
    indústria, construção civil, comércio,  1,0000   
    serviços, serviços domésticos, outros 1,6301 0,8906-2,9837 0,1131 
    não trabalhavam / não sabe 0,6141 0,2317-1,6276 0,3268 
    
Tem empregados domésticos 1,0000   
Não tem empregados domésticos 2,1296 0,7829-5,7928 0,1387 
    
Posse de bens materiais    

possui geladeira 0,1998 0,0256-1,5592 0,1245 
não possui geladeira 1,0000   

    
Ventilação da casa    
    boa 1,0000   
    regular 1,0289 0,5204-2,0343 0,9348 
    ruim 3,6745 1,0656-12,6713 0,0393 
    
Sexo    
   feminino 1,0000   
   masculino 0,6285 0,3625-1,0898 0,0982 
    
Idade (meses)    
   <6 1,0000   
   6-�� 12 1,2656 0,6242-2,5660 0,5136 
   12-�� 18 2,8364 1,2638-6,3656 0,0115 
   18-�� 24 1,5167 0,7154-3,2154 0,2773 
    
Local de nascimento    
serviço público 1,7604 0,9810-3,1592 0,0580 
serviço privado ou convênio 1,0000   
    
Tipo de parto    
vaginal 1,0000   
cesárea 0,6431 0,3678-1,1245 0,1215 
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Tabela 20-Resultados da segunda etapa do modelo de regressão logística múltipla: determinantes 
distais. odds ratio (OR), intervalo de 95% de confiança e significância estatística (p). Variável 
dependente: problemas respiratórios. Itupeva, SP, 2001. 

 

Características OR IC 95% p 
Determinantes distais    
Escolaridade materna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,7291 0,3990-1,3320 0,3041 
    Escolaridade paterna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,5586 0,2881-1,0829 0,0847 
Não sabe / não se aplica 0,8222 0,3487-1,9390 0,6548 
    
Trabalho do chefe    
Posição na ocupação    
    empregado doméstico 1,0000   
    empregador 1,7625 0,1291-24,0663 0,6709 
    assalariado do setor público, privado, autônomo, outras posições 0,5044 0,1022-2,4896 0,4008 
    não trabalhavam / não sabe 0,2755 0,0084-9,0792 0,4698 
Classificação de atividades    
    indústria construção civil, comércio,  1,0000   
    serviços, serviços domésticos, outros 1,3754 0,7022-2,6943 0,3528 
    não trabalhavam / não sabe 1,0306 0,0420-25,2770 0,9853 
    
Determinantes intermediários    
Tem empregados domésticos 1,0000   
Não tem empregados domésticos 2,1813 0,7938-5,9945 0,1305 
    
Posse de bens materiais    

possui geladeira 0,1989 0,0248-1,5950 0,1284 
não possui geladeira 1,0000   

    
Ventilação da casa    
    boa 1,0000   
    regular 0,9447 0,4703-1,8980 0,8731 
    ruim 3,6635 1,0553-12,7187 0,0409 
    Determinantes proximais    
Sexo    
   feminino 1,0000   
   masculino 1,6580 0,9394-2,9263 0,0811 
    
Idade (meses)    
   <6 1,0000   
   6-�� 12 1,2539 0,6097-2,5785 0,5385 
   12-�� 18 2,7954 1,2317-6,3442 0,0140 
   18-�� 24 1,4967 0,6968-3,2147 0,3012 
    
Local de nascimento    
serviço público 1,4954 0,8113-2,7562 0,1972 
serviço privado ou convênio 1,0000   
    
Tipo de parto    
vaginal 1,0000   
cesárea 0,6458 0,3582-1,1642 0,1559 
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Tabela 21- Resultados da terceira etapa do modelo de regressão logística 
múltipla: determinantes distais e intermediários. odds ratio (OR), 
intervalo de 95% de confiança e significância estatística (p). Variável 
dependente: problemas respiratórios. Itupeva, SP, 2001 

 
Características OR IC 95% p 

Determinantes distais    
Escolaridade paterna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,4795 0,2574-0,8932 0,0206 
Não sabe / não se aplica 0,7389 0,3224-1,6933 0,4745 
    
