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RESUMO 

 

 

Uma implicação do desenvolvimento urbano e industrial é a poluição atmosférica, que se 

constitui um importante problema de saúde pública em todos os países do mundo. Há alguns 

anos, a comunidade do Iguape, adjacente ao Distrito Industrial de Ilhéus, queixa-se da 

fumaça, odor fétido e pó preto lançados pelas chaminés de algumas fábricas, principalmente 

as moageiras de cacau. Referem problemas respiratórios que ocorrem com mais freqüência 

em crianças e idosos. Diante dessa problemática, objetivou-se estudar a prevalência de 

queixas respiratórias segundo variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, socioambientais 

e relacionadas à saúde em duas comunidades com diferentes exposições a emissões 

atmosféricas industriais no município de Ilhéus, Bahia, em 2012. Trata-se de um estudo 

epidemiológico observacional, transversal, descritivo com abordagem quantitativa 

envolvendo indivíduos maiores de 60 anos dos bairros Iguape e Nossa Senhora da Vitória. A 

pesquisa utilizou dados primários e secundários. Os dados primários foram coletados por um 

inquérito domiciliar, utilizando-se um formulário como instrumento; e pela marcação dos 

pontos dos endereços dos sujeitos residentes no Iguape, com o auxílio de um GPS. Os dados 

secundários foram obtidos pelos relatórios do Sistema de Informação da Atenção Básica. A 

análise dos dados consistiu em cinco etapas. Os resultados apontam que as áreas em estudo 

apresentaram algumas diferenças em relação aos aspectos socioeconômicos, socioambientais 

e relacionados à saúde. Não houve diferença significativa na prevalência das queixas 

respiratórias entre as duas comunidades, portanto, não se identificou associação entre queixas 

respiratórias e exposição a emissões atmosféricas industriais. No entanto, a prevalência total 

de cada queixa foi maior na área exposta em relação à área não-exposta. A análise da 

associação entre a prevalência e as variáveis estudadas identificou que a referência de queixas 

respiratórias é influenciada por aspectos sociodemográficos, socioeconômicos, 

socioambientais e relacionados à saúde. Ao estimar a probabilidade de ocorrência das queixas 

na população idosa estudada, os resultados evidenciaram que a chance de referir queixa 

respiratória foi maior entre os brancos, pardos, indivíduos com doença de coração ou 

circulação, diagnóstico de doença respiratória e autopercepção péssima da saúde. A análise 

espacial da prevalência das queixas indicou que a tosse, expectoração e falta de ar 

apresentaram um padrão de concentração de casos no sentido sul-norte da área, enquanto o da 

sibilância teve sentido contrário (norte-sul). As microáreas três e quatro tiveram as maiores 

taxas de prevalência para as queixas respiratórias. Os resultados da pesquisa reforçam o 

conceito ampliado de saúde, resgatando a importância das dimensões econômica, social, 

política e ambiental na produção de saúde e de doença na coletividade. A promoção da saúde 

e da sustentabilidade socioambiental exige um novo olhar e novas práticas institucionais e 

sociais menos fragmentadas, integradas, de caráter intersetorial, interdisciplinar e 

participativa. 

 

 

 

Palavras-chave: Poluição atmosférica. Exposição ambiental. Queixas respiratórias. 



 

 

 

PREVALENCE OF RESPIRATORY COMPLAINTS IN TWO COMMUNITIES 

WITH DIFFERENT EXPOSURES INDUSTRIAL AIR EMISSIONS, ILHÉUS, 

BAHIA, 2012 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

One implication of urban and industrial expansion is the air pollution. It constitutes a major 

public health problem in all countries of the world. A few years ago, the community of 

Iguape, next to Ilhéus Industrial District, complains about the smoke, smell and powder 

thrown from industries chimneys, especially cocoa. They refer breathing problems that 

happens in children and old people, frequently. Faced this problem, that research investigated 

the prevalence of respiratory complaints according to sociodemographic, socioeconomic, 

environmental and health variables in two communities with different exposures to industrial 

air emissions at Ilhéus, Bahia, in 2012. It’s an observational epidemiological, cross-sectional, 

descriptive, quantitative research that includes people over 60 years from Iguape and Nossa 

Senhora da Vitória. Primary and secondary data were collected in this study. The primary data 

was collected through a household survey, using a questionnaire. For mark the point of 

elderly addresses from Iguape, it used a GPS. Secondary data were obtained from the SIAB’s 

reports. The data analysis consisted of five stages. The results show that the two areas had 

some differences about socioeconomic, environmental and health aspects. There wasn’t 

estatistic difference in the prevalence of respiratory complaints between it. Therefore, didn’t 

identify an association between respiratory complaints and exposure to industrial air 

emissions. However, the overall prevalence of each complaint was higher in the exposed area 

compared to non-exposed area. The association analysis’s between prevalence and variables 

identified that sociodemographic, socioeconomic, environmental and health aspects influence 

the occurrence respiratory complaints. The probability estimate of complaints in the elderly 

indicated that the chance of reporting respiratory complaints was higher among whites, 

browns, heart or circulation disease, diagnosis of respiratory disease and poor self-perception 

health people. Spatial analysis of the prevalence shows that cough, expectoration and 

breathlessness had cases concentrated for south-north direction of the area, while wheezing 

increase towards the extremities to the center of the area. The micro-areas three and four had 

the highest prevalence for respiratory complaints. This results reinforce the broader concept of 

health, rescuing the importance of economic, social, policy and environmental in the process 

health and disease. The health promotion and environmental sustainability requires a new 

perspective and new institutional and social practices less fragmented, integrated, with 

intersectoral, interdisciplinary and participatory character. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

 

O desenvolvimento da sociedade urbana e industrial ocorreu de forma desordenada, 

sem planejamento, à custa de níveis crescentes de poluição e degradação ambiental, 

condicionando as relações sociais e econômicas, e acentuando os riscos à saúde e ao meio 

ambiente. Esse processo tornou os problemas de saúde muito mais incertos do ponto de vista 

de seus desdobramentos sociais, políticos, econômicos, culturais, psicológicos e ecológicos.  

Uma implicação desse desenvolvimento é a poluição atmosférica, cada vez mais 

presente no cotidiano das populações urbanas. Considerada uma das principais causas de 

doenças respiratórias crônicas, além de influenciar no aparecimento e exacerbação de outras 

morbidades. Constitui-se como um importante problema de saúde pública em todos os países 

do mundo, sobretudo nos menos desenvolvidos, e populações desfavorecidas.  

Os grupos mais afetados pela poluição do ar são as crianças, idosos, portadores de 

doenças respiratórias crônicas e doenças cardiovasculares. A população com baixa condição 

socioeconômica é considerada um grupo vulnerável aos problemas da poluição atmosférica, 

pois inúmeros fatores adicionais agravam tal acometimento.  

A comunidade do Iguape, adjacente ao Distrito Industrial de Ilhéus, encontra-se 

possivelmente exposta às emissões atmosféricas. Há alguns anos, a comunidade se queixa da 

fumaça, odor fétido e pó preto lançados pelas chaminés de algumas fábricas, principalmente 

as moageiras de cacau, que são consideradas de médio potencial poluidor (BAHIA, 2006).  

Essas queixas se referem principalmente a uma das indústrias, que possui maior 

proximidade com o bairro. Denúncias foram feitas aos órgãos competentes, como a Secretaria 

Municipal de Saúde, Delegacia de Proteção Ambiental e Ministério Público. A única 

mudança foi o aumento da altura de uma das chaminés da fábrica, no entanto não houve 

resolução das queixas. 

Os principais problemas de saúde apresentados pela comunidade são as doenças 

respiratórias, manifestando-se com mais intensidade em crianças e idosos, além da 
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exacerbação nos indivíduos que possuem tais doenças. No inverno, a poluição atmosférica na 

região torna-se mais evidente e os problemas respiratórios freqüentes.  

A verificação da prevalência de queixas respiratórias pode contribuir como um 

indicador de saúde ambiental com alto grau de confiabilidade do ponto de vista 

epidemiológico. Sabe-se que o processo de produção de doenças é determinado e 

condicionado por uma gama de fatores sociais, econômicas, ambientais, psicossociais, 

culturais entre outros. O conhecimento desses fatores torna-se relevante uma vez que pode 

identificar populações vulneráveis e contribuir para a tomada de medidas de promoção, 

prevenção e controle de fatores de risco ambientais.    

Diante disso, buscou-se encontrar respostas para o seguinte problema de pesquisa: 

Existe associação entre a exposição às emissões atmosféricas industriais e prevalência de 

queixas respiratórias? A prevalência de queixas respiratórias é influenciada por fatores 

sociodemográficos, socioeconômicos, socioambientais e relacionados à saúde? 

As hipóteses testadas nesse estudo foram: A prevalência de queixas respiratórias na 

comunidade do Iguape (exposta) é maior que na comunidade de Nossa Senhora da Vitória 

(não-exposta); Existe associação entre queixas respiratórias e exposição a emissões 

atmosféricas industriais; A prevalência de queixas respiratórias é influenciada por fatores 

sociodemográficos, socioeconômicos, socioambientais e relacionados à saúde. 

Espera-se que os resultados encontrados sejam úteis e forneçam subsídios para a 

elaboração de medidas que visem minimizar os riscos a que a população está exposta, através 

do acompanhamento e controle sistemático dos poluentes do ar e seus efeitos sobre a saúde 

humana na região, contribuindo ainda com o planejamento de ações de saúde ambiental e 

aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.  
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2   OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Estudar a prevalência de queixas respiratórias segundo variáveis sociodemográficas, 

socioeconômicas, socioambientais e relacionadas à saúde em duas comunidades com 

diferentes exposições a emissões atmosféricas industriais no município de Ilhéus, Bahia. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Caracterizar as condições socioambientais das áreas exposta e não exposta a emissões 

atmosféricas industriais;  

b) Comparar a prevalência de queixas respiratórias entre as comunidades exposta e não-

exposta a emissões atmosféricas industriais;  

c) Verificar a existência de associação entre prevalência de queixas respiratórias e variáveis 

sociodemográficas, socioeconômicas, socioambientais e relacionadas à saúde;  

d) Estimar a probabilidade de ocorrência de queixas respiratórias em função de variáveis 

sociodemográficas, socioeconômicas, socioambientais e relacionadas à saúde; 

e) Descrever a distribuição espacial da prevalência de queixas respiratórias na comunidade do 

Iguape. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Poluição atmosférica industrial 

 

 

A poluição atmosférica pode ser definida como a presença de substâncias estranhas na 

atmosfera, resultantes da atividade humana ou de processos naturais, em concentrações 

suficientes para interferir direta ou indiretamente na saúde, segurança e bem estar dos seres 

vivos. Há três principais fontes de poluição do ar a partir de atividades humanas: fontes fixas, 

móveis e agrossilvopastoris (ELSON, 1992). 

Os veículos automotores são as principais fontes móveis de poluentes atmosféricos 

devido a expansão da indústria automobilística e deficiência dos sistemas de transporte de 

massa. As fontes fixas lançam poluentes à atmosfera por um ponto específico, fixo, como uma 

chaminé, por exemplo, resultantes dos processos produtivos industriais e dos processos de 

geração de energia. As atividades agrossilvopastoris emitem para a atmosfera diversos tipos 

de poluentes associados a queimadas e incêndios florestais, à movimentação do solo e 

pulverização de fertilizantes e agrotóxicos (BRASIL, 2009). 

Os primeiros sinais de poluição do ar de origem antropogênica, ocorreram na era pré-

cristã, quando o carvão mineral era usado como combustível e nas cidades onde ocorriam 

essas práticas o ar já apresentava sinais de poluição. A partir da Revolução Industrial, 

surgiram novas fontes de poluição do ar devido à queima de combustíveis fósseis nos motores 

a combustão e nas indústrias siderúrgicas e, mais recentemente, nos veículos automotivos, 

além dos produtos químicos (CANÇADO et al., 2006; COELHO-ZANOTTI, 2007). 

A partir da Revolução Industrial, a poluição atmosférica passou a ser considerada um 

problema ligado à saúde pública. O uso intensivo das novas técnicas ocasionou a diminuição 

da qualidade do ar nos centros urbano-industriais, representando efetivamente um risco à 

saúde da população. Inicialmente, esse risco estava limitado aos trabalhadores, como os que 

atuavam nas minas de carvão. Muitos deles morriam devido às intoxicações causadas pelo ar 
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insalubre do interior das minas. Com a intensificação das atividades urbano-industriais, esses 

episódios adquiriram maior abrangência espacial, atingindo a população das cidades (RUSSO, 

2012). 

Até meados do século XX, pouca ou nenhuma providência era tomada para controlar a 

emissão de poluentes, privilegiando-se a produção industrial em detrimento da qualidade e 

manutenção da vida dos residentes de cidades mais expostas aos problemas de concentração 

de poluentes no ar (DANNI-OLIVEIRA, 2008).       

A conseqüência disso foi a ocorrência de três episódios de elevações abruptas da 

concentração de poluentes do ar ocasionando aumentos da morbimortalidade (Vale do Meuse 

- França, Donora - Pensilvânia – Estados Unidos, e Londres – Inglaterra). Em 1930, na região 

industrial do Vale do rio Meusa - França, após um episódio de inversão térmica, houve 63 

mortes por problemas respiratórios, particularmente crianças e idosos Em 1952, 4 mil pessoas 

morreram em Londres devido à poluição do ar. Em 1948, nos Estados Unidos, 30 pessoas 

morreram e 6 mil permaneceram internadas com problemas respiratórios. Esses episódios 

estimularam a realização de diversos estudos epidemiológicos e experimentais, que 

identificaram os principais poluentes e suas repercussões sobre a saúde (CANÇADO et al., 

2006; BRAGA et al., 2002).    

Nos países em desenvolvimento, os meios de produção industrial, muitas vezes não 

incorporam tecnologia avançada que possibilite dar, a um mesmo nível de produção, uma 

destinação mais adequada aos seus resíduos. As conseqüências recaem sobre as comunidades 

que residem nas proximidades dos parques industriais e se expressam geralmente na forma de 

enfermidades (CARVALHO et al., 1986).  

Atualmente, a produção industrial brasileira caracteriza-se pela intensificação do 

crescimento dos setores industriais mais poluidores, como a metalurgia, química, refino de 

petróleo, minerais não metálicos, entre outros. Esses setores demandam elevado consumo de 

recursos naturais e energia, além de serem geradores de grandes volumes de emissões, 

efluentes e resíduos (BRASIL, 2009). 

No Brasil, desde 1990, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) passou a 

diferenciar padrões primários e secundários de qualidade do ar. Os padrões primários são as 

concentrações de poluentes que, quando ultrapassadas, poderão acarretar danos à saúde da 

população. Os padrões secundários são as concentrações de poluentes abaixo das quais se 

espera o mínimo efeito sobre a saúde da população, da fauna e da flora (CONAMA, 1990). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), os níveis atuais de poluição atmosférica no 

Brasil, a exemplo do que é observado em outros países, são considerados moderados. Esse 
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fato não despreza a preocupação com seus possíveis efeitos sobre a saúde humana. Nos 

últimos anos, um número importante de estudos realizados em diversas cidades tem 

demonstrado que, mesmo dentro dos padrões de qualidade do ar considerados como seguros, 

os incrementos nos níveis de poluição atmosférica estão associados com os efeitos nocivos 

sobre a saúde (BRASIL, 2006).         

 

 

3.2 Efeitos da poluição atmosférica à saúde humana 

 

 

Em uma escala global, são emitidos para a atmosfera grandes quantidades de 

partículas potencialmente prejudiciais e gases que afetam a saúde humana e o meio ambiente 

A crescente industrialização e urbanização têm comprometido a qualidade do ar nos centros 

urbanos. Esses poluentes são provenientes, principalmente, da queima de combustível fóssil 

pelos veículos a motor, processos industriais e queima de combustíveis para geração de 

energia (OMS, 2000).  

Os efeitos deletérios à saúde podem variar desde mudanças bioquímicas e fisiológicas 

a episódios de sinusite, ardência nos olhos, estresse, dispnéia, tosse, além de provocar danos 

ao crescimento infanto-juvenil; aos sistemas circulatório, respiratório e nervoso, e reduzir a 

expectativa de vida. De uma forma abrangente, as propriedades nocivas dos principais 

contaminantes incidem sobre doenças oftálmicas, dermatológicas, cardiovasculares e 

principalmente as respiratórias (GIODA; GIODA, 2006; DERISIO, 1992). 

A exposição à poluição ambiental é uma das grandes causas de doenças respiratórias 

crônicas, sendo a maior causa de exacerbação da asma e de doenças pulmonares obstrutivas 

crônicas (DPOC), influenciando no aparecimento de insuficiência respiratória aguda, 

inflamação e irritação de brônquios e diminuição da função pulmonar (LEBOWITZ, 1996). 

 Vale lembrar o aumento das admissões nas unidades de emergência, das internações 

hospitalares, da mortalidade, das faltas ao trabalho em adultos e do absenteísmo escolar em 

crianças. Todas essas consequências manifestam-se com maior intensidade em crianças, 

idosos, indivíduos portadores de doenças respiratórias e cardiovasculares crônicas e, 

especialmente, nos segmentos mais desfavorecidos do ponto de vista sócio-econômico 

(CANÇADO et al.; 2006, SALDIVA, 2008). 

Vários fatores podem influenciar na exposição à poluição do ar como a concentração 

dos poluentes, o tempo de exposição e a composição química. A localização geográfica, a 
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topografia e as condições metereológicas locais, principalmente no que diz respeito à 

constância, intensidade e direção dos ventos, podem influenciar na concentração e dispersão 

das partículas poluidoras do ar (BARCELLOS et al., 2011; DUCHIADE, 1992). 

Além da poluição atmosférica é necessário considerar outras variáveis como as 

condições socioeconômicas, o consumo do tabaco, exposição a agressores ocupacionais e a 

fatores genéticos. As características socioeconômicas reporta às condições nutricionais do 

indivíduo, à situação de moradia, saneamento básico e grau de instrução. Essas questões 

intimamente relacionadas com a relevância dada aos sintomas respiratórios, bem como ao 

acesso à serviços de saúde (GIODA; GIODA, 2006). 

 

3.2.1 Indústrias moageiras de cacau 

 

Em 2005, as principais empresas moageiras brasileiras de cacau registradas na 

Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC) eram a Cargil, a maior 

processadora da América Latina, com 35% de participação relativa no Brasil, a Barry 

Callibaut e a ADM Joanes cada uma com 25%, a Delf Cacau com 9% e a Indeca com 6% de 

participação (BAHIA, 2006). 

A amêndoa de cacau submetida à primeira transformação nestas moageiras resulta na 

produção de liquor, manteiga e torta de cacau, que são consideradas matérias-primas para a 

segunda transformação nas indústrias chocolateiras para obtenção de chocolates e/ou produtos 

achocolatados, cosméticos, dentre outros. Em termos de subprodutos, destacam-se as cascas 

obtidas durante o beneficiamento e a película retirada da amêndoa de cacau nas moageiras 

(CARNEIRO et al., 2008).  

Em se tratando da cadeia de suprimentos, a Chadler, atual Barry Calebout, coleta o 

cacau in natura, de suas filiais existentes no país em todo o Brasil para produzir a matéria 

prima que servirá de insumo na produção de chocolates e derivados para outras empresas. 

Todo o processo ocorre da seguinte forma (SILVA et al., 2005): 

1. Com a chegada da carreta de cacau em amêndoas, também denominado Nibs, inicia-se o 

processo de análise e conferência do produto. Caso todos os pré-requisitos sejam 

devidamente atendidos o cacau segue para o silo, local onde é realizada a limpeza; 

2. Logo após ocorre o processo de torrefação (torra-se o cacau). 

3. Descascamento (retira-se à casca da amêndoa), onde este é prensando sendo 

transformado em uma massa consistente que após moldada irá dar origem ao liquor 

(massa de cacau com manteiga de cacau); 
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4. A massa pode ser prensada novamente objetivando obter a manteiga de cacau e a massa 

de cacau separadamente. Além disso, pode ser moída até se transformar em pó. 

5. A massa de cacau e o liquor são ensacados enquanto a manteiga de cacau é armazenada 

em caixas. Findo o processo o material segue para ser armazenado em estoques e 

posteriormente são entregues aos clientes. 

As indústrias moageiras de cacau são consideradas de médio potencial poluidor. As 

emissões aéreas da Chadler são complexas, provavelmente englobando compostos orgânicos, 

principalmente hidrocarbonetos. Dados específicos e detalhados sobre a caracterização das 

emissões atmosféricas das moageiras de cacau presentes no Distrito Industrial de Ilhéus não 

foram disponibilizadas (BRASIL, 2006; CARVALHO et al., 1986).  

 

3.2.2 Repercussões clínicas ocasionadas pelos poluentes atmosféricos 

 

A composição das partículas em suspensão é complexa e altamente variável, 

dependendo da natureza das fontes de emissão. Os principais poluentes atmosféricos que 

ocasionam repercussões clínicas decorrentes da exposição são material particulado, óxidos de 

nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio e monóxido de carbono. 

O material particulado (MP) é uma mistura de partículas líquidas e sólidas em 

suspensão no ar. Podem ter várias origens, entre elas a combustão, a exaustão de automóveis, 

a poeira de estradas, campos, erosão dos solos e lugares com construção. É maior causador de 

efeitos adversos à saúde entre os poluentes presentes no ar, pois apresenta a importante 

característica de transportar gases adsorvidos em sua superfície até as porções mais distais das 

vias aéreas. Muitos desses compostos e metais adsorvidos são carcinogênicos (CANÇADO et 

al., 2006; GIODA; GIODA, 2006; ROSEIRO, 2003; OMS, 2000). 

O tamanho da partícula inalada é importante porque determina a região de deposição 

nas diferentes partes do organismo. As partículas grandes se depositam nas vias aéreas 

superiores, enquanto as pequenas são depositadas nas vias aéreas inferiores, podendo atingir 

os alvéolos pulmonares. A combustão de materiais fósseis, incluindo gás natural, gera 

partículas finas, que tem sido associado a mortes prematuras, mais visitas e internações 

hospitalares, agravamento ataques de asma, tosse, falta de ar e respiração dolorosa, bronquite 

crônica, diminuição da função pulmonar, absenteísmo ocupacional e escolar (ROSEIRO, 

2003; IMPACTO, 2013). 

Outro importante poluente é o NOx, termo genérico que engloba os óxidos de 

nitrogênio, gases altamente reativos contendo nitrogênio e oxigênio em proporções variáveis. 
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Os dois mais importantes na poluição do ar são: monóxido de nitrogênio (NO) e o dióxido de 

nitrogênio (NO2). Eles se originam a partir da combustão de combustíveis fósseis. O NO 

quando puro não representa perigo à saúde humana, entretanto ele se oxida facilmente a NO2, 

reage com todas as partes do corpo expostas ao ar (pele e mucosas) e provoca lesões celulares 

(GIODA; GIODA, 2006).  

A exposição pode levar ao agravamento das doenças respiratórias crônicas, reduzir a 

capacidade imunológica do sistema respiratório, irritação das vias aéreas, redução da função 

pulmonar, agravamento de alergias respiratórias e asma, e lesões celulares (IMPACTO, 

2013).  

O dióxido de enxofre (SO2) origina-se primariamente da queima de combustível fóssil 

e da combustão industrial de óleo e carvão contendo enxofre. O SO2 na presença de outros 

compostos químicos e luz solar pode gerar poluentes ácidos, tais como o ácido sulfúrico e os 

sulfatos. Uma vez lançado na atmosfera, pode ser transportado para regiões distantes das 

fontes primárias de emissão, o que aumenta sua área de atuação (CANÇADO et al., 2006; 

HECS, 2001). 

O gás SO2 ao se dissolver na secreção úmida da mucosa respiratória transforma-se em 

ácido sulfuroso e/ou sulfúrico. A exposição a altas concentrações irrita todo o sistema 

respiratório provocando danos ao tecido pulmonar. Pode causa doenças respiratórias, 

alterações na defesa pulmonar e agravamento de doença cardiovascular preexistente (GIODA; 

GIODA, 2006; ROSEIRO, 2003).  

Com relação ao Ozônio (O3), vale ressaltar que o troposférico e o estratosférico são 

distintos.  O primeiro nos protege dos raios ultravioletas do sol, enquanto o último interage na 

atmosfera na presença do calor e da luz solar e pode causar danos à saúde e ao meio ambiente. 

O O3 presente na troposfera é formado por uma série de reações catalisadas pela luz do sol 

(raios ultravioleta) envolvendo, como precursores, óxidos de nitrogênio (NOx) e 

hidrocarbonetos, derivados das emissões de veículos, indústrias e usinas termoelétricas 

(CANÇADO, 2003; GIODA; GIODA, 2006). 

A exposição ao O3 pode causar sintomas irritativos nas vias aéreas superiores e 

inferiores, tosse, falta de ar, náusea, mal estar, dor de cabeça, aumento da resposta brônquica à 

alergia, e diminuição da função pulmonar. Também está relacionada ao aumenta do número 

de hospitalizações por asma e doenças respiratórias (ROSEIRO, 2003). 

O Monóxido de carbono (CO) é um gás tóxico, incolor e inodoro, resultante do 

processo de combustão tanto em fontes móveis, motores à gasolina, diesel ou álcool, quanto 

de fontes fixas industriais. O principal efeito na saúde está associado à capacidade de 
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transporte de O2 pela hemoglobina (Hb). O CO apresenta afinidade pela Hb 240 vezes maior 

que a do oxigênio (O2). Isso faz com que uma pequena quantidade de CO possa saturar 

grande quantidade de moléculas de Hb, diminuindo, assim, a capacidade da Hb de transportar 

O2 (CANÇADO, 2003). 

A exposição ao CO pode causar dor de cabeça, fadiga e sintomas iguais ao da gripe, 

efeitos cardíacos diversos que incluem a diminuição da tolerância à atividades físicas. Essa 

tolerância também é reduzida em portadores de DPOC. As manifestações neurológicas são 

mudanças na percepção visual e auditiva, da função psicomotora, destreza, vigilância e 

orientação temporal (ROSEIRO, 2003). 

 

 

3.3 Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica  

 

 

3.3.1 Conceito 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a definição de DPOC varia entre os 

diversos estudos. Prefere-se uma abordagem que utilize a denominação DPOC e não os 

termos individuais (bronquite crônica e enfisema pulmonar) apesar de serem relatadas 

diferenças nas taxas de prevalência quando são utilizadas diferentes definições. A Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) a define com base em critérios 

espirométricos, através da utilização do volume expiratório forçado num segundo (FEV1) e da 

sua relação com a capacidade vital forçada (FVC), após broncodilatador (FEV1/FVC <70) 

(OMS, 2008). 

A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia conceitua DPOC como, 

 

 uma enfermidade respiratória prevenível e tratável, que se caracteriza pela presença 

de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. A obstrução do 

fluxo aéreo é geralmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória 

anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada 

primariamente pelo tabagismo (SBPT, 2004b, p.1). 

 

O processo inflamatório crônico pode produzir alterações dos brônquios (bronquite 

crônica), bronquíolos (bronquiolite obstrutiva) e parênquima pulmonar (enfisema pulmonar). 

A predominância destas alterações é variável em cada indivíduo, tendo relação com os 
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sintomas apresentados. Embora a doença comprometa os pulmões, ela também produz 

conseqüências sistêmicas significativas (SBPT, 2004b). 

Para fins de informação, a bronquite crônica é definida clinicamente pela presença de 

tosse e expectoração na maioria dos dias por no mínimo três meses/ano durante dois anos 

consecutivos. O enfisema pulmonar é definido anatomicamente como aumento dos espaços 

aéreos distais ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares (BRASIL, 2010). 

 

3.3.2 Epidemiologia  

 

A DPOC é um importante problema de saúde pública nos indivíduos com mais de 40 

anos. É a quarta causa de mortalidade e representa 4,8% dos óbitos em todo o mundo. Em 

2030, alcançará sétimo lugar em termos de peso de doença a nível mundial, segundo 

previsões. Calcula-se que a prevalência varie entre 4% e 20% nos adultos com mais de 40 

anos, com um aumento considerável por idade, sobretudo entre os fumantes (BRASIL, 2010, 

OMS, 2008).  

Até pouco tempo, grande parte dos dados disponíveis sobre a DPOC provinha de 

países desenvolvidos. Mesmo nestes países, essas informações são subestimadas, pois a 

doença não costuma ser diagnosticada senão quando já é clinicamente aparente e está 

moderadamente avançada. A prevalência costuma ser superior aos dados oficiais divulgados 

pelas autoridades de saúde (OMS, 2008).  

O Estudo PLATINO, desenvolvido na cidade de São Paulo, realizou espirometrias em 

1.000 pessoas. Os resultados mostraram que a prevalência de DPOC era de 15,6% em pessoas 

acima de 40 anos, correspondendo a 18% dos homens e 14% das mulheres e que aumenta 

com a idade. Vinte e cinco por cento dos fumantes eram portadores da doença. Desse modo, 

estima-se que existam 7,5 milhões de pessoas com DPOC no Brasil (BRASIL, 2010; SBPT, 

2004b). 

Em 2003, foi a quinta maior causa de internamento no SUS, em maiores de 40 anos, 

com 196.698 internações e gasto aproximado de 72 milhões de reais. Nos últimos 20 anos, 

vem ocorrendo um aumento do número de óbitos por DPOC, em ambos os sexos, tendo a taxa 

de mortalidade passado de 7,88/100.000 habitantes na década de 1980, para 19,04/100.000 

habitantes na década de 1990, com um crescimento de 340% (SBPT, 2004b).  
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3.3.3 Sintomas 

 

A presença dos sintomas pode ser variável em pacientes com DPOC. É uma desordem 

progressiva que necessariamente passa pelos estágios leve a moderada, antes de se tornar 

severa. A doença leve pode ocorrer em pacientes completamente assintomáticos. Na 

moderada, o paciente pode apresentar uma gama de sintomas respiratórios embora existam 

poucos sinais clínicos. A severa caracteriza-se por uma piora nos sintomas, podendo surgir 

complicações (BTS, 1997). Os principais sintomas respiratórios crônicos (tosse, expectoração, 

sibilância e dispnéia) são:  

 

a) Tosse 

 

A tosse é o sintoma mais encontrado, pode ser diária ou intermitente, preceder a 

dispnéia ou aparecer simultaneamente a ela. A tosse crônica com expectoração é um dos 

principais sintomas encontrados na fase inicial da doença. É caracterizada pelo início 

insidioso da produção de secreção, que ocorre inicialmente pela manhã, mas pode progredir 

ao longo de todo o dia. Esse sintoma podem ocorrer muitos anos antes do desenvolvimento de 

limitação ao fluxo aéreo. É tão freqüente que muitos pacientes tabagistas a ignoram por 

considerar como “pigarro do fumante” (BTS, 1997; SBPT, 2004b). 

 

b) Expectoração 

 

A expectoração é um dos sintomas que envolve os sistemas respiratório e circulatório, 

podendo ocorrer de qualquer padrão. É característico na bronquite crônica devido a constante 

irritação das vias aéreas, resultando em hipersecreção de muco e inflamação. Pode variar de 

um caráter mucoso ao aspecto mucopurulento ou francamente purulento. Os dois últimos 

sugerem a ocorrência de infecção broncopulmonar intercorrente ( CARDOSO; BETHLEM, 

2001; OMS, 2008).  

 

c) Sibilância 

 

Os sibilos à expiração forçada podem ser detectados no curso da doença. Essa 

alteração é  observada claramente nas formas mais avançadas e com predomínio do 

componente enfisematoso. O diagnóstico diferencial deve ser feito com asma ou outras 

condições que podem se assemelhar à DPOC descompensada como bronquiectasias, 

bronquiolites ou insuficiência cardíaca (BRASIL, 2010; LOKKE et al. apud LOIVOS, 2009).  
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d) Dispnéia (falta de ar) 

 

À medida que a obstrução aérea evolui, pode surgir  dispnéia, podendo interferir com 

as atividades diárias do paciente. É o principal sintoma associado à incapacidade, redução da 

qualidade de vida e pior prognóstico.  Muitos pacientes só a referem numa fase mais avançada 

da doença, pois atribuem parte da incapacidade física ao envelhecimento e à falta de 

condicionamento físico. Torna-se mais aparente com a piora do quadro obstrutivo, ocorrendo 

aos esforços menores e mesmo ao repouso (BTS, 1997; SBPT, 2004b). 

