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RESUMO 

 

NEVES, Elis Renata Filus. Análise da sazonalidade e impacto dos vírus 
respiratórios em pacientes pediátricos internados em hospital de referência no 
Paraná. 2017. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia Biomédica) 
– Programa de Pós Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 
 
 
As infecções respiratórias agudas são uma importante causa de morbidade e 
mortalidade infantil em todo o mundo. Algumas dessas infecções podem resultar em 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Os vírus respiratórios são os principais 
responsáveis por esta doença. O monitoramento e a vigilância das SRAG e dos vírus 
respiratórios são importantes para a gestão em saúde minimizando o impacto destas 
infecções respiratórias. O presente estudo buscou analisar a sazonalidade e impacto 
clínico das infecções causadas por vírus respiratórios em crianças internadas em 
hospital pediátrico do Paraná. Foram incluídos no estudo 229 pacientes de 0 até 15 
anos de idade, de janeiro de 2012 a dezembro de 2015, com diagnóstico clínico de 
SRAG e amostra respiratória coletada e enviada ao Laboratório Central do Estado do 
Paraná para diagnóstico do agente etiológico. A busca dos casos de SRAG foi 
realizada utilizando o prontuário eletrônico GSUS (Gestão da Assistência de Saúde 
do SUS), arquivos do setor de fisioterapia e informações do Núcleo de Controle de 
Infecções hospitalares do hospital do estudo. Dos pacientes incluídos na pesquisa, foi 
preenchido um formulário de coleta de dados e posteriormente estes foram analisados 
de acordo com os objetivos da pesquisa. As análises estatísticas foram efetuadas com 
o pacote estatístico GRAPHPAD PRISM e foi considerado um nível de significância 
de 5%. A maioria dos pacientes da amostra pertencia à faixa etária de 0 a 6 meses de 
idade, não houve sexo predominante. No presente estudo as amostras positivas para 
pelo menos um agente etiológico contabilizaram 76,41%, e o vírus mais prevalente foi 
o Vírus Sincicial respiratório (VSR). Quanto à sazonalidade da detecção viral, houve 
predominância no final de outono e início do inverno, mais acentuada para o VSR. 
Quando analisada as três temperaturas ambientais da região, a incidência de SRAG 
foi significativamente maior no quartil descendente da temperatura média para 
mínima. Não foi observada diferença significativa entre os grupos etiológicos 
pesquisados com relação ao tempo desde o início dos sintomas até a internação. 
Houve predominância de internamentos em Unidade de Terapia Intensiva. O tempo 
de internamento foi significativamente maior naqueles pacientes com doença de base 
e não alterou conforme os agentes etiológicos identificados ou presença de 
codetecção. Os pacientes que apresentaram padrão misto na radiografia de tórax 
tiveram um tempo de internamento significativamente maior do que aqueles que 
apresentaram o padrão infiltrado intersticial. O tempo total foi significativamente menor 
no grupo Metapneumovírus em relação aos grupos Bordetella pertussis, Influenza, 
Rinovírus e grupo dos pacientes sem agentes infecciosos detectados. O tempo de 
ventilação mecânica não apresentou diferenças significativas entre os grupos 
etiológicos nem com relação à presença ou não de codetecção. A maior parte dos 
pacientes recebeu alta hospitalar, mas ocorreram três óbitos devido a SRAG, todos 
em pacientes com alguma doença de base ou condições de risco. 
Palavras-chave: Sazonalidade. Vírus respiratórios. Crianças. Síndrome Respiratória 
Aguda Grave. 



 

 

ABSTRACT 

 

NEVES, Elis Renata Filus. Analysis of the seasonality and impact of respiratory 
viruses in pediatric patients admitted to a referral hospital in Paraná. 2017. 101 
f. Dissertation (Mestrado Profissional em Engenharia Biomédica) – Programa de Pós 
Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 
Curitiba, 2017. 
 