Determinantes intermediários    
tem empregados domésticos 1,0000   
não tem empregados domésticos 2,3360 0,8271-6,5184 0,1051 
    
possui geladeira 0,2289 0,0282-1,8568 0,1674 
não possui geladeira 1,0000   
    
Ventilação da casa    
    boa 1,0000   
    regular 0,8829 0,4353-1,7907 0,7300 
    ruim 3,4418 0,9790-12,1002 0,0540 
    

 

Na quarta etapa, incluiu-se no modelo a escolaridade do pai, a ventilação da casa e os 

determinantes proximais. Permaneceram significativamente associadas com a ocorrência de 

problemas respiratórios, a escolaridade do pai e a idade da criança (p<0,20) (Tabela 22). 

Observa-se na  Tabela 23 que permaneceram no modelo final, apenas a escolaridade 

do pai e a idade da criança (p<0,05). A escolaridade do pai menor que 7 anos de estudo 

aumenta em 44,26% a chance da criança apresentar problema respiratório em relação às 

crianças de pai com 8 anos de estudo ou mais. A chance de uma criança de 12 a 18 meses ter 

problemas respiratório é o triplo (3,0236) da chance das crianças de zero a seis meses. 
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Tabela 22- Resultados da quarta etapa do modelo de regressão 
logística múltipla: determinantes distais, intermediárioe e proximais. 
odds ratio (OR), intervalo de 95% de confiança e significância 
estatística (p). Variável dependente: problemas respiratórios. Itupeva, 
SP, 2001 

 

Características OR IC 95% p 
Determinantes distais    
Escolaridade paterna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,4973 0,2526-0,9791 0,0433 
Não sabe / não se aplica 0,7785 0,3283-1,8462 0,5698 
    
Determinantes intermediários    
Ventilação da casa    
    boa 1,0000   
    regular 0,9891 0,4799-2,0385 0,0838 
    ruim 3,0585 0,8613-10,8603 0,1794 
    
Determinantes proximais    
Sexo    
   feminino 1,0000   
   masculino 1,6744 0,9349-2,9989 0,0830 
    
Idade (meses)    
   <6 1,0000   
   6-�� 12 1,4009 0,6559-2,9922 0,3839 
   12-�� 18 2,8490 1,2282-6,6085 0,0147 
   18-�� 24 1,5412 0,07002-3,3923 0,2826 
    
Local de nascimento    
serviço público 1,1127 0,5739-2,1576 0,7518 
serviço privado ou convênio 1,0000   
    
Tipo de parto    
vaginal 1,0000   
cesárea 0,6795 0,3703-1,2468 0,2121 
    

 

 

Tabela 23- Modelo final de regressão logística múltipla: odds 
ratio (OR), intervalo de 95% de confiança e significância 
estatística (p). Variável dependente: problemas respiratórios. 
Itupeva, SP, 2001 

 
Características OR IC 95% p 

Escolaridade paterna    
0 – 7  1,0000   
>8 0,4426 0,2375-0,8248 0,0103 
não sabe / não se aplica 0,7137 0,3138-1,6232 0,4211 
    
Idade (meses)    
   <6 1,0000   
   6-�� 12 1,4924 0,7147-3,1162 0,2865 
   12-�� 18 3,0236 1,3298-6,8750 0,0083 
   18-�� 24 1,6470 0,7650-3,5458 0,2022 
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5 Discussão 

O estudo da determinação social dos problemas respiratórios em Itupeva pretendeu 

contribuir para intervenções em saúde coletiva e atenção primária, na tentativa de prevenir 

agravos e, mais importante, promover a saúde. 

Cabe, entretanto, destacar algumas limitações deste estudo, uma vez que o projeto 

mais amplo do qual faz parte não foi delineado para investigar especificamente problemas 

respiratórios. 

Dessa forma, dados importantes ao se estudar problemas respiratórios, tais como o 

número de fumantes no domicílio, tabagismo materno, número de pessoas que dividiam com 

a criança o mesmo cômodo para dormir, presença de animais de estimação, antecedentes 

familiares e histórico de problemas crônicos, não foram investigados.  