 

3.3.4 Fatores de risco 

 

O desenvolvimento da DPOC depende de diversos fatores. A interrelação entre os 

elementos externos e individuais desencadeia a resposta inflamatória que conduz às alterações 

patológicas responsáveis pelo quadro clínico. Mesmo evitando-se os fatores de risco, a doença 

se manifesta por várias décadas, devido ao seu desenvolvimento insidioso (BAGATIN et al., 

2006; OMS, 2008).  

 Está bem definido na literatura que o principal fator de risco para  o desenvolvimento 

da DPOC é o tabagismo. Os fumantes apresentam maior prevalência de sintomas respiratórios 

e anormalidades funcionais pulmonares em comparação com indivíduos que nunca fumaram. 

O risco de desenvolvimento de doença em fumantes está relacionado à dose, idade do início e 

quantidade de maços consumidos. A exposição passiva a fumaça do cigarro também pode 

contribuir para o aparecimento  da doença (MENEZES, 1997). 

Embora o fumo seja considerado o principal fator de risco, muitos outros fatores 

parecem estar associados com esta doença e ainda há vários pontos obscuros no seu 

desenvolvimento (MENEZES, 1997). A Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia 

classifica os fatores de risco em fatores externos e fatores individuais (Figura 1).  

 

Fatores de risco para DPOC 

Fatores externos Fatores individuais 

 Tabagismo  Deficiência de alfa-1 antitripsina 

 Poeira ocupacional  Deficiência de glutationa transferase 

 Irritantes químicos  Alfa-1 antiquimiotripsina 

 Fumaça de lenha  Hiper-responsividade brônquica 

 Infecções respiratórias graves na 

infância 

 Desnutrição 

 Condição socioeconômica  Prematuridade 
Figura 1 – Fatores de risco para DPOC 

Fonte: SBPT, 2004a. 
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3.4 Estudos de prevalência de doenças respiratórias 

 

 

A maior parte dos estudos sobre os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde foi 

conduzida nos países mais desenvolvidos. A utilização desses resultados como base de estudo 

para outros locais do mundo torna-se inviável, pois os países desenvolvidos apresentam 

características meteorológicas, composição físico-química dos poluentes e perfis 

socioeconômicos bastante distintos das demais regiões do planeta (MOURA et al., 2008). 

No Brasil, muitos estudos que avaliam a poluição atmosférica e doenças respiratórias 

foram desenvolvidos em grandes centros urbanos, tais como São Paulo, Rio de Janeiro e 

Curitiba. Entretanto, pouco tem sido estudado sobre os efeitos da poluição do ar, 

predominantemente gerada pela atividade industrial e pela frota de veículos fora da 

abrangência geográfica de grandes centros metropolitanos (NASCIMENTO et al., 2006).

 Essas pesquisas são fundamentais para gerar um panorama nacional, no entanto só 

permitem desagregar as informações até o nível dos estados. Tornam-se necessários a 

realização de inquéritos de saúde de alcance local e regional para dar conta do conhecimento 

sobre as diversas realidades. Pesquisas epidemiológicas de base populacional em municípios 

de pequeno e médio porte são ainda escassas na literatura nacional, que poderiam contribuir 

para o planejamento de medidas de prevenção e programas de intervenção (BERNAT , 2008).

 Os problemas ambientais relacionados à poluição do ar são considerados complexos, 

devido às questões de ordem qualitativa e quantitativa de emissões, dispersão de poluentes e 

características topográficas das regiões. Em função dessas dificuldades, tem sido 

desenvolvido alguns trabalhos que associam a prevalência de queixas respiratórias à 

exposição a poluição atmosférica, por comparação de áreas próximas às instalações 

industriais com áreas não fabris (BRASIL, 2006; CARMO et al., 1990, CARVALHO et al., 

1986; CARVALHO et al., 1988).  

Carvalho et al. (1986) realizaram um estudo de prevalência sobre doenças respiratórias 

numa população de 1.562 indivíduos expostos aos efluentes aéreos de uma fábrica de 

chocolate, residentes no bairro de Roma, Salvador, Bahia. Uma população de 1.351 

indivíduos de uma área sem estabelecimentos fabris poluidores, residentes no bairro de 

Tororó, foi tomada como referência. Foi aplicado um questionário geral para verificar a 

prevalência global de doenças respiratórias. Um questionário específico sobre sintomatologia 

respiratória crônica, elaborado pela Medical Research Council (MRC) da Inglaterra, foi 
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aplicado nos indivíduos de 50 anos ou mais. As taxas de prevalência de queixas sugestivas de 

DPOC e de outras doenças do aparelho respiratório foram mais elevadas na área exposta que 

na área de referência, em todas as faixas etárias consideradas. A qualidade do ar foi citada 

como responsável pela causa ou piora de doenças pelos moradores de Roma, com uma 

freqüência três vezes maior do que pelos moradores da área de referência. 

Utilizando a mesma área e instrumento de pesquisa citada anteirormente, Carvalho et 

al. (1988) compararam as taxas de prevalência de doenças do aparelho respiratório, 

especialmente DPOC, referidas pela população do bairro de Roma, em dois pontos no tempo: 

1984 e 1987. Em 1984 foram investigados 1.562 indivíduos, e em 1987, 1.380 pessoas. No 

período de 1984 a 1987 para o total de residentes na área, observou-se um aumento de 30% 

nas taxas de prevalência de queixas compatíveis com DPOC, e 40% para as demais doenças 

respiratórias. Nos indivíduos com mais de 50 anos, as queixas de DPOC aumentaram de 

10,8% para 21,6%. Além disso, houve um aumento na consultas médicas devido a problemas 

respiratórios.    

Um estudo de prevalência de queixas respiratórias foi realizado na cidade de Feira de 

Santana,Bahia, e abrangeu dois bairros situados, próximo ao distrito industrial do Subaé: 

Tomba e Muchila. Foram visitadas 873 pessoas no bairro Tomba e 674 pessoas em Muchila. 

A metodologia e os questionários utilizados foram semelhantes ao aplicados nos dois estudos 

anteriores. Detectou-se que a freqüência de queixas respiratórias naquelas áreas era similar ao 

de duas zonas industriais da cidade de Salvador e superiores a de duas outras zonas não 

expostas à poluição. A alta freqüência de queixas respiratórias encontradas foi atribuída aos 

altos níveis de poluição observados no distrito industrial (CARMO et al., 1990). 

Com o objetivo de verificar a prevalência de sintomas respiratórios na população de 

Ribeirão Preto, São Paulo, Ramos (1983) aplicou um questionário padronizado MRC numa 

amostra de 3.353 indivíduos de mais de três anos de idade. Os resultados evidenciaram que a 

tosse foi referido por 19,4% dos indivíduos entrevistados do sexo masculino e por 12% do 

sexo feminino. Em ambos os sexos, houve maior referência de tosse  nos grupos etários 

maiores. A prevalência dos sintomas sugestivos de asma brônquica foi de 2,4% para o sexo 

masculino e de 3,4% para o sexo feminino. Dispnéia (falta de ar) com limitação funcional foi 

relatada em 0,96% dos homens e 2,48% das mulheres. 

Aguiar et al. (1989) compararam duas populações de estudantes de Medicina que 

viviam em ambientes com diferentes níveis de poluição atmosférica. Foram entrevistados 624 

alunos localizados na cidade de São Paulo (área poluída) e 206 alunos de Campo Grande – 

Mato Grosso do Sul (área não poluída). O questionário epidemiológico utilizado foi o ATS-
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DLD 78 (American Thoracic Society (ATS) and Division of Lung Diseases (DLD) 

questionnaire), traduzido para o português, com pequenas modificações. A prevalência de 

tosse apresentou aumento com a idade nas duas populações. A prevalência de expectoração, 

tosse e expectoração, dispnéia e doenças torácicas também foram semelhantes em ambas. Os 

resultados sugerem uma maior morbidade das doenças respiratórias na população vivendo em 

área poluída. 

Um estudo transversal, de base populacional, foi desenvolvido a fim de investigar a 

prevalência de doença pulmonar referida entre idosos segundo características 

sociodemográficas, econômicas, estilo de vida, mobilidade física e condições de saúde. 

Participaram do estudo 1.957 idosos, de seis municípios do estado de São Paulo. As 

informações foram obtidas por meio de questionário, composto por questões fechadas, semi-

abertas e abertas, organizadas em blocos temáticos. Dos entrevistados, cerca de 7% referiram 

doença pulmonar. Não houve associação entre doença pulmonar referida e vacinação contra 

influenza. A partir da análise ajustada foi possível identificar os seguintes fatores 

independentemente associados à referência da doença: tabagismo; uso de medicamentos; 

auto-avaliação do estado de saúde atual como ruim ou muito ruim; e depressão, ansiedade ou 

problemas emocionais (FRANCISCO et al., 2006). 

Objetivando determinar a prevalência de bronquite crônica e fatores de risco 

associados em uma área urbana (Pelotas) do sul do Brasil, Menezes et al. (1994) fizeram um 

estudo transversal envolvendo 1053 pessoas com 40 anos ou mais. Utilizou-se como 

instrumento de pesquisa, o questionário ATSDLD- 78 adaptado para atender as condições 

locais. A prevalência de bronquite crônica nos entrevistados foi de 12,7%. O estudo mostrou 

que quatro fatores de risco potencialmente evitáveis tiveram associação significativa com a 

bronquite crônica: baixas condições socioeconômicas, baixa escolaridade, tabagismo, e 

doenças respiratórias na infância.  

Um estudo transversal de base populacional em Lages, Santa Catarina, verificou a 

prevalência de sintomas de bronquite crônica, falta de ar e chiado no peito e os fatores 

associados em adultos de 20-59 anos de idade (n = 2.051). As prevalências de bronquite 

crônica, falta de ar e chiado no peito foi de 5%, 35,7% e 20,2%, respectivamente. Análises 

ajustadas mostraram presença de bronquite crônica associada a baixa escolaridade, fumar 10 

ou mais pacotes de cigarros ao ano e internação por problemas de pulmão na infância. 

Presença de chiado no peito associou-se ao sexo feminino, escolaridade, renda familiar, cor da 

pele, história de internação por problemas de pulmão na infância, ser fumante e trabalhar com 

poeira ou pó. Falta de ar associou-se ao sexo feminino, escolaridade, renda familiar, cor da 
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pele, historia de internação por problemas de pulmão na infância, ser fumante e trabalhar com 

poeira ou pó (BERNAT, 2008). 

Carandina (1986) investigou a prevalência de alguns sintomas e de associações 

sugestivas de asma brônquica, bronquite crônica e DPOC numa amostra de 12% da população 

urbana de Botucatu, São Paulo. Das 7.075 pessoas, foram indentificados 525 indivíduos com 

sintomas sugestivos de doença respiratória crônica inespecífica. O questionário utilizado foi o 

ATS-DLD-78, aplicado por entrevistadores leigos. Os sintomas mais freqüentes no sexo 

masculino foram: tosse, expectoração e chiado, cuja prevalência foi de 6,2%, 5,4% e 5,3%, 

respectivamente. No sexo feminino foram: tosse, chiado, dispnéia e rinite alérgica, cuja 

prevalência foi de 4,7%, 4,7%, 4,2% e 4,0%, respectivamente. A maior prevalência de 

sintoma respiratórios foi detectada entre os maiores de 50 anos e menores de 15 anos de 

idade. 

Com o objetivo de estudar a prevalência de sinais e sintomas respiratórios e sua 

possível relação com a proximidade da fábrica de cimento, Augusto-Junior (2012) realizou 

um estudo de prevalência, de base populacional, na população urbana de Cezarina, Goiás. Os 

critérios de inclusão foram indivíduos residentes há mais de 10 anos na cidade e idade acima 

de 20 anos. O instrumento utilizado foi adaptado do questionário de MRC para a pesquisa de 

sinais e sintomas respiratórios. A prevalência de tosse foi de 23,1%, expectoração 22,8%, falta 

de ar 29,3% e chiado no peito 17,9%. Tabagismo foi referido por 16,6% dos entrevistados. O 

tabagismo apresentou correlação moderada com os sinais e sintomas respiratórios. O local e o 

tempo de moradia não tiveram associação com os sinais e sintomas. 

 Nascimento (2007) desenvolveu um estudo de prevalência em Joaçaba, Santa 

Catarina, com o objetivo de estimar a prevalência de problemas respiratórios relacionados à 

DPOC e os fatores associados na população adulta. A amostra envolveu 828 indivíduos. O 

instrumento utilizado foi uma entrevista estruturada, a fim de obter informações sobre 

sintomas sugestivos de DPOC e possíveis associações com variáveis demográficas, 

socioeconomicas e tabagismo. A prevalência de bronquite crônica, chiado no peito e falta de 

ar foram 2,6%, 10,2% e 21,9%, respectivamente. Para o desfecho bronquite crônica, 

apresentar mais de oito anos de estudo mostrou-se um fator de proteção, enquanto que ser 

fumante destacou-se como um fator de risco. Para chiado no peito, ter 50 anos ou mais e ser 

fumante atual mostraram ser fatores de risco. Ao se analisar a presença de falta de ar, ser 

mulher e ser fumante atual mostrou-se como fatores de risco independentes. Por outro lado, 

apresentar mais de oito anos de estudo mostrou-se um fator de proteção, independente da falta 

de ar. 
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Um grande estudo multicêntrico, denominado Projeto PLATINO (Projeto Latino-

Americano de Investigação em Obstrução pulmonar) foi realizado em cinco grandes centros 

da América Latina: São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Montevidéu (Uruguai), 

Santiago (Chile) e Caracas (Venezuela). O projeto teve como objetivos principais verificar a 

prevalência da DPOC nesses centros e analisar a associação entre DPOC e alguns fatores de 

risco. Os resultados evidenciam que prevalência da DPOC em Montevidéu, Uruguai (19,7%), 

foi mais do que o dobro da observada na Cidade do México (7,8%). A prevalência de 

bronquite crônica apresentou maior valor no Chile (6,9%) e menor na Venezuela (2,8%). O 

chiado no peito foi mais prevalente no Chile (35,0%) e apresentou menor valor no México 

(17,1%) Com relação ao sintoma de falta de ar, as prevalências no Chile (55,2%), México 

(55,5%), Uruguai (42,7%) e Venezuela (50,6%) foram expressivamente maiores que os 

relatados nas demais localidades (MENEZES et al., 2004). 

Hewitt et al. (2005) realizou um estudo na Inglaterra, para avaliar a prevalência de 

sintomas respiratórios, em um população com mais de 75 anos, e sua associação com a 

mortalidade. Um total de 14.458 pessoas participou da pesquisa e respondeu perguntas sobre 

três sintomas respiratórios: tosse, expectoração e chiado no peito. A prevalência de respostas 

positivas para cada uma das perguntas foi estimado em função da idade, sexo, hábito de 

fumar, e condições socioeconômicas. Os resultados identificaram que, tosse com catarro, em 

manhãs de inverno, apresentou uma prevalência de 27,0%; a prevalência de catarro, em 

qualquer hora do dia ou da noite, durante o inverno, foi de 16,5%; chiado no peito teve uma 

prevalência de 14,3%. 

Uma pesquisa desenvolvida em Varmland, na Suécia, objetivando identificar a 

prevalência de sintomas respiratórios, asma e DPOC. Foram realizados dois estágios, o 

primeiro correspondeu ao estudo transversal e o segundo a validação clínica. A pesquisa 

envolveu 4.814 indivíduos de 18 a 70 anos de idade, sendo que 206 confirmaram a validação 

clínica. A prevalência de chiado, falta de ar e expectoração foi de 8,0%, 11,4% e 14,1%, 

respectivamente. No total, mais de 40,0% dos entrevistados relataram pelo menos um sintoma 

respiratório. O tabagismo foi mais comum entre as mulheres (22,7%) do que entre os homens 

(20,3%). A asma apresentou prevalência de 8,2% e DPOC 2,1% (HASSELGREN et al., 2001) 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

4.1 Natureza da pesquisa 

 

 

Trata-se de um estudo epidemiológico observacional, transversal, descritivo com 

abordagem quantitativa. Estudos epidemiológicos com distintas abordagens têm sido 

utilizados com o objetivo de se examinar a associação entre a exposição à poluição do ar e 

seus efeitos na saúde da população. Um deles é o estudo transversal, que têm sido empregado 

e colaborado no estudo dos efeitos adversos à saúde relacionados com a poluição atmosférica 

(CASTRO et al., 2003). 

Estudo transversal, também conhecido como estudo seccional ou de prevalência, trata-

se do estudo epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo momento 

histórico. Tal modalidade de pesquisa epidemiológica tem sido também referida como 

“estudo de prevalência ou estudo seccional”. Algumas vezes não são considerados como 

estratégias que possam testar hipóteses sobre vínculos causais entre eventos. Ainda assim, 

sempre e possível testar a existência de associações de freqüência, ou estatísticas, entre o 

agravo e a exposição nos indivíduos pesquisados (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 

2003; MEDRONHO, 2006). 

 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

 

Foi respeitada a Resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS), que define 

as questões éticas para pesquisas envolvendo seres humanos. A participação dos sujeitos 

ocorreu de forma voluntária, mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice A), após receber as informações sobre os objetivos da 



39 

 

 

 

pesquisa e a garantia de sigilo sobre a fonte de informação. A projeto de pesquisa foi precedido 

de consentimento do gestor municipal da saúde de Ilhéus e submetido à apreciação do Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), obtendo 

aprovação favorável à sua realização, em 25 de maio de 2012 sob o número do parecer 26851 

(ANEXO A). 

 

 

4.3 Área de estudo 

 

 

4.3.1 Iguape e Nossa Senhora da Vitória 

 

O estudo foi realizado em dois bairros do município de Ilhéus: Nossa Senhora da 

Vitória (NSV) e Iguape. O Iguape situa-se na zona norte do município, nas proximidades do 

Distrito Industrial de Ilhéus e às margens do Rio Almada. Para fins de controle foi escolhido o 

NSV, situado na zona sul. A determinação do bairro de referência baseou-se na maior 

distância em relação ao distrito industrial e, aparentemente, ter características sociais, 

econômicas e ambientais semelhantes ao Iguape (Figura 2). 

O município de Ilhéus situa-se no litoral sul da Bahia, estando localizado entre os 

paralelos de 14º26’ Sul e a linha da costa e entre os meridianos de 39º 02' e 39º 30' Oeste. 

Possui área da unidade territorial de 1.760,004 km
2
, uma população total de 184,236 

habitantes e densidade demográfica de 104,68 habitantes por km
2
. Limita-se ao norte com os 

municípios de Aurelino Leal, Itacaré e Uruçuca, ao sul com o município de Una, ao sudoeste 

com Itabuna e Buerarema, ao oeste com ltajuípe e Coarací, ao noroeste com Itapitanga e ao 

leste com o Oceano Atlântico (IBGE, 2012). 

A área é cortada pelos rios Almada, ao norte, o Cachoeira, no centro, Santana e 

Acuipe, ao Sul, sendo todos de regime permanente. Possui um clima tropical úmido com 

médias pluviométricas anuais entre 2000mm e 2400mm, bem distribuídos ao longo do ano, 

sendo durante o verão o período de maior precipitação. Possui temperatura média anual de 

24.7°C. Em relação à vegetação, o município tem quase sua totalidade coberta pela Mata 

Atlântica Sul Baiana (SANTANA et al., 2003). 

De acordo com Bittencourt et al. (2000), a região estudada está situada dentro da Zona 

de Divergência da Célula Anticiclônica Semi-Estacionária do Atlântico Sul. Durante o 

inverno, localiza-se a aproximadamente 20°S, enquanto que no verão ela migra em  direção 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C
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ao equador (13°S). Este padrão de circulação permite que, na costa do estado da Bahia, 

predominem ventos de nordeste durante o verão e o inverno, devido à migração da célula em 

direção sul e ao avanço de frentes frias, os ventos predominantes sejam de sudeste, gerando 

um padrão de ondas nesse sentido, além dos ventos de leste que sopram durante o ano inteiro.  

A área urbana é dividida em quatro partes: zona norte, zona oeste,centro e zona sul. 

Nas zonas norte e oeste está concentrada a maior parte dos galpões e indústrias da cidade. No 

bairro Iguape, na zona norte, está localizado o distrito industrial e o pólo de informática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 2 - Mapa de localização dos bairros Iguape e NSV no município de Ilhéus, Bahia. 
                   Fonte: Elaborado por Gil Reuss. 
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4.3.2 Distrito Industrial de Ilhéus 

 

O Distrito Industrial de Ilhéus, contíguo ao bairro Iguape, situa-se a nordeste do 

município, às margens da rodovia BA-262 (Ilhéus/Uruçuca), distando 7 km do centro urbano 

e 28 km do município de Itabuna. Abriga unidades industriais do segmento eletro-eletrônico 

(equipamentos para comunicação e informática), além de empresas de setores como 

confecções, alimentos e serviços. Apresenta área total de 3.498.020,71m
2

 , composta por: 

917.438,10m
2 

de área ocupada, 903.959,49m
2

 de área disponível e 1.676.623,12m
2

 de área de 

infraestrutura (SUDIC, 2012). 

A implantação do distrito industrial surge por volta da década de 1960, quando a 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) cria uma pasta de incentivos 

financeiros a fim de apoiar projetos de desenvolvimento da iniciativa privada na região 

Nordeste, visando a desconcentração econômica e diversificação produtiva. Muitas empresas 

de capital nacional operaram na região, mas não tiveram fôlego para resistir a todas as crises 

cíclicas do cacau e ao poder das multinacionais que atuam no ramo. O distrito poderia ser 

resumido no pólo moageiro de cacau. Com a queda brusca da produtividade regional pós-crise 

de 1989, três das cinco multinacionais que atuam no ramo continuam instaladas em Ilhéus 

(NOIA, 2011). 

O maior parque moageiro do país encontra-se em funcionamento na Bahia. As quatro 

principais empresas moageiras instaladas no sul da Bahia representam 80% das empresas 

alocadas no Brasil. Três delas possuem sede no Distrito Industrial de Ilhéus: Cargil, Barry 

Callibaut e a ADM Joanes. Em 2005, as principais moageiras brasileiras de cacau registradas 

na Associação das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC) eram a Cargil, a maior 

processadora da América Latina, com 35% de participação relativa no Brasil, a Barry 

Callibaut e a ADM Joanes cada uma com 25%, a Delf Cacau com 9% e a Indeca com 6% de 

participação (RIBEIRO apud BORBA, 2007; BAHIA, 2006). 

 

 

4.4 População de estudo 

 

 

O estudo abrangeu duas unidades de saúde situadas na sede do município. O Centro de 

Saúde do Iguape se localiza no bairro Iguape e engloba, na mesma estrutura-física, a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) e a Unidade de Saúde da Família (USF), possuindo, portanto, duas 
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equipes de saúde. A pesquisa teve como unidade geográfica o território de abrangência da 

Unidade de Saúde da Família. 

A USF Nossa Senhora da Vitória se localiza no bairro que dá nome à unidade de 

saúde. Engloba na mesma estrutura-física, três equipes de saúde denominadas: USF Nossa 

Senhora da Vitória I, USF Nossa Senhora da Vitória II e USF Nossa Senhora da Vitória III. A 

pesquisa teve como unidade geográfica o território de abrangência da USF Nossa Senhora da 

Vitória I, a qual foi escolhida de forma aleatória entre as três. 

Os sujeitos da pesquisa consistiram em indivíduos maiores de 60 anos das 

comunidades Iguape e NSV. O estudo teve os seguintes critérios de inclusão: possuir mais de 

60 anos, de ambos os sexos e residir na área de abrangência da USF respectiva à localidade e 

em microárea coberta por um Agente Comunitário de Saúde (ACS). Os critérios de exclusão 

no estudo foram: incapacidade de responder as perguntas do questionário associado à 

ausência de acompanhante para respondê-las e o não interesse em participar do estudo. 

Optou-se por realizar um censo para se ter uma maior precisão e devido à amostra ter 

sido grande em relação à população total que iria requerer um pequeno esforço adicional. Ao 

realizar o cálculo da amostra, utilizando erro amostral de 3,5% e nível de confiança de 99%, o 

valor da amostra resultante foi de 282. A pesquisa abrangeu um total de 355 idosos, sendo 

117 idosos cadastrados por uma equipe da USF de Nossa Senhora da Vitória e 238 idosos 

cadastrados na USF do Iguape, conforme dados do SIAB de 2011 (ANEXO B e C).  

 

 

4.5 Fonte e coleta de dados 

 

 

Foram utilizados dados de fontes primárias e secundárias. Os dados secundários foram 

coletados por meio de relatórios contidos no Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) do Sistema único de Saúde (SUS) referente à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

de Ilhéus. O SIAB é alimentado continuamente pela equipes de saúde das USF’s. 

Os dados primários foram coletados por meio de um inquérito domiciliar, utilizando-

se um formulário como instrumento. Antes de iniciar a coleta, obteve-se contato com os 

profissionais envolvidos nas unidades de saúde, para isso realizou-se os seguintes 

procedimentos:  

 Contato inicial com enfermeiras, por telefone;  
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 Reunião com enfermeira e ACS; 

 Apresentação dos ACS, da pesquisadora e do projeto de pesquisa; 

 Solicitação aos ACS, de listas com nomes e endereços dos idosos de cada microárea; 

 Verificação das listas por meio de conferência dos prontuários (apenas no Iguape); 

 Solicitação de informações e esclarecimento de dúvidas com ACS, sobre nomes e 

endereços das listas. 

A coleta de dados primários foi realizada entre os meses de julho e setembro. As 

entrevistas foram realizadas nos domicílios dos indivíduos pesquisados, nos períodos da 

manhã e tarde. No Iguape, os formulários foram aplicados pela pesquisadora acompanhada de 

seis estudantes do terceiro semestre do curso de enfermagem da UESC, previamente 

selecionadas e treinadas pela pesquisadora para tal procedimento. No bairro NSV, apenas a 

pesquisadora e duas estudantes efetuaram da coleta.  

Os entrevistadores receberam algumas orientações sobre a aplicação do formulário, 

dentre elas: formular as perguntas de forma clara e objetiva, evitando explicações que 

pudessem induzir respostas, não deixar respostas em branco e traje adequado para ida a 

campo. Os domicílios dos idosos que estavam ausentes foram visitados duas vezes a fim de 

encontrá-lo. 

Os procedimentos definidos para esta coleta de dados primários foram: 

 Apresentação do entrevistador e informação do motivo da visita; 

 Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

 Após consentimento, aplicar o formulário; 

Os domicílios dos entrevistados foram localizados por meio da demarcação de suas 

coordenadas geográficas com GPS no ato das entrevistas para todos os sujeitos da pesquisa 

(com queixas e sem queixas) no bairro Iguape. Utilizou-se o sistema de coordenadas UTM 

(Universal Transversa de Mercator) e o aparelho Geograph Position System (GPS) portátil 

Garmin eTrex Legend como instrumento de coleta. Posteriormente, esses dados foram 

empregados na confecção de mapas da área de estudo. 
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4.6 Instrumento de pesquisa 

 

 

O instrumento de pesquisa foi um formulário (Apêndice B) contendo 82 questões 

objetivas. As questões foram divididas em cinco blocos: sociodemográficas, 

socioeconômicas, socioambientais, relacionadas à saúde e queixas respiratórias.  

O bloco de questões sobre queixas respiratórias foi elaborado baseando-se no 

questionário ATSDLD- 78. Trata-se de um questionário americano padronizado e validado, 

recomendado para uso em estudos epidemiológicos com indivíduos com mais de 13 anos. 

Pode ser utilizado em qualquer estudo para avaliar a prevalência de sintomas e doenças 

respiratórias crônicas (ATS, 2012). 

 

 

4.7 Variáveis do estudo 

 

 

As variáveis do estudo foram divididas em variáveis dependentes e independentes. As 

variáveis dependentes corresponderam às quatro queixas respiratórias: tosse, expextoração, 

sibilância e falta de ar. A variáveis relacionadas a cada queixa respiratória foram: presença ou 

ausência em determinadas situações, tempo de ocorrência e relação com os meses do ano, 

entre outras. 

As variáveis independentes foram classificadas em quatro grupos: a) 

Sociodemográficas, b) Socioeconômicas, c) Socioambientais e d) Relacionadas à saúde. 

Segue abaixo as variáveis correspondentes a cada grupo: 

 

a) Sociodemográficas: sexo, idade, cor da pele e situação conjugal;  

b) Socioeconômicas: escolaridade, aposentadoria, história ocupacional (trabalho no distrito 

industrial de Ilhéus, tipo de indústria, tempo de trabalho, trabalho com poeira ou pó, tempo de 

trabalho), renda familiar e número de pessoas no domicílio;  

c) Socioambientais: tempo de moradia no bairro, tipo de casa, pavimento da casa, uso de 

fogão à lenha ou à carvão, tempo de uso do fogão à lenha ou à carvão, energia elétrica, 

destinação dos dejetos, destinação do lixo, abastecimento de água, tratamento da água de 

beber,  pavimentação da via e variáveis relacionadas à percepção socioambiental; 
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- Percepção socioambiental: interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente, sente-se 

incomodado com a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas do distrito industrial, já fez 

alguma coisa para tentar mudar essa situação, acredita que a fumaça ou cheiro emitido pelas 

fábricas afeta a sua saúde, acredita que as fabricas do distrito se preocupam com as pessoas 

que moram no bairro; 

d) Relacionadas à saúde: história familiar de doenças, doença pulmonar nos últimos três anos, 

internação na infância por problemas respiratórios, internação no último ano por qualquer 

motivo, busca por assistência de saúde nos últimos seis meses, vacinação contra gripe, 

autoreferência de doença respiratória, autoreferência de doença de coração ou circulação, 

autoreferência de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, insuficiência renal 

crônica (IRC) e derrame (Acidente Vascular Encefálico – AVE), autopercepção da saúde e 

variáveis relacionadas ao estilo de vida.  

- Estilo de vida: tabagismo, tipo de fumo, número de cigarros por dia, tempo de tabagismo, 

tempo que deixou de ser tabagista, existência de outros tabagistas na moradia, número de 

tabagistas na moradia, bebida alcoólica, freqüência de ingestão de bebida alcoólica, atividades 

físicas, freqüência de realização de atividades físicas, atividade comunitária e tipo de 

atividade comunitária; 

 

 

4.8 Análise dos dados 

 

 

Os dados primários provenientes das entrevistas foram tabulados em planilhas do 

Software Excel. A análise desses dados foi feita utilizando o software R, versão 2.15.1.   

A análise foi realizada em cinco etapas: 1) Caracterização das áreas de estudo, 2) 

Caracterização e comparação dos sujeitos expostos e não-expostos, 3) Prevalência de queixas 

respiratórias, 4) Estimativa da probabilidade de ocorrência de queixas respiratórias, e 5) 

Distribuição espacial da prevalência de queixas respiratórias.  

 

4.8.1 Caracterização das áreas de estudo 

 

Os dados secundários coletados no SIAB foram objetos de um estudo descritivo, 

visando caracterizar os territórios de abrangência das USFs correspondentes às duas áreas de 
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estudo (Iguape e NSV). Por meio dos relatórios do SIAB/SUS foram obtidas informações 

referentes às condições socioambientais, sociodemográficas, doenças e condições referidas.  

 

4.8.2 Caracterização e comparação dos sujeitos expostos e não-expostos 

 

Foram construídas tabelas de contingência buscando comparar a população exposta e 

não exposta, com as variáveis sociodemográficas, socieconômicas, socioambientais, 

relacionadas à saúde e queixas respiratórias. Para verificar diferenças entre as populações de 

estudo foi utilizado o teste de qui-quadrado (x
2
), com nível de significância de 5%. 

 

4.8.3 Prevalência de queixas respiratórias  

 

A prevalência indica qualidade daquilo que prevalece. Implica acontecer e permanecer 

existindo num momento considerado. O coeficiente de prevalência é mais utilizado para 

doenças crônicas de longa duração. Casos prevalentes são os que estão sendo tratados (casos 

antigos), mais aqueles que foram descobertos ou diagnosticados (casos novos).  Portanto, a 

prevalência é o número total de casos de uma doença, novos e antigos, existentes num 

determinado local e período. Como idéia de acúmulo, de estoque, indica a força com que 

subsiste a doença na população (ALMEIDA FILHO; ROUQUAYROL, 1992).  