 
Acute respiratory infections are the most important cause of children morbidity and 
mortality worldwide. Some of these infections can result in Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). Respiratory viruses are primarily responsible for SARS. The 
monitoring and surveillance of SARS and respiratory viruses are important for health 
management, minimizing the impact of these respiratory infections. The present study 
was about the seasonality and clinical impact of respiratory viruses in children admitted 
to a pediatric reference hospital. The study included 229 children from 0 to 15 years 
old, from January 2012 to December 2015, with clinical diagnosis of SARS and 
respiratory sample collected and sent to the Central Laboratory of the State of Paraná 
for etiological agent analysis. The search for SARS cases was performed using the 
GSUS (Health Care Management of SUS) electronic filesystem, records of the center 
of physiotherapy and information of the Hospital Infection Control Center of the studied 
hospital. Of the patients included in the research, data collection forms were filled out 
and later analyzed according to the research objectives. Statistical analyzis were 
performed with the statistical package GRAPHPAD PRISM and a significance level of 
5% was considered. The majority of patients in the sample belonged to the age group 
0-6 months of age, and there was no predominant sex. Regarding the risk factors for 
viral infection, the presence of comorbidity or underlying disease was the most 
prevalent factor. In the present study, the positive samples for at least one etiological 
agent accounted for 76.41%, and the most prevalent virus was Respiratory Syncytial 
Virus (RSV). As for the seasonality of viral detection, there was a predominance in the 
late fall and early winter, which was more pronounced for RSV. When the 
environmental temperatures of the region were analyzed, the incidence of SARS was 
significantly higher in the descending quartile of the average minimum temperature. 
No significant difference was observed between the studied etiological groups in 
relation to the time from the beginning of the symptoms until the hospitalization. There 
was a predominance of hospitalizations in the Intensive Care Unit. The hospitalization 
time was significantly higher in patients with underlying disease or comorbidities and 
did not change according to the identified etiological agents or the presence of 
codetection. Patients who presented a mixed pattern on chest radiography had a 
significantly longer hospitalization time than those who had the interstitial infiltrate 
pattern. The total time was significantly lower in the Metapneumovirus group than in 
the Bordetella pertussis, Influenza, Rhinovirus and group of patients without detected 
infectious agents. Most patients were discharged from hospital, but there were three 
deaths due to SARS, all in patients with some underlying disease or risk conditions. 
Keywords: Seasonality. Respiratory viruses. Children. Severe Acute Respiratory 

Syndrome. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

 As infecções respiratórias agudas (IRA) são uma importante causa de 

morbidade e mortalidade infantil em todo o mundo (SILVA et al., 2010, DEL VAL, 

2012). A IRA é caracterizada por doença com menos de 15 dias de evolução de 

origem infecciosa que produz sintomas de vias respiratórias tanto superiores quanto 

inferiores.  

 Algumas dessas infecções podem resultar em Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG), que é caracterizada por febre alta, tosse e dispnéia, acompanhada de 

alguns sinais e sintomas: aumento da frequência respiratória (de acordo com idade), 

instauração (saturação periférica de oxigênio < 95%), hipotensão em relação à 

pressão arterial habitual do paciente necessitando por muitas vezes internação 

hospitalar (BRASIL, 2015). Em crianças observa-se também os batimentos de asa de 

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 As crianças são mais suscetíveis a infecções respiratórias devido às 

características anatômicas, fisiológicas e imunológicas. Os tecidos linfáticos 

(adenóide e amígdala) e a língua em crianças apresentam-se aumentados, 

contribuindo para obstrução das vias aéreas superiores, pois seu diâmetro oferece 

alta resistência ao fluxo aéreo e qualquer edema da mucosa pode aumentar o trabalho 

respiratório (PINTO, ARAÚJO, AMARAL, 2017). A estrutura da parede brônquica 

também possui diferenças, as cartilagens são menos firmes e há um número 

aumentado de glândulas mucosas, favorecendo a obstrução e o colapso de vias 

aéreas (NUNES, 2008). Além disso, as crianças, principalmente as de menores de 6 

meses, contam um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, e com pouca 

cobertura vacinal, facilitando ainda mais o risco para infecções respiratórias 

(SARMENTO, 2007). 

 Nos países em desenvolvimento as IRA, especialmente aquelas que 

desencadeiam pneumonias, causam 20% de mortes em crianças menores de 5 anos, 

bem acima do que ocorre em países desenvolvidos (OVALLES e VELÁSQUEZ, 2015). 