Outros estudos mostram que essas variáveis associam-se com problemas respiratórios 

diversos. No estudo de Bravo et al (1997), crianças de famílias em que havia membros que 

fumavam 5 cigarros por dia aumentou em 10% a ocorrência de infecção respiratória aguda 

alta. Em relação ao tabagismo da mãe, este aumentou em 104% o risco para problemas 

respiratórios crônicos, controlando-se a escolaridade da mãe, o estado civil e a pobreza 

(Spencer, 2005). Prietsch et al (2003) e Amaral et al (1997b) verificaram que quanto maior a 

quantidade de cigarros fumados pela mãe, maior o risco de doença aguda das vias aéreas 

inferiores. O risco de pneumonia pode dobrar ao se comparar domicílios com duas a quatro 

pessoas em relação aos domicílios com oito ou mais pessoas (Fonseca et al 1997). A 

incidência de infecção respiratória aguda aumentou significativamente nos domicílios em que 

mais de 5 pessoas dormiam no mesmo cômodo e naqueles que possuíam gatos e cachorros 

(Barata et al 1996). Goetghebuer et al (2004) verificaram aumento significativo de  infecção 

respiratória aguda baixa em crianças cujas mães tinham histórico de asma ou bronquiolite. 

Antecedentes de problemas crônicos nas crianças também são importantes indicadores: Bravo 

et al (1997) verificaram que história de alergia atópica aumentou significativamente a 

freqüência de infecção respiratória aguda baixa. 

Outra restrição a ser considerada neste estudo foi a forma como se obteve o dado de 

morbidade em Itupeva: o relato de sintomas respiratórios (e não o diagnóstico clínico) no 

período de um mês torna a variável vulnerável à subjetividade e ao viés de memória. 

Inúmeros estudos utilizaram o diagnóstico clínico (Andrade et al 2004, Benício et al 2000, 

Pereira et al 1997, Bravo et al 1997, Monteiro e Benício 1987) ou mesmo o relato de 

sintomas, porém num período menor (duas semanas) (Gonçalves-Silva et al 2006, Hatt e 

Watters 2006, Nandy et al 2005, Prietsch et al 2002, Vázquez et al 1999, Amaral et al 1997b, 
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Fuchs et al 1996a, Barata et al 1996). Supõe-se que a leitura de uma lista de sintomas 

respiratórios pela entrevistadora pode ter diminuído estes problemas. Além disso, Monette et 

al (2007), ao determinar a validade da percepção materna como indicador do estado de saúde 

de crianças de 17 meses, verificaram que as mães relatavam problemas de saúde agudos 

ocorridos nos três meses anteriores à entrevista e consideraram que a percepção materna é 

sensível como medida do estado de saúde infantil. Destaca-se ainda que para realizar o 

diagnóstico clínico seria necessário a contratação de um profissional médico, o que elevaria o 

custo e o tempo de coleta de dados. 

Tendo em vista essas considerações é que se analisam os dados do presente estudo. A 

prevalência de problemas respiratórios no Município de Itupeva (71,6%) supera os valores 

encontrados em outros estudos. Naqueles realizados com diagnóstico clínico, a prevalência de 

infecção respiratória aguda variou de 29 a 49,8% (Benício et al 2000, Pereira et al 1997, 

Monteiro e Benício 1987). Já nos estudos realizados com base no relato de sintomas, a 

prevalência de problemas respiratórios varia consideravelmente, entre 14 e 59,9% (Hatt e 

Watters 2006, Gonçalves-Silva et al 2006, Prietsch et al 2002, Vázquez et al 1999, Amaral et 

al 1997b, Fuchs et al 1996a, Barata et al 1996). Assim, há que se considerar a possibilidade de 

que o critério utilizado para definir problemas respiratórios no presente estudo tenha 

superestimado a sua prevalência. Isso pode ter ocorrido, ainda, pelo fato da coleta de dados ter 

sido realizada nos meses de inverno, período em que há maior ocorrência de problemas 

respiratórios (Benício et al 2000). 