Foram realizados cálculos de prevalência e razão de prevalência (RP). A associação 

entre variáveis independentes e dependentes foi verificada na análise bivariada pelo teste qui-

quadrado (x
2
),

 
com nível de significância de 5%. 

Para o cálculo da prevalência, utilizou-se o método proposto por Klein e Bloch 

(2006a), identificando-se quatro grupos de indivíduos na população em estudo: doentes 

expostos, doentes não expostos, não doentes expostos e não doentes não expostos (Figura 3).  

 

 

Frequências 

Doentes 

(com queixa 

respiratória) 

Não Doentes 

(sem queixa 

respiratória) 

Total 

Expostos  a b a + b 

Não expostos  c d c + d 

Total  a + c b + d a + b + c + d 

          Figura 3 – Freqüências de doença e exposição observadas em um estudo  

seccional 

             Fonte: Klein; Bloch, 2006b. 
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De acordo com a figura acima, a prevalência de queixa respiratória nos expostos é 

dada por a/(a+b), enquanto a prevalência nos não expostos é dada por c/(c+d). Segundo Klein 

e Bloch (2006a), uma das alternativas de análise da associação entre a exposição e a doença é 

comparar a prevalência de doença nos expostos com a prevalência de doença nos não 

expostos. 

O cálculo da RP é dado pela relação entre a prevalência da doença nos expostos e a 

prevalência nos não expostos, ou seja, RP= Pexpostos/P não expostos. A RP estima quantas vezes 

mais os expostos referiram a doença (queixa) quando comparados aos não expostos. Se a RP 

for menor que 1, significa que os não expostos referiram mais a queixa; se for igual a 1, 

significa que os dois grupos referiram a queixa da mesma forma; se for maior que 1, significa 

que os expostos referiram mais a queixa. 

 

4.8.4 Estimativa da probabilidade de ocorrência de queixas respiratórias 

 

A regressão logística foi utilizada para identificar os fatores associados com a 

probabilidade de ocorrência de queixas respiratórias. Seja Y a variável resposta dicotômica 

em que Y=1 denota presença da queixa e Y=0 denota a ausência da queixa. Assim, 

considerando variáveis explicativas X temos: 

 , em que  é o intercepto e é o coeficiente associado 

á variável explicativa xi, i=1,...p. 

  É um método útil para predizer o efeito de uma variável em relação à outra, 

considerando todas as demais, de forma a evidenciar o tipo de associação (positiva ou 

negativa) e o tamanho do impacto desta sobre a ocorrência da queixa (DANTAS, 2012). 

A interpretação dos coeficientes se dará através da razão das chances (Odds ratio – 

OR). Esta mede o quanto é mais provável que a variável explicativa é acrescida uma unidade. 

Matematicamente, a razão das chances para determinada variável explicativa, xi, é expressa da 

seguinte forma: 

. 

Foram ajustados modelos teóricos para cada tipo de queixa considerando como 

variáveis explicativas: bairro, distância (domicílio para a fonte de emissão atmosférica), 
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variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, socioambientais e relacionadas à saúde. No 

modelo final foram consideradas as variáveis significativas a 5%. 

 

4.8.5 Distribuição espacial da prevalência de queixas respiratórias 

 

A distribuição espacial da prevalência de queixas respiratórias na comunidade do 

Iguape foi realizada por meio de técnicas de geoprocessamento. Utilizou-se como base 

cartográfica, a planta da cidade de Ilhéus e imagens de satélite de alta resolução, obtidas pelo 

sensor GeoEye em 2010. As microáreas foram demarcadas a partir dos endereços que as 

compõem, com base em informações repassadas pelos ACS. 

A análise foi realizada utilizando-se o software ArcGIS 9.3. Foram criadas planilhas 

no Software Excel contendo os seguintes dados: presença ou ausência de cada queixa 

respiratória, total de queixas por sujeito, e coordenadas geográficas dos endereços demarcados 

com GPS. Após a formatação da planilhas, utilizou-se o aplicativo ArcMap para elaboração 

dos mapas, representando a distribuição dos casos de queixas georreferenciados na área.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Caracterização socioambiental das áreas de estudo 

 

 

A análise dos dados do SIAB revela que a área de abrangência da USF do Iguape 

possui maior número de famílias cadastradas (776) em relação à USF do NSV I (538). O 

número de pessoas com plano de saúde foi superior no Iguape (2,73%) quando comparado ao 

NSV (0,49%). Quanto à escolaridade, o Iguape possui maior percentual de indivíduos 

alfabetizados nas faixas etárias de 7 a 14 anos, e maior ou igual a 15 anos. 

A Tabela 1 mostra a distribuição da população das áreas de estudo segundo sexo e 

faixa etária. Nas duas áreas, verifica-se que o público feminino foi maior, equivalente ao 

encontrado para o município de Ilhéus, o qual possui 51,49% de mulheres em sua população 

(IBGE, 2010). A faixa etária de 20 a 39 anos predominou em ambos os bairros. Segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), embora as mulheres sejam 

maioria na população total, nos grupos de idade mais jovens, os homens são maioria 

(BRASIL, 2011).  

 O total de idosos foi superior no Iguape em relação ao NSV, correspondendo a 238 e 

117, respectivamente. Ressalta-se que o número de mulheres nessa faixa etária foi maior nas 

duas áreas, equivalente ao encontrado para o município, o qual possui 5,6% de idosos na 

população feminina, e 4,8% de idosos na população masculina (BRASIL, 2010). Esse 

resultado segue a tendência nacional, pois os dados do PNAD indicam que, na faixa etária 

acima de 60 anos, o percentual de mulheres é maior que a dos homens (BRASIL, 2011). 
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Tabela 1 – Distribuição da população das áreas de estudo cadastradas no SIAB segundo sexo 

e faixa etária, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2011 

Fonte: SIAB/SMS Ilhéus, Bahia, 2011. 

 

A distribuição da população das áreas de estudo segundo idade e doenças referidas é 

descrita na Tabela 2. Em indivíduos com 15 anos ou mais, a hipertensão arterial foi a 

patologia mais relatada, seguida do diabetes. Segundo uma pesquisa realizada pela Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 

23,3% da população brasileira tem hipertensão arterial. Quando analisada apenas a população 

acima dos 55 anos de idade, metade dos brasileiros sofre da doença. A pesquisa revela ainda 

que 5,6% da população adulta brasileira têm diagnóstico de diabetes (BRASIL, 2012).  

 

Tabela 2 – Distribuição da população das áreas de estudo cadastradas no SIAB segundo idade 

e doenças referidas, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2011 

Fonte: SIAB/SMS Ilhéus, Bahia, 2011. 

*Nos dois bairros, os dados referentes à faixa etária de 0 a 14 anos foram omitidos devido a não ocorrência de 

casos. 

**Defeito ou condição física ou mental de duração longa ou permanente, que de alguma forma, dificulta ou 

impede uma pessoa da realização de determinadas atividades cotidianas, escolares, de trabalho ou de lazer 

(BRASIL, 2000). 

 

Faixa etária Iguape NSV 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

   < 1 1 5 8 7 

   1 4 46 42 43 45 

   5 6 39 43 37 39 

   7 9 77 67 66 57 

 10 14 136 144 90 111 

 15 19 132 118 122 125 

 20 39 486 521 345 429 

 40 49 138 171 110 121 

 50 59 147 159 81 79 

 > 60 96 142 55 62 

Total 1.298 1.412 957 1.075 

Doenças referidas *Iguape *NSV 

≥ 15 anos ≥ 15 anos 

F % F % 

 Alcoolismo 4 0,19 1 0,07 

 **Deficiência 24 1,14 10 0,65 

 Diabetes 47 2,23 21 1,37 

 DME 0 0,0 0 0,0 

 Epilepsia 0 0,0 3 0,20 

 Hipertensão arterial 243 11,52 117 7,65 

 Hanseníase  1 0,05 1 0,07 



51 

 

 

 

Os dados indicam que o percentual de gravidezes para as faixas etárias de 10 a 19 

anos, e maior ou igual a 20 anos foi maior no NSV. Vale ressaltar que na faixa de 10 a 19 

anos, o percentual de gestantes no NSV correspondeu a 3,12%, ou seja, oito vezes maior que 

o percentual do Iguape (0,38%). Esse resultado revela maior ocorrência de gravidez na 

adolescência no NSV.  

Segundo Caputo e Bordin (2008), uma das principais conseqüências da gravidez nessa 

faixa etária é o abandono escolar, acarretando um menor grau de escolaridade das mães 

adolescentes. Isso dificulta a superação da pobreza e leva a menores chances no mercado de 

trabalho. Conforme apresentado anteriormente, o NSV possui menor percentual de indivíduos 

de 7 a 14 na escola; e maior ou igual a 15 anos alfabetizados. 

Na Tabela 3, verifica-se a distribuição da população das áreas de estudo segundo 

condições sociosanitárias. Nas duas áreas, a filtração foi o principal meio de tratamento da 

água no domicílio. Vale ressaltar que 39,41% dos indivíduos do NSV consomem água sem 

tratamento no domicílio. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 80% de 

doenças em países em desenvolvimento são causados por água não potável e saneamento 

precário, incluindo instalações de saneamento inadequadas (ONU, 2013). 

O abastecimento de água é realizado em quase sua totalidade pela rede pública, nas 

duas comunidades. Quanto ao tipo de casa, predominou a de tijolo/adobe, porém os outros 

tipos foram referidos pelos idosos do NSV, com percentuais mais elevados que os do Iguape. 

Esse resultado revela que as condições de moradia da população do NSV são inferiores em 

relação ao Iguape. Os dados sobre o destino do lixo e o destino das fezes/urina revelam 

algumas disparidades entre as áreas. Enquanto no Iguape, 98,32% referiu a coleta pública do 

lixo, no NSV, o percentual é menor, correspondendo a 85,13%, pois uma parte dele é 

descartado à céu aberto (10,97%). Em 2010, 84,2% dos domicílios do município possuíam 

coleta de lixo, a outra parte era enterrado, queimado, jogado em terreno baldio, rio, lago, entre 

outros (IBGE, 2010). 

O sistema de esgoto foi o principal responsável pelo destino das fezes/urina no Iguape, 

com 76,42%. No NSV, 57,81% dos dejetos são lançados em fossas, seguido do lançamento a 

céu aberto, com 23,42%. Em 2010, apenas 55,0% dos domicílios do município possuíam 

esgotamento sanitário (rede geral de esgoto ou pluvial), sendo que a distribuição desse serviço 

foi desigual entre as áreas da cidade (IBGE, 2010). A zona sul, onde está localizado o NSV, 

carece desse serviço, prevalecendo, portanto, os outros tipos de destino dos dejetos. Com 

relação à energia elétrica, mais de 90,0% referiu possuí-la, nas duas áreas. 
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Tabela 3 – Distribuição da população das áreas de estudo cadastradas no SIAB segundo 

condições sociosanitárias, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2011 

Fonte: SIAB/SMS Ilhéus, Bahia, 2011. 

 

 

5.2 Caracterização e comparação dos sujeitos expostos e não-expostos 

 

 

No Iguape, dos 177 idosos que compuseram o estudo, 115 responderam ao 

questionário, equivalendo uma taxa de perdas e recusas de 26,27%. No bairro NSV, dos 85 

idosos, 64 responderam ao questionário, equivalendo uma taxa de perdas e recusas de 21,35% 

(Tabela 4). 

 

 

 

 

 Iguape NSV 

F % F % 

Tratamento de água no domicílio     

 Filtração 624 80,41 270 50,19 

 Fervura 14 1,80 7 1,30 

 Cloração 31 3,99 49 9,11 

 Sem tratamento 107 13,79 212 39,41 

Abastecimento de água     

 Rede pública 766 98,71 496 92,18 

 Poço ou nascente 4 0,52 28 5,20 

 Outros 6 0,77 14 2,60 

Tipo de casa     

 Tijolo/Adobe 736 94,85 396 73,61 

 Taipa revestida 0 0,0 27 5,02 

 Taipa não revestida 0 0,0 32 5,95 

 Madeira 36 4,64 66 12,27 

 Material aproveitado 3 0,39 13 2,42 

 Outros 1 0,13 4 0,74 

Destino do lixo     

 Coleta pública 763 98,32 458 85,13 

 Queimado/enterrado 10 1,29 21 2,90 

 Céu aberto 3 0,39 59 10,97 

Destino fezes/urina     

 Sistema de esgoto 593 76,42 101 18,77 

 Fossa 161 20,75 311 57,81 

 Céu aberto 22 2,84 126 23,42 

Energia alétrica 757 97,55 521 96,84 
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Tabela 4 – Distribuição dos sujeitos da pesquisa, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 

2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Dentre os 62 idosos do Iguape que não responderam ao questionário, 13 não quiseram 

participar do estudo e 49 não se encontravam na residência no momento da visita. No NSV, 

dos 21 idosos que não responderam ao questionário, 9 não quiseram participar da pesquisa e 

12 não se encontravam na residência no momento da visita. 

Pode ser observada na Tabela 5, a distribuição de variáveis sociodemográficas da 

população estudada. Verifica-se na que nas duas comunidades, a maior parte dos participantes 

são do sexo masculino, sendo 66,1% no Iguape, e 59,4% no NSV. As mulheres representaram 

33,9% e 40,6%, no Iguape e NSV, respectivamente. Entre os idosos, tem ocorrido o fenômeno 

denominado feminização da velhice, pois os homens apresentam maior mortalidade em 

relação às mulheres (CAMARANO et al., 2004). No entanto, tal situação não foi demonstrada 

nos resultados dessa pesquisa, uma vez que os homens representaram a maioria dos 

entrevistados. 

A faixa etária predominante foi de 60 a 64 anos, para ambos, sendo 35,7% no Iguape, 

e 28,1% no NSV; seguida de idosos de 65 a 69 anos, com 23,5% e 21,9%, respectivamente. 

Nas duas áreas, a maior parte dos pesquisados referiu cor da pele parda, sendo 73,9% no 

Iguape e 60,9% no NSV. A cor da pele foi a única variável desse grupo que apresentou 

diferença significativa (p-valor <0,05). Esse resultado seguiu a tendência do município. Em 

2010, 58,0% da população referiu cor da pele parda, seguida da cor branca, com 19,54% 

(IBGE, 2010). O Iguape diferencia-se do NSV, por apresentar uma maior quantidade de 

idosos autodeclarados brancos, enquanto o NSV possuiu a maioria de negros e índios. Essa 

diferença pode ter relação com a história da ocupação territorial dos dois bairros, pois o NSV 

fica próximo à territórios indígenas.  Quanto à situação conjugal, 35,7% dos idosos do Iguape 

são casados, enquanto no NSV, casados e viúvos corresponderam 31,2% ambos.  

 

 

 

 

Sujeitos da pesquisa Iguape  NSV  Total  

Sim 115 64 179 

Não 62 21 83 

Total 177 85 262 
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Tabela 5 – Distribuição de variáveis sociodemográficas da população idosa estudada, por área 

de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

A Tabela 6 mostra a distribuição de variáveis socioeconômicas do grupo pesquisado. 

A escolaridade foi a única variável desse grupo que apresentou diferença significativa (p-

valor < 0,05), sendo que no Iguape predominou o ensino fundamental incompleto, 

representando 60,0%, enquanto no NSV, a maioria não era escolarizada, com 54,7%.  

Segundo o IBGE, houve aumento no nível educacional dos idosos, a proporção de 

alfabetizados passou de 55,8%, em 1991, para 64,8%, em 2000. O Censo de 2000 traz que 

39,2% dos que tinham mais de 60 anos eram analfabetos. Em 2010, por sua vez, revela que 

26% da população idosa brasileira é analfabeta (IBGE, 2010).    

 Os aposentados/pensionistas correspondem a 78,3% e 79,7%, no Iguape e NSV, 

respectivamente. Os idosos que não trabalham tiveram o percentual de aproximadamente 

90,0%. Quanto à renda familiar, predominou em ambos os bairros, a renda de 1 a 3 salários 

mínimos, sendo 87,0% no Iguape, e 92,2% no NSV. Com relação ao número de moradores no 

domicílio, predominou duas pessoas, representando 34,8% no Iguape, e 32,8% no NSV. 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Sexo      

 Masculino 76 66,1 38 59,4 0,3708 

 Feminino 39 33,9 26 40,6  

Idade      

 60  64 41 35,7 18 28,1 0,8152 

 65  69 27 23,5 14 21,9  

 70  74 19 16,5 11 17,2  

 75  79 10 8,7 10 15,6  

 80  84 7 6,1 5 7,8  

 85  89 6 5,2 4 6,2  

             90 5 4,3 2 3,1  

Cor da pele      

 Branco 11 9,6 3 4,7 0,0266 

 Pardo 85 73,9 39 60,9  

 Negro 16 13,9 16 25,0  

 Amarelo 1 0,9 0 0,0  

 Índio 2 1,7 6 9,4  

Situação conjugal      

 Solteiro 20 17,4 10 15,6 0,8363 

 Casado 41 35,7 20 31,2  

 União estável 18 15,7 11 17,2  

 Separado/divorciado 8 7,0 3 4,7  

 Viúvo 28 24,3 20 31,2  
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No que diz respeito à renda familiar, as duas áreas diferenciam-se pela existência de 

idosos no Iguape, com renda maior que 4 salários mínimos. Na maioria das vezes, a renda 

proveniente da aposentadoria correspondeu à grande parte da renda familiar. Segundo o 

IBGE, uma boa parcela das famílias com idosos nessas condições passou a contar com um 

importante componente de sustentação de suas rendas, complementar aos rendimentos 

provenientes do trabalho e da produção (IBGE,2000).  

 

Tabela 6 – Distribuição de variáveis socioeconômicas da população idosa estudada, por área 

de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

A história ocupacional da população idosa estudada é descrita na Tabela 7. No Iguape, 

21,7% dos entrevistados afirmaram ter trabalhado no distrito industrial, enquanto no NSV, 

nenhum. Dentre aqueles que trabalharam, 36,0% atuaram em indústrias de cacau. Com 

relação ao tempo de trabalho no distrito industrial, predominou o período de 0 a 4 anos, e 5 a 

9 anos, com 28,0% cada. Ao serem questionados se trabalha ou trabalhou com poeira ou pó, 

houve uma diferença nos dois bairros. No Iguape, 53,0% afirmaram que “não”, enquanto no 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Escolaridade      

 Não escolarizado 37 32,2 35 54,7 0,0306 

 Fundamental incompleto 69 60,0 24 37,5  

 Fundamental completo 5 4,3 3 4,7  

 Médio incompleto 2 1,7 0 0,0  

 Médio completo 2 1,7 2 3,1  

Aposentado/Pensionista      

 Sim 90 78,3 51 79,7 0,823 

 Não 25 21,7 13 20,3  

Trabalha      

 Sim 11 9,6 7 10,9 0,7698 

 Não 104 90,4 57 89,1  

Renda familiar      

 Menos de 1 salário mínimo 8 7,0 5 7,8 0,2547 

 De 1-3 salários mínimos 100 87,0 59 92,2  

 De 4-6 salários mínimos 3 2,6 0 0,0  

 Mais de 6 salários mínimos 4 3,5 0 0,0  

Nº de moradores no domicílio      

 1 8 7,0 10 15,6 0,2323 

 2 40 34,8 21 32,8  

 3 25 21,7 13 20,3  

 4 21 18,3 6 9,4  

 >4 21 18,3 14 21,9  
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NSV, 56,0% responderam “sim”. A atuação na zona rural foi considerada como trabalho com 

poeira ou pó, estando presente na maioria das respostas positivas.  

 

Tabela 7 – Distribuição de variáveis relacionadas à história ocupacional da população idosa 

estudada, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Vários agentes do ambiente de trabalho rural são capazes de causar asma ocupacional. 

Entre os agentes identificados como de risco respiratório, destacam-se as poeiras orgânicas e 

agentes químicos, como, por exemplo, as poeiras de cereais e as atividades que envolvem o 

cuidado com animais (FARIA, 2005). Estudos em várias partes do mundo documentaram a 

prevalência de problemas respiratórios entre agricultores e trabalhadores rurais (DONHAM et 

al., 2000; MONSO et  al., 2003; VOGELZANG et al., 2000). 

O tempo de trabalho com poeira ou pó que prevaleceu, foi de 0 a 9 anos, com 57,4% e 

30,6%, no Iguape e NSV, respectivamente. O segundo período mais prevalente foi diferente 

para os dois bairros. No Iguape, a faixa de 20 a 39 anos correspondeu a 20,4%, enquanto no 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Trabalha (ou) no distrito industrial      

 Sim 25 21,7 0 0,0 0,0000 

 Não  90 78,3 64 100,0  

Tipo de indústria      

 Cacau 9 36,0 - - - 

 Chocolate 2 8,0 - -  

 Chocolate, café 1 4,0 - -  

 Outras 13 52,0 - -  

Tempo de trabalho no distrito industrial        

   0  4 7 28,0 - - - 

   5  9 7 28,0 - -  

 10  14 3 12,0 - -  

 15  19 4 16,0 - -  

 20  24 0 0,0 - -  

 25  30 4 16,0 - -  

Trabalha (ou) com poeira/pó      

 Sim 54 47,0 36 56,0 0,2333 

 Não 61 53,0 28 43,8  

Tempo de trabalho com poeira/pó      

   0  9 31 57,4 11 30,6 0,0053 

 10  19 10 18,5 5 13,9  

 20  39 11 20,4 9 25,0  

 40  49 0 0,0 1 2,8  

              50 2 3,7 10 27,8  
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NSV, a faixa ≥ 50 anos apresentou 27,8% das respostas. Esses resultados demonstram que 

muitos idosos do NSV viveram por um longo tempo na zona rural. Provavelmente, na década 

de 80, com a crise da lavoura cacaueira, os trabalhadores rurais migraram para as cidades e 

iniciaram o processo de ocupação territorial do NSV. Por outro lado, o Iguape é um bairro 

com mais tempo de existência, antiga vila de pescadores que surgiu antes mesmo da criação 

do distrito industrial na década de 60.  

Com relação à história ocupacional, foram identificadas diferenças significativas entre 

os bairros apenas em relação ao trabalho no distrito industrial e tempo de trabalho com poeira 

ou pó (p-valor < 0,05). 

Na Tabela 8, observa-se a distribuição de variáveis socioambientais do grupo em 

estudo. Quanto ao tempo de moradia no bairro, 50,0% dos idosos do NSV responderam o 

período de 0 a 19 anos, seguido do período de 20 a 39 anos, com 48,4%. No Iguape, os 

períodos de 0 a 19 anos, e 20 a 39 anos apresentaram 37,4%, cada. Nesse aspecto, os dois 

bairros diferenciam-se, pois se observou a quase inexistência de idosos que residem no bairro 

NSV a mais de 40 anos, enquanto no Iguape, eles correspondem ao total de 25,3%. Cabe 

esclarecer que o Iguape tenha iniciado o processo de ocupação territorial anteriormente ao 

NSV, possuindo, portanto, indivíduos com mais tempo de moradia.   

 O tipo de casa que predominou, nos dois bairros, foi a de tijolo/ adobe, com 

aproximadamente 96,0%. A cerâmica, como pavimento da casa, correspondeu a 80,9% e 

68,8%, no Iguape e NSV, respectivamente. Em ambos os bairros, mais de 90% dos 

entrevistados afirmaram não utilizar fogão à lenha. Aproximadamente 100,0% deles possuem 

energia elétrica na residência. Quanto à destinação dos dejetos, prevaleceu o sistema de 

esgoto, com 67,0% no Iguape e 48,4% no NSV. Em grande parte do Iguape, a destinação dos 

dejetos é feita de forma inadequada por meio da conexão do esgotamento doméstico à rede 

pluvial, que por sua vez deságua no Rio Almada. A zona sul, onde está localizado o NSV, 

carece desse serviço, possuindo também os outros tipos de destino dos dejetos.  

Nas duas áreas, 100,0% dos entrevistados afirmaram que a destinação de lixo é feita 

pela coleta pública. Todos os estudados do Iguape relataram que o abastecimento de água é 

realizado pela rede pública, enquanto no NSV, o percentual foi menor, correspondendo a 

93,8%. No Iguape, 67,8% dos pesquisados realizam a filtração como forma de tratamento da 

água de beber, enquanto no NSV, esse percentual foi de 56,2%. No Iguape, 75,7% dos idosos 

afirmaram que a via possui pavimentação, por outro lado, 56,2% dos idosos do NSV, não 

possuem a via pavimentada.     
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Tabela 8 – Distribuição de variáveis socioambientais da população idosa estudada, por área de 

residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

         

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Tempo de moradia no bairro      

   0  19 43 37,4 32 50,0 0,0009 

 20  39 43 37,4 31 48,4  

 40  59 21 18,3 1 1,6  

              60 8 7,0 0 0,0  

Tipo de casa                

 Tijolo/Adobe 111 96,5 61 95,3 0,3172 

 Taipa não revestida 1 0,9 2 3,1  

 Taipa revestida 0 0,0 1 1,6  

 Madeira 2 1,7 0 0,0  

 Material aproveitado 1 0,9 0 0,0  

Pavimento da casa      

 Terra batida 1 0,9 0 0,0 0,1122 

 Cerâmica 93 80,9 44 68,8  

 Cimentado 21 18,3 20 31,2  

Fogão à lenha      

 Sim 11 9,6 4 6,2 0,443 

 Não 104 90,4 60 93,8  

Energia elétrica      

 Sim 114 99,1 64 100,0 0,4544 

 Não 1 0,9 0 0,0  

Destinação dos dejetos      

 Sistema de esgoto 77 67,0 31 48,4 0,0026 

 Fossa 34 29,6 22 34,4  

 Céu aberto 4 3,5 11 17,2  

Destinação do lixo      

 Coleta pública 115 100,0 64 100,0  

Abastecimento de água      

 Rede pública 115 100,0 60 93,8 0,0253 

 Poço ou nascente 0 0,0 3 4,7  

 Outro 0 0,0 1 1,6  

Tratamento da água de beber      

 Filtração 78 67,8 36 56,2 0,618 

 Fervura 2 1,7 1 1,6  

 Cloração 8 7,0 6 9,4  

 Sem tratamento 18 15,7 15 23,4  

 Outro 9 7,8 6 9,4  

Pavimentação da rua      

 Sim 87 75,7 28 43,8 0,0000 

 Não 28 24,3 36 56,2  
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No que dizem respeito às variáveis socioambientais, os bairros apresentaram 

diferenças significativas (p-valor < 0,05) para o tempo de moradia, destinação dos dejetos, 

abastecimento de água e pavimentação da rua. 

Pode ser observada na Tabela 9, a distribuição da população idosa pesquisada 

segundo a percepção socioambiental. Essas questões foram dirigidas apenas aos idosos do 

Iguape devido à proximidade do distrito industrial. Com relação ao interesse por assuntos 

relacionados ao meio ambiente, 70,4% dos entrevistados afirmaram possuí-lo. Quando 

questionados sobre o incômodo com a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas do distrito 

industrial, 51,3% apresentaram resposta negativa. Os que se sentem incomodados 

correspondem a 48,7%, no entanto, 89,3% deles nunca fizeram algo para tentar mudar essa 

situação. Foi possível perceber que muitos pesquisados não quiseram relatar o incômodo, por 

possuírem familiares empregados nas empresas do distrito, e temerem algum tipo de prejuízo 

para os mesmos. O percentual de entrevistados que acredita que a fumaça ou cheiro emitida 

pelas fábricas afeta a saúde foi de 76,5%. As fábricas do distrito não se preocupam com as 

pessoas que moram no bairro, segundo a percepção de 91,3% dos pesquisados. 

 

Tabela 9 – Distribuição da população idosa estudada do Iguape segundo percepção 

socioambiental, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Variáveis Iguape (n= 115) 

F % 

Possui interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente?   

 Sim 81 70,4 

 Não  34 29,6 

Sente-se incomodado (a) com a fumaça ou cheiro emitido pelas 

fábricas do distrito industrial? 

  

 Sim 56 48,7 

 Não  59 51,3 

Já fez algo para tentar mudar essa situação?      

 Sim 6 10,7 

 Não  50 89,3 

Acredita que a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas afetam 

a sua saúde? 

  

 Sim 88 76,5 

 Não 27 23,5 

Acredita que as fábricas do distrito se preocupam com as 

pessoas que moram no seu bairro? 

  

 Sim 10 8,7 

 Não 105 91,3 
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Borba (2007) avaliou o Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de quatro indústrias de 

cacau no eixo Ilhéus-Itabuna. Identificou-se que, em uma ordem numérica crescente de 

prioridade, todas relataram que o consumo de água e energia elétrica são aspectos relevantes 

dentro dos seus processos produtivos. Quanto às emissões atmosféricas, apesar de afetar 

substancialmente o meio ambiente e as pessoas, três empresas pontuaram esse aspecto em 

patamares maiores, e uma não deu pontuação. Detectou-se que em duas das três indústrias, há 

a necessidade de adequações em seus processos.  

A pesquisa verificou ainda que uma das empresas realizava a queima de resíduos em 

fornos, com possível geração de emissões danosas à saúde humana, sem a devida mensuração 

de tais emissões. A comunidade do entorno recebeu maior pontuação em apenas uma das 

empresas, sendo prioridade menor para outra, e para outras duas, não tem prioridade alguma. 

Os odores emitidos pela torrefação dos grãos de cacau é um aspecto de observância maior em 

uma delas, visto que houve percepção, relatos/reclamações da comunidade do entorno. Três  

das indústrias pesquisas relataram dar retorno à parte reclamante (BORBA, 2007). 

A distribuição do grupo pesquisado segundo variáveis relacionadas à saúde é descrita 

na Tabela 10. Observa-se que nos dois bairros, mais de 90,0% dos entrevistados afirmaram 

que, nos últimos 3 anos,  não tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do 

trabalho, em casa ou de cama. O mesmo percentual é encontrado para os idosos que relataram 

nunca ter sido internado em hospital, devido a problemas respiratórios na infância. No Iguape, 

81,7% não foram internados, no último ano, por qualquer motivo; no NSV, esse valor 

correspondeu a 71,9%.  Mais de 80,0% dos pesquisados procuraram assistência médica ou de 

saúde nos últimos 6 meses, por qualquer motivo, em ambos os bairros. Com relação à 

vacinação do idoso, contra a gripe, no último ano, percebeu-se que, apenas 50,4% dos 

entrevistados no Iguape, receberam a vacina, enquanto no NSV, 71,9% afirmaram ter 

recebido a vacina. A vacinação contra gripe foi a única variável desse grupo que apresentou 

diferença significativa (p-valor <0,05).  

Os benefícios da vacina contra gripe entre idosos têm sido evidenciados em vários 

estudos (FRANCISCO et al., 2005; GROSS et al., 1995; NICHOL et al., 2003), porém a 

adesão a esta prática preventiva tem encontrado sido insatisfatória. No Brasil, a vacinação não 

tem atingido a cobertura adequada de 80% em vários municípios, conforme preconiza o MS. 

Fatores contextuais e individuais determinantes da adesão à vacinação podem diferir segundo 

grupos específicos e locais de residência (FRANCISCO et al., 2011). 
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Tabela 10 – Distribuição da população idosa estudada segundo variáveis relacionadas à saúde, 

por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Nos os últimos 3 anos,  

teve alguma 

doença pulmonar que o(a) 

manteve afastado do trabalho, 

em casa ou de cama? 

     

 Sim 5 4,3 1 1,6 0,3211 

 Não 110 95,7 63 98,4  

Na infância, foi internado(a) em 

hospital devido a problemas 

respiratórios? 

     

 Sim 5 4,3 1 1,6 0,6074 

 Não 108 93,9 62 96,9  

 Não sabe informar 2 1,7 1 1,6  

Foi internado no último ano por 

qualquer motivo? 

     

 Sim 21 18,3 18 28,1 0,1255 

 Não  94 81,7 46 71,9  

Procurou assistência médica ou 

de saúde nos últimos 6 meses por 

qualquer motivo? 