No Peru ocorrem 11,8% de mortes em crianças menores de 5 anos devido a IRA, 

10,2% em Cuba, Haiti 40%, em contraste com os valores relatados nos Estados 

Unidos que são de aproximadamente 6% (OVALLES e VELÁSQUEZ, 2015).  
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 No Brasil as doenças respiratórias são consideradas a primeira causa de óbito 

em crianças entre 1 e 4 anos de idade (CHIESA, WESTPHAL, AKERMAN, 2008). 

Porém também acomete crianças maiores sendo que em 2010 mais de 600.000 

crianças menores de 14 anos foram internadas devido a doenças do aparelho 

respiratório, representando 46% do valor total dessas internações no Sistema Único 

de Saúde (SUS) (SILVA et al., 2013). 

 Os patógenos virais são responsáveis por 30-40% dos casos de IRA. O Vírus 

Sincicial Respiratório (VSR) é a causa mais frequente de IRA das vias aéreas 

inferiores em lactentes, e sua manifestação clínica mais comum é a Bronquiolite Viral 

Aguda (BVA) (SALOMÃO et al., 2011). Além do VSR também são encontrados 

frequentemente Metapneumovírus Humano (MPV), Influenza (FLU) A e B, vírus 

Parainfluenza (PIV) 1, 2, 3, e Rinovírus (RV) (BONFIM et al, 2011). 

 Os vírus respiratórios estão envolvidos um número significativo de mortes de 

pacientes pediátricos sendo, os agentes causadores ainda pouco investigados e 

identificados (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Em estudo retrospectivo 

realizado por Debur et al. (2010), em 200 amostras de tecido pulmonar de crianças 

que morreram de infecções respiratórias graves durante 1985-2005, foram 

identificados os vírus mais comumente associados com infecção do trato respiratório: 

vírus Influenza A, vírus Influenza B, o VSR, Adenovírus e o vírus Parainfluenza tipos 

1, 2 e 3. Estes resultados destacam a importância da investigação laboratorial desses 

agentes em pacientes pediátricos hospitalizados com infecções respiratórias agudas 

graves devido sua alta taxa de mortalidade além de elevação de custos diretos e 

indiretos com assistência à saúde. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a sazonalidade e impacto clínico dos vírus respiratórios em crianças 

internadas por SRAG em hospital pediátrico do Paraná. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Demonstrar a frequência dos diferentes vírus respiratórios identificados em 

crianças internadas no hospital do estudo no período de janeiro de 2012 a 

dezembro de 2015; 

2. Identificar os meses de maior incidência dos vírus detectados; 

3. Avaliar a incidência de SRAG de acordo com a variação de temperatura;  

4. Descrever e analisar as características demográficas e clínicas dos pacientes 

do estudo. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 
 

Dados da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) e da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) referentes à prevalência e à incidência de infecções 

respiratórias agudas na América Latina revelam que elas são responsáveis por 40 a 

60% de todos os atendimentos em pediatria (SALOMÃO et al., 2011). 

Estas infecções apresentam forte impacto na saúde pública, tendo em vista o 

custo econômico, ao absenteísmo escolar, às visitas as unidades de saúde, aos 

medicamentos necessários, inclusive ao uso inapropriado de antimicrobianos e as 

sequelas respiratórias que algumas destas infecções podem acarretar (TAVARES e 

MARINHO, 2007). Tomazelli et al. (2007), afirmam que é significativa a mortalidade 

em especial nos extremos de vida (crianças menores que 5 anos e adultos maiores 

de 60 anos), bem como nos indivíduos imunossuprimidos. 

Durante os anos de 2006 a 2008, em levantamento realizado pela Secretaria 

Estadual de Saúde do Paraná do Estado do Paraná (SESA-PR), a média anual de 

pacientes internados em Curitiba, por doenças do aparelho respiratório foi de 13.400 

pacientes, em diferentes faixas etárias, sendo a pneumonia com causa desconhecida, 

a doença de maior incidência (DEBUR, 2010).  

 Apesar dos vírus respiratórios serem os principais responsáveis pelas SRAG, 

apenas após a pandemia de gripe A em 2009, no Brasil, os hospitais iniciaram a 

vigilância ativa para detecção dos vírus respiratórios. Desde 2011 vários municípios 

do Paraná participam do programa de monitoramento (“Sentinela”) das SRAG, 

realizando coleta de secreção respiratória para identificação viral e notificação dos 
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casos. Essa vigilância fornece informação oportuna e de qualidade para o 

planejamento e adequação da profilaxia e tratamento das SRAG.   