A utilização da base teórico-metodológica operacional proposta por Queiroz e Salum 

(1997) teve a intenção de verificar diferenças no processo saúde-doença (manifestação do 

corpo bio-psíquico), determinado socialmente. Assim, a heterogeneidade do coletivo 

(diferentes formas de inserção social) resultaria em diferentes gradientes de saúde / doença 

(Queiroz e Salum 1997). Entretanto, a primeira hipótese deste estudo não se confirmou: a 

prevalência de problemas respiratórios não se diferenciou estatisticamente entre os GSH. 

A utilização de diferentes indicadores para definir classes ou grupos sociais, assim 

como diferentes critérios para definir os problemas respiratórios (prevalência de doença 

diagnosticada, de sintomas referidos, hospitalização), além dos diferentes delineamentos de 

pesquisas (transversal, longitudinal, casos e controles) e diferentes faixas etárias tornam a 

comparação de estudos delicada. Várias pesquisas, no entanto, procuraram relacionar 

problemas respiratórios em crianças e as condições sociais de suas famílias.  

Assim, Benício et al (2000) analisaram a prevalência de doença respiratória segundo 

tercis de renda familiar per capita em inquérito realizado em 4560 domicílios da cidade de 
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São Paulo em 1995/1996. As prevalências de doença alta, doença baixa com chiado e doença 

baixa sem chiado foram aumentando do terço mais rico para o terço intermediário e o terço 

mais pobre. 

Esse mesmo grupo de pesquisa realizou um estudo em 3378 domicílios da cidade de 

São Paulo em 1984/1985 (Monteiro e Benício 1987). As famílias das crianças estudadas 

foram estratificadas segundo o nível de escolaridade do chefe da família. Os autores 

encontraram aumento importante nas internações por pneumonia no grupo menos 

privilegiado, porém as prevalências de doenças respiratórias oscilaram entre os estratos sem 

uniformidade. Monteiro e Benício (1987) chamam a atenção para fatores que podem explicar 

a prevalência elevada de doenças respiratórias, independentes do nível socioeconômico, 

instabilidades climáticas, poluição atmosférica, concentração demográfica. 

Além disso, ao comparar os inquéritos de 1984-85 e 1995/96, Benício et al (2000) 

verificaram aumento de 71% nas doenças respiratórias, mesmo com melhorias consideráveis 

na renda familiar, nível de escolaridade materna, tipo de moradia (material de construção), 

densidade da ocupação, número de fumantes e estado nutricional da criança. Mais uma vez, os 

autores ressaltam a deterioração da qualidade do ar e a poluição atmosférica da cidade de São 

Paulo como provável explicação para o aumento das doenças respiratórias, apesar da evolução 

das condições sócio-econômicas. 

Hatt e Waters (2006) dividiram a população das 21 pesquisas de base populacional de 

oito países em quintis sócio-econômicos considerando a posse de bens que haviam sido 

levantados nos inquéritos. Verificou-se que quanto melhor o nível sócio-econômico, menor o 

risco de doença respiratória, mesmo controlando-se variáveis como educação do pai e da mãe 

e outras que indicavam a susceptibilidade biológica ou ambiental. 

Cesar et al (1997) utilizaram a classe social definida por Lombardi et al (1988) para 

analisar os fatores sócio-econômicos da hospitalização por pneumonia. As classes (burguesia, 

nova pequena burguesia, pequena burguesia tradicional, proletariado não típico, proletariado 

típico e subproletariado) foram definidas a partir da renda familiar, escolaridade dos pais, 

ocupação do chefe da família e sua inserção no mercado de trabalho. Os autores verificaram 

maiores incidências de hospitalizações nas classes sociais menos favorecidas. 

Diferentemente do proposto por Lombardi et al (1988), os GSH definidos por Queiroz 

e Salum (1997) consideram além das formas de trabalhar, as formas de viver.  

Com a intenção de caracterizar como os problemas respiratórios se relacionam às 

formas de reprodução social das famílias, analisou-se a ocorrência de problemas respiratórios 
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em cada GSH, considerando os determinantes distais, intermediários e proximais, embora 

análises desse tipo requeiram amostras grandes. Assim, há que se considerar que as 

subdivisões das variáveis independentes (peso ao nascer, local de atendimento, tipo de 

parto...) em faixas de corte tenderam a diminuir a capacidade de análise. 