     

 Sim 93 80,9 56 87,5 0,255 

 Não  22 19,1 8 12,5  

Tomou vacina do idoso contra 

gripe no último ano? 

     

 Sim 58 50,4 46 71,9 0,0053 

 Não  57 49,6 18 28,1  

Possui alguma doença 

respiratória com diagnóstico 

médico? 

     

 Sim 10 8,7 4 6,2 0,5592 

 Não 105 91,3 60 93,8  

Possui alguma doença de coração 

ou circulação diagnosticada por 

médico? 

     

 Sim 31 27,0 22 34,4 0,2763 

 Não 81 70,4 42 65,6  

 Não sabe informar 3 2,6 0 0,0  

Considera a sua saúde:      

 Ótima 29 25,2 18 28,1 0,2811 

 Boa 60 52,2 25 39,1  

 Ruim 22 19,1 16 25,0  

 Péssima 4 3,5 5 7,8  
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Nos dois bairros, mais de 90% relataram não possuir alguma doença respiratória com 

diagnóstico médico. Quanto ao diagnóstico médico de doença no coração ou circulação, 

70,4% e 65,6% não o possuem, no Iguape e NSV, respectivamente. Quando questionados 

sobre a autopercepção da saúde, a resposta predominante foi “boa”, sendo 52,2% no Iguape, e 

39,1% no NSV. 

 

Tabela 11 – Distribuição da população idosa estudada segundo doença autorreferida, por área 

de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Quanto à distribuição da população idosa estudada segundo doença autorreferida, 

observa-se na Tabela 11 que no Iguape, 24,3% possuem diabetes, e 26,6%, no NSV. Dentre 

as doenças citadas, merece destaque a hipertensão, por ter sido referida por mais da metade 

dos entrevistados, correspondendo a 60,0% dos idosos do Iguape, e 64,1%, do NSV. A 

autoreferência de IRC e AVE obtiveram baixo percentual em ambos os bairros. A hipertensão 

arterial foi a doença crônica mais relatada, confirmando observações previamente realizadas 

em outros estudos com população idosa (CAMPOS et al., 2012; FRANCISCO et al., 2006; 

LIMA-COSTA et al., 2003; MAIA et al., 2006). 

A Tabela 12 apresenta a distribuição do grupo em estudo segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida. Com relação ao tabagismo, verificou-se uma diferença entre os 

dois bairros, pois 47,0% dos idosos no Iguape relataram nunca ter fumado, enquanto 60,9% 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Diabetes      

 Sim 28 24,3 17 26,6 0,4696 

 Não 85 73,9 44 68,8  

 Não sabe  2 1,7 3 4,7  

Hipertensão      

 Sim 69 60,0 41 64,1 0,5824 

 Não 41 35,7 22 34,4  

 Não sabe  5 4,3 1 1,6  

Insuficiência Renal Crônica      

 Sim 2 1,7 1 1,6 0,3323 

 Não  106 92,2 55 85,9  

 Não sabe 7 6,1 8 12,5  

Derrame (Acidente Vascular 

Encefálico) 

     

 Sim 9 7,8 8 12,5 0,5737 

 Não  103 89,6 54 84,4  

 Não sabe 3 2,6 2 3,1  
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no NSV afirmaram ser ex-fumantes. Nas duas áreas, mais de 80,0% dos entrevistados 

informaram que não existem outros fumantes na residência. Quanto ao uso de bebida 

alcoólica, um pouco mais de 80,0% não tem esse hábito; e mais de 70,0% afirmaram não 

realizar atividades físicas, em ambos os bairros.  

A maior parte dos idosos relatou não ser fumante, achado semelhante ao encontrado 

em outras pesquisas (SERNACHE-FREITAS, 2010; PASKULIN; VIANNA, 2007; 

PEIXOTO et al., 2006; ZAITUNE et al., 2012). O tabagismo é o mais importante fator de 

risco para 7 das 14 principais causas de morte entre os idosos, constituindo um dos principais 

problemas de saúde pública da atualidade. Embora a prevalência do comportamento de fumar 

nessa faixa etária seja menor do que nos adultos, o número absoluto de idosos fumantes tende 

a aumentar com o envelhecimento da população (ZAITUNE et al., 2012). 

 

Tabela 12 – Distribuição da população idosa estudada segundo variáveis relacionadas ao 

estilo de vida, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

É fumante?      

 Nunca fumou 54 47,0 21 32,8 0,06147 

 Fumante 12 10,4 04 6,2  

 Ex-fumante 49 42,6 39 60,9  

Existem outros fumantes na sua 

casa? 

     

 Sim 21 18,3 11 17,2 0,8574 

 Não 94 81,7 53 82,8  

Faz uso de bebida alcoólica?      

 Sim 13 11,3 08 12,5 0,8117 

 Não  102 88,7 56 87,5  

Realiza atividades físicas?      

 Sim 26 22,6 19 29,7 0,2954 

 Não  89 77,4 45 70,3  

Participa de algum tipo de 

atividade comunitária? 

     

 Sim 54 47,0 36 56,2 0,2333 

 Não  61 53,0 28 43,8  

Participa de quais tipos de 

atividade comunitária? 

     

 Conselho local de saúde 1 1,9 0 0,0 0,2115 

 Grupos religiosos 48 88,9 28 77,8  

 Grupos de idosos 1 1,9 4 11,1  

 Grupos religiosos/idosos 4 7,4 3 8,3  

 Trabalho voluntário 0 0,0 1 2,8  
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O consumo de álcool não foi um hábito observado entre os idosos, resultado que 

corrobora os achados de estudos anteriores (BARROS et al., 2008; FERREIRA et al., 2011; 

PASKULIN; VIANNA, 2007). Uma pesquisa desenvolvida no município de Campinas, São 

Paulo, verificou que embora a maior proporção de quem nunca bebeu álcool fosse encontrada 

entre os mais idosos, o percentual de quem bebia quatro ou mais vezes por semana atinge 

índices superiores a 6% justamente nos mais idosos e nos adultos (BARROS et al., 2008).  

Enquanto 53,0% dos idosos do Iguape relataram não participar de algum tipo de 

atividade comunitária, 56,2% dos idosos do NSV responderam que participam. O tipo de 

atividade comunitária que predominou, em ambos, foram os grupos religiosos. Pesquisas 

evidenciam que o envolvimento religioso constitui-se em importante preditor da participação 

dos idosos em atividades sociais e comunitárias, proporcionando melhor funcionamento 

psicossocial e bem-estar subjetivo (CARDOSO; FERREIRA, 2009; DI RIENZO, 2009; 

MIRANDA; BANHATO, 2008). 

Na Tabela 13, observa-se a distribuição da população idosa fumante estudada segundo 

variáveis relacionadas ao tabagismo. Nos dois bairros predominou o cigarro, como tipo de 

fumo utilizado, correspondendo 66,7% no Iguape, e 100,0% no NSV. A faixa de 1 a 10 

cigarros fumados por dia correspondeu a 75,0% em ambos os bairros. O tempo de tabagismo 

que predominou foi o período de 40 a 59 anos, com 50,0% para os dois bairros. 

 

Tabela 13 – Distribuição da população idosa fumante estudada segundo variáveis relacionadas 

ao tabagismo, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

Variáveis Iguape (n= 12) NSV (n=04) p-valor 

(*) F % F % 

Tipo de fumo      

 Cigarro 8 66,7 4 100,0 0,4111 

 Fumo de rolo/corda 3 25,0 0 0,0  

 Fumo de palha 1 8,3 0 0,0  

Nº de cigarros por dia      

   1  10 9 75,0 3 75,0 0,1353 

 11  20 3 25,0 0 0,0  

 21  30 0 0,0 0 0,0  

 31  40 0 0,0 1 25,0  

Tempo de tabagismo      

   0  19 2 16,7 0 0,0 0,7765 

 20  39 2 16,7 1 25,0  

 40  59 6 50,0 2 50,0  

 60  79 1 8,3 1 25,0  

             80 1 8,3 0 0,0  
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De acordo com Cox (1993), os fumantes mais velhos apresentam algumas 

características que os diferenciam dos mais jovens. Geralmente, fumantes com idade superior 

a 50 anos apresentam maior dependência da nicotina, fumam maior número de cigarros, 

fumam há mais tempo, têm mais problemas de saúde relacionados ao cigarro e sentem mais 

dificuldade em parar de fumar. 

  

Tabela 14 – Distribuição da população idosa ex-fumante estudada segundo variáveis 

relacionadas ao tabagismo, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Pode ser verificada na Tabela 14, a distribuição da população idosa ex-fumante 

estudada segundo variáveis relacionadas ao tabagismo. Quanto ao período de tabagismo, as 

faixas 0 a 9 anos, e 20 a 29 anos predominaram no Iguape, com 24,5%, enquanto a faixa 10 a 

19 anos predominou no NSV, com 25,6%. Com relação ao tempo em que parou de fumar, 

28,6% dos entrevistados no Iguape relataram o período de 30 a 39 anos; 23,1% dos 

entrevistados no NSV relataram os períodos 10 a 19 anos, e 20 a 29 anos. 

A distribuição do grupo pesquisado segundo a variável tosse é descrita na Tabela 15. 

Quando questionados se costumam ter tosse, 35,7% dos entrevistados no Iguape afirmaram 

que “sim”, enquanto no NSV o percentual foi menor, correspondendo a 28,1%. Nas duas 

áreas, aproximadamente 20% responderam que geralmente apresentam tosse pela manhã ao 

levantar-se.  

 

Variáveis Iguape (n= 49) NSV (n=39) p-valor 

(*) F % F % 

Tempo de tabagismo      

   0  9 12 24,5 9 23,1 0,486 

 10  19 8 16,3 10 25,6  

 20  29 12 24,5 5 12,8  

 30  39 10 20,4 6 15,4  

 40  49 6 12,2 6 15,4  

             50 1 2,0 3 7,7  

Tempo que parou de fumar      

   0  9 7 14,3 7 17,9 0,6822 

 10  19 7 14,3 9 23,1  

 20  29 10 20,4 9 23,1  

 30  39 14 28,6 8 20,5  

 40  49 8 16,3 3 7,7  

             50 3 6,1 3 7,7  
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Tabela 15 – Distribuição da população idosa estudada segundo a variável tosse, por área de 

residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Quanto à distribuição do grupo de idosos estudado segundo a variável expectoração, 

verifica-se na Tabela 16 que o percentual de respostas negativas foi maior que as positivas, 

para todas as variáveis relacionadas a essa queixa respiratória. Apesar de não haver diferença 

significativa entre os bairros, ao analisar as respostas positivas, observa-se no NSV um 

percentual maior em todas as questões. Os pesquisados do NSV referiram mais expectoração 

em relação aos idosos estudados do Iguape. 

 

Tabela 16 – Distribuição da população idosa estudada segundo a variável expectoração, por 

área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Costuma ter tosse?           

 Sim 41 35,7 18 28,1 0,3045 

 Não 74 64,3 46 71,9  

Geralmente tosse pela manhã ao 

levantar-se? 

     

 Sim 23 20,0 13 20,3 0,9601 

 Não 92 80,0 51 79,7  

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Costuma ter catarro no peito?       

 Sim 16 13,9 10 15,6 0,7554 

 Não 99 86,1 54 84,4  

Geralmente tem catarro duas 

vezes por dia, 4 ou mais dias na 

semana? 

     

 Sim 12 10,4 8 12,5 0,6742 

 Não 103 89,6 56 87,5  

Geralmente tem catarro pela 

manhã ao levantar-se? 

     

 Sim 12 10,4 9 14,1 0,4698 

 Não 103 89,6 55 85,9  

Geralmente tem catarro durante 

todo o resto do dia? 

     

 Sim 7 6,1 4 6,2 0,9653 

 Não 108 93,9 60 93,8  



67 

 

 

 

A Tabela 17 mostra a distribuição dos idosos pesquisados segundo a variável 

sibilância. O percentual de entrevistados que referiram a queixa respiratória foi discretamente 

maior no NSV, com exceção da primeira questão. Quando questionados se costumam ter 

chiado no peito quando estão com gripe, 17,4% afirmaram que “sim”, enquanto no NSV, o 

percentual correspondeu a apenas 9,4%. 

 

Tabela 17 – Distribuição da população idosa estudada segundo a variável sibilância, por área 

de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

Na Tabela 18, observa-se a distribuição da população idosa estudada segundo a 

existência de problema que o impede de andar. Essa variável apresentou diferença 

significativa entre os dois bairros (p-valor > 0,05). Os entrevistados que referiram algum 

problema, não responderam as questões referentes à variável falta de ar. Houve uma diferença 

entre as duas áreas, pois 40,6% responderam positivamente no NSV, enquanto apenas 19,1% 

no Iguape. No Iguape, 80,9% dos pesquisados responderam as questões sobre falta de ar, e no 

NSV, 59,4%. 

 

Tabela 18 – Distribuição da população idosa estudada segundo a existência de problema que o 

impede de andar, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Costuma ter chiado no peito 

quando está com gripe?  

     

 Sim 20 17,4 6 9,4 0,1446 

 Não 95 82,6 58 90,6  

Costuma ter chiado no peito 

mesmo sem gripe?  

     

 Sim 5 4,3 3 4,7 0,916 

 Não 110 95,7 61 95,3  

Costuma ter chiado no peito na 

maioria dos dias ou das noites?  

     

 Sim 5 4,3 3 4,7 0,916 

 Não 110 95,7 61 95,3  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Existência de problema que o 

impede de andar  

     

 Sim 22 19,1 26 40,6 0,0019 

 Não 93 80,9 38 59,4  
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Tabela 19 – Distribuição da população idosa estudada segundo a variável falta de ar, por área 

de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

A análise da Tabela 19 revela que o percentual de respostas negativas foi maior que as 

positivas para todas as variáveis relacionadas a essa queixa respiratória “falta de ar”, apesar de 

não haver diferenças significativas entre os bairros. Ao analisar as respostas positivas, 

observa-se que, no Iguape, elas possuem um percentual maior em todas as questões, com 

exceção das duas últimas, que representam graus mais avançados de falta de ar. Ressalta-se 

que o fato de 40,6% dos pesquisados do NSV não terem respondido as questões referentes à 

falta de ar, pode ter influenciado nos valores apresentados. 

Na Tabela 20, verifica-se a distribuição do grupo estudado segundo tipo de queixa 

respiratória. Para cada variável, considerou-se como resposta positiva, a presença de pelo 

menos uma resposta “sim” dentre as perguntas referentes à variável. Se todas as respostas 

fossem “não”, considerou-se como resposta negativa. A análise da tabela mostra que o 

percentual de respostas negativas foi maior que as positivas para todas as variáveis. Apesar de 

haver diferença significativa entre os bairros, o percentual de respostas positivas foi sempre 

maior entre os pesquisados do Iguape.  

Variáveis Iguape (n= 93) NSV (n=38) p-valor 

(*) F % F % 

Falta de ar com atividades 

extraordinárias 

     

 Sim 23 24,7 6 15,8 0,2633 

 Não 70 75,3 32 84,2  

Falta de ar com atividades 

maiores   

     

 Sim 29 31,2 8 21,1 0,2425 

 Não 64 68,8 30 78,9  

Falta de ar com atividades 

moderadas 

     

 Sim 18 19,4 7 18,4 0,9018 

 Não 75 80,6 31 81,6  

Falta de ar com atividades leves      

 Sim 2 2,2 1 2,6 0,8673 

 Não 91 97,8 37 97,4  

Falta de ar em repouso ou para 

se vestir ou caminhar poucos 

passos devagar 

     

 Sim 2 2,2 1 2,6 0,8673 

 Não 91 97,8 37 97,4  
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Tabela 20 – Distribuição da população idosa estudada segundo tipo de queixa respiratória, por 

área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

 

 

5.3 Prevalência de queixas respiratórias e fatores associados 

 

 

Poder ser observada na Tabela 21, a prevalência de queixas respiratórias na população 

em estudo segundo a variável tosse. A prevalência de tosse correspondeu a 35,7% e 29,7%, no 

Iguape e NSV, respectivamente. Os idosos pesquisados no Iguape referiram 1,2 vezes mais 

tosse que os idosos do NSV. Não foram identificadas diferenças significativas entre as 

comunidades para a variável tosse (p-valor < 0,05). 

A prevalência encontrada para as duas comunidades envolvidas no estudo foram 

superiores aos valores detectados nas pesquisas descritas a seguir. Vale ressaltar que, 

geralmente a tosse referida nesses estudos corresponde à tosse durante pelo menos 3 meses 

por ano (tosse crônica), enquanto no presente estudo não foi utilizado esse critério. 

Em pesquisa anterior, Augusto-Júnior (2012) estudou a prevalência de sinais e 

sintomas respiratórios na população urbana de Cezarina, Goiás, localizada adjacente a uma 

fábrica de cimento. A tosse ao acordar obteve o valor de 23,1%, e a tosse durante o dia e/ou 

noite, 29,0%. No presente estudo, a prevalência de tosse ao acordar (20,0%) apresentou valor 

inferior ao encontrado em Cezarina, no entanto a prevalência de tosse durante o dia e/ou noite 

foi superior no Iguape (35,7%). 

Variáveis Iguape (n=115) NSV (n=64) p-valor 

(*) F % F % 

Tosse      

 Sim 41 35,7 19 29,7 0,4178 

 Não 74 64,3 45 70,3  

Expectoração (catarro)        

 Sim 22 19,1 12 18,8 0,9504 

 Não 93 80,9 52 81,2  

Sibilância (chiado no peito)      

 Sim 23 20,0 9 14,1 0,3204 

 Não 92 80,0 55 85,9  

Falta de ar      

 Sim 33 35,5 9 23,7 0,1891 

 Não 60 64,5 29 76,3  
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Carvalho et al. (1986) investigaram, na cidade de Salvador, Bahia, a prevalência de 

queixas respiratórias em moradores do bairro de Roma, próximo a uma fábrica de chocolates, 

e tomou como referência o bairro de Tororó, que não possuía estabelecimentos fabris. Nos 

indivíduos com 50 anos ou mais de idade, a prevalência de tosse em Roma foi de 15,9%, 

enquanto em Tororó, o valor foi bem inferior, correspondendo a 3,6%. 

Carvalho et al. (1988) compararam as taxas de prevalência de queixas respiratórias 

referidas pela população do bairro de Roma, em dois pontos no tempo: 1984 e 1987. Nos 

indivíduos com 50 anos ou mais de idade, a prevalência de tosse para o ano de 1984, foi 

15,9%, como citado anteriormente. Dois anos depois, em 1987, houve elevação da taxa para 

22,2%. 

Um trabalho foi desenvolvido em dois bairros situados próximo a uma zona industrial 

de Feira de Santana, Bahia. Carmo et al. (1990) verificaram a prevalência de queixas 

respiratórias em indivíduos com 50 anos ou mais. Os valores encontrados para a tosse foram 

25,8% e 30,0%, apresentando níveis superiores aos detectados no bairro de Roma, em 1984 e 

1987 e inferiores ao encontrado no Iguape (35,7%). 

 

Tabela 21 – Prevalência de queixas respiratórias na população idosa estudada segundo a 

variável tosse, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Conforme traz a Tabela 22, a prevalência de expectoração nos dois bairros foi 19,1% e 

18,8% no Iguape e NSV, respectivamente. A RP para a variável expectoração correspondeu a 

1,0, portanto, não houve diferença na referência de expectoração entre eles. Não foram 

identificadas diferenças significativas no que diz respeito a essa queixa respiratória (p-valor < 

0,05). No entanto, a prevalência no Iguape e NSV foram superiores a quase os resultados 

encontrados nas pesquisas descritas a seguir. 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64)   

p-valor 

(**) 

 

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Tosse       

 Costuma ter tosse      41 35,7 18 28,1 0,3045 1,3 

 Geralmente tosse pela 

manhã ao levantar-se 

23 20,0 13 20,3 0,9601 1,0 

Total 41 35,7 19 29,7 0,4178 1,2 
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Carvalho et al. (1986) verificaram a prevalência de expectoração (durante pelo menos 

3 meses em casa ano, nos últimos 2 anos) nos indivíduos com 50 anos ou mais de idade, 

residentes nos bairros de Roma e Tororó, em Salvador, Bahia. Os valores encontrados foram 

8,3% em Roma, e 3,0% em Tororó. A prevalência de expectoração, em Roma, aumentou de 

8,3%, em 1884, para 15,0%, em 1987, conforme estudo de Carvalho et al. (1988). Com 

sujeitos da mesma faixa etária, em dois bairros próximos a uma zona industrial de Feira de 

Santana, Bahia, Carmo et al. (1990) identificaram prevalências de expectoração (durante pelo 

menos 3 meses em casa ano, nos últimos 2 anos) de 13,6% e 10,0%.  

Em pesquisa realizada numa população residente próxima a uma fábrica de cimento, 

Augusto-Junior (2012) observou que as taxas de expectoração oscilaram entre 15,0% e 

22,8%. A prevalência de expectoração ao acordar; durante o dia e/ou noite; e por período de 3 

meses ao ano corresponderam a 22,8%, 15,0% e 20,5%, respectivamente. No Iguape e NSV, 

as taxas de tosse ao acordar (10,4% e 12,5%) e durante o dia e/ou noite (6,1% e 6,3%) foram 

inferiores aos detectados na população acima estudada. 

Hewitt et al. (2005), ao realizar um estudo na Inglaterra, para avaliar a prevalência de 

sintomas respiratórios, em um população com mais de 75 anos, observaram que a prevalência 

de expectoração (catarro em qualquer hora do dia ou da noite, durante o inverno) foi de 

16,5%. Em Varmland, na Suécia, Hasselgren et al. (2001) detectaram que a frequência de 

expectoração, entre indivíduos de 18 a 70 anos foi de 14,1%.  

 

Tabela 22 – Prevalência de queixas respiratórias na população idosa estudada segundo a 

variável expectoração, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

p-valor 

(**) 

 

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Expectoração       

 Costuma ter catarro no peito  16 13,9 10 15,6 0,7554 0,9 

 Geralmente term catarro duas 

vezes por dia, 4 ou mais dias na 

semana 

12 10,4 8 12,5 0,6742 0,8 

 Geralmente tem catarro pela 

manhã ao levantar-se  

12 10,4  9 14,1 0,4698 0,7 

 Geralmente tem catarro durante 

todo o resto do dia 

7 6,1 4 6,3 0,9653 1,0 

Total 22 19,1 12 18,8 0,9504 1,0 
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A prevalência de sibilância apresentou valores diferentes para as duas comunidades. 

No Iguape, correspondeu a 20,0%, e no NSV, 14,1%. Os idosos pesquisados no Iguape 

referiram 1,4 vezes mais sibilância que os idosos do NSV. Ressalta-se que a referência de 

chiado no peito quando está com gripe ocorreu 1,9 vezes mais entre os pesquisados do Iguape, 

em relação aos do NSV (Tabela 23). Com relação à sibilância, não foram identificadas 

diferenças significativas entre os bairros (p-valor < 0,05). 

Ao investigar a prevalência de sibilância (piado no peito durante a maior parte dos dias 

ou das noites) em indivíduos com 50 anos ou mais, em dois bairros de Salvador, Bahia, 

Carvalho et al. (1986) encontraram os valores 9,6% e 5,9%, para Roma e Tororó, 

respectivamente. De 1984 a 1987, a prevalência de sibilância em Roma passou de 9,6% para 

15,0%, como mostra a pesquisa de Carvalho et al. (1988). Nos bairros próximos a uma zona 

industrial (Tomba e Muchila) em Feira de Santana, Bahia, os valores encontrados foram 

13,6% e 10,0% (CARMO et al., 1990). Os resultados obtidos nessas três pesquisas foram 

inferiores ao encontrado no Iguape (20,0%). 

Augusto-Junior (2012) verificou a prevalência de sibilância em uma população 

residente próxima a uma fábrica de cimento, utilizando alguns critérios, dentre eles: somente 

se estiver resfriado, sem gripe, e na maioria dos dias e noites. Os valores obtidos foram 

37,8%, 11,7% e 9,1%, respectivamente. Esses resultados foram superiores aos achados no 

presente estudo. A prevalência de sibilância quando está gripado (37,8%) foi o maior valor 

detectado para essa queixa, fato que também ocorreu no Iguape (17,4%). 

Uma pesquisa foi realizada em Lages, Santa Catarina, para estimar a prevalência de 

sintomas de queixas respiratórias e os fatores associados em adultos de 20-59 anos de idade. 

A prevalência de sibilância (chiado no peito nos últimos 12 meses) encontrada foi de 20,2%. 

(BERNAT, 2008). No mesmo estado, uma pesquisa desenvolvida na cidade de Joaçaba, 

Nascimento (2007) estimou a prevalência de problemas respiratórios relacionados na 

população adulta. O chiado no peito apresentou a taxa de 10,2%. 

Em pesquisas realizadas no exterior, como no estudo multicêntrico PLATINO, dentre 

os países participantes, a prevalência de chiado no peito foi maior no Chile (35,0%) e 

apresentou menor valor no México (17,1%). Em São Paulo, a taxa atingiu 23,5% (MENEZES 

et al., 2004). Na Inglaterra, em indivíduos com mais de 75 anos, Hewitt et al. (2005) 

identificaram que o chiado no peito teve uma prevalência de 14,3%. Em Varmland, na Suécia, 

Hasselgren et al. (2001) detectou que a prevalência dessa queixa, entre indivíduos de 18 a 70 

anos foi de 8,0%. 
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Tabela 23 – Prevalência de queixas respiratórias na população idosa estudada segundo a 

variável sibilância, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

A Tabela 24 mostra a prevalência de falta de ar na população em estudo, que 

correspondeu a 35,5% no Iguape, e 23,7%, no NSV. Os idosos pesquisados no Iguape 

referiram 1,5 vezes mais falta de ar que os idosos do NSV. A falta de ar com atividades 

extraordinárias foi a que apresentou maior razão de prevalência para esse tipo de queixa 

respiratória (RP = 1,6). Não foram identificadas diferenças significativas entre os bairros para 

a variável falta de ar (p-valor < 0,05). 

A prevalência de falta de ar em dois bairros próximos a uma zona industrial em Feira 

de Santana, Bahia, foi de 13,5% e 11,3% (CARMO et al., 1990). Em Lages, Santa Catarina, 

Bernat (2008) concluiu que a prevalência dessa queixa foi a maior dentre as três estudadas 

(falta de ar, chiado no peito e bronquite crônica), correspondendo a 35,7%. No Iguape, o 

maior valor encontrado foi referente a tosse (35,7%), ficando a falta de ar em segundo lugar 

(35,5%). 

No estudo de Nascimento (2007), em Joaçaba, Santa Catarina, a falta de ar em adultos 

obteve a taxa de 21,9%. Augusto-Junior (2012) verificou a prevalência dessa queixa na 

população de Cezarina, Goiás. Dentre as situações analisadas, a falta de ar ao subir ladeira 

obteve o maior valor (43,3%), enquanto a falta de ar ao andar no plano obteve o menor valor 

(8,8%). Na presente pesquisa, os resultados foram semelhantes aos encontrados em Goiás, no 

que diz respeito ao maior (atividades maiores - 31,2%) e menor (caminhar poucos passos 

devagar - 2,1%) prevalência de falta de ar.  

 

Variáveis Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

p-valor 

(**) 

 

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Sibilância       

 Costuma ter chiado no 

peito quando está com 

gripe  

20 17,4 6 9,4 0,1446 1,9 

 Costuma ter chiado no 

peito mesmo sem gripe  

5 4,4 3 4,7 0,916 0,9 

 Costuma ter chiado no 

peito na maioria dos dias 

ou das noites 

5 4,4 3 4,7 0,916 0,9 

Total 23 20,0 9 14,1 0,3204 1,4 
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Tabela 24 – Prevalência de queixas respiratórias na população idosa estudada segundo a 

variável falta de ar, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Menezes et al. (2004) observaram que a prevalência do sintoma falta de ar foi a mais 

elevada nos cinco centros do Projeto PLATINO. Os valores no Chile (55,2%), México 

(55,5%), Uruguai (42,7%), Venezuela (50,6%) e São Paulo (36,9%) foram expressivamente 

maiores que os relatados nas duas comunidades (Iguape e NSV) envolvidas nessa pesquisa. 

Hasselgren et al. (2001) estudou a prevalência de sintomas respiratórios em Varmland, na 

Suécia, e identificou que a falta de ar foi referida por 8,0% dos indivíduos de 18 a 70 anos. 

Os resultadas demonstram que não houve diferença significativa na prevalência das 

queixas respiratórias entre as duas comunidades, portanto, não foi identificada associação 

entre queixas respiratórias e exposição a emissões atmosféricas industriais. No entanto, a 

prevalência total de cada queixa foi maior na área exposta em relação à área não-exposta.  

Diante desse resultado, analisa-se a escolha do NSV como área de referência. Embora 

não seja considerada como área exposta às emissões atmosféricas industriais, devido à 

distância em relação ao distrito industrial, verificou-se que grande parte dos idosos dessa 

comunidade provinham da zona rural, onde mantiveram-se expostos por muito tempo à poeira 

e pó. Vale ressaltar também que, no presente estudo, não foi consideradas as correntes de ar 

que poderiam deslocar os poluentes para essa área. Além disso, outras características 

peculiares dessa população podem ter influenciado na referência positiva das queixas 

respiratórias. 

Variáveis Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

p-valor 

(**) 

 

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Falta de ar       

 Falta de ar com atividades 

extraordinárias 

23 24,7 6 15,8 0,2633 1,6 

 Falta de ar com atividades 

maiores   

29 31,2 8 21,1 0,2425 1,5 

 Falta de ar com atividades 

moderadas 

18 19,4 7 18,4 0,9018 1,0 

 Falta de ar com atividades 

leves 

2 2,1 1 2,6 0,8673 0,8 

 Falta de ar em repouso ou 

para se vestir ou caminhar 

poucos passos devagar 

2 2,1 1 2,6 0,8673 0,8 

Total 33 35,5 9 23,7 0,1891 1,5 
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5.3.1 Prevalência de tosse  

 

As Tabelas 25 e 26 apresentam a prevalência de tosse segundo variáveis 

sociodemográficas e socioeconômicas, por área de residência. No Iguape, a prevalência foi 

superior entre as mulheres (38,1%), idade maior ou igual a 90 anos (60,0%), brancos (63,6%), 

casados (41,5%), ensino médio completo (50,0%), aposentados (36,7%), não trabalham 

(36,5%), com renda acima de 6 salários mínimos (100,0%), e no domicílio com 1 morador 

(50,0%). No NSV, a tosse foi referida com mais freqüência entre os homens (34,6%), idade 

maior ou igual a 90 anos (100,0%), pardo (35,9%), união estável (45,5%), ensino médio 

completo (50,0%), não aposentado/pensionista (38,5%), trabalhador (42,9%), com renda 

menor que 1 salário mínimo (60,0%), e reside no domicílio com  1 morador (40,0%). 

A análise da RP indica que a prevalência foi superior entre os idosos na faixa etária de 

80 à 84 anos (RP = 2,1), idosos que se autodeclararam negros (RP = 3,0), casados (RP = 2,1), 

e no domicílio com 3 moradores (1,9). Na análise de associação entre a tosse e as variáveis 

sociodemográficas e socioeconômicas, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada 

associação significativa com a renda familiar, indicando maior ocorrência entre os que 

possuem a renda maior que 6 salários mínimos. O NSV não apresentou associação com essas 

variáveis (p-valor < 0,05).  

Na primeira comunidade, as queixas respiratórias foram mais prevalentes entre os que 

possuem maior renda, com exceção da falta de ar, enquanto no NSV, todas elas foram 

referidas por pessoas de baixo poder aquisitivo. A situação ocorrida no Iguape não condiz 

com a literatura, em que estudos detectaram maior prevalência de sintomas respiratórios entre 

indivíduos com menor renda (BERNAT, 2008; FRANCISCO et al., 2006; MARTINS et al., 

2011). Tal fato pode estar relacionado aos pesquisados do Iguape possuírem melhores 

condições socioeconômicas em comparação com o NSV.   