 O Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM) é um hospital público pediátrico 

da rede própria de hospitais do Estado do Paraná, referência em atendimento 

pediátrico de média a alta complexidade, situado no município de Campo Largo, onde 

há grande número de internações de crianças devido SRAG. Baseada nesta 

informação e observando a importância da realização de análises para quantificar e 

especificar quais os agentes causadores, sazonalidade destes agentes e gravidade 

destas SRAG propõe-se a realização do presente estudo.  

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 Esta dissertação está organizada em seis capítulos. No Capítulo 1, 

contextualiza-se o tema estudado, são apresentados os objetivos gerais e específicos, 

e a justificativa para a realização desta pesquisa. No Capítulo 2, apresenta-se a 

fundamentação teórica com a explicação dos seguintes temas: Síndrome Respiratória 

Aguda Grave e vírus respiratórios, grupos de risco para infecções virais mais graves, 

epidemiologia e monitoramento, investigação laboratorial dos vírus respiratórios. O 

Capítulo 3 descreve a metodologia deste estudo, com tópicos abordando o tipo de 

estudo e casuística, local da pesquisa, amostra, critérios de inclusão e exclusão, 

métodos, análise dos dados e aspectos éticos. No Capítulo 4, mostram-se os 

resultados obtidos a partir do desenvolvimento da pesquisa com relação às 

características da amostra estudada, fatores de risco e comorbidades, sazonalidade 

dos vírus respiratórios, incidência de SRAG e temperatura, positividade das amostras 

respiratórias e quadro clínico dos pacientes com SRAG. No Capítulo 5, discutem-se 

os referidos resultados com os trabalhos consultados na literatura. Por fim, o Capítulo 

6 refere-se às conclusões deste estudo, 7 sugestões para trabalhos futuros e 8 

considerações finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE E VÍRUS RESPIRATÓRIOS 
 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a Síndrome Gripal (SG) 

é definida em crianças como um quadro de febre de início súbito (mesmo que 

referida), sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de 

outro diagnóstico específico. Já a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é 

identificada quando um indivíduo de qualquer idade apresenta a síndrome gripal 

acompanhada por dispnéia e os seguintes sinais de gravidade: 

- Saturação periférica de oxigênio (SpO2) < 95% em ar ambiente; 

- Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória de acordo 

com a idade; 

- Piora nas condições clínicas de doença de base; 

- Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente; 

- Ou indivíduo de qualquer idade com quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, 

durante período sazonal (BRASIL, 2015). 

 Em crianças, também deve-se observar sinais de insuficiência respiratória 

como batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e 

inapetência. O quadro clínico pode ainda vir acompanhado de alterações laboratoriais 

e radiológicas (BRASIL, 2015).  

 Os vírus são os principais causadores de infecções respiratórias agudas, 

manifestando-se principalmente como bronquiolites e pneumonias. Foram descritos 

mais de 200 sorotipos de vírus associados com doença respiratória em vias aéreas 

inferiores em humanos, sendo os mais prevalentes o Vírus Sincicial Respiratório, 

Adenovírus, Parainfluenza e Influenza (SUDBRACK et al., 2007). 

 García et al. (2012), em estudo prospectivo, realizado com 235 lactentes 

identificando a etiologia da BVA em crianças hospitalizadas no sudeste da Espanha 

verificaram que amostras de 204 crianças foram positivadas para algum tipo de vírus.  

 Nacimento et al. (2010), realizaram estudo em 77 crianças menores de dois 

anos de idade que passaram pela unidade de emergência em um Hospital de São 

Paulo, com objetivo de realizar a identificação viral e coinfecções em bronquiolite 

aguda. As amostras respiratórias das crianças foram testadas para 12 vírus 
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respiratórios diferentes. Foi identificado pelo menos um vírus em 93,5% dos pacientes 

e coinfecções foram encontradas em quase 40%.  