Mesmo assim, no GSH1, a posse de automóveis relacionou-se com a ocorrência de 

problemas respiratórios, indicando que mesmo no grupo melhor inserido socialmente, a 

ocorrência de problemas respiratórios foi maior com o menor acesso a bens materiais.  

No GSH2, o mais heterogêneo, constatou-se maior vulnerabilidade das meninas e das 

famílias com pais de menor escolaridade.  

Os resultados mais interessantes foram encontrados no GSH3, em que a ocorrência de 

problemas respiratórios foi maior em famílias cujos chefes trabalhavam em tarefas de 

execução não qualificada, viviam em habitações alugadas ou cedidas e as crianças tinham 

algum grau de desnutrição ou sobrepeso. Dessa forma, comprova-se também que no grupo 

menos inserido socialmente, a ocorrência de problemas respiratórios foi maior em condições 

de vida piores. 

A análise da ocorrência de problemas respiratórios no total da amostra segundo 

determinantes distais, intermediários e proximais, com uso de um modelo teórico 

hierarquizado forneceu maiores subsídios para a compreensão dos determinantes dos 

problemas respiratórios. Consideraram-se como determinantes distais (primeiro nível 

hierárquico), o GSH, o nível de escolaridade paterna e materna e o trabalho do chefe da 

família. Constituíram os determinantes intermediários as formas de viver (segundo nível 

hierárquico) e os determinantes proximais as características maternas, infantis e de 

atendimento à saúde (terceiro nível hierárquico). 

Inicialmente, selecionaram-se variáveis independentes associadas com e a ocorrência 

de problemas respiratórios (p<0,20).  

A maior escolaridade materna associou-se à menor ocorrência de problemas 

respiratórios, assim como em outros estudos (Prietsch et al 2003; Bravo et al  1997; Amaral et 

al 1997b). Outros constataram ainda, menor risco de hospitalização por pneumonia (Cesar et 

al 1997), menor risco para problemas respiratórios crônicos (Spencer 2005) e para otite 

(Amaral et al 1997a). No estudo de Hatt e Waters (2006), a escolaridade materna foi mais 

importante para a saúde das crianças nas famílias ricas em relação às pobres, fato que levou os 

autores a suporem que mulheres em famílias pobres com melhor nível de escolaridade não 

conseguem implementar as vantagens do nível educacional. 
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A escolaridade materna interfere nos cuidados à criança e no conhecimento de 

medidas preventivas (Amaral et al 1997b). O melhor nível de escolaridade materna está 

relacionado também com ocupações mais qualificadas, maior oportunidade de formas de 

viver estáveis e acesso a melhor atendimento à saúde. Estudo anterior (Minagawa 2002) 

verificou diferença estatisticamente significativa entre os três GSH de Itupeva em relação à 

escolaridade materna, apenas 22% das mães do GSH1 tinham menos de 7 anos de estudo, 

percentual que se elevou para 53,7% no GSH2 e 65,2% no GSH3 (p<0,05). Entretanto, como 

referido, não se constatou diferença estatisticamente significativa na ocorrência de problemas 

respiratórios entre os GSH. 

Em relação à escolaridade do pai, esta manteve associação significativa e proporcional 

com a ocorrência de problemas respiratórios até a última etapa do modelo hierarquizado da 

análise múltipla. Mesmo não havendo associação entre outras variáveis sócio-econômicas e a 

ocorrência de problemas respiratórios, a associação com a escolaridade do pai demonstra a 

importância dos determinantes distais no desfecho do processo saúde-doença. Assim, não 

somente a escolaridade da mãe é importante para garantir os cuidados de saúde adequados, 

como também a maior escolaridade do pai (ou seja, da família), que certamente assegura 

melhores condições de vida e de saúde. Cesar et al (2002) sugerem ainda um efeito 

independente, considerando que pais com maior escolaridade participam mais ativamente dos 

cuidados das crianças e dessa forma, também contribuem para a menor ocorrência de doenças. 