As doenças crônicas e a pobreza estão interligadas num ciclo vicioso. Na maioria dos 

países, os indivíduos com menor nível socioeconômico apresentam maior risco de 

desenvolverem doenças respiratórias crônicas. Além disso, esse grupo tende a morrer 

prematuramente devido a essas doenças, devido a maior exposição aos fatores de risco e a 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde (OMS, 2008). 

A condição socioeconômica é o que determina, na maioria das vezes, a qualidade e a 

quantidade da exposição ambiental, uma vez que grande parte da população vivencia o meio 

ambiente através da pobreza. Fatores econômicos e sociais são importantes determinantes da 
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saúde devido a sua influência direta no meio ambiente. A condição ambiental precária é um 

fator contribuinte para a queda do estado geral de saúde e a baixa qualidade de vida 

(GOUVEIA, 1999). 

 

Tabela 25 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis 

sociodemográficas, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Tabela 26 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis 

socioeconômicas, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)   

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Sexo        

 Masculino      12 30,8 0,4335 9 34,6 0,6251 0,9 

 Feminino 29 38,1  10 26,3  1,5 

Idade        

 60  64 14 34,1 0,6944 6 33,3 0,8602 1,0 

 65  69 8 29,6  4 28,6  1,0 

 70  74 8 42,1  4 36,4  1,1 

 75  79 2 20,0  3 30,0  0,7 

 80  84 3 42,9  1 20,0  2,1 

 85  89 3 50,0  0 0,0  - 

             90 3 60,0  1 100,0  0,6 

Cor da pele        

 Branco 7 63,6 0,2216 1 33,3 0,4373 1,9 

 Pardo 28 32,9  14 35,9  0,9 

 Negro 6 37,5  2 12,5  3,0 

 Amarelo 0 0,0  0 0,0  - 

 Índio 0 0,0  2 33,3  - 

Situação conjugal        

 Solteiro 7 35,0 0,6413 3 30,0 0,4007 1,2 

 Casado 17 41,5  4 20,0  2,1 

 União estável 6 33,3  5 45,5  0,7 

 Separado/divorciado 1 12,5  0 0,0  - 

 Viúvo 10 35,7  7 35,0  1,0 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)   

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Escolaridade        

 Não escolarizado 12 32,4 0,8052 9 25,7 0,8418 1,3 
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Tabela 26 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis 

socioeconômicas, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Pode ser observada na Tabela 27, a prevalência de tosse segundo variáveis 

ocupacionais, por área de residência. No Iguape, a prevalência foi maior entre os idosos que 

não trabalham ou trabalharam no distrito industrial (40,0%); trabalham ou trabalharam com 

poeira/pó (37,0%) no período maior ou igual a 50 anos (100,0%). Dentre os que já atuaram 

nas fábricas, a freqüência de tosse apresentou maior valor entre os que foram empregados em 

indústrias de cacau (33,3%), no período de 15 a 19 anos (50,0%). No NSV, como nenhum 

idoso afirmou ter atuado no distrito, a tosse foi referida apenas entre os que não trabalham ou 

trabalharam nas indústrias (29,7%). Obteve-se maiores taxas entre os pesquisados que 

trabalham ou trabalharam com poeira/pó (36,1%), no período de 0 a 9 anos (63,6%).  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)   

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

 Fundamental incompleto 26 37,7  8 33,3  1,1 

 Fundamental completo 2 40,0  1 33,3  1,2 

 Médio incompleto 0 0,0  0 0,0  - 

 Médio completo 1 50,0  1 50,0  1,0 

Aposentado/pensionista        

 Sim 33 36,7 0,6665 14 27,5 0,4379 1,3 

 Não 8 32,0  5 38,5  0,8 

Trabalha        

 Sim 3 27,3 0,5418 3 42,9 0,419 0,6 

 Não 38 36,5  16 28,1  1,3 

Renda familiar        

 Menos de 1 salário 

mínimo 

2 25,0 0,0256 3 60,0 0,1223 0,4 

 De 1-3 salários mínimos 35 35,0  16 27,1  1,3 

 De 4-6 salários mínimos 0 0,0  0 0,0  - 

 Mais de 6 salários 

mínimos 

4 100,0  0 0,0  - 

Nº de moradores no 

domicílio 

       

 1 4 50,0 0,7066 4 40,0 0,8423 1,3 

 2 13 32,5  5 23,8  1,4 

 3 11 44,0  3 23,1  1,9 

 4 6 28,6  2 33,3  0,9 

 >4 7 33,3  5 35,7  0,9 
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A análise da RP mostra que a prevalência foi superior entre os que trabalham ou 

trabalharam com poeira/pó (RP = 1,6), no período de 20 a 39 anos (RP = 4,9). Na análise de 

associação entre a tosse e as variáveis ocupacionais, pelo teste do qui-quadrado, não foi 

observada associação significativa, nas duas comunidades. 

 

Tabela 27 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis ocupacionais, 

por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

A prevalência de tosse segundo variáveis socioambientais, por área de residência é 

descrita na Tabela 28. No Iguape, a prevalência obteve valores maiores entre os idosos que 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Trabalha (ou) no 

distrito industrial 

       

 Sim 5 20,0 0,0647 0 0,0 - - 

 Não  36 40,0  19 29,7  1,3 

Tipo de indústria        

 Cacau 3 33,3 0,5885 - - - - 

 Chocolate 0 0,0  - -  - 

 Chocolate, café 0 0,0  - -  - 

 Outras 2 15,4  - -  - 

Tempo de trabalho no 

distrito industrial   

       

   0  4 2 28,6 0,3468 - - - - 

   5  9 1 14,3  - -  - 

 10  14 0 0,0  - -  - 

 15  19 2 50,0  - -  - 

 20  24 0 0,0  - -  - 

 25  30 0 0,0  - -  - 

Trabalha (ou) com 

poeira/pó 

       

 Sim 20 37,0 0,7705 13 36,1 0,2022 1,0 

 Não 21 34,4  6 21,4  1,6 

Tempo de trabalho 

com poeira/pó 

       

   0  9 11 35,5 0,4126 7 63,6 0,1236 0,5 

 10  19 2 20,0  1 20,0  1,0 

 20  39 6 54,5  1 11,1  4,9 

 40  49 0 0,0  0 0,0  - 

              50 1 100,0  4 40,0  2,5 
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residem entre 40 a 59 anos no bairro (47,6%), moram em casa de tijolo/adobe (36,9%), com 

pavimento de cerâmica (35,5%), não utilizam fogão à lenha (37,5%), não possuem energia 

elétrica (100,0%), possuem fossa para destinação dos dejetos (41,2%), possuem coleta pública 

de lixo (35,7%), abastecimento de água por rede pública (35,7%), realizam filtração como 

tratamento da água de beber (44,9%) e não possuem pavimentação na rua onde moram 

(39,3%). No NSV, as taxas foram superiores entre os pesquisados que residem entre 20 a 39 

anos no bairro (32,3%), moram em casa de taipa revestida (100,0%), com pavimento 

cimentado (35,0%), utilizam fogão à lenha (50,0%), possuem energia elétrica (29,7%), fossa 

para destinação dos dejetos (36,4%), coleta pública de lixo (29,7%), abastecimento de água 

por poço ou nascente (33,3%), realizam cloração como tratamento da água de beber (66,7%), 

rua pavimentada (32,1%).  

A análise da RP evidencia que a prevalência foi elevada nos idosos que realizam a 

filtração como tratamento da água de beber (RP = 1,6). Na análise de associação entre a tosse 

e as variáveis socioambientais, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada 

associação significativa com o tipo de tratamento da água de beber, indicando maior 

ocorrência entre aqueles que realizam filtração. O bairro NSV não apresentou associação com 

essas variáveis (p-valor < 0,05). Nos dois bairros, as queixas respiratórias foram mais 

prevalentes entre os pesquisados que realizam cloração ou ingerem a água sem tratamento 

algum. Embora o presente estudo tenha apresentado tal resultado, essa relação não é descrita 

na literatura. 

É importante destacar que a água é fundamental para a existência e bem-estar humano, 

porém pode ser um veículo de aquisição de doenças, transmitindo-as por diferentes 

mecanismos. Um dos principais é a  ingestão, por meio do qual um indivíduo sadio ingere 

água contaminada e a presença desse componente no organismo humano  provoca o 

aparecimento de doença. Tanto a qualidade, quantidade e regularidade de fornecimento de 

água são fatores determinantes para o adoecimento (BRASIL, 2006). 

 

Tabela 28 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de moradia no 

bairro 

       

   0  19 14 32,5 0,641 9 28,1 0,7566 1,1 
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Tabela 28 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

 (conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

 20  39 14 32,5  10 32,3  1,0 

 40  59 10 47,6  0 0,0  - 

   60 3 37,5  0 0,0  - 

Tipo de casa        

 Tijolo/Adobe 41 36,9 0,5133 17 27,9 0,2393 1,3 

 Taipa não revestida 0 0,0  1 50,0  - 

 Taipa revestida 0 0,0  1 100,0  - 

 Madeira 0 0,0  0 0,0  - 

 Material aproveitado 0 0,0  0 0,0  - 

Pavimento da casa        

 Terra batida 1 100,0 0,3955 0 0,0 0,5306 - 

 Cerâmica 33 35,5  12 27,3  1,3 

 Cimentado 7 33,3  7 35,0  0,9 

Fogão à lenha        

 Sim 2 18,2 0,2033 2 50,0 0,3584 0,4 

 Não 39 37,5  17 28,3  1,3 

Energia elétrica        

 Sim 40 35,1 0,1772 19 29,7 - 1,2 

 Não 1 100,0  0 0,0  - 

Destinação dos dejetos        

 Sistema de esgoto 27 35,1 0,2618 9 29,0 0,5561 1,2 

 Fossa 14 41,2  8 36,4  1,1 

 Céu aberto 0 0,0  2 18,2  - 

Destinação do lixo        

 Coleta pública 41 35,7 - 19 29,7 - 1,2 

Abastecimento de água        

 Rede pública 41 35,7 - 18 30,0 0,8009 1,2 

 Poço ou nascente 0 0,0  1 33,3  - 

 Outro 0 0,0  0 0,0  - 

Tratamento da água de 

beber 

       

 Filtração 35 44,9 0,0434 10 27,8 0,1336 1,6 

 Fervura 0 0,0  0 0,0  - 

 Cloração 2 25,0  4 66,7  0,4 

 Sem tratamento 2 11,1  5 33,3  0,3 

 Outro 2 22,2  0 0,0  - 

Pavimentação da rua        

 Sim 30 34,5 0,6444 9 32,1 0,7046 1,1 

 Não 11 39,3  10 27,8  1,4 
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Quanto à prevalência de tosse no Iguape segundo percepção socioambiental, a Tabela 

29 traz que as taxas foram maiores entre os idosos que referiram possuir interesse por 

assuntos relacionados ao meio ambiente (38,3%), se sentem incomodados com a fumaça ou 

cheiro emitido pelas fábricas do distrito industrial (46,4%), porém nunca fizeram algo para 

tentar mudar a situação (48,0%), acreditam que a fumaça ou cheiro emitida pelas fábricas 

afeta a saúde (36,4%), e acreditam que as fábricas do distrito não se preocupam com as 

pessoas que moram no bairro (38,1%). 

 

Tabela 29 - Prevalência de tosse na população idosa estudada no Iguape segundo percepção 

socioambiental, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012  

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

 

Na Tabela 30, observa-se a prevalência de tosse segundo variáveis relacionadas à 

saúde, por área de residência. No Iguape, a prevalência foi superior entre os que nos últimos 3 

anos,  não tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa 

ou de cama (36,4%), não sabem informar se na infância foi internado em hospital devido a 

problemas respiratórios (100,0%), foram internados no último ano por qualquer motivo 

(42,9%), procuraram assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo 

(36,5%), não tomaram vacina do idoso contra gripe no último ano (40,3%), não possuem 

alguma doença respiratória com diagnóstico médico (36,2%), não sabem informar se possuem 

 Iguape (n=115) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Possui interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente?   

 Sim 31 38,3 

 Não  10 29,4 

Sente-se incomodado (a) com a fumaça ou cheiro emitido pelas 

fábricas do distrito industrial? 

  

 Sim 26 46,4 

 Não  15 25,4 

Já fez algo para tentar mudar essa situação?      

 Sim 2 33,3 

 Não  24 48,0 

Acredita que a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas afeta a 

sua saúde? 

  

 Sim 32 36,4 

 Não 9 33,3 

Acredita que as fábricas do distrito se preocupam com as 

pessoas que moram no seu bairro? 

  

 Sim 1 10,0 

 Não 40 38,1 
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alguma doença de coração ou circulação diagnosticada por médico (66,7%), e consideram a 

sua saúde péssima (75,0%). 

 No NSV, a prevalência alcançou taxas maiores naqueles que nos últimos 3 anos, 

tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama 

(100,0%), na infância foram internados em hospital devido a problemas respiratórios ou não 

sabem informar  (100,0%), foram internados no último ano por qualquer motivo (55,5%), não 

procuraram assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo (37,5%), 

tomaram vacina do idoso contra gripe no último ano (30,4%), não possuem alguma doença 

respiratória com diagnóstico médico (30,0%), possuem alguma doença de coração ou 

circulação diagnosticada por médico (36,4%), e consideram a sua saúde péssima (40,0%). 

 A análise da RP permite observar que a prevalência foi superior entre os idosos que 

não foram internados no último ano por qualquer motivo (RP = 1,7), e consideram a sua saúde 

péssima (RP = 1,9). Na análise de associação entre a tosse e as variáveis relacionadas à saúde, 

pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada associação significativa com a variável 

doença de coração ou circulação diagnosticada por médico, indicando maior ocorrência entre 

os pesquisados que possuem esse diagnóstico. No NSV, a internação no último ano, por 

qualquer motivo apresentou associação com a tosse (p-valor < 0,05). 

Nas duas comunidades, as queixas respiratórias foram mais prevalentes entre os 

pesquisados que possuem doença de coração ou circulação diagnosticada por médico, com 

exceção da sibilância no NSV, além de terem sido internados no último, ano por qualquer 

motivo. Corroborando com os resultados da presente pesquisa, estudos indicam que a 

exposição aos poluentes atmosféricos está relacionada ao agravamento de doenças cardíacas 

preexistentes, aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares, e maior prevalência 

entre os que passaram por internação hospitalar nos últimos 12 meses (CANÇADO et al., 

2006; FRANCISCO et al., 2006; HECS, 2001; LEBOWITZ, 1996; POPE et al., 2002; 

SOUSA, 2011).  

A poluição atmosférica tem sido associado ao aumento da viscosidade sangüínea, de 

marcadores inflamatórios, progressão da arteriosclerose, alterações da coagulação, redução da 

variabilidade da freqüência cardíaca, vasoconstricção e ao aumento da pressão arterial, todos 

fatores de risco para doenças cardiovasculares (POPE et al., 2004). 
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Tabela 30 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis relacionadas à 

saúde, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Nos últimos 3 anos,  

teve alguma 

doença pulmonar que o(a) 

manteve afastado do 

trabalho, em casa ou de 

cama? 

       

 Sim 1 20,0 0,455 1 100,0 0,1209 0,2 

 Não 40 36,4  18 28,6  1,3 

Na infância, foi internado 

(a) em hospital devido a 

problemas respiratórios? 

       

 Sim 2 40,0 0,1539 1 100,0 0,0867

4 

0,4 

 Não 37 34,3  17 27,4  1,2 

 Não sabe informar 2 100,0  1 100,0  1,0 

Foi internado no último 

ano por qualquer motivo? 

       

 Sim 9 42,9 0,4458 10 55,5 0,0046 0,8 

 Não  32 34,0  9 19,6  1,7 

Procurou assistência 

médica ou de saúde nos 

últimos 6 meses por 

qualquer motivo? 

       

 Sim 34 36,5 0,6763 10 28,6 0,6051 1,3 

 Não  7 31,8  9 37,5  0,8 

Tomou vacina do idoso 

contra gripe no último 

ano? 

       

 Sim 18 31,0 0,297 14 30,4 0,8343 1,0 

 Não  23 40,3  5 27,8  1,5 

Possui alguma doença 

respiratória com 

diagnóstico médico? 

       

 Sim 3 30,0 0,6961 1 25,0 0,8322 1,2 

 Não 38 36,2  18 30,0  1,2 

Possui alguma doença de 

coração ou circulação 

diagnosticada por 

médico? 

       

 Sim 16 51,6 0,0299 8 36,4 0,3975 1,4 

 Não 23 28,4  11 26,2  1,1 

 Não sabe informar 2 66,7  0 0,0  - 
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Tabela 30 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis relacionadas à 

saúde, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

 (conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

As Tabelas 31 e 32 apresentam a prevalência de tosse segundo doença autorreferida e 

estilo de vida, por área de residência. No Iguape, a tosse foi referida com mais freqüência 

entre os que têm diabetes (42,9%), não sabem se têm hipertensão (40,0%), não sabem se têm 

IRC (71,4%), e os que tiveram AVE (44,4%), fumantes (58,3%), existem outros fumantes na 

casa (42,9%), fazem uso de bebida alcoólica (46,1%), não realizam atividades físicas (35,9%), 

não participam de algum tipo de atividade comunitária (37,7%), dentre os que participam são 

de grupos religiosos (35,4%). 

No NSV, a prevalência foi mais elevada nos que não sabem se possuem diabetes 

(66,7%), não sabem se têm hipertensão (100,0%), não sabem se têm IRC (37,5%), e os que 

não sabem se já tiveram derrame (50,0%), ex-fumantes (33,3%), existem outros fumantes na 

casa (45,5%), fazem uso de bebida alcoólica (37,5%), não realizam atividades físicas (33,3%), 

participam de algum tipo de atividade comunitária (33,3%), dentre os que participam são de 

grupos religiosos (39,3%). 

A análise da RP mostra que a prevalência foi maior entre os idosos que não sabem se 

têm IRC (RP = 1,9), já tiveram AVE (RP = 1,8), fumantes (RP = 2,3), e entre os que realizam 

atividades físicas (RP = 1,6). Na análise de associação entre a tosse e as variáveis de doença 

autorreferida e estilo de vida, pelo teste do qui-quadrado, não foi observada associação 

significativa, no Iguape e NSV. 

 

 

 

 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Considera a sua saúde:        

 Ótima 7 24,1 0,1978 4 22,2 0,8451 1,1 

 Boa 22 36,7  8 32,0  1,1 

 Ruim 9 40,9  5 31,3  1,3 

 Péssima 3 75,0  2 40,0  1,9 
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Tabela 31 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo doença autorreferida, 

por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

Tabela 32 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis relacionadas 

ao estilo de vida, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Diabetes        

 Sim 12 42,9 0,4007 7 41,2 0,1312 1,0 

 Não 29 34,1  10 22,7  1,5 

 Não sabe  0 0,0  2 66,7  - 

Hipertensão        

 Sim 25 36,2 0,9551 12 29,3 0,2962 1,2 

 Não 14 34,1  6 27,3  1,3 

 Não sabe  2 40,0  1 100,0  0,4 

Insuficiência Renal 

Crônica (IRC) 

       

 Sim 1 50,0 0,1105 0 0,0 0,7169 - 

 Não  35 33,0  16 29,1  1,1 

 Não sabe 5 71,4  3 37,5  1,9 

Derrame (AVE)        

 Sim 4 44,4 0,8469 2 25,0 0,7868 1,8 

 Não  36 34,9  16 29,6  1,2 

 Não sabe 1 33,3  1 50,0  0,7 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

É fumante?        

 Nunca fumou 19 35,2 0,198 5 23,8 0,7269 1,5 

 Fumante 7 58,3  1 25,0  2,3 

 Ex-fumante 15 30,6  13 33,3  0,9 

Existem outros fumantes 

na sua casa? 

       

 Sim 9 42,9 0,4458 5 45,5 0,2085 0,9 

 Não 32 34,0  14 26,4  1,3 

Faz uso de bebida 

alcoólica? 

       

 Sim 6 46,1 0,4012 3 37,5 0,6051 1,2 

 Não  35 34,3  16 28,6  1,2 

Realiza atividades físicas?        

 Sim 9 34,6 0,9002 4 21,0 0,3259 1,6 

 Não  32 36,0  15 33,3  1,1 
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Tabela 32 - Prevalência de tosse na população idosa estudada segundo variáveis relacionadas 

ao estilo de vida, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

A prevalência de tosse nos fumantes e ex-fumantes segundo variáveis relacionadas 

ao tabagismo, por área de residência é descrita nas Tabelas 33 e 34. No Iguape, verifica-se 

maior prevalência nos fumantes de fumo de rolo ou de corda (66,7%), 11 a 20 cigarros por dia 

(66,7%), no período de 60 a 79 anos (100,0%), ex-tabagistas que fumaram durante 30 a 39 

anos (40,0%), e pararam de fumar a mais de 50 anos (100,0%).  No NSV, a prevalência foi 

superior entre os fumantes de cigarro (25,0%), 31 a 40 cigarros por dia (100,0%), durante 20 a 

39 anos (100,0%), ex-tabagistas que fumaram durante 20 a 29 anos (60,0%), e pararam de 

fumar entre 10 a 19 anos (44,4%). 

A análise da RP indica que a prevalência foi elevada entre os tabagistas que fumam 

cigarro (RP = 2,5), ex-tabagistas que fumaram entre 10 a 19 anos (RP = 1,9). Na análise de 

associação entre a tosse e as variáveis relacionadas ao tabagismo, pelo teste do qui-quadrado, 

não foi observada associação significativa, nos dois bairros. 

 

Tabela 33 - Prevalência de tosse nos fumantes segundo variáveis relacionadas ao tabagismo, 

por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Participa de algum tipo de 

atividade comunitária? 

       

 Sim 18 33,3 0,6252 12 33,3 0,4692 1,0 

 Não  23 37,7  7 25,0  1,5 

Participa de quais tipos de 

atividade comunitária? 

       

 Conselho local de saúde 0 0,0 0,7485 0 0,0 0,4625 - 

 Grupos religiosos 17 35,4  11 39,3  0,9 

 Grupos de idosos 0 0,0  1 25,0  - 

 Grupos religiosos/idosos 1 25,0  0 0,0  - 

 Trabalho voluntário 0 0,0  0 0,0  - 

 Iguape (n= 12) NSV (n=04)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tipo de fumo        

 Cigarro 5 62,5 0,4624 1 25,0 0,3173 2,5 
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Tabela 33 - Prevalência de tosse nos fumantes segundo variáveis relacionadas ao tabagismo, 

por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

Tabela 34 - Prevalência de tosse nos ex-fumantes segundo variáveis relacionadas ao tabagismo, 

por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 Iguape (n= 12) NSV (n=04)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

 Fumo de rolo ou de corda 2 66,7  0 0,0  - 

 Fumo de palha 0 0,0  0 0,0  - 

Nº de cigarros/dia        

   0  10 5 55,5 0,7353 0 0,0 - - 

 11  20 2 66,7  0 0,0  - 

 21  30 0 0,0  0 0,0  - 

  31 40 0 0,0  1 100,0  - 

Tempo de tabagismo        

   0  19 1 50,0 0,1639 0 0,0 - - 

 20  39  0 0,0  1 100,0  - 

 40  59 5 83,3  0 0,0  - 

 60  79 1 100,0  0 0,0  - 

              80 0 0,0  0 0,0  - 

 Iguape (n= 49) NSV (n=39)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de tabagismo        

   0  9 4 33,3 0,8756 3 33,3 0,7915 1,0 

 10  19  3 37,5  2 20,0  1,9 

 20  29 3 25,0  3 60,0  0,4 

 30  39 4 40,0  2 33,3  1,2 

 40  49 1 16,7  2 33,3  0,5 

              50 0 0,0  1 33,3  - 

Tempo que parou de 

fumar 

       

   0  9 1 14,3 0,0615 3 42,9 0,7711 0,3 

 10  19  1 14,3  4 44,4  0,3 

 20  29 2 20,0  3 33,3  0,6 

 30  39 4 28,6  2 25,0  1,1 

 40  49 4 50,0  1 33,3  1,5 

              50 3 100,0  0 0,0  - 
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5.3.2 Prevalência de expectoração  

 

As Tabelas 35 e 36 evidenciam a prevalência de expectoração segundo variáveis 

sociodemográficas e socioeconômicas, por área de residência. No Iguape, detectou-se maior 

freqüência dessa queixa nos idosos do sexo masculino (30,8%), com idade maior ou igual a 

90 anos (60,0%), pardo (22,4%), casado (41,5%), ensino fundamental incompleto (21,7%), 

aposentado (22,2%), não trabalham (20,2%), renda maior que 6 salários mínimos (50,0%) e 

no domicílio com 1 morador (37,5%). No NSV, a prevalência foi superior entre as mulheres 

(21,0%), com idade maior ou igual a 90 anos (50,0%), índio (33,3%), em união estável 

(45,5%), ensino fundamental incompleto (29,2%), não aposentado/pensionista (23,1%) , não 

trabalha (19,3%), renda menor que 1 salário mínimo (20,0%), e reside no domicílio com 2 

moradores (23,8%). 

A análise da RP evidencia que a prevalência obteve maiores taxas para o sexo 

masculino (RP = 2,0), idade entre 80 a 84 anos (RP = 2,1), brancos (RP = 1,9), negros (RP = 

3,0), casados (RP = 2,1), no domicílio com 1 morador (RP = 1,9) e com mais de 4 moradores 

(RP = 2,7). Na análise de associação entre a expectoração e as variáveis sociodemográficas e 

socioeconômicas, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada associação 

significativa com o sexo e o número de moradores na residência, indicando maior ocorrência 

entre os homens e em residências com apenas um morador. O bairro NSV apresentou 

associação com variável alguma (p-valor < 0,05). 

Embora a ocorrência de expectoração, no Iguape, tenha apresentado maior prevalência 

para o sexo masculino, não houve a tendência dos tipos de queixas respiratórias serem mais 

referidas por apenas um dos sexos, nas duas comunidades. Esse resultado contrasta com a 

literatura, a qual traz que a DPOC ocorre com mais freqüência no sexo masculino 

(FRANCISCO et al., 2006; MARTINS, 2011; MENEZES; HALLAL, 2004; HEWITT et al., 

2005). 

A DPOC em mulheres ainda não está bem estudada, no entanto existem diferenças 

entre os sexos quanto à prevalência, gravidade, fatores de risco e taxas de mortalidade. Em 

países pobres, a mulher está mais exposta a fumaça da queima de biomassa utilizada para 

cozinhar, enquanto o tabagismo é um hábito mais relacionado aos homens. No entanto, as 

mulheres podem sofrer conseqüências respiratórias adversas do fumo do tabaco, com o 

desenvolvimento precoce de DPOC e maior grau de limitação da função pulmonar para uma 

dada quantidade de exposição (OMS, 2008). 
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Acredita-se que a menor prevalência observada em mulheres deva-se a um menor 

número de cigarros fumados, mais do que a um efeito hormonal protetor. No entanto, essas 

taxas vem aumentando com o aumento do tabagismo entre as mulheres, e ,se a tendência atual 

continuar, a DPOC será, em breve, tão comum nas mulheres quanto nos homens (RODARTE, 

2001). 

 

Tabela 35 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

sociodemográficas, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

 

 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)   

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Sexo        

 Masculino      12 30,8 0,0230 4 15,4 0,5683 2,0 

 Feminino 10 13,1  8 21,0  0,6 

Idade        

 60  64 7 17,1 0,0703 4 22,2 0,7356 1,0 

 65  69 3 11,1  2 14,3  1,0 

 70  74 2 10,5  3 27,3  1,1 

 75  79 2 20,0  1 10,0  0,7 

 80  84 2 28,6  1 20,0  2,1 

 85  89 3 50,0  0 0,0  - 

             90 3 60,0  1 50,0  1,2 

Cor da pele        

 Branco 1 09,1 0,6533 0 0,0 0,3018 1,9 

 Pardo 19 22,4  9 23,1  0,9 

 Negro 2 12,5  1 6,2  3,0 

 Amarelo 0 0,0  0 0,0  - 

 Índio 0 0,0  2 33,3  - 

Situação conjugal        

 Solteiro 5 25,0 0,8433 1 10,0 0,2922 1,2 

 Casado 8 19,5  2 10,0  2,1 

 União estável 2 11,1  4 36,4  0,7 

 Separado/divorciado 2 25,0  0 0,0  - 

 Viúvo 5 17,8  5 25,0  1,0 
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Tabela 36 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

socioeconômicas, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Pode ser observada na Tabela 37, a prevalência de expectoração segundo variáveis 

ocupacionais, por área de residência. No Iguape, a prevalência obteve maiores valores entre 

aqueles que trabalham ou trabalharam no distrito industrial (20,0%), trabalham ou 

trabalharam com poeira/pó (24,1%) no período de 10 a 19 anos (40,0%). Dentre os que 

atuaram no distrito, a freqüência de expectoração foi maior entre os empregados em indústrias 

de chocolate (50,0%), no período de 15 a 19 anos (50,0%). No NSV, como nenhum idoso 

afirmou já ter atuado no distrito, a expectoração foi referida apenas entre os que não 

trabalham ou trabalharam nas indústrias (18,8%). Obteve maiores taxas entre os pesquisados 

que trabalham ou trabalharam com poeira/pó (19,4%), no período de 0 a 9 anos (45,5%).  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

 RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Escolaridade        

 Não escolarizado 7 18,9 0,6566 5 14,3 0,3447 1,3 

 Fundamental incompleto 15 21,7  7 29,2  0,7 

 Fundamental completo 0 0,0  0 0,0  - 

 Médio incompleto 0 0,0  0 0,0  - 

 Médio completo 0 0,0  0 0,0  - 

Aposentado/pensionista        

 Sim 20 22,2 0,1097 9 21,4 0,6543 1,0 

 Não 2 8,0  3 23,1  0,3 

Trabalha        

 Sim 1 9,0 0,3734 1 14,3 0,7485 0,6 

 Não 21 20,2  11 19,3  1,0 

Renda familiar        

 Menos de 1 salário 

mínimo 

0 0,0 0,1636 1 20,0 0,9405 - 

 De 1-3 salários mínimos 20 20,0  11 18,6  1,1 

 De 4-6 salários mínimos 0 0,0  0 0,0  - 

 Mais de 6 salários 

mínimos 

2 50,0  0 0,0  - 

Nº de moradores no 

domicílio 

       

 1 3 37,5 0,0448 2 20,0 0,7765 1,9 

 2 4 10,0  5 23,8  0,4 

 3 9 36,0  3 23,1  1,5 

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

 >4 4 19,0  1 7,1  2,7 
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A análise da RP permite verificar que a prevalência foi maior apenas entre os que 

trabalham ou trabalharam com poeira/pó (RP = 1,2). Na análise de associação entre a 

expectoração e as variáveis ocupacionais, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada 

associação significativa com a variável trabalha ou trabalhou no distrito industrial, indicando 

maior ocorrência entre aqueles que já trabalharam. O bairro NSV apresentou associação com 

variável alguma (p-valor < 0,05). 

 

Tabela 37 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

ocupacionais, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Trabalha (ou) no distrito 

industrial 

       

 Sim 5 20,0 0,0448 0 0,0 - - 

 Não  17 18,9  12 18,8  1,0 

Tipo de indústria        

 Cacau 2 22,2 0,6649 - - - - 

 Chocolate 1 50,0  - -  - 

 Chocolate, café 0 0,0  - -  - 

 Outras 2 15,4  - -  - 

Tempo de trabalho no 

distrito industrial   

       

   0  4 1 14,3 0,5013 - - - - 

   5  9 1 14,3  - -  - 

 10  14 0 0,0  - -  - 

 15  19 2 50,0  - -  - 

 20  24 0 0,0  - -  - 

 25  30 1 25,0  - -  - 

Trabalha (ou) com 

poeira/pó 

       

 Sim 13 24,1 0,2047 7 19,4 0,8718 1,2 

 Não 9 14,8  5 17,9  0,8 

Tempo de trabalho com 

poeira/pó 

       

   0  9 6 19,3 0,4824 5 45,5 0,0788 0,4 

 10  19 4 40,0  0 0,0  - 

 20  39 3 27,3  0 0,0  - 

 40  49 0 0,0  0 0,0  - 

              50 0 0,0  2 20,0  - 
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Embora não tenha apresentado associação significativa, a ocorrência de quase todas as 

queixas foi mais prevalente entre os idosos que trabalham ou trabalharam com poeira/pó, nas 

duas comunidades. Semelhantemente, Bernat (2008) identificou que a prevalência de 

bronquite crônica, chiado no peito e falta de ar foram maiores entre os indivíduos que 

trabalham com poeira ou pó no período de 10 a 50 anos, sendo que as duas primeiras queixas 

apresentaram associação significativa (p-valor < 0,05). 