 Os vírus respiratórios têm predileção pelas células do epitélio ciliado do trato 

respiratório. Nelas se replicam, causando lesões que podem ser localizadas e 

autolimitadas ou que se estendem envolvendo toda via aérea desde as cavidades 

nasais até os alvéolos (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009). Alterações 

celulares envolvem o mecanismo mucociliar, onde pode ocorre dismorfia ou mesmo 

perda dos cílios e aumento da atividade secretora, alterações citoplasmáticas, 

nucleares e necrose celular. A reação inflamatória predominante é constituída de 

infiltrado linfocitário e macrófagos, congestão vascular e áreas de infiltrado 

hemorrágico. Alguns vírus produzem uma resposta inflamatória mais intensa e grave 

como o Adenovírus, VSR, Influenza e Parainfluenza, que causam necrose do epitélio 

dos bronquíolos (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009). 

 De acordo com Figueiredo (2009), estudos sobre a patogênese da pneumonia 

por Influenza mostram que os vírus acometem pneumócitos como alvo primário, com 

dano alveolar difuso. A submucosa apresenta-se hiperêmica, com hemorragias focais, 

edema e infiltrado celular associado ao processo intra-alveolar, contendo neutrófilos, 

células mononucleares com fibrina e fluído edematoso. Em uma fase mais avançada 

da infecção, ocorre organização fibrocelular intra-alveolar (bronquiolite obliterante 

com pneumonia em organização) com presença de histiócitos e pneumócitos 

multinucleados (FIGUEIREDO, 2009). 

 Além da doença primária, os vírus, ao lesarem a mucosa do trato respiratório, 

prejudicam seus mecanismos locais de defesa, favorecendo assim o surgimento de 

pneumonias bacterianas secundárias. Martinez et al. (2012), afirmam que os paciente 

pediátricos com coinfecção viral ou bacteriana apresentam infecções respiratórias 

mais graves e, portanto, exigem mais dias de internação e maiores custos 

hospitalares.  

 As infecções virais podem causar doenças agudas ou crônicas. Uma vez que 

a infecção é estabelecida, a apresentação de manifestações clínicas irá depender de 

fatores relacionados ao ambiente, ao vírus e ao hospedeiro. A interação de tais fatores 

leva a diferentes cursos e consequente evolução da doença. A capacidade e a 

velocidade com que o sistema imune de uma pessoa controla e resolve uma infecção 

viral geralmente determina se surgirá uma doença aguda ou crônica, assim como a 

gravidade dos sintomas (KFOURI, BEREZIN E ALMEIDA, 2012). 
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2.1.1. Adenovírus 

 

 Os Adenovírus (ADV) foram isolados pela primeira vez em 1953 por Rowe e 

colaboradores, enquanto estudavam o cultivo de vírus em tecidos adenoides e desde 

então, foram identificados aproximadamente 100 sorotipos, dos quais pelo menos 47 

infectam humanos (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009). Estes autores 

descreveram o agente como “adenoid degeneration agente”, pois o vírus induzia a 

degeneração das células adenoides de crianças. Os tipos mais frequentemente 

encontrados são 1, 2, 3, 5 e 7 e são responsáveis por 10% das infecções respiratórias 

nas crianças menores de 2 anos e 5% nas de 2 a 4 anos (MURRAY, ROSENTHAL e 

PFALLER, 2009). Kfouri, Berezin e Almeida (2012), afirmam que a faixa etária mais 

acometida é de crianças até 5 anos e estima-se que até o primeiro ano de vida 33% 

já tenham sido infectadas com pelo menos um sorotipo. 

 Os Adenovírus são transmitidos por via respiratória, contato, fômites, fecal-oral 

e água contaminada. O período de incubação varia de 2 a 15 dias com média de 10 

dias e a replicação viral acontece geralmente nos tratos respiratório e gastrointestinal 

e podem ser excretados nas secreções respiratórias por 5 a 10 dias e nas fezes por 

semanas ou meses. A infecção por Adenovírus pode mimetizar infecções bacterianas 

com comprometimento do estado geral, alteração laboratorial com leucocitose, 

aumento de provas de atividade inflamatória e quadros disseminados como sepse e 

óbitos (KFOURU, BEREZIN e ALMEIDA, 2012).  