As formas de viver (determinantes intermediários) podem ser representadas por 

algumas variáveis que se associaram à menor ocorrência de problemas respiratórios (p<0,20) 

e foram inseridas no modelo de regressão logística múltipla: a possibilidade de ter 

empregados domésticos, a posse de geladeira e a ventilação da casa considerada “boa”. 

Apesar de perderem a significância na análise múltipla, essas variáveis refletem acesso a bens 

materiais e de consumo duráveis, que têm sido associadas a menores ocorrências de 

problemas respiratórios em outros estudos (Amaral et al 1997b, Bravo et al 1997, Spencer 

2005, Fuchs et al 1996a). 

A análise dos determinantes proximais, mostrou que das crianças que haviam 

apresentado problemas respiratórios, tinha maior representatividade o sexo feminino, a faixa 

etária entre 12 a 18 meses, o nascimento em serviço público e de parto vaginal. No estudo de 

Riccetto et al (2003), as meninas internadas com pneumonia tiveram maiores complicações 

(insuficiência respiratória, derrame pleural e atelectasias). Há outros estudos porém que 

descrevem maior vulnerabilidade dos meninos (Amaral et al 1997b, Bravo et al 1997). Simoes 
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(2003) descreve que os meninos têm vias aéreas mais curtas e estreitas, desenvolvendo mais 

facilmente obstrução brônquica com infecção. 

A prevalência mais alta de problemas respiratórios em crianças com mais de 12 meses 

foi observada por Benício et al (2000), Pereira et al (1997) e Gonçalves-Silva et al (2006), que 

justificam este achado pela maior freqüência com que as crianças menores de um ano são 

levadas ao atendimento de saúde. 

Com a maior ocorrência de problemas respiratórios nas crianças nascidas em serviços 

públicos e de parto vaginal, esperava-se encontrar também maior ocorrência no GSH3 (mais 

excluído socialmente), uma vez que foi demonstrado que o número de crianças nascidas em 

serviço público e de parto vaginal foi estatisticamente superior no GSH3 (Minagawa 2002). 

Apesar disso, na quarta etapa do modelo de regressão logística múltipla, o local de 

nascimento e o tipo de parto perderam a significância estatística. 

Mesmo assim, a associação entre a escolaridade paterna e os problemas respiratórios, 

após o controle de variáveis de confusão, aponta para a importância do estudo dos 

determinantes distais do processo saúde-doença, ou seja, os determinantes sociais. 

A compreensão da complexa rede de determinantes dos problemas respiratórios nas 

crianças de Itupeva necessita, no entanto, ser melhor explorada e exige o aprimoramento de 

técnicas e instrumentos que operacionalizem e caracterizem os perfis de reprodução social 

historicamente contextualizada. 

Inúmeros estudos investigam a relação entre condições de trabalho e de vida com as 

condições de saúde. Para Monteiro et al (1989), o estudo da influência da condição social fica 

limitada com o uso de variáveis que dependem da condição de classe social. O autor assinalou 

ainda, naquela época, que somente os estudos nas áreas rurais tratavam diretamente com o 

conceito de classe social, identificada facilmente pela posse (ou não) dos meios de produção. 

As relações de dominação-subordinação também são apontadas por Solla (1996) como um 

dos aspectos que não têm sido consideradas em investigações epidemiológicas que utilizam o 

conceito de classe social. 

A articulação da totalidade social, mediada pelas classes sociais e a mensuração delas, 

é apontada por Martins et al (1987) como um desafio e a adoção de propostas de estratificação 

social demonstra “aproximações grosseiras das verdadeiras condições de classe existentes no 

interior de formações sociais concretas”. 