A exposição ocupacional a poeiras e produtos químicos ocupacionais contribui de 

forma significativa para o impacto da DPOC. As condições respiratórias relacionadas com o 

trabalho podem ter longos períodos de latência, ou seja, o trabalhador pode estar em risco 

durante muitos anos, mesmo depois de terminada a exposição. Essa situação contribui para 

que as doenças respiratórias ocupacionais crônicas sejam um problema de saúde pública em 

todo o mundo. As tecnologias que estão obsoletas ou banidas em países industrializados ainda 

são amplamente utilizadas nos países mais pobres (OMS, 2008).  

Quanto à prevalência de expectoração segundo variáveis socioambientais, por área de 

residência, a Tabela 38 traz que, o Iguape apresentou maior prevalência entre os idosos que 

residem no período de 40 a 59 anos no bairro (38,1%), em casas de madeira (50,0%), com 

pavimento cimentado (23,8%), não utilizam fogão à lenha (21,1%), possuem energia elétrica 

(19,3%), fossa para destinação dos dejetos (32,3%), coleta pública de lixo (19,1%), 

abastecimento de água por rede pública (19,1%), realizam cloração como tratamento da água 

de beber (50,0%), e rua pavimentada (20,7%). No NSV, as taxas foram superiores entre os 

pesquisados que residem no período de 20 a 39 anos no bairro (29,0%), em casa de taipa 

revestida (100,0%), com piso cimentado (20,0%), utilizam fogão à lenha (25,0%), possuem 

energia elétrica (18,7%), fossa para destinação dos dejetos (22,7%), coleta pública de lixo 

(18,7%), abastecimento de água por poço ou nascente (33,3%), utilizam água sem tratamento 

(26,7%), e rua sem pavimentação (19,4%). 

A análise da RP mostra que a prevalência foi maior entre os que realizam cloração 

como tratamento da água de beber (RP = 3,0). Na análise de associação entre a expectoração e 

as variáveis socioambientais, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada associação 

significativa com o tempo de moradia no bairro, indicando maior ocorrência entre aqueles que 

moram entre 40 a 59 anos. O bairro NSV não apresentou associação com essas variáveis (p-

valor < 0,05). 

No Iguape, o tempo de moradia no bairro no período entre 40 a 59 anos foi 

significante para a ocorrência de expectoração, embora a maioria dos pesquisados tenham 

relatado residir entre 0 a 39 anos. Carmo et al. (1990), ao estudar a prevalência de queixas do 
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aparelho respiratório, segundo tempo de residência, em dois bairros próximos a uma zona 

industrial de Feira de Santana, Bahia, identificou que as taxas foram mais elevadas entre os 

indivíduos que viviam a mais tempo nos bairros. 

O tempo de residência remete ao tempo de exposição da população às emissões 

atmosféricas industriais. A exposição à poluição do ar refere-se ao contato com concentrações 

dos poluentes que um indivíduo encontra no decorrer do tempo (horas, dias, meses, etc) em 

ambientes internos e externos. Os efeitos dos poluentes atmosféricos nos organismos vivos 

dependem da sua concentração e do tempo de exposição, podendo exposições prolongadas a 

baixas concentrações ser mais nocivas do que exposições de curta duração a concentrações 

elevadas (CASTRO et al., 2003; DRALL apud SANDRIN, 2007). 

 

Tabela 38 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de moradia no 

bairro 

       

   0  19 5 11,6 0,0301 3 9,4 0,1207 1,2 

 20  39 6 13,9  9 29,0  0,5 

 40  59 8 38,1  0 0,0  - 

              60 3 37,5  0 0,0  - 

Tipo de casa        

 Tijolo/Adobe 21 18,9 0,6351 11 18,0 0,0900 1,0 

 Taipa não revestida 0 0,0  0 0,0  - 

 Taipa revestida 0 0,0  1 100,0  - 

 Madeira 1 50,0  0 0,0  - 

 Material aproveitado 0 0,0  0 0,0  - 

Pavimento da casa        

 Terra batida 0 0,0 0,7493 0 0,0 0,8629 - 

 Cerâmica 17 18,3  8 18,2  1,0 

 Cimentado 5 23,8  4 20,0  1,2 

Fogão à lenha        

 Sim 0 0,0 0,0898 1 25,0 0,7408 - 

 Não 22 21,1  11 18,3  1,1 

Energia elétrica        

 Sim 22 19,3 0,6252 12 18,7 - 1,0 

 Não 0 0,0  0 0,0  - 

Destinação dos dejetos        

 Sistema de esgoto 11 14,2 0,0508 5 16,1 0,8309 0,9 

 Fossa 11 32,3  5 22,7  1,4 

 Céu aberto 0 0,0  2 18,2  - 
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Tabela 38 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Na Tabela 39, verifica-se a prevalência de expectoração no Iguape segundo percepção 

socioambiental. Os resultados demonstram que a prevalência foi maior entre os que possuem 

interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente (22,2%), se sentem incomodados com a 

fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas (28,6%), já fizeram algo para tentar mudar essa 

situação (33,3%), acreditam que a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas afeta a sua saúde 

(21,6%), e acreditam que as indústrias não se preocupam com as pessoas que moram no bairro 

(20,9%). 

 

Tabela 39 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada no Iguape segundo 

percepção socioambiental, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Destinação do lixo        

 Coleta pública 22 19,1 - 12 18,7 - 1,0 

Abastecimento de água        

 Rede pública 22 19,1 - 11 18,3 0,7202 1,0 

 Poço ou nascente 0 0,0  1 33,3  - 

 Outro 0 0,0  0 0,0  - 

Tratamento da água de 

beber 

       

 Filtração 14 17,9 0,1795 7 19,4 0,6879 0,9 

 Fervura 0 0,0  0 0,0  - 

 Cloração 4 50,0  1 16,7  3,0 

 Sem tratamento 2 11,1  4 26,7  0,4 

 Outro 2 22,2  0 0,0  - 

Pavimentação da rua        

 Sim 18 20,7 0,4536 5 17,9 0,8718 1,1 

 Não 4 14,3  7 19,4  0,7 

 Iguape (n=115) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Possui interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente?   

 Sim 18 22,2 

 Não  4 11,8 
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Tabela 39 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada no Iguape segundo 

percepção socioambiental, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

 

A prevalência de expectoração segundo variáveis relacionadas à saúde, por área de 

residência é descrita na Tabela 40. Como pode ser observada, no Iguape, detectou-se maior 

freqüência dessa queixa nos idosos que nos últimos 3 anos,  tiveram alguma 

doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama (20,0%), não sabem 

informar se na infância foram internados em hospital devido a problemas respiratórios 

(100,0%), foram internados no último ano por qualquer motivo (33,3%), procuraram 

assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo (21,5%), tomaram 

vacina do idoso contra gripe no último ano (22,4%), possuem alguma doença respiratória com 

diagnóstico médico (50,0%), possuem alguma doença de coração ou circulação diagnosticada 

por médico (38,7%), e consideram a sua saúde péssima (50,0%). 

No NSV, as taxas foram mais elevadas entre aqueles que nos últimos 3 anos,  

tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama 

(100,0%), não sabem informar se na infância foram internados em hospital devido a problemas 

respiratórios (100,0%), foram internados no último ano por qualquer motivo (33,3%), 

procuraram assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo (19,6%), 

tomaram vacina do idoso contra gripe no último ano (21,7%), não possuem alguma doença 

 Iguape (n=115) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Sente-se incomodado (a) com a fumaça ou cheiro emitido 

pelas fábricas do distrito industrial? 

  

 Sim 16 28,6 

 Não  6 10,2 

Já fez algo para tentar mudar essa situação?      

 Sim 2 33,3 

 Não  14 28,0 

Acredita que a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas afeta 

a sua saúde? 

  

 Sim 19 21,6 

 Não 3 11,1 

Acredita que as fábricas do distrito se preocupam com as 

pessoas que moram no seu bairro? 

  

 Sim 0 0,0 

 Não 22 20,9 
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respiratória com diagnóstico médico (20,0%), possuem alguma doença de coração ou 

circulação diagnosticada por médico (27,3%), e consideram a sua saúde péssima (60,0%). 

A análise da RP indica que a prevalência foi mais elevada naqueles que consideram a 

sua saúde ótima (RP = 1,9). Na análise de associação entre a expectoração e as variáveis 

relacionadas à saúde, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada associação 

significativa com a internação em hospital, na infância, devido a problemas respiratórios; 

doença de coração ou circulação diagnosticada por médico; e diagnóstico de doença 

respiratória. No NSV, a variável que apresentou associação significativa com a expectoração 

foi nos últimos 3 anos, teve alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em 

casa ou de cama (p-valor < 0,05). 

 

Tabela 40 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas à saúde, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Nos últimos 3 anos,  

teve alguma 

doença pulmonar que o(a) 

manteve afastado do 

trabalho, em casa ou de 

cama? 

       

 Sim 1 20,0 0,9597 1 100,0 0,0358 0,2 

 Não 21 19,1  11 17,5  1,1 

Na infância, foi internado 

(a) em hospital devido a 

problemas respiratórios? 

       

 Sim 2 40,0 0.0058 0 0,0 0.0999 - 

 Não 18 16,7  11 17,7  0,9 

 Não sabe informar 2 100,0  1 100,0  1,0 

Foi internado no último 

ano por qualquer motivo? 

       

 Sim 7 33,3 0,0672 6 33,3 0,0615 1,0 

 Não  15 15,9  6 13,0  1,2 

Procurou assistência 

médica ou de saúde nos 

últimos 6 meses por 

qualquer motivo? 

       

 Sim 20 21,5 0,1831 11 19,6 0,6283 1,1 

 Não  2 9,1  1 12,5  0,7 
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Tabela 40 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas à saúde, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

As Tabelas 41 e 42 demonstram a prevalência de expectoração segundo doença 

autorreferida e variáveis relacionadas ao estilo de vida, por área de residência. A análise das 

tabelas permite verificar que, no Iguape, a prevalência dessa queixa foi superior entre os 

idosos que não sabiam se possuem diabetes (50,0%), não sabem se possuíam hipertensão 

(40,0%), não sabem se possuíam IRC (28,6%), já tiveram e não sabem se tiveram AVE 

(33,3%), ex-fumantes (26,5%), existem outros fumantes na casa (28,6%), não fazem uso de 

bebida alcoólica (19,6%), não realizam atividades físicas (20,2%), não participam de alguma 

atividade comunitária (19,7%), dentre os que participam, são de grupos religiosos (20,8%). 

No NSV, os valores foram mais elevados naqueles que não sabem se possuem diabetes 

(33,3%), possuem hipertensão (21,9%), não sabiam se possuem IRC (25,0%), nunca tiveram 

AVE (20,4%), nunca fumaram (28,6%), existem outros fumantes na casa (27,3%), não fazem 

uso de bebida alcoólica (19,6%), não realizam atividades físicas (20,0%), não participam de 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tomou vacina do idoso 

contra gripe no último ano? 

       

 Sim 13 22,4 0,3665 10 21,7 0,3274 1,0 

 Não  9 15,8  2 11,1  1,4 

Possui alguma doença 

respiratória com 

diagnóstico médico? 

       

 Sim 5 50,0 0,0093 0 0,0 0,3211 - 

 Não 17 16,2  12 20,0  0,8 

Possui alguma doença de 

coração ou circulação 

diagnosticada por médico? 

       

 Sim 12 38,7 0,0011 6 27,3 0,2061 1,4 

 Não 10 12,3  6 14,3  0,9 

 Não sabe informar 0 0,0  0 0,0  - 

Considera a sua saúde:        

 Ótima 3 10,3 0,1809 1 5,5 0,0534 1,9 

 Boa 11 18,3  5 20,0  0,9 

 Ruim 6 27,3  3 18,7  1,5 

 Péssima 2 50,0  3 60,0  0,8 
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alguma atividade comunitária (21,4%), e dentre os que participam, são de grupos de idosos 

(25,0%). 

A análise da RP permite identificar que a prevalência foi superior naqueles que já 

tiveram AVE (RP = 2,7). Na análise de associação entre a expectoração e as variáveis de 

doença autorreferida e variáveis relacionadas ao estilo de vida, pelo teste do qui-quadrado, 

não foi observada associação significativa, nas duas comunidades. 

 

Tabela 41 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo doença 

autorreferida, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

 

Tabela 42 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Diabetes        

 Sim 6 21,4 0,4847 5 29,4 0,2949 0,7 

 Não 15 17,6  6 13,6  1,3 

 Não sabe  1 50,0  1 33,3  1,5 

Hipertensão        

 Sim 14 20,3 0,3673 9 21,9 0,6427 0,9 

 Não 6 14,6  3 13,6  1,1 

 Não sabe  2 40,0  0 0,0  - 

Insuficiência Renal 

Crônica 

       

 Sim 0 0,0 0,6437 0 0,0 0,7995 - 

 Não  20 18,9  10 18,2  1,0 

 Não sabe 2 28,6  2 25,0  1,1 

Derrame (AVE)        

 Sim 3 33,3 0,4175 1 12,5 0,684 2,7 

 Não  18 17,5  11 20,4  0,9 

 Não sabe 1 33,3  0 0,0  - 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

É fumante?        

 Nunca fumou 7 13,0 0,2113 6 28,6 0,2805 0,5 

 Fumante 2 16,7  0 0,0  - 

 Ex-fumante 13 26,5  6 15,4  1,7 
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Tabela 42 - Prevalência de expectoração na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

 (conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Pode ser observada nas Tabelas 43 e 44, a prevalência de expectoração nos fumantes e 

ex-fumantes segundo variáveis relacionadas ao tabagismo, por área de residência. No Iguape, 

verifica-se maior prevalência nos fumantes de fumo de rolo ou de corda (33,3%), 0 a 10 

cigarros por dia (22,2%), no período maior ou igual a 80 anos (100,0%), ex-tabagistas que 

fumaram durante 30 a 39 anos (40,0%), e pararam de fumar a mais de 50 anos (100,0%).  No 

NSV, não houve referência de expectoração pelos fumantes. Dentre os ex-tabagistas, a 

prevalência foi maior naqueles que fumaram no período maior ou igual a 50 anos (33,3%), e 

pararam de fumar entre 20 e 29 anos (33,3%). 

  

 

 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Existem outros fumantes 

na sua casa? 

       

 Sim 6 28,6 0,2237 3 27,3 0,4261 1,0 

 Não 16 17,0  9 17,0  1,0 

Faz uso de bebida 

alcoólica? 

       

 Sim 2 15,4 0,7154 1 12,5 0,6283 1,2 

 Não  20 19,6  11 19,6  1,0 

Realiza atividades físicas?        

 Sim 4 15,4 0,581 3 15,8 0,6934 1,0 

 Não  18 20,2  9 20,0  1,0 

Participa de algum tipo de 

atividade comunitária? 

       

 Sim 10 18,5 0,8753 6 16,7 0,6283 1,1 

 Não  12 19,7  6 21,4  0,9 

Participa de quais tipos de 

atividade comunitária? 

       

 Conselho local de saúde 0 0,0 0,6744 0 0,0 0,7943 - 

 Grupos religiosos 10 20,8  5 17,9  1,2 

 Grupos de idosos 0 0,0  1 25,0  - 

 Grupos religiosos/idosos 0 0,0  0 0,0  - 

 Trabalho voluntário 0 0,0  0 0,0  - 
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Tabela 43 - Prevalência de expectoração nos fumantes segundo variáveis relacionadas ao 

tabagismo, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Tabela 44 - Prevalência de expectoração nos ex-fumantes segundo variáveis relacionadas ao 

tabagismo, por área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 Iguape (n= 12) NSV (n=04)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tipo de fumo        

 Cigarro 1 12,5 0,6376 0 0,0 - - 

 Fumo de rolo ou de corda 1 33,3  0 0,0  - 

 Fumo de palha 0 0,0  0 0,0  - 

Nº de cigarros/dia        

   0  10 2 22,2 0,3711 0 0,0 - - 

 11  20 0 0,0  0 0,0  - 

 21  30 0 0,0  0 0,0  - 

  31 40 0 0,0  0 0,0  - 

Tempo de tabagismo        

   0  19 0 0,0 0,1991 0 0,0 - - 

 20  39  0 0,0  0 0,0  - 

 40  59 1 16,7  0 0,0  - 

 60  79 0 0,0  0 0,0  - 

              80 1 100,0  0 0,0  - 

 Iguape (n= 49) NSV (n=39)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de tabagismo        

   0  9 2 16,7 0,8412 2 22,2 0,819 0,7 

 10  19  2 25,0  1 10,0  2,5 

 20  29 3 25,0  0 0,0  - 

 30  39 4 40,0  1 16,7  2,4 

 40  49 2 33,3  1 16,7  2,0 

              50 0 0,0  1 33,3  - 

Tempo que parou de 

fumar 

       

   0  9 1 14,3 0,0675 2 28,6 0,3227 0,5 

 10  19  1 14,3  1 11,1  1,3 

 20  29 3 30,0  3 33,3  0,9 

 30  39 4 28,6  0 0,0  - 

 40  49 1 12,5  0 0,0  - 

              50 3 100,0  0 0,0  - 
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A análise da RP mostra que a prevalência foi mais elevada entre os ex-tabagistas que 

fumaram durante 10 a 19 anos (RP = 2,5), 30 a 39 anos (RP = 2,5), e 40 a 49 anos (RP = 2,0). 

Na análise de associação entre a expectoração e as variáveis relacionadas ao tabagismo, pelo 

teste do qui-quadrado, não foi observada associação significativa, em ambos os bairros. 

 

5.3.3 Prevalência de sibilância  

 

As Tabelas 45 e 46 mostram a prevalência de sibilância segundo variáveis 

sociodemográficas e socioeconômicas por área de residência. No Iguape, verifica-se maior 

prevalência entre as mulheres (25,6%), com idade de 75 a 79 anos (60,0%), pardo (23,5%), 

solteiro (25,0%), separado/divorciado (25,0%), ensino fundamental incompleto (21,7%), 

trabalha (27,3%), renda familiar menor que 1 salário mínimo (25,0%) e maior que 6 salários 

mínimos (25,0%), e reside no domicílio com 3 moradores (40,0%). No NSV, a freqüência de 

sibilância foi maior entre os homens (15,8%), com idade maior ou igual a 90 anos (50,0%), 

índio (33,3%), em união estável (36,4%), com ensino fundamental incompleto (20,8%), não 

aposentado/pensionista (15,4%), trabalha (14,3%), e renda familiar menor que 1 salário 

mínimo (20,0%). 

A análise da RP evidencia que a prevalência foi maior entre as mulheres (RP = 2,2), 

casados (RP = 3,9), não escolarizados (RP = 1,9), trabalhadores (RP = 1,9), e residem no 

domicílio com 3 moradores (RP = 1,7). Na análise de associação entre a sibilância e as 

variáveis sociodemográficas e socioeconômicas, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape foi 

observada associação significativa com a idade e o número de pessoas no domicílio, indicando 

maior ocorrência entre aqueles com 75 a 79 anos e nos domicílios com 3 pessoas. O bairro 

NSV não apresentou associação com essas variáveis (p-valor < 0,05). 

Os resultados demonstram que a prevalência das queixas respiratórias é maior com o 

aumento da idade, sendo mais evidente no Iguape. Vários estudos na literatura corroboram esse 

resultado (BERNAT, 2008; CARVALHO et al., 1986; FRANCISCO et al., 2006; RAMOS, 

1983; SOUZA, 2011). 

No Projeto PLATINO, foram verificadas as prevalências de DPOC nos cinco centros 

conforme as categorias de idade. Os resultados obtidos mostram que, em todos os países 

houve um aumento nas taxas conforme aumenta a idade. A maior foi entre as pessoas com 60 

anos ou mais residentes em Montevidéu, enquanto o menor valor foi observado nas pessoas 

de 40 a 49 anos da Cidade do México (MENEZES; HALLAL, 2004). 
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Tabela 45 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

sociodemográficas e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Embora, no Iguape, tenha sido identificada associação entre a sibilância e o domicílio 

com 3 moradores, vale a pena ressaltar que a prevalência das queixas respiratórias, nos dois 

bairros, foi superior nos domicílios com 1 a 3 moradores, com exceção da falta de ar no NSV. 

Esse resultado pode estar relacionado ao fato da maioria deles relatar residir sozinhos ou com 

um companheiro.  

De acordo com o IBGE, o número de idosos que moram sozinhos no Brasil vem 

crescendo sistematicamente, alcançando, em 2006, 13,2% desse segmento. A população de 60 

anos e mais, em 2006, foi responsável por 40,3% dos domicílios unipessoais brasileiros. O 

motivo dessa decisão pode advir da própria escolha do idoso, da busca da individualidade ou 

em decorrência de perdas humanas, insuficiência econômica, aposentadoria, abandono, dentre 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

 RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Sexo        

 Masculino      13 17,1 0,2786 6 15,8 0,6309 1,1 

 Feminino 10 25,6  3 11,5  2,2 

Idade        

 60  64 9 21,9 0,0483 3 16,7 0,3268 1,3 

 65  69 3 11,1  2 14,3  0,7 

 70  74 2 10,5  3 27,3  0,4 

 75  79 6 60,0  0 0,0  - 

 80  84 1 14,3  0 0,0  - 

 85  89 1 16,7  0 0,0  - 

             90 1 20,0  1 50,0  0,4 

Cor da pele        

 Branco 2 18,2 0,505 0 0,0 0,1423 - 

 Pardo 20 23,5  7 17,9  1,3 

 Negro 1 6,3  0 0,0  - 

 Amarelo 0 0,0  0 0,0  - 

 Índio 0 0,0  2 33,3  - 

Situação conjugal        

 Solteiro 5 25,0 0,9575 0 0,0 0,0720 - 

 Casado 8 19,5  1 5,0  3,9 

 União estável 3 16,7  4 36,4  0,5 

 Separado/divorciado 2 25,0  0 0,0  - 

 Viúvo 5 17,9  4 20,0  0,9 



103 

 

 

 

outros fatores. O envelhecimento traz consigo inúmeros desafios de ordem fisiológica, 

psicológica, social e econômica. Para o idoso que reside sozinho, esses enfrentamentos 

tornam-se piores devido a ausência dos familiares e isolamento social, que aumenta sua 

vulnerabilidade aos problemas (CAMARGOS et al., 2011; RAMOS et al., 2010). 

 

Tabela 46 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

socioeconômicas e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Quanto à prevalência de sibilancia segundo variáveis ocupacionais, por área de 

residência, a Tabela 47 traz que, no Iguape, as taxas foram superiores entre não trabalham ou 

trabalharam no distrito industrial (21,1%), trabalham ou trabalharam com poeira/pó (25,9%) 

no período de 10 a 19 anos (50,0%). Dentre os que atuaram no distrito, a freqüência de 

expectoração foi maior entre os empregados em indústrias de chocolate (50,0%), no período 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)   

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Escolaridade        

 Não escolarizado 8 21,6 0,6552 4 11,4 0,5872 1,9 

 Fundamental incompleto 15 21,7  5 20,8  1,0 

 Fundamental completo 0 0,0  0 0,0  - 

 Médio incompleto 0 0,0  0 0,0  - 

 Médio completo 0 0,0  0 0,0  - 

Aposentado/pensionista        

 Sim 19 21,1 0,5719 7 13,7 0,8779 1,5 

 Não 4 16,0  2 15,4  1,0 

Trabalha        

 Sim 3 27,3 0,526 1 14,3 0,9856 1,9 

 Não 20 19,2  8 14,0  1,4 

Renda familiar        

 Menos de 1 salário 

mínimo 

2 25,0 0,8164 1 20,0 0,6908 1,3 

 De 1-3 salários mínimos 20 20,0  8 13,5  1,5 

 De 4-6 salários mínimos 0 0,0  0 0,0  - 

 Mais de 6 salários 

mínimos 

1 25,0  0 0,0  - 

Nº de moradores no 

domicílio 

       

 1 1 12,5 0,0403 0 0,0 0,4732 - 

 2 8 20,0  4 19,0  1,0 

 3 10 40,0  3 23,1  1,7 

 4 3 14,3  1 16,7  0,9 

 >4 1 4,8  1 7,1  0,7 
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de 15 a 19 anos (50,0%). No NSV, como nenhum idoso relatou já ter atuado no distrito, a 

expectoração foi referida apenas entre os que não trabalham ou trabalharam nas indústrias 

(18,8%). Além disso, obteve maiores taxas entre os pesquisados que trabalham ou 

trabalharam com poeira/pó (16,7%), no período maior ou igual a 50 anos (30,0%).  

A análise da RP indica que a prevalência foi mais elevada entre os que não trabalham 

ou trabalharam no distrito industrial (RP = 1,5) e trabalham ou trabalharam com poeira/pó 

(RP = 1,5). Na análise de associação entre a sibilância e as variáveis ocupacionais, pelo teste 

do qui-quadrado, não foi observada associação significativa, em ambos os bairros. 

 

Tabela 47 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada, segundo variáveis 

ocupacionais e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Trabalha (ou) no distrito 

industrial 

       

 Sim 4 16,0 0,5719 0 0,0 - - 

 Não  19 21,1  9 14,1  1,5 

Tipo de indústria        

 Cacau 2 22,2 0,4174 - - - - 

 Chocolate 1 50,0  - -  - 

 Chocolate, café 0 0,0  - -  - 

 Outras 1 7,7  - -  - 

Tempo de trabalho no 

distrito industrial   

       

   0  4 1 14,3 0,2309 - - - - 

   5  9 0 0,0  - -  - 

 10  14 0 0,0  - -  - 

 15  19 2 50,0  - -  - 

 20  24 0 0,0  - -  - 

 25  30 1 25,0  - -  - 

Trabalha (ou) com 

poeira/pó 

       

 Sim 14 25,9 0,135 6 16,7 0,4968 1,5 

 Não 9 14,7  3 10,7  1,4 

Tempo de trabalho com 

poeira/pó 

       

   0  9 5 16,1 0,117 3 27,3 0,2702 0,6 

 10  19 5 50,0  0 0,0  - 

 20  39 4 36,4  0 0,0  - 

 40  49 0 0,0  0 0,0  - 

              50 0 0,0  3 30,0  - 
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Na Tabela 48, observa-se a prevalência de sibilância segundo variáveis 

socioambientais, por área de residência. No Iguape, a freqüência foi maior entre os que 

residem no período de 40 a 59 anos (28,6%), em casa de taipa não revestida (100,0%) e 

material aproveitado (100,0%), pavimento da casa cimentado (33,3%), não utilizam fogão a 

lenha (21,1%), possuem energia elétrica (20,2%), fossa para destinação dos dejetos (23,5%), 

coleta pública de lixo (20,0%), abastecimento de água por rede pública (20,0%), realizam 

cloração como tratamento da água de beber (37,5%), e não possuem a rua pavimentada 

(21,4%). 

No NSV, os valores foram superiores entre 20 a 39 anos no bairro (22,6%), em casa de 

taipa revestida (100,0%), pavimento da casa cimentado (30,0%), utilizam fogão a lenha 

(25,0%), possuem energia elétrica (14,1%), fossa para destinação dos dejetos (18,2%), coleta 

pública de lixo (14,1%), abastecimento de água por poço ou nascente (33,3%), realizam 

filtração como tratamento da água de beber (19,4%), e possuem a rua pavimentada (17,9%). 

A análise da RP permite verificar que a prevalência foi maior entre os que residem no 

bairro no período entre 0 a 19 anos (RP = 2,9), pavimento da casa de cerâmica (RP = 2,5), não 

possuem a rua pavimentada (RP = 1,9), e ingerem água sem tratamento (RP = 1,7). Na análise 

de associação entre a sibilância e as variáveis socioambientais, pelo teste do qui-quadrado, no 

Iguape foi observada associação significativa com o tipo de casa, indicando maior ocorrência 

os que vivem em casa de taipa não revestida e de material aproveitado. O bairro NSV 

apresentou associação com o tipo de casa e pavimento da casa, indicando maior ocorrência 

entre os que residem em casas de taipa revestida e pavimento cimentado (p-valor < 0,05). 

Ainda envolvendo os aspectos socioambientais, a maioria dos pesquisados informou 

possuir esgotamento sanitário, no entanto os resultados indicam que a prevalência das queixas 

respiratórias foram mais elevadas entre os idosos que não tem acesso à sistema de esgoto nas 

residências, com exceção da falta de ar no NSV.  

As desigualdades sociais e a falta de oferta de habitações populares adequadas às 

populações de baixa renda fazem com que estas ocupem diversas áreas de risco, as “zonas de 

sacrifício”, sem saneamento e próximas de instalações perigosas e poluentes. A moradia 

precária aliada a aglomeração, dificuldade de acesso a água tratada e esgotamento sanitário 

estão intimamente ligadas ao aumento da incidência de doenças respiratórias, em especial a 

asma brônquica (FREITAS; PORTO, 2006; GRAHAM-ZAMAN et al. apud ARANHA et al., 

2006). 
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As abordagens e intervenções nos ambientes domiciliar e peridomiciliar são um 

importante meio de prevenção de doenças, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas. A otimização das condições de saneamento básico e de moradia das 

famílias carentes é essencial para a redução dos fatores de risco para muitas doenças, 

principalmente as de causas respiratórias (ARANHA et al., 2006). 

Numa pesquisa transversal envolvendo adultos residentes de Lages,Santa Catarina, 

Bernat (2008) identificou que a prevalência de bronquite crônica, chiado no peito e falta de ar 

estava associada com o tipo de casa de madeira, embora a maioria dos investigados tenham 

referido morar em casas de tijolo. 

 

Tabela 48 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de moradia no 

bairro 

       

   0  19 7 16,3 0,6791 2 6,3 0,1619 2,6 

 20  39 8 18,6  7 22,6  0,8 

 40  59 6 28,6  0 0,0  - 

              60 2 25,0  0 0,0  - 

Tipo de casa        

 Tijolo/Adobe 21 18,9 0,0354 8 13,1 0,0390 1,4 

 Taipa não revestida 1 100,0  0 0,0  - 

 Taipa revestida 0 0,0  1 100,0  - 

 Madeira 0 0,0  0 0,0  - 

 Material aproveitado 1 100,0  0 0,0  - 

Pavimento da casa        

 Terra batida 0 0,0 0,219 0 0,0 0,0134 - 

 Cerâmica 16 17,2  3 6,8  2,5 

 Cimentado 7 33,3  6 30,0  1,1 

Fogão à lenha        

 Sim 1 9,1 0,3415 1 25,0 0,5158 0,4 

 Não 22 21,1  8 13,3  1,6 

Energia elétrica        

 Sim 23 20,2 0,6155 9 14,1 - 1,4 

 Não 0 0,0  0 0,0  - 

Destinação dos dejetos        

 Sistema de esgoto 15 19,5 0,5279 4 12,9 0,7526 1,5 

 Fossa 8 23,5  4 18,2  1,3 

 Céu aberto 0 0,0  1 9,1  - 

Destinação do lixo        

 Coleta pública 23 20,0 - 9 14,1 - 1,4 
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Tabela 48 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Tabela 49 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada no Iguape segundo 

percepção socioambiental, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Abastecimento de água        

 Rede pública 23 20,0 - 8 13,3 0,5735 1,5 

 Poço ou nascente 0 0,0  1 33,3  - 

 Outro 0 0,0  0 0,0  - 

Tratamento da água de 

beber 

       

 Filtração 15 19,2 0,6339 7 19,4 0,5584 1,0 

 Fervura 0 0,0  0 0,0  - 

 Cloração 3 37,5  0 0,0  - 

 Sem tratamento 4 22,2  2 13,3  1,7 

 Outro 1 11,1  0 0,0  - 

Pavimentação da rua        

 Sim 17 19,5 0,828 5 17,9 0,4412 1,1 

 Não 6 21,4  4 11,1  1,9 

 Iguape (n=115) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Possui interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente?   