 Os Adenovírus apresentam amplo espectro de manifestações clínicas, 

especialmente devido à grande variabilidade de sorotipos. Isso ocorre porque os 

diferentes sorotipos exibem tropismos (propensão que o vírus tem em infectar 

determinado tipo de célula ou tecido em especial) por tecidos diferentes. E este 

tropismo esta correlacionado com as manifestações clínicas (LEE, CHOI, e LEE, 

2010). O tropismo celular dos diferentes sorotipos é mediado pela fibra presente no 

capsídeo viral. Devido a isso, este vírus pode causar patologias respiratórias, 

gastroentéricas, hepáticas e oculares (LEE, CHOI, e LEE, 2010). 

 A maioria das infecções ocorre em população pediátrica e, em indivíduos 

imunocompetentes, é geralmente autolimitada. No caso das infecções respiratórias, 

os sintomas variam desde um quadro clínico de resfriado comum até casos mais 

graves de pneumonias e bronquiolites (KUNZ e OTTOLINI, 2010). Pneumonia fatal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_viral
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_%28histologia%29
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tem sido descritas em pacientes imunocomprometidos (TAVARES e MARINHO, 

2007). 

 As pneumonias causadas por Adenovírus correspondem a 10 a 20% das 

pneumonias na infância e os achados radiológicos variam de quadros intersticiais não 

alveolares à consolidações com derrame pleural. Os sorotipos 3, 7 e 21 estão mais 

frequentes associados e podem deixar lesão pulmonar permanente como 

bronquiectasias e quadros de bronquiolite obliterante (KFOURU, BEREZIN e 

ALMEIDA, 2012). 

 Como a via de transmissão é ampla e a excreção longa, o Adenovírus é 

causador de surtos em unidades fechadas como creches, quartéis e hospitais. A 

infecção por Adenovírus pode ser fatal tanto em indivíduos imunocompetentes como 

nos imunodeprimidos. O isolamento respiratório e de contato do paciente internado 

com Adenovírus é de grande importância na prevenção de surtos nosocomiais, em 

especial nas Unidades de Terapia Intensiva e Neonatal, nas quais as infecções podem 

ser mais graves e letais (AL QURASHI, GUIVER e COOPER, 2011). 

 O Adenovírus não apresenta uma clara distribuição sazonal, ou seja, este vírus 

pode ter atividade durante o ano todo sem relação com temperatura e umidade (AL 

QURASHI, GUIVER, COOPER, 2011). Todos os tipos de Adenovírus têm uma ampla 

distribuição global, porém a prevalência dos sorotipos difere entre os países e regiões 

e também o período pesquisado (AL QURASHI, GUIVER e COOPER, 2011).  

  O diagnóstico pode ser firmado por meio de cultura de secreções, swab de 

orofaringe, retal, conjuntiva e urina. O tratamento é sintomático e de suporte clínico. 

 

2.1.2. Coronavírus 

 

 A descoberta do Coronavírus (COV) causando doenças em humanos ocorreu 

no ano de 1966, onde Hamre e Procknow cultivaram um vírus em cultura de células, 

a partir de amostras de estudantes de medicina com resfriado comum da Universidade 

de Chicago (KANH e MCINTOSH, 2005). São os vírus respiratórios humanos mais 

difíceis de serem detectados em laboratório, por não crescerem bem nas culturas de 

células e não são demonstrados na maioria dos exames diagnósticos virais. De 

acordo com Tavares e Marinho (2007), são responsáveis por cerca de 35% das 

infecções leves das vias aéreas superiores e juntamente com os Rinovírus são os 

agentes etiológicos mais importantes do resfriado comum. Os Coronavírus possuem 
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uma variedade de tecidos alvos, assim como uma variedade de hospedeiros, mas o 

tropismo desses vírus é em geral por células do trato respiratório, gastrointestinal e 

possivelmente células neuronais (TAVARES e MARINHO, 2007). 

 A importância dos Coronavírus foi evidenciada no início do ano de 2003 quando 

um novo Coronavírus (SARS-COV) foi identificado causando uma Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (Severe Acute Respiratory Syndrome “SARS”) (STADLER 

et al., 2003). Este vírus surgiu inicialmente causando essa doença em novembro de 

2002 em Guangdong na China e se alastrou por 29 países em 100 dias de epidemia 

com uma taxa de mortalidade de 9,6% (774 mortes em 8.098 casos) (STADLER et al., 

2003). 