Para minimizar essas falhas, Victora et al (1997) defendem o uso do modelo teórico 

hierarquizado, que permite o uso de técnicas multivariadas para a interpretação dos 
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resultados, considerando o social e também o biológico. A decisão sobre o modelo e as 

variáveis a serem incluídas dependem mais do marco teórico e das relações de hierarquia 

entre os fatores de risco, do que de associações estatísticas (Victora et al 1997). Os autores 

consideram que os fatores sócio-econômicos (determinantes distais) podem interferir em 

fatores ambientais (aglomeração, saneamento) e fatores reprodutivos maternos (idade, 

paridade). Esses fatores podem influenciar, por exemplo, no peso de nascimento da criança, 

acesso a serviços de saúde e finalmente, em doenças infecciosas. Assim, estabelece-se 

previamente os critérios de seleção e o processo pode ser visualizado (Fuchs et al 1996b).  

A proposta operacional de Queiroz e Salum (1997), adotada neste estudo, articulou a 

estratificação social com o modelo teórico hierarquizado. Mesmo assim, foi difícil mensurar a 

articulação entre os grupos. 

Considerando a necessidade de melhorar o entendimento dos mecanismos causais das 

doenças, a OMS recomendou a criação de uma comissão que indicasse políticas públicas de 

saúde com o objetivo de diminuir as iniqüidades e melhorar as condições de saúde. No Brasil, 

a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde (CNDSS) foi criada em março de 

2006, com duração prevista de três anos (Buss e Pelegrini Filho 2006). O documento de 

apresentação da CNDSS expõe como um dos principais desafios para a compreensão da 

relação entre condições sociais e de saúde, a hierarquização de fatores sociais, econômicos e 

políticos (tratados neste estudo como determinantes distais) e as mediações da influência 

desses fatores nas condições de saúde de grupos e pessoas. 

A análise da situação de saúde segundo condições de vida tem a finalidade de 

subsidiar reformas sociais e políticas com vistas à eqüidade e à melhoria da qualidade de vida 

e de saúde (Paim 1997). 

No entanto, a garantia de saúde e qualidade de vida depende de complexas mudanças 

sócio-econômicas, políticas e culturais (Nogueira-de-Almeida et al 1999). 

Nesse sentido, Costa et al (2001) ressaltam que medidas de atenção à saúde (incentivo 

ao aleitamento materno, uso de terapia de reidratação oral) reduziram acentuadamente a 

mortalidade infantil no Brasil na década de 1990, mas somente a melhoria nas condições de 

vida da população pode garantir a continuidade dessa redução. 

Para Larrea e Kawachi (2005), investimentos em programas de desenvolvimento 

social e melhores estruturas governamentais locais são necessárias para gerar uma sociedade 

organizada, coeza e igualitária. Segundo Gohn (2004), os cidadãos organizados têm a 
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possibilidade de exigir do Estado educação, saúde e demais serviços sociais de qualidade e 

podem fiscalizar poderes públicos eleitos ou concursados. 

Segundo o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância 2006b), somente 

medidas específicas para estimular a igualdade e a mobilidade social podem diminuir a 

privação relativa, a desigualdade e a exclusão enfrentadas por crianças e suas famílias. 

Bhan et al (2005) sugerem programas que combinam educação comunitária e 

incentivos econômicos e sociais para assegurar o desenvolvimento e a articulação dos 

objetivos dos serviços de saúde e da comunidade e o empoderamento. Este é a capacidade dos 

indivíduos e das comunidades se tornarem sujeito e protagonistas, controlando todos os 

fatores ligados à sua saúde e qualidade de vida (Buss 2001). 

Mesmo que pareça inacessível aos profissionais da saúde atuarem na melhoria dos 

determinantes intermediários e distais, que requerem transformações em nível estrutural, estes 

podem contribuir para a mobilização de lideranças, melhorando a representação coletiva e 

possivelmente a integração social por meio do vínculo entre profissionais/serviços de saúde 

com a comunidade. 

Assim, como executores de políticas públicas de saúde, os trabalhadores devem 

intervir em “cada uma das pessoas que habitam na região de abrangência de cada sistema 

local de saúde” e buscar transformar “o conteúdo e a articulação entre as diferentes políticas 

sociais na saúde” (Salum et al 1999). 