 Sim 17 21,0 

 Não  6 17,6 

Sente-se incomodado (a) com a fumaça ou cheiro emitido 

pelas fábricas do distrito industrial? 

  

 Sim 12 21,4 

 Não  11 18,6 

Já fez algo para tentar mudar essa situação?      

 Sim 0 0,0 

 Não  12 24,0 

Acredita que a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas afeta 

a sua saúde? 

  

 Sim 19 21,6 

 Não 4 14,8 

Acredita que as fábricas do distrito se preocupam com as 

pessoas que moram no seu bairro? 

  

 Sim 1 10,0 

 Não 22 20,9 
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A prevalência de sibilância no Iguape segundo percepção socioambiental é descrita na 

Tabela 49. Os resultados demonstram que a prevalência foi maior entre os idosos que 

possuem interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente (21,0%), se sentem 

incomodados com a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas do distrito industrial (21,4%), 

nunca fizeram algo para tentar mudar essa situação (24,0%), acreditam que a fumaça ou 

cheiro emitido pelas fábricas afeta a saúde (21,6%), não acreditam que as fábricas do distrito 

se preocupam com as pessoas que moram no bairro (20,9%). 

Pode ser observada na Tabela 50, a prevalência de sibilância segundo variáveis 

relacionadas à saúde, por área de residência. Observa-se que no Iguape, a freqüência foi 

superior entre os pesquisados que nos últimos 3 anos,  tiveram alguma doença pulmonar que o 

manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama (40,0%), na infância nunca foram internados 

em hospital devido a problemas respiratórios (20,4%), foram internados no último ano por 

qualquer motivo (23,8%), procuraram assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por 

qualquer motivo (22,6%), tomaram vacina do idoso contra gripe no último ano (20,7%), 

possuem alguma doença respiratória com diagnóstico médico (60,0%), possuem alguma doença 

de coração ou circulação diagnosticada por médico (22,6%), e consideram a sua saúde ruim 

(27,3%). 

No NSV, os valores foram mais elevados entre aqueles que nos últimos 3 anos,  

tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama 

(100,0%), não sabem informam e afirmam que na infância foram internados em hospital devido 

a problemas respiratórios (100,0%), foram internados no último ano por qualquer motivo 

(27,8%), procuraram assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo 

(14,3%), tomaram vacina do idoso contra gripe no último ano (17,4%), possuem alguma 

doença respiratória com diagnóstico médico (25,0%), não possuem alguma doença de coração 

ou circulação diagnosticada por médico (16,7%), e consideram a sua saúde boa (20,0%). 

A análise da RP mostra que a prevalência foi maior entre os não foram internados no 

último ano por qualquer motivo (RP = 2,2), não tomaram vacina do idoso contra gripe no 

último ano (RP = 3,5), possuem alguma doença respiratória com diagnóstico médico (RP = 

2,4), possuem alguma doença de coração ou circulação diagnosticada por médico (RP = 2,5), e 

consideram a sua saúde ruim (RP = 2,2).  

Na análise de associação entre a sibilância e as variáveis relacionadas à saúde, pelo teste 

do qui-quadrado, no Iguape foi observada associação significativa com a doença respiratória 

com diagnóstico médico, indicando maior ocorrência os que possuem tal diagnóstico. O bairro 
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NSV apresentou associação com as seguintes variáveis: nos últimos 3 anos,  teve alguma 

doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama; na infância, foi 

internado (a) em hospital devido a problemas respiratórios; e foi internado no último ano por 

qualquer motivo (p-valor < 0,05). 

 

Tabela 50 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas à saúde e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Nos últimos 3 anos,  

teve alguma 

doença pulmonar que o(a) 

manteve afastado do 

trabalho, em casa ou de 

cama? 

       

 Sim 2 40,0 0,253 1 100,0 0,0127 0,4 

 Não 21 19,1  8 12,7  1,5 

Na infância, foi internado 

(a) em hospital devido a 

problemas respiratórios? 

       

 Sim 1 20,0 0,7752 1 100,0 0,0018 0,2 

 Não 22 20,4  7 11,3  1,8 

 Não sabe informar 0 0,0  1 100,0  - 

Foi internado no último 

ano por qualquer motivo? 

       

 Sim 5 23,8 0,6293 5 27,8 0,0483 0,9 

 Não  18 19,1  4 8,7  2,2 

Procurou assistência 

médica ou de saúde nos 

últimos 6 meses por 

qualquer motivo? 

       

 Sim 21 22,6 0,1549 8 14,3 0,8919 1,6 

 Não  2 9,1  1 12,5  0,7 

Tomou vacina do idoso 

contra gripe no último 

ano? 

       

 Sim 12 20,7 0,852 8 17,4 0,2207 1,2 

 Não  11 19,3  1 5,5  3,5 

Possui alguma doença 

respiratória com 

diagnóstico médico? 

       

 Sim 6 60,0 0,0009 1 25,0 0,5158 2,4 

 Não 17 16,2  8 13,3  1,2 
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Tabela 50 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas à saúde e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

 (conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Bernat (2008) verificou que a prevalência de chiado no peito e falta de ar, em adultos de 

Lages, SC, mantiveram-se associadas à internação por problemas respiratórios na infância. A 

RP foi mais elevada entre as pessoas que apresentara esse histórico de internação. No Estudo 

Platino, em três das cidades (Mexico, Santiago e Caracas), as pessoas com histórico de 

internação por problemas respiratórios na infância também apresentaram maior risco para 

DPOC. Nos outros dois locais, essa tendência não foi observada (MENEZES; HALLAL, 

2004). 

O desenvolvimento dos pulmões está relacionado a processos que ocorrem durante a 

gestação, nascimento e exposições durante a infância. A redução máxima da função pulmonar 

obtida pode identificar indivíduos com risco elevado de desenvolver DPOC. Qualquer fator que 

afete o crescimento pulmonar na gestação e infância tem o potencial para elevar esse risco. As 

infecções respiratórias também podem contribuir para a patogênese e progressão da desse 

agravo. A infecção respiratória na infância tem sido associada a redução da função pulmonar e 

aumento de sintomas respiratórios no adulto. O aumento no diagnóstico de infecções graves em 

crianças que tem hiperresponsividade das vias aéreas é considerado um fator de risco para 

DPOC (GOLD, 2006). 

Ressalta-se ainda que as doenças respiratórias tem papel de destaque na morbidade da 

população, sendo freqüente causa de absenteísmo na escola e no trabalho, além de exercer 

enorme pressão sobre os serviços de saúde. Enquanto os portadores de DPOC são adutos, e a 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Possui alguma doença de 

coração ou circulação 

diagnosticada por médico? 

       

 Sim 7 22,6 0,6743 2 9,1 0,4076 2,5 

 Não 16 19,7  7 16,7  1,2 

 Não sabe informar 0 0,0  0 0,0  - 

Considera a sua saúde:        

 Ótima 5 17,2 0,6008 2 11,1 0,6348 1,5 

 Boa 12 20,0  5 20,0  1,0 

 Ruim 6 27,3  2 12,5  2,2 

 Péssima 0 0,0  0 0,0  - 
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maioria em idade produtiva; a asma é mais freqüente entre as crianças. Assim, o custo 

decorrente de absenteísmo ao trabalho e de aposentadorias precoces deve ser mais elevado na 

primeira. Dessa forma, considera-se a  DPOC um problema de saúde pública maior que a asma 

(CAMPOS; LEMOS, 2009; TOYOSHINA et al., 2005). 

Quanto à prevalência de sibilância segundo variáveis de doença autorreferida e 

relacionadas ao estilo de vida, por área de residência, as Tabelas 51 e 52 mostram que, no 

Iguape, obteve-se maiores taxas entre os idosos que não sabem se possuem diabetes (50,0%), 

não sabem se possuem hipertensão (40,0%), não sabem se possuem IRC (28,6%), já tiveram 

(33,3%) e não sabem se tiveram AVE (33,3%), fumantes (25,0%), possuem outros fumantes 

na casa (33,3%), não fazem uso de bebida alcoólica (21,6%), realizam atividades físicas 

(26,9%), não participam de alguma atividade comunitária (22,2%), dentre os que participam, 

são de grupos religiosos/idosos (25,0%). 

No NSV, a prevalência foi superior entre os que não sabem se possuem diabetes 

(33,3%), não têm hipertensão (18,2%), não têm IRC (14,5%), nunca tiveram AVE (14,8%), 

ex-fumantes (15,4%), possuem outros fumantes na casa (27,3%), não fazem uso de bebida 

alcoólica (14,3%), realizam atividades físicas (15,8%), não participam de alguma atividade 

comunitária (19,4%), dentre os que participam, são de grupos de idosos (50,0%). 

A análise da RP identifica que a prevalência foi superior entre os pesquisados que têm 

hipertensão (RP = 2,1), não sabem se possuem IRC (RP = 2,3), já tiveram AVE (RP = 2,7), e 

não participam de alguma atividade comunitária (RP = 2,5). Na análise de associação entre a 

sibilância e as variáveis de doença autorreferida e relacionadas ao estilo de vida, pelo teste do 

qui-quadrado, no Iguape foi observada associação significativa com a hipertensão, indicando 

maior ocorrência os que não sabem se possuem tal diagnóstico. O bairro NSV não apresentou 

associação com essas variáveis (p-valor < 0,05). 

De forma geral, no Iguape, as queixas respiratórias foram mais prevalentes entre os 

idosos que referiram possuir ou não sabiam informar se tinham alguma doença/condição 

crônica. Vale salientar que a morbidade autorreferida pode ser influenciada pelo viés de 

memória e/ou ausência de diagnóstico, principalmente quando se trata da população idosa. 

Dois estudos de prevalência envolvendo idosos do estado de São Paulo concluíram 

que a prevalência de DPOC apresentou associação com o número de doenças crônicas 

autorreferidas. O primeiro comparou os anos de 2000 e 2006, e concluiu as taxas se elevaram 

com o aumento no número de doenças. O segundo, nos anos de 2001 e 2002, verificou que a 

prevalência foi de 7,5% dentre os que possuíam uma ou mais doenças crônicas, e 2,7% para 

os que não tinham (FRANCISCO et al., 2006; MARTINS, 2011). 
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Tabela 51 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo doença 

autorreferida e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

Tabela 52 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 
  

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Diabetes        

 Sim 4 14,3 0,4127 3 14,6 0,5046 1,0 

 Não 18 21,2  5 11,4  1,9 

 Não sabe  1 50,0  1 33,3  1,5 

Hipertensão        

 Sim 18 26,1 0,0306 5 12,2 0,7442 2,1 

 Não 3 7,3  4 18,2  0,4 

 Não sabe  2 40,0  0 0,0  - 

Insuficiência Renal 

Crônica 

       

 Sim 0 0,0 0,6624 0 0,0 0,9092 - 

 Não  21 19,8  8 14,5  1,4 

 Não sabe 2 28,6  1 12,5  2,3 

Derrame (AVE)        

 Sim 3 33,3 0,475 1 12,5 0,8316 2,7 

 Não  19 18,4  8 14,8  1,2 

 Não sabe 1 33,3  0 0,0  - 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

É fumante?        

 Nunca fumou 9 16,7 0,6886 3 14,3 0,7005 1,2 

 Fumante 3 25,0  0 0,0  - 

 Ex-fumante 11 22,4  6 15,4  1,5 

Existem outros fumantes na 

sua casa? 

       

 Sim 7 33,3 0,0911 3 27,3 0,1661 1,2 

 Não 16 17,0  6 11,3  1,5 

Faz uso de bebida 

alcoólica? 

       

 Sim 1 7,7 0,2388 1 12,5 0,8919 0,6 

 Não  22 21,6  8 14,3  1,5 
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Tabela 52 - Prevalência de sibilância na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

 (conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

As Tabelas 53 e 54 demonstram a prevalência de sibilância nos fumantes e ex-

fumantes segundo variáveis relacionadas ao tabagismo, por área de residência. No Iguape, 

observa-se maior prevalência entre os fumantes de fumo de palha (100,0%), 0 a 10 cigarros 

por dia (33,3%), no período maior ou igual a 80 anos (100,0%), ex-tabagistas que fumaram 

durante 0 a 9 anos (41,7%), e pararam de fumar a mais de 50 anos (66,7%).  No NSV, não 

houve referência de sibilância pelos fumantes. Dentre os ex-tabagistas, a prevalência foi 

maior naqueles que fumaram no período entre 30 a 39 anos (33,3%) e maior ou igual a 50 

anos (33,3%), e pararam de fumar entre 10 a 19 anos (33,3%) e 20 a 29 anos (33,3%). 

A análise da RP evidencia que a prevalência foi mais elevada entre os ex-fumantes que 

fumaram durante 10 a 19 anos (RP = 2,5). Na análise de associação entre a sibilância e as 

variáveis relacionadas ao tabagismo, pelo teste do qui-quadrado, não foi observada associação 

significativa, nas duas comunidades. 

 

 

 

 

 Iguape (n= 115) NSV (n=64)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Realiza atividades físicas?        

 Sim 7 26,9 0,3158 3 15,8 0,7962 1,7 

 Não  16 18,0  6 13,3  1,3 

Participa de algum tipo de 

atividade comunitária? 

       

 Sim 12 22,2 0,5751 7 19,4 0,1602 1,1 

 Não  11 18,0  2 7,1  2,5 

Participa de quais tipos de 

atividade comunitária? 

       

 Conselho local de saúde 0 0,0 0,8958 0 0,0 0,3347 - 

 Grupos religiosos 11 22,9  5 17,9  1,3 

 Grupos de idosos 0 0,0  2 50,0  - 

 Grupos religiosos/idosos 1 25,0  0 0,0  - 

 Trabalho voluntário 0 0,0  0 0,0  - 
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Tabela 53 - Prevalência de sibilância nos fumantes segundo variáveis relacionadas ao 

tabagismo e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Tabela 54 - Prevalência de sibilância nos ex-fumantes segundo variáveis relacionadas ao 

tabagismo e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 Iguape (n= 12) NSV (n=04)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tipo de fumo        

 Cigarro 1 12,5 0,1512 0 0,0 - - 

 Fumo de rolo ou de corda 1 33,3  0 0,0  - 

 Fumo de palha 1 100,0  0 0,0  - 

Nº de cigarros/dia        

   0  10 3 33,3 0,2482 0 0,0 - - 

 11  20 0 0,0  0 0,0  - 

 21  30 0 0,0  0 0,0  - 

  31 40 0 0,0  0 0,0  - 

Tempo de tabagismo        

   0  19 0 0,0 0,2989 0 0,0 - - 

 20  39  1 50,0  0 0,0  - 

 40  59 1 16,7  0 0,0  - 

 60  79 0 0,0  0 0,0  - 

              80 1 100,0  0 0,0  - 

 Iguape (n= 49) NSV (n=39)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de tabagismo        

   0  9 5 41,7 0,3539 2 22,2 0,4442 1,9 

 10  19  2 25,0  1 10,0  2,5 

 20  29 1 8,3  0 0,0  - 

 30  39 1 10,0  2 33,3  0,3 

 40  49 2 33,3  0 0,0  - 

              50 0 0,0  1 33,3  - 

Tempo que parou de 

fumar 

       

   0  9 0 0,0 0,1621 0 0,0 0,1418 - 

 10  19  1 14,3  3 33,3  0,4 

 20  29 4 40,0  3 33,3  1,2 

 30  39 3 21,4  0 0,0  - 

 40  49 1 12,5  0 0,0  - 

              50 2 66,7  0 0,0  - 
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5.3.4 Prevalência de falta de ar  

 

As Tabelas 55 e 56 indicam a prevalência de falta de ar segundo variáveis 

sociodemográficas e socioeconômicas por área de residência. No Iguape, a freqüência de falta 

de ar foi igual entre homens (35,5%) e mulheres (35,5%), e maior entre os idosos com idade 

maior ou igual a 90 anos (100,0%), amarelo (100,0%), separado/divorciado (62,5%), ensino 

médio completo (100,0%), não aposentado/pensionista (37,5%), trabalham (54,5%), renda 

menor que 1 salário mínimo (62,5%) e no domicílio com 1 morador (57,1%). No NSV, a 

prevalência foi superior entre as mulheres (26,1%), com idade entre 65 a 69 anos (30,0%), 

branco (100,0%), em união estável (57,1%), ensino fundamental completo (50,0%), não 

aposentado/pensionista (27,3%), não trabalha (25,8%), renda menor de 1 a 3 salários mínimos 

(24,2%), e reside no domicílio com mais de 4 moradores (33,3%). 

A análise da RP permite verificar que a prevalência foi maior entre os brancos (RP = 

2,6), negros (RP = 3,3), solteiro (RP = 3,8), trabalham (RP = 2,5), recebem menos de 1 salário 

mínimo (RP = 3,1), e em domicílios com 1 morador (RP = 2,9). Na análise de associação entre 

a falta de ar e as variáveis sociodemográficas e socioeconômicas, pelo teste do qui-quadrado, 

no Iguape não foi observada associação significativa com essas variáveis. O bairro NSV 

apresentou associação com a cor da pele, indicando maior ocorrência entre os idosos que 

relataram a cor branca (p-valor < 0,05). 

Embora a prevalência de falta de ar tenha sido maior entre os idosos brancos do NSV, 

ressalta-se que no Iguape, os idosos negros referiram aproximadamente 3 vezes mais queixas 

respiratórias em comparação com o NSV, com exceção da queixa sibilância. Ressalta-se que o 

Iguape possui uma proporção muito menor de pessoas que se autodeclararam negros, em 

comparação com o outro bairro.  

A relação entre a raça/cor da pele e o desenvolvimento de doenças respiratórias crônicas 

tem sido bastante discutida na literatura. Acreditava-se que os negros eram mais afetados pelo 

fumo do tabaco do que os brancos, por isso tornavam-se mais susceptíveis a sofrer de DPOC. 

Porém, estudos recentes concluem que não existem diferenças significativas na ocorrência 

dessa patologia entre as raças, conforme descrito a seguir. 

No Estudo Platino não foram observadas tendências claras na associação entre DPOC 

e cor da pele. Em São Paulo e no México, o grupo com menor prevalência foi o dos pardos. 

Em Montevidéu, as pessoas com pele preta foram as que tiveram a menor prevalência da 

DPOC. Em Santiago e Caracas, as pessoas com pele amarela apresentaram o menor risco. A 
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maior prevalência foi observada entre as pessoas com pele amarela em São Paulo e 

Montevidéu. No México, o maior percentual foi observado entre os negros. Em Santiago e 

Caracas, os indígenas apresentaram o maior valor (MENEZES; HALLAL, 2004).  

Berry et al. (2008) investigou a espirometria de fumantes de duas raças (brancos e 

afro-americanos), partindo do pressuposto de que o fumo é um importante fator de risco para 

a DPOC. Verificaram que não existem diferenças nos resultados de espirometria, desde que se 

usem valores referência adequados a cada raça.Portanto, a DPOC pode atingir de forma igual 

tanto negros quanto brancos. 

 

Tabela 55 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

sociodemográficas e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

 RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Sexo        

 Masculino      11 35,5 1,0 3 20,0 0,6662 1,8 

 Feminino 22 35,5  6 26,1  1,4 

Idade        

 60  64 16 43,2 0,0887 4 28,6 0,8564 1,5 

 65  69 7 26,9  3 30,0  0,9 

 70  74 2 13,3  1 16,7  0,8 

 75  79 2 28,6  1 20,0  1,4 

 80  84 3 75,0  0 0,0  - 

 85  89 2 66,7  0 0,0  - 

             90 1 100,0  0 0,0  - 

Cor da pele        

 Branco 3 37,5 0,5682 2 100,0 0,00702 0,4 

 Pardo 25 35,2  3 13,6  2,6 

 Negro 4 36,4  1 11,1  3,3 

 Amarelo 1 100,0  0 0,0  - 

 Índio 0 0,0  3 60,0  - 

Situação conjugal        

 Solteiro 5 29,4 0,4118 1 12,5 0,0631 2,3 

 Casado 12 37,5  0 0,0  - 

 União estável 4 23,5  4 57,1  0,4 

 Separado/divorciado 5 62,5  0 0,0  - 

 Viúvo 7 36,8  4 33,3  1,1 
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Tabela 56 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

socioeconômicas e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

  

Quanto à prevalência de falta de ar segundo variáveis ocupacionais, por área de 

residência, a Tabela 57 mostra que, no Iguape, as taxas foram elevadas entre os pesquisados 

que não trabalham ou trabalharam no distrito industrial (40,8%), e com poeira/pó (42,5%). 

Dentre os que atuaram no distrito, a freqüência de expectoração foi maior entre os 

empregados em indústrias de chocolate (50,0%), no período de 15 a 19 anos (33,3%), e 

naqueles que já trabalharam ou trabalharam com poeira/pó no período entre 20 a 39 anos 

(44,4). No NSV, como nenhum idoso relatou já ter atuado no distrito, a falta de ar foi referida 

apenas entre os que não trabalham ou trabalharam nas indústrias (23,7%). Além disso, obteve 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

 RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Escolaridade        

 Não escolarizado 9 32,1 0,1325 5 25,0 0,6949 1,3 

 Fundamental incompleto 18 31,6  3 21,4  1,5 

 Fundamental completo 3 75,0  1 50,0  1,5 

 Médio incompleto 1 50,0  0 0,0  - 

 Médio completo 2 100,0  0 0,0  - 

Aposentado/pensionista        

 Sim 24 34,8 0,8106 6 22,2 0,7398 1,6 

 Não 9 37,5  3 27,3  1,4 

Trabalha        

 Sim 6 54,5 0,1594 1 14,3 0,5173 3,8 

 Não 27 32,9  8 25,8  1,3 

Renda familiar        

 Menos de 1 salário 

mínimo 

5 62,5 0,1505 1 20,0 0,8353 3,1 

 De 1-3 salários mínimos 28 35,0  8 24,2  1,4 

 De 4-6 salários mínimos 0 0,0  0 0,0  - 

 Mais de 6 salários 

mínimos 

0 0,0  0 0,0  - 

Nº de moradores no 

domicílio 

       

 1 4 57,1 0,1373 1 20,0 0,9801 2,9 

 2 13 38,2  3 23,1  1,7 

 3 6 30,0  2 20,0  1,5 

 4 2 12,5  1 25,0  0,5 

 >4 8 50,0  2 33,3  1,5 
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maiores taxas entre os pesquisados que trabalham ou trabalharam com poeira/pó (27,3%), no 

período maior ou igual a 50 anos (60,0%). 

A análise da RP indica que a prevalência foi superior entre os que não trabalharam ou 

trabalharam com poeira/pó (RP = 2,3), e naqueles que trabalharam no período de 20 a 39 anos 

(RP = 3,1). Na análise de associação entre a falta de ar e as variáveis ocupacionais, pelo teste 

do qui-quadrado, não foi observada associação significativa, nas duas comunidades. 

 

Tabela 57 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

ocupacionais e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Trabalha (ou) no distrito 

industrial 

       

 Sim 4 18,2 0,05223 0 0,0 - - 

 Não  29 40,8  9 23,7  1,7 

Tipo de indústria        

 Cacau 0 0,0 0,2645 - - - - 

 Chocolate 1 50,0  - -  - 

 Chocolate, café 0 0,0  - -  - 

 Outras 3 27,3  - -  - 

Tempo de trabalho no 

distrito industrial   

       

   0  4 2 28,6 0,5792 - - - - 

   5  9 0 0,0  - -  - 

 10  14 0 0,0  - -  - 

 15  19 1 33,3  - -  - 

 20  24 0 0,0  - -  - 

 25  30 1 25,0  - -  - 

Trabalha (ou) com 

poeira/pó 

       

 Sim 13 28,3 0,1498 6 27,3 0,5418 1,0 

 Não 20 42,5  3 18,7  2,3 

Tempo de trabalho com 

poeira/pó 

       

   0  9 8 27,6 0,5021 2 28,6 0,219 1,0 

 10  19 1 16,7  0 0,0  - 

 20  39 4 44,4  1 14,3  3,1 

 40  49 0 0,0  0 0,0  - 

              50 0 0,0  3 60,0  - 
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A prevalência de falta de ar segundo variáveis socioambientais por área de residência é 

descrita na Tabela 58. No Iguape, a prevalência foi maior entre os que residem no período de 0 

a 19 anos (44,4%), em casa de material aproveitado (100,0%), pavimento da casa cimentado 

(52,9%), não utilizam fogão a lenha (37,8%), não possuem energia elétrica (100,0%), fossa 

para destinação dos dejetos (37,0%), coleta pública de lixo (35,5%), abastecimento de água por 

rede pública (35,5%), realizam cloração como tratamento da água de beber (57,1%), e não 

possuem a rua pavimentada (45,0%). 

No NSV, os valores foram superiores entre os que residem no período de 20 a 39 anos 

no bairro (27,8%), em casa de taipa revestida (100,0%), pavimento da casa cimentado 

(33,3%), utilizam fogão a lenha (25,0%), possuem energia elétrica (23,7%), destinação dos 

dejetos por sistema de esgoto (27,8%), coleta pública de lixo (23,7%), abastecimento de água 

por poço ou nascente (100,0%), realizam filtração como tratamento da água de beber (38,1%), 

e possuem a rua pavimentada (28,6%). 

A análise da RP traz que a prevalência foi maior entre os que residem no bairro no 

período de 0 a 19 anos (RP = 2,1), ingerem água sem tratamento (RP = 2,3), e não possuem a 

rua pavimentada (RP = 2,2). Na análise de associação entre a falta de ar e as variáveis 

socioambientais, pelo teste do qui-quadrado, não foi observada associação significativa, nos 

dois bairros. 

 

Tabela 58 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de moradia no 

bairro 

       

   0  19 16 44,4 0,5027 4 21,0 0,7596 2,1 

 20  39 11 29,7  5 27,8  1,1 

 40  59 5 33,3  0 0,0  - 

              60 1 20,0  0 0,0  - 

Tipo de casa        

 Tijolo/Adobe 32 35,5 0,4044 8 22,9 0,1454 1,5 

 Taipa não revestida 0 0,0  0 0,0  - 

 Taipa revestida 0 0,0  1 100,0  - 

 Madeira 0 0,0  0 0,0  - 

 Material aproveitado 1 100,0  0 0,0  - 

Pavimento da casa        

 Terra batida 0 0,0 0,2008 0 0,0 0,2585 - 

 Cerâmica 24 32,0  4 17,4  1,8 
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Tabela 58 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

socioambientais e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Pode ser observada na Tabela 59, a prevalência de falta de ar no Iguape segundo 

percepção socioambiental. Os resultados evidenciam que as taxas foram maiores entre os 

idosos que não possuem interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente (40,7%), se 

sentem incomodados com a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas do distrito industrial 

(38,6%), já fizeram algo para tentar mudar essa situação (60,0%), acreditam que a fumaça ou 

cheiro emitido pelas fábricas afeta a saúde (40,6%), não acreditam que as fábricas do distrito se 

preocupam com as pessoas que moram no bairro (36,5%). 

 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

 Cimentado 9 52,9  5 33,3  1,6 

Fogão à lenha        

 Sim 2 18,2 0,2015 1 25,0 0,9478 0,7 

 Não 31 37,8  8 23,5  1,6 

Energia elétrica        

 Sim 32 34,8 0,1752 9 23,7 - 1,5 

 Não 1 100,0  0 0,0  - 

Destinação dos dejetos        

 Sistema de esgoto 22 35,5 0,8956 5 27,8 0,8244 1,3 

 Fossa 10 37,0  3 18,7  2,0 

 Céu aberto 1 25,0  1 25,0  1,0 

Destinação do lixo        

 Coleta pública 33 35,5 - 9 23,7 - 1,5 

Abastecimento de água        

 Rede pública 33 35,5 - 8 22,2 0,1674 1,6 

 Poço ou nascente 0 0,0  1 100,0  - 

 Outro 0 0,0  0 0,0  - 

Tratamento da água de 

beber 

       

 Filtração 24 37,5 0,2461 8 38,1 0,21 1,0 

 Fervura 0 0,0  0 0,0  - 

 Cloração 4 57,1  0 0,0  - 

 Sem tratamento 5 33,3  1 14,3  2,3 

 Outro 0 0,0  0 0,0  - 

Pavimentação da rua        

 Sim 24 32,9 0,3154 4 28,6 0,5884 1,1 

 Não 9 45,0  5 20,8  2,2 
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Tabela 59 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada no Iguape segundo 

percepção socioambiental, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

 

Na Tabela 60, observa-se a prevalência de falta de ar segundo variáveis relacionadas à 

saúde por área de residência. No Iguape, a freqüência foi superior entre os pesquisados que nos 

últimos 3 anos,  não tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em 

casa ou de cama (36,0%), na infância nunca foram internados em hospital devido a problemas 

respiratórios (50,0%), foram internados no último ano por qualquer motivo (41,7%), 

procuraram assistência médica ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo (39,2%), 

não tomaram vacina do idoso contra gripe no último ano (37,8%), possuem alguma doença 

respiratória com diagnóstico médico (83,3%), possuem alguma doença de coração ou 

circulação diagnosticada por médico (58,8%), e consideram a sua saúde ruim (50,0%). 

No NSV, os valores foram mais elevados entre aqueles que nos últimos 3 anos,  não 

tiveram alguma doença pulmonar que o manteve afastado do trabalho, em casa ou de cama 

(23,7%), na infância foram internados em hospital devido a problemas respiratórios (100,0%), 

foram internados no último ano por qualquer motivo (25,0%), procuraram assistência médica 

ou de saúde nos últimos 6 meses por qualquer motivo (25,8%), não tomaram vacina do idoso 

contra gripe no último ano (33,3%), possuem alguma doença respiratória com diagnóstico 

 Iguape (n=93) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

Possui interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente?   

 Sim 22 33,3 

 Não  11 40,7 

Sente-se incomodado (a) com a fumaça ou cheiro emitido 

pelas fábricas do distrito industrial? 

  

 Sim 17 38,6 

 Não  16 32,7 

Já fez algo para tentar mudar essa situação?      

 Sim 3 60,0 

 Não  14 35,9 

Acredita que a fumaça ou cheiro emitido pelas fábricas afeta 

a sua saúde? 

  

 Sim 28 40,6 

 Não 5 20,8 

Acredita que as fábricas do distrito se preocupam com as 

pessoas que moram no seu bairro? 

  

 Sim 2 25,0 

 Não 31 36,5 
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médico (50,0%), possuem alguma doença de coração ou circulação diagnosticada por médico 

(28,6%), e consideram a sua saúde ruim (50,0%). 

A análise da RP mostra que a prevalência foi maior entre possuem alguma doença de 

coração ou circulação diagnosticada por médico (RP = 2,1), e consideram a sua saúde boa (RP 

= 2,1). Na análise de associação entre a falta de ar e as variáveis relacionadas à saúde, pelo 

teste do qui-quadrado, no Iguape foi observada associação significativa com a doença 

respiratória com diagnóstico médico, indicando maior ocorrência entre os que possuem tal 

diagnóstico. O bairro NSV não apresentou associação com essas variáveis (p-valor < 0,05). 

 

Tabela 60 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas à saúde, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Nos últimos 3 anos,  

teve alguma 

doença pulmonar que o(a) 

manteve afastado do 

trabalho, em casa ou de 

cama? 

       

 Sim 1 25,0 0,6542 0 0,0 - - 

 Não 32 36,0  9 23,7  1,5 

Na infância, foi internado 

(a) em hospital devido a 

problemas respiratórios? 

       

 Sim 2 50,0 0,5351 1 100,0 0,0688 0,5 

 Não 31 34,8  8 21,6  1,6 

 Não sabe informar 0 0,0  0 0,0  - 

Foi internado no último 

ano por qualquer motivo? 

       

 Sim 5 41,7 0,6315 3 25,0 0,8969 1,7 

 Não  28 34,6  6 23,1  1,5 

Procurou assistência 

médica ou de saúde nos 

últimos 6 meses por 

qualquer motivo? 

       

 Sim 29 39,2 0,1405 8 25,8 0,5173 1,5 

 Não  4 21,0  1 14,3  1,5 

Tomou vacina do idoso 

contra gripe no último 

ano? 