Portanto, cabe aos profissionais da saúde conscientizar a população a respeito da 

determinação social do processo saúde-doença e estimular a organização da comunidade para 

participar da esfera pública em conselhos (participação popular “institucionalizada”) e outras 

representações criadas pela própria comunidade. 
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6 Conclusões 

Ao analisar os processos determinantes dos problemas respiratórios na população de 

crianças menores de dois anos, residentes na área urbana do Município de Itupeva, 

considerando a determinação social do processo saúde-doença, os resultados evidenciaram 

que: 

• Problemas respiratórios foram relatados para 71,6% (IC95% 65,8 – 77) das crianças no 
mês anterior à entrevista. “Nariz escorrendo”, relatado para 2/3 das crianças, foi o sintoma 
mais referido. A prevalência de problemas respiratórios foi maior nos estratos inferiores, 
porém não se constatou diferença estatisticamente significativa (p>0,05). Das 50 crianças 
do estrato superior, 64,0% apresentaram um ou mais problemas respiratórios. Nos estratos 
intermediário e inferior, essas proporções foram, respectivamente, 75,8% e 71,5% 
(p>0,005).  

 
• No GSH1, das crianças que apresentaram problemas respiratórios, 59,4% não possuíam 

automóvel (p<0,20). Assim, mesmo no grupo melhor inserido socialmente constatou-se 
maior ocorrência de problemas respiratórios com o menor acesso a bens materiais. No 
GSH2, houve mais crianças com sintomas respiratórios quando os pais haviam estudado 
quatro anos ou menos (p<0,20). Nesse grupo, das 41 meninas, 36 tiveram problemas 
respiratório, e 36 dos 54 meninos (p<0,20). No GSH3, a ocorrência de problemas 
respiratórios foi maior (p<0,20) em famílias cujos chefes trabalhavam em tarefas de 
execução não qualificada, viviam em moradias alugadas ou cedidas e as crianças tinham 
algum grau de desnutrição ou sobrepeso. Dessa forma, mesmo no grupo menos inserido 
socialmente, a ocorrência de problemas respiratórios é maior em condições de vida piores. 

 
• A regressão logística, realizada com a finalidade de analisar as associações considerando 

possíveis variáveis de confusão, utilizou  um modelo teórico hierarquizado. Desta forma, 
no primeiro nível (determinantes distais) foram analisadas variáveis sociodemográficas e 
de trabalho do chefe, no segundo nível (determinantes intermediários), as formas de viver 
e no  terceiro nível (determinantes proximais), as características infantis e de atendimento 
à saúde que se associaram com a ocorrência de problema respiratório com p<0,20 no teste 
Qui-quadrado (escolaridade materna e paterna, categoria e posição ocupacional do chefe, 
ter empregados domésticos, possuir geladeira, ventilação da casa boa, regular ou ruim, 
sexo, idade, tipo de parto e local de nascimento da criança). Após a análise segundo os 
níveis hierárquicos e em três etapas, no modelo final verificou-se que a escolaridade do 
pai menor que 7 anos de estudo aumenta em 44,26% a chance da criança apresentar 
problema respiratório em relação às crianças de pai com 8 anos de estudo ou mais. 
Observa-se ainda que a chance de uma criança de 12 a 18 meses ter problemas respiratório 
é o triplo (3,0236) da chance das crianças de zero a seis meses.Assim, conclui-se que a 
escolaridade do pai manteve a associação significativa e proporcional à ocorrência de 
problemas respiratórios até a última etapa do modelo hierarquizado da análise múltipla. 
Mesmo não havendo associação entre outras variáveis sócio-econômicas, essa associação 
demonstra a importância dos determinantes distais no desfecho do processo saúde-doença.  

 

Assim, demonstrou-se que para reduzir a ocorrência de problemas respiratórios, é 

necessário melhorar a escolaridade da população, melhorando o acesso a trabalho qualificado, 

renda justa e condições de vida favoráveis à saúde da família.  
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Embora a melhoria nas formas de trabalhar e de viver das famílias estudadas 

aparentemente não seja atribuição dos profissionais de saúde, por exigirem transformações em 

nível estrutural, estes devem ser responsáveis pela conscientização da população e sua 

mobilização em torno de objetivos comuns, em busca de uma melhor integração social. 
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