       

 Sim 16 33,3 0,6544 6 20,7 0,4357 1,6 

 Não  17 37,8  3 33,3  1,1 
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Tabela 60 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas à saúde, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

As Tabelas 61 e 62 demonstram a prevalência de falta de ar segundo variáveis de 

doença autorreferida e relacionadas ao estilo de vida, por área de residência. A análise das 

tabelas permite verificar que, no Iguape, a prevalência dessa queixa foi superior entre os 

idosos que não têm diabetes (36,1%), têm hipertensão (37,7%), não têm IRC (36,8%), não 

sabem se tiveram AVE (50,0%), fumantes (41,7%), não existem outros fumantes na casa 

(36,4%), fazem uso de bebida alcoólica (41,7%), não realizam atividades físicas (42,6%), não 

participam de alguma atividade comunitária (40,0%), dentre os que participam, são de grupos 

religiosos/idosos (50,0%). 

No NSV, a freqüência foi maior naqueles que não sabem se possuem diabetes 

(33,3%), possuem hipertensão (25,0%), não sabem se possuem IRC (50,0%), não sabem se já 

tiveram AVE (50,0%), nunca fumaram (27,3%), existem outros fumantes na casa (33,3%), 

não fazem uso de bebida alcoólica (25,8%), não realizam atividades físicas (26,1%), 

participam de alguma atividade comunitária (27,3%), e dentre os que participam, são de 

grupos de idosos (33,3%). 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Possui alguma doença 

respiratória com 

diagnóstico médico? 

       

 Sim 5 83,3 0,0113 1 50,0 0,3685 1,7 

 Não 28 32,2  8 22,2  1,5 

Possui alguma doença de 

coração ou circulação 

diagnosticada por médico? 

       

 Sim 10 58,8 0,0836 2 28,6 0,7363 2,1 

 Não 22 30,1  7 22,6  1,3 

 Não sabe informar 1 33,3  0 0,0  - 

Considera a sua saúde:        

 Ótima 6 24,0 0,4457 2 16,7 0,373 1,4 

 Boa 20 37,7  3 17,6  2,1 

 Ruim 6 50,0  3 50,0  1,0 

 Péssima 1 33,3  1 33,3  1,0 
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A análise da RP identifica que a prevalência foi superior entre os que têm diabetes (RP 

= 2,8), não têm hipertensão (RP = 2,0), fazem uso de bebida alcoólica (RP = 2,9), não 

participam de alguma atividade comunitária (RP = 2,1). Na análise de associação entre a falta 

de ar e as variáveis de doença autorreferida e relacionadas ao estilo de vida, pelo teste do qui-

quadrado, no Iguape foi observada associação significativa com atividades físicas, indicando 

maior ocorrência entre os que as não realizam. O bairro NSV não apresentou associação com 

essas variáveis (p-valor < 0,05). 

Os achados desse estudo corroboram os resultados da pesquisa realizada por Souza 

(2011), a qual identificou que a prevalência de DPOC em indivíduos com mais de 40 anos 

estava associada as atividades físicas no tempo livre, indicando maior ocorrência entre os que 

não as realizam. Augusto-Junior (2012), por sua vez,  não verificou correlação significativa 

entre os sintomas tosse, expectoração, falta de ar chiado no peito e a prática regular de 

atividade física. 

Estudo recente envolvendo pacientes portadores de DPOC no Brasil indica que eles são 

menos ativos em suas atividades físicas de vida diária quando comparados a idosos saudáveis. 

Os pesquisados passaram a maior parte do tempo deitados ou sentados, além de caminharem 

com intensidade de movimento menor. Esse resultado pode ser conseqüência do estilo de vida 

sedentário adotado por portadores desse agravo, em conseqüência às alterações sistêmicas 

(HERNANDES et al., 2009). 

A disfunção muscular esquelética, uma das características extrapulmonares da doença, 

está ligada à diminuição da capacidade de exercício que, associada à dispnéia, levam à 

inatividade física. Quando expostos a situações dinâmicas repetidas, os pacientes com DOPC 

apresentam aumento da demanda ventilatória, fazendo com que eles evitem tais atividades e 

levando-os consequentemente ao sedentarismo crônico. Este, por sua vez, reduz a força e a 

massa muscular, resultando em demanda ventilatória mais intensa para as mesmas atividades, 

fechando o ciclo denominado dispnéia-sedentarismo-dispnéia (DOURADO et al., 2006; 

HERNANDES et al., 2009) 

No contexto de mudança no entendimento da DPOC como uma doença com múltiplas 

comorbidades e potenciais conseqüências sistêmicas, Polkey e Rabe (2009) afirmam ser 

oportuno avaliar criticamente se a atividade física é o principal motivo da fraqueza muscular na 

DPOC ou se o inverso é verdadeito. Os autores levantam a hipótese de que a inatividade física 

é uma característica precoce da doença, sendo a precursora das alterações sistêmicas, e não sua 

conseqüência.   
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Tabela 61 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo doença 

autorreferida e área de residência, a, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Tabela 62 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(continua) 

  

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Diabetes        

 Sim 7 35,0 0,7541 1 12,5 0,676 2,8 

 Não 26 36,1  7 25,9  1,4 

 Não sabe  0 0,0  1 33,3  - 

Hipertensão        

 Sim 20 37,7 0,4128 5 25,0 0,1666 1,5 

 Não 13 35,1  3 17,6  2,0 

 Não sabe  0 0,0  1 100,0  - 

Insuficiência Renal 

Crônica 

       

 Sim 0 0,0 0,5076 0 0,0 0,231 - 

 Não  32 36,8  6 19,3  1,9 

 Não sabe 1 25,0  3 50,0  0,5 

Derrame (AVE)        

 Sim 1 25,0 0,8282 0 0,0 0,3685 - 

 Não  31 35,6  8 22,2  1,6 

 Não sabe 1 50,0  1 50,0  1,0 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

É fumante?        

 Nunca fumou 15 31,9 0,7504 3 27,3 0,9369 1,2 

 Fumante 5 41,7  1 25,0  1,7 

 Ex-fumante 13 38,2  5 21,7  1,8 

Existem outros fumantes 

na sua casa? 

       

 Sim 5 31,2 0,6973 3 33,3 0,4357 0,9 

 Não 28 36,4  6 20,7  1,8 

Faz uso de bebida 

alcoólica? 

       

 Sim 5 41,7 0,6315 1 14,3 0,5173 2,9 

 Não  28 34,6  8 25,8  1,3 

Realiza atividades físicas?        

 Sim 4 16,0 0,0172 3 20,0 0,6662 0,8 

 Não  29 42,6  6 26,1  1,6 
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Tabela 62 - Prevalência de falta de ar na população idosa estudada segundo variáveis 

relacionadas ao estilo de vida e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

(conclusão) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

Quanto à prevalência de falta de ar nos fumantes e ex-fumantes segundo variáveis 

relacionadas ao tabagismo, as Tabelas 63 e 64 identificam que, no Iguape, observa-se maior 

prevalência entre os fumantes de fumo de palha (100,0%), 11 a 20 cigarros por dia (66,7%), 

no período maior ou igual a 80 anos (100,0%), ex-tabagistas que fumaram a mais de 50 anos 

(100,0%), e pararam de fumar entre 0 a 9 anos (50,0%) e 40 a 49 anos (50,0%).  No NSV, as 

taxas foram superiores entre os fumantes de cigarro (25,0%), 31 a 40 cigarros por dia 

(100,0%), no período de 20 a 39 anos (100,0%), ex-tabagistas que fumaram no período entre 

0 a 9 anos (50,0%), 30 a 39 anos (50,0%) e 40 a 49 anos (50,0%), e pararam de fumar entre 

10 a 19 anos (66,7%) e 20 a 29 anos (66,7%). 

A análise da RP permite verificar que a prevalência foi elevada entre os ex-fumantes 

que pararam de fumar no período de 0 a 9 anos (RP = 3,0). Na análise de associação entre a 

falta de ar e as variáveis relacionadas ao tabagismo, pelo teste do qui-quadrado, no Iguape não 

foi observada associação significativa com essas variáveis. O bairro NSV apresentou 

associação com o número de cigarros fumados por dia, indicando maior ocorrência entre os 

fumantes de  31 a 40 cigarros por dia (p-valor < 0,05). 

Apesar de identificada essa associação no NSV, o bairro Iguape apresentou a 

frequência das queixas respiratórias mais elevada entre os fumantes e ex-fumantes, mesmo a 

maioria dos idosos terem relatado nunca terem fumado (47,0%). Os achados, no Iguape 

 Iguape (n= 93) NSV (n=38)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Participa de algum tipo de 

atividade comunitária? 

       

 Sim 15 31,2 0,3781 6 27,3 0,5418 1,1 

 Não  18 40,0  3 18,8  2,1 

Participa de quais tipos de 

atividade comunitária? 

       

 Conselho local de saúde 0 0,0 0,6673 0 0,0 0,7272 - 

 Grupos religiosos 13 31,0  5 31,2   

 Grupos de idosos 0 0,0  1 33,3  - 

 Grupos religiosos/idosos 2 50,0  0 0,0  - 

 Trabalho voluntário 0 0,0  0 0,0  - 
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corroboram os resultados de outras pesquisas semelhantes (AUGUSTO-JUNIOR, 2012; 

BERNAT, 2008; FRANCISCO et al., 2006; HEWITT et al., 2005; MARTINS, 2011; 

SOUZA, 2011). O efeito cumulativo do fumo do tabaco e de outros poluentes do ar, aumenta 

o risco de doenças respiratórias crônicas (OMS, 2008). 

Além disso,  no Iguape, as taxas foram superiores entre os que relataram existir outros 

fumantes na residência. O uso de fumo de rolo/corda e de palha apresentou maior prevalência, 

embora o cigarro tenha sido o tipo de fumo mais referido entre os pesquisados, resultado que 

contradiz os dados da literatura. 

 

Tabela 63 - Prevalência de falta de ar nos fumantes segundo variáveis relacionadas ao 

tabagismo e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

O hábito de fumar guarda estreita relação com o desenvolvimento da DPOC. Os 

fumantes de cigarro possuem maior risco em relação aos de cachimbo e charutos, pelo fato 

deles inalarem intencionalmente o fumo, enquanto este fato é menos freqüente nos outros. O 

perigo de desenvolver DPOC em um grupo de fumantes de dois maços de cigarro/dia é 

aproximadamente 4,5 vezes maior que para os não-fumantes. Quanto maior a intensidade do 

tabagismo, maior a tendência ao comprometimento da função pulmonar, embora a relação não 

seja obrigatória (CARDOSO et al., 2001; SBPT, 2004b).  

 Iguape (n= 12) NSV (n= 04)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tipo de fumo        

 Cigarro 3 37,5 0,4624 1 25,0 0,3173 1,5 

 Fumo de rolo ou de corda 1 33,3  0 0,0  - 

 Fumo de palha 1 100,0  0 0,0  - 

Nº de cigarros/dia        

   0  10 3 33,3 0,3105 0 0,0 0,0455 - 

 11  20 2 66,7  0 0,0  - 

 21  30 0 0,0  0 0,0  - 

  31 40 0 0,0  1 100,0  - 

Tempo de tabagismo        

   0  19 1 50,0 0,6626 0 0,0 0,1353 - 

 20  39  1 50,0  1 100,0  0,5 

 40  59 2 33,3  0 0,0  - 

 60  79 0 0,0  0 0,0  - 

              80 1 100,0  0 0,0  - 
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O fumo passivo do tabaco é a combinação de fumo emitido da ponta queimada de um 

cigarro, ou outro produto do tabaco, e o fumo exalado pelo fumador. É um importante 

constituinte da poluição do ar em ambientes fechados, incluindo lares. Nos adultos, o fumo 

ambiental do tabaco está associado a um risco aumentado de doenças respiratórias, entre 

outras doenças (OMS, 2008). 

 

Tabela 64 - Prevalência de falta de ar nos ex-fumantes segundo variáveis relacionadas ao 

tabagismo e área de residência, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Número de queixas. 

**Teste de qui-quadrado para tabela de contingência. 

***Razão de prevalência. 

 

 

5.4 Estimativa da probabilidade de ocorrência de queixas respiratórias 

 

 

Para estimar a probabilidade de ocorrência de queixas respiratórias na população idosa 

estudada foram ajustados modelos teóricos para cada tipo de queixa considerando como 

variáveis explicativas: bairro, distância (domicílio para a fonte de emissão atmosférica), 

variáveis sociodemográficas, socioeconômicas, socioambientais e relacionadas à saúde. No 

modelo final foram consideradas apenas as variáveis significativas.   

 Iguape (n= 49) NSV (n= 39)  

RP 

(***) 
F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

F 

(*) 

Prev. 

(%) 

p-valor 

(**) 

Tempo de tabagismo        

   0  9 4 44,4 0,4409 3 50,0 0,1402 0,9 

 10  19  1 14,3  0 0,0  - 

 20  29 4 40,0  0 0,0  - 

 30  39 1 25,0  1 50,0  0,5 

 40  49 2 66,7  1 50,0  1,3 

              50 1 100,0  0 0,0  - 

Tempo que parou de 

fumar 

       

   0  9 3 50,0 0,7872 1 16,7 0,06807 3,0 

 10  19  1 20,0  2 66,7  0,3 

 20  29 2 28,6  2 66,7  0,4 

 30  39 5 45,4  0 0,0  - 

 40  49 2 50,0  0 0,0  - 

              50 0 0,0  0 0,0  - 
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Na Tabela 65, observa-se que a variável incluída para estimar a ocorrência de tosse foi 

a cor da pele ou raça (branco), a qual apresentou associação positiva para a sua ocorrência. Os 

idosos que referiram a cor da pele branca tiveram a probabilidade 4,3 vezes maior de queixar-

se de tosse, em relação às outras raças.  

 

Tabela 65 – Probabilidade da ocorrência de tosse na população idosa estudada, Ilhéus, Bahia, 

Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Odds ratio. 

 

Conforme mostra a Tabela 66, para estimar a ocorrência de expectoração foram 

significativas as seguintes variáveis: cor da pele ou raça (pardo); cardiopatia ou doença 

circulatória; e autopercepção da saúde (péssima). Todas tiveram associação positiva para a 

sua ocorrência, ou seja, a presença do atributo aumentou a probabilidade de ocorrência de 

expectoração. 

 

Tabela 66 – Probabilidade da ocorrência de expectoração na população idosa estudada, Ilhéus, 

Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

*Odds ratio. 

 

Os idosos que referiram a cor da pele parda tiveram a probabilidade 2,9 vezes maior 

de queixar-se, em relação às outras raças. A presença de doença de coração ou circulação 

aumentou a chance de referir a queixa em 3,1 vezes, sendo que essa variável foi a de maior 

magnitude na ocorrência de expectoração. A autopercepção péssima da saúde aumentou 1,5 

vezes a probabilidade de apresentar a queixa. 

Vários fatores influenciam, simultaneamente, a autopercepção de saúde do idoso. Um 

deles é a presença de doenças crônicas. Estudo anterior, envolvendo idosos de seis municípios 

do estado de São Paulo, identificou que a prevalência de doença pulmonar autorreferida 

apresentou associação significativa com a percepção da própria saúde, indicando maior 

Variáveis Coeficientes *OR p-valor 

Est. Ep. OR LI LS  

Cor da pele ou raça (branco) 1,47 0,73 4,3 1,0 18,2 0,0450 

Variáveis Coeficientes *OR p-valor 

Est. Ep. OR LI LS  

Cor da pele ou raça (pardo) 1,1 0,54 2,9 1,0 8,6 0,0490 

Doença de coração ou circulação 1,1 0,5 3,1 1,2 7,8 0,0182 

Autopercepção da saúde 

(péssima) 

2,7 1,1 1,5 1,8 131,3 0,0130 
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ocorrência entre os pesquisados que relataram ter a saúde ruim/muito ruim. Para os idosos que 

referiram tal percepção, a chance de queixar-se de expectoração aumentou em 3,3 vezes 

(FRANCISCO et al., 2006). 

No entanto, o contrário já foi evidenciado na literatura. O estudo SABE verificou a 

prevalência de DPOC em idosos residentes no município de São Paulo, nos anos de 2000 e 

2006, e identificou que as taxas foram menores entre os pesquisados que referiram 

autopercepção da saúde ruim/muito ruim, para ambos os períodos (MARTINS, 2011). 

A autopercepção abrange indiretamente todos os recursos que possam influenciar o 

bem-estar. A saúde percebida conceitua-se como a avaliação subjetiva que cada pessoa faz 

sobre a qualidade do funcionamento da sua saúde física e mental. Além disso, pode ser um 

importante indicador de mortalidade, ou seja, as pessoas que relatam uma saúde pior 

apresentam maior risco de mortalidade em comparação com aquelas que relatam ter uma 

saúde excelente (BANDURA apud DE VITTA, 2009; MARCELLINI apud ALVES; 

RODRIGUES, 2005). 

As Tabelas 67 e 68 indicam que a variável utilizada para estimar a ocorrência de 

sibilância e falta de ar foi o diagnóstico de doença respiratória, a qual apresentou associação 

positiva para a probabilidade de ocorrência dessas queixas. Para aqueles que relataram esse 

diagnóstico, a chance de referir sibilância foi aumentada em 5,8 vezes. O idoso que referiu o 

diagnóstico teve a probabilidade aumentada em 7,2 vezes de queixar-se de falta de ar. 

 

Tabela 67 – Probabilidade da ocorrência de sibilância na população idosa estudada, Ilhéus, 

Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa 

*Odds ratio. 

 

Tabela 68 – Probabilidade da ocorrência de falta de ar na população idosa estudada, Ilhéus, 

Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa 

*Odds ratio. 

 

Variáveis Coeficientes *OR p-valor 

Est. Ep. OR LI LS  

Diagnóstico de doença 

respiratória 

1,8 0,7 5,8 1,6 21,1 0,0079 

Variáveis Coeficientes *OR p-valor 

Est. Ep. OR LI LS  

Diagnóstico de doença 

respiratória 

2,0 0,9 7,2 1,3 39,9 0,0237 
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Segundo a American Thoracic Society, um dos efeitos adversos à saúde respiratória 

provocada pela poluição atmosférica são as exacerbações de agravos respiratórios em pessoas 

com doenças cardiovasculares entre outras enfermidades. Tal conseqüência pode ser refletida 

de diferentes maneiras: capacidade diminuída de lidar com as atividades diárias (ou seja, falta 

de ar ou aumento dos episódios de angina); aumento da freqüência e duração das internações, 

e consultas médicas de emergência; aumento no uso de medicações pulmonares; e diminuição 

da função pulmonar (ATS, 2000). 

A exposição aos poluentes do ar pode levar a exacerbação de doenças preexistentes em 

indivíduos vulneráveis, como as enfermidades respiratórias prévias. Outras reações como os 

fenômenos de hipersensibilidade de origem imunológica ou de hiperreatividade brônquica 

não-específica podem ser relevantes na medida em que causam danos reversíveis 

(parcialmente ou totalmente) ou provoquem problemas crônicos (DUCHIADE, 1992). 

 

 

5.5 Distribuição espacial da prevalência de queixas respiratórias 

 

 

Na Figura 4, observa-se as distâncias das microáreas às fontes de emissão atmosférica 

(três indústrias moageiras de cacau) presentes no Distrito Industrial de Ilhéus, as quais variam 

de 0 a 1.000 metros (m) e são representadas por círculos concêntricos. Dessa forma, a análise 

da figura indica que a área de cobertura da USF do Iguape faz parte da zona de influência da 

fábrica localizada ao sul, determinando que as distâncias dos pontos fossem calculadas em 

relação a mesma. A área de cobertura da unidade atingiu menos de 900m de distância da 

fábrica, sendo que as microáreas 1, 3, 4 e 2 estão a menos de 400m. Embora a microárea 6 

tenha apresentado maior extensão no sentido norte-sul, situa-se entre 400m e 900m da 

unidade fabril. 

A Tabela 69 mostra a prevalência de queixas respiratórias nos idosos estudados do 

Iguape, por microárea e tipo de queixa respiratória. As microáreas que apresentaram as 

maiores taxas de prevalência para as queixas respiratórias foram a 3 e 4, as quais possuem 

grande proximidade com a fábrica, que tem sido referida pela comunidade, como a principal 

fonte de poluição atmosférica. Vale ressaltar essas microáreas estão localizadas na parte mais 

antiga do bairro e são caracterizadas por condições socioeconômicas e socioambientais 

precárias, em comparação com as demais, conforme constatações feitas em campo. 
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Tabela 69 – Prevalência de queixas respiratórias na população idosa estudada no bairro Iguape, 

por microárea e tipo de queixa respiratória, Ilhéus, Bahia, Brasil, 2012 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 5 mostra a distribuição da prevalência de tosse por microárea e a localização 

pontual da presença ou ausência dessa queixa na área adscrita da USF do Iguape. Observa-se 

uma heterogeneidade na distribuição espacial da tosse, evidenciando maior concentração ao 

norte da área. A prevalência tende a aumentar no sentido sul-norte, onde as microáreas estão 

mais próximas às fontes de emissão. A microárea com maior freqüência de tosse foi a 3 

(62,5%), seguida da 1 (50,0%), 4 (33,3%) e 2 (26,6%) O menor valor foi obtido pela 

microárea 6, com 23,1%. 

A distribuição da prevalência de expectoração por microárea e a localização pontual 

da presença ou ausência dessa queixa na área adscrita da USF do Iguape é descrita na Figura 

6. Identifica-se maior concentração da queixa ao norte da área e aumento das taxas no sentido 

sul-norte, seguindo o mesmo padrão do mapa anterior. A microárea 3 possui maior 

prevalência de expectoração (25,0%), seguida da 1 (21,9%), 4 (19,0%), 6 (17,9%). O menor 

valor foi obtido pela microárea 2, com 13,3%.  

Pode ser verificada na Figura 7, a distribuição da prevalência de sibilância por 

microárea e a localização pontual da presença ou ausência dessa queixa na área adscrita da 

USF do Iguape. Observa-se uma heterogeneidade na distribuição espacial da sibilância, 

evidenciando maior concentração da queixa no centro-sul da área. A prevalência tende a 

aumentar das extremidades para o centro da área, distinguindo-se, portanto, do padrão seguido 

pelos mapas anteriores. A microárea com maior freqüência de sibilância foi a 4 (28,6%), 

seguida da 6 (25,6%), 2 (20,0%) e 3 (12,5%) O menor valor foi obtido pela microárea 1, com 

9,4%. 

A Figura 8 demonstra a distribuição da prevalência de falta de ar por microárea e a 

localização pontual da presença ou ausência dessa queixa na área adscrita da USF do Iguape. 

Verifica-se uma heterogeneidade na distribuição espacial da falta de ar, evidenciando maior 

concentração da queixa ao norte da área. A prevalência tende a aumentar no sentido sul-norte, 

 

Microárea 

Tosse Expectoração  Sibilância  Falta de ar 

F Prev.  

(%) 

F Prev. 

(%) 

F Prev. 

(%) 

F Prev. 

(%) 

1 16 50,0 7 21,9 3 9,4 9 28,1 

2 4 26,6 2 13,3 3 20,0 3 20,0 

3 5 62,5 2 25,0 1 12,5 4 50,0 

4 7 33,3 4 19,0 6 28,6 6 28,6 

6 9 23,1 7 17,9 10 25,6 11 28,2 
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a medida que se aproxima da fábrica, seguindo o mesmo padrão da tosse e expectoração. A 

microárea 3 possui maior prevalência de falta de ar (50,0%), seguida da 4 (28,6%), 6 (28,2%), 

1 (28,1%) e 2 (20,0%). 

A distribuição dos sujeitos da pesquisa, por número de queixas respiratórias na área 

adscrita da USF do Iguape é descrita na Figura 9. Pode ser observada uma concentração de 

idosos com mais de uma queixa nas micráreas 1, 3, 4 e uma pequena parte da 6. As 

microáreas 2 e 6 apresentaram maior quantidade de indivíduos sem queixa alguma. Portanto, 

o número de queixas por pessoa tende a aumentar com a aproximação da fábrica. 
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Figura 4 – Mapa das distâncias das microáreas às fontes de emissão atmosférica, Ilhéus, Bahia, 2012. 
Fonte – Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Figura  5 – Mapa de distribuição da prevalência de tosse na área adscrita da USF do Iguape, Ilhéus, Bahia, 2012. 

Fonte – Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Figura 6 – Mapa de distribuição da prevalência de expectoração na área adscrita da USF do Iguape, Ilhéus, Bahia, 2012. 

Fonte – Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Figura 7 – Mapa de distribuição da prevalência de sibilância na área adscrita da USF do Iguape, Ilhéus, Bahia, 2012. 
Fonte – Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Figura 8 – Mapa de distribuição da prevalência de falta de ar na área adscrita da USF do Iguape, Ilhéus, Bahia, 2012. 
Fonte – Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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Figura 9 – Mapa da distribuição dos sujeitos da pesquisa, por número de queixas respiratórias na área adscrita da USF 

do Iguape, Ilhéus, Bahia, 2012. 

Fonte – Elaborado a partir de dados da pesquisa. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

As áreas em estudo apresentaram algumas diferenças em relação aos aspectos 

sociodemográficos, socioeconômicos, socioambientais e relacionados à saúde. Dentre os 

aspectos sociodemográficos, destaca-se a cor da pele; para as variáveis socioeconômicas, a 

escolaridade, trabalha(ou) no DI, e tempo de trabalho com poeira ou pó; como variáveis 

socioambientais foram tempo de moradia no bairro, destinação dos dejetos, abastecimento de 

água e pavimentação da rua; e a variável relacionada à saúde foi “tomou vacina do idoso 

contra gripe no último ano?” 

Não houve diferença significativa na prevalência das queixas respiratórias entre as 

duas comunidades, portanto, não foi identificada associação entre queixas respiratórias e 

exposição a emissões atmosféricas industriais. No entanto, a prevalência total de cada queixa 

foi maior na área exposta em relação à área não-exposta. No Iguape, a prevalência de tosse, 

expectoração, sibilância e falta de ar foi de 35,7%, 19,1%, 20,0%, 35,5%, e no NSV os 

valores apresentados para tais queixas foram 29,7%, 18,8%, 14,1% e 23,7%. 

A análise da associação entre a prevalência das queixas e as variáveis estudadas 

identificou que a sua referência é influenciada por aspectos sociodemográficos, 

socioeconômicos, socioambientais e relacionados à saúde. Esse achado foi mais evidente no 

Iguape em relação ao NSV, pois no primeiro, as queixas estiveram associadas a um maior 

número de variáveis. Ao estimar a probabilidade de ocorrência na população idosa estudada, 

os resultados evidenciaram que a chance de referir queixa respiratória foi maior entre os 

brancos, pardos, indivíduos com doença de coração ou circulação, diagnóstico de doença 

respiratória e autopercepção péssima da saúde. 

A análise espacial por microárea evidenciou que  as queixas tosse, expectoração e falta 

de ar apresentaram um padrão de concentração de casos no sentido sul-norte da área, com a 

aproximação da fábrica. Por outro lado, a sibilância distinguiu-se das outras queixas por não 

apresentado o mesmo padrão, mas sim uma concentração de casos no sentido contrário (norte-

sul). As microáreas 3 e 4 tiveram as maiores taxas de prevalência para as queixas 
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respiratórias. A prevalência de tosse, expectoração e falta de ar foi maior na microárea 3 com 

62,5%, 25,0% e 50,0%, respectivamente. A prevalência de sibilância foi superior na 

microárea 4 apresentando taxa de 28,6%. Elas possuem grande proximidade com a fonte de 

emissão e são caracterizadas por baixas condições socioeconômicas e socioambientais, em 

comparação com as demais. 

A descrição da distribuição espacial da prevalência de queixas respiratórias na 

comunidade do Iguape possibilitou determinar o padrão de distribuição e prevalência das 

queixas na área, evidenciando possíveis disparidades espaciais e delimitação de áreas de risco. 

A aplicação do SIG, utilizando a microárea como uma unidade de análise, constituiu-se uma 

importante ferramenta para essa pesquisa, pois contribuirá para o a elaboração e 

direcionamento de ações estratégicas de saúde a nível local. 

 Diante dos resultados obtidos, a presente pesquisa reforçam o conceito ampliado de 

saúde, resgatando a importância das dimensões econômica, social, política e ambiental na 

produção de saúde e de doença na coletividade. Nesse sentido, a investigação das questões de 

saúde e ambiente deve ser compreendida a partir da pluralidade de dimensões. A perspectiva 

da promoção da saúde surge como uma maneira de atuar sobre seus determinantes, assumindo 

a saúde como produção social. 

A complexidade dessas questões, assim como sua indispensável dimensão social, faz 

repensar o conceito de desenvolvimento sustentável comumente aceito, em que interesses 

economicistas obscurecem os problemas socioambientais. Sociedades desiguais, do ponto de 

vista social e econômico, destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento 

às populações pobres, discriminadas, marginalizadas e vulneráveis. Enfatiza-se, portanto, a  

“sustentabilidade socioambiental”, idéia do desenvolvimento como um processo em 

construção que integra dimensões ambientais e sociais. 

Nesse sentido, a promoção da saúde e da sustentabilidade socioambiental exige um 

novo olhar e novas práticas institucionais e sociais, que reconheçam a complexidade dos 

problemas da saúde e do ambiente e busque estratégias menos fragmentadas, integradas, de 

caráter intersetorial, interdisciplinar, participativo e sustentável para enfrentá-los.  

Por fim, sugere-se a realização de estudos epidemiológicos longitudinais que incluam 

dados de qualidade do ar, métodos diagnósticos para DPOC e testes de espirometria a fim de  

contribuir na identificação de outros fatores de risco para ocorrência de queixas respiratórias 

em idosos. Considera-se relevante investigar outros grupos de risco, por exemplo crianças, 

especialmente no Iguape, uma vez que inúmeros casos de queixas respiratórias nesse grupo 

foram constatados nas observações à campo. Uma avaliação da exposição ambiental às 
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emissões atmosféricas em comunidades do entorno do distrito industrial evidenciaria a 

situação de risco a que a população está exposta.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Prezado (a) Sr/Srª  

 

Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título de 

“Prevalência de queixas respiratórias em duas comunidades com diferentes exposições a 

emissões atmosféricas industriais no município de Ilhéus-Ba”, e tem como objetivo 

verificar a prevalência de queixas respiratórias segundo variáveis demográficas, 

socioeconômicas, socioambientais e relacionadas à saúde nessas duas comunidades. No 

caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) precisará responder questões de um formulário 

que será aplicado e preenchido por um entrevistador. Esse procedimento não será gravado.  

As suas informações serão importantes e fornecerão subsídios para a elaboração de medidas 

que vise minimizar os riscos a que a população está exposta. Não existem riscos e, ou 

desconfortos previstos em decorrência da sua participação na nossa pesquisa. 

O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo depois de ter 

assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. Caso desista, 

basta avisar ao (s) pesquisadores (s) e este termo de consentimento será devolvido, bem como 

todas as informações dadas pelo Sr. (a) serão destruídas.  

Informo que o resultado deste estudo contribuirá com o planejamento de ações de saúde 

ambiental e aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida da 

população.  

Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os seus dados 

pessoais e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico ou moral decorrente do mesmo.  

 

Nayara Mary Andrade Teles 
Pesquisador Responsável  

Telefone para contato: (73) – 8837 6947/ (73) 3212 1934 

 

Eu, _____________________________, RG___________________________, aceito 

participar das atividades da pesquisa: Prevalência de queixas respiratórias em duas 

comunidades com diferentes exposições a emissões atmosféricas industriais no município 

de Ilhéus-Ba. Fui devidamente informado que precisarei responder questões de um 

formulário que será aplicado e preenchido por um entrevistador. Foi-me garantido que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e 

que os dados de identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa serão tratados 

confidencialmente.  

 

 

_____________________________________________________ 

                   Testemunha 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Testemunha 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO PARA ENTREVISTA 
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO – COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA (CEP/ UESC) 
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ANEXO B - CONSOLIDADO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO ANO DE 2010 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DO IGUAPE, ILHÉUS, BAHIA – SIAB/SUS 
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ANEXO C - CONSOLIDADO DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO ANO DE 2010 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

DO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA I, ILHÉUS, BAHIA – SIAB/SUS 
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