 Após uma incubação silenciosa o SARS-COV causa uma sintomatologia 

semelhante a uma gripe incluindo sintomas como febre alta, mal estar e fadiga. Depois 

de 4 a 7 dias iniciam-se os sintomas respiratórios (tosse produtiva, dispnéia e 

rinorréia). Foi observado que em 2/3 dos indivíduos infectados a doença evolui para 

uma pneumonia atípica que é caracterizada por um dano alveolar e rapidamente pode 

progredir para uma Síndrome da Angústia Respiratória Aguda devido a uma infiltração 

pulmonar progressiva do sistema imune, formação de membrana hialina, dano 

alveolar difuso e alta carga viral que pode levar o indivíduo ao óbito (WEVERS e VAN 

DER HOEK, 2009). 

  De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), em 2012, foi isolado 

outro novo Coronavírus, distinto daquele que causou a SARS no começo da década 

passada. Esse novo Coronavírus foi identificado inicialmente na Arábia Saudita e, 

posteriormente, em outros países do Oriente Médio, na Europa e na África. Todos os 

casos identificados fora da Península Arábica tinham histórico de viagem ou contato 

recente com viajantes procedentes de países do Oriente Médio – Arábia Saudita, 

Catar, Emirados Árabes e Jordânia. A doença passou a ser designada como 

Síndrome Respiratória do Oriente Médio, cuja sigla é MERS, do inglês “Middle East 

Respiratory Syndrome” e o novo vírus nomeado Coronavírus associado à MERS 

(MERS-COV). 

 Através de características obtidas por análises genotípicas e sorológicas os 

Coronavírus foram divididos em três grupos, inicialmente denominados 1, 2 e 3. Os 

grupos 1 e 2 foram compostos por Coronavírus isolados de mamíferos e o grupo 3 até 

recentemente era composto de COV isolados de aves (OLIVEIRA, 2014). 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/638-secretaria-svs/vigilancia-de-a-a-z/coronavirus/13752-mers-cov
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 Os tipos COV OC43, 229E, NL63 e HKU1 exibem uma distribuição mundial, 

sendo descritos em todos os continentes, com exceção apenas dos polos (GÓES, 

2012). No Brasil o primeiro estudo sobre Coronavírus foi realizado por Candeias, 

Carvalho e Antonacio em 1972, que identificou o vírus em 4 de 124 amostras de 

crianças e adolescentes (3,2%) e em 84 de 321 adultos (26,2%), com maior 

predominância no sexo masculino nos dois grupos (GÓES, 2012). Anos depois Bellei 

et al. (2008), detectou a presença dos tipos COVh-229E e OC43 em pacientes 

ambulatoriais com insuficiência respiratória aguda ou com sintomas semelhantes a 

uma gripe na cidade de São Paulo, onde 18 amostras de 420 (4,2%) foram positivas 

para algum Coronavírus pesquisado. 

 Estudo realizado em 2013 com 1.137 amostras de trabalhadores da saúde, 

pacientes transplantados renais e células-tronco, crianças com doenças cardíacas, 

pacientes hospitalizados e ambulatoriais com IRA na cidade de São Paulo, foi possível 

observar 11,2% de positividade para pelo menos um dos quatro tipos de Coronavírus 

pesquisados (OC43, 229E, NL63 e HKU1) (CABEÇA, GRANATO e BELLEI, 2013). 

 Atualmente a identificação do Coronavírus é realizada por meio de antígenos e 

testes moleculares. Ensaios sorológicos aplicados no soro de fase aguda e de 

convalescência têm sido considerada uma forma sensível para detecção dos 

Coronavírus (OLIVEIRA, 2014). 

 Até o momento não existem tratamentos específicos para a infeção causada 

pelos Coronavírus comum ou pelo MERS-COV. O tratamento é de suporte e baseado 

nas condições clínicas do paciente. Internação e o suporte ventilatório para os 

pacientes com sintomas graves é o recomendável (BRASIL, 2014). 

 Estudos demonstram uma sazonalidade inespecífica para este vírus, com 

incidência em estações do ano diferenciadas dependendo da região (OLIVEIRA, 

2014).  

  

2.1.3. Rinovírus 

 

 Cerca de 100 sorotipos de Rinovírus (RV) já foram identificados através de 

estudos e atualmente são divididos em três espécies: A, B e C. O Rinovírus é 

reconhecidamente a causa mais frequente de infecção de vias aéreas superiores em 

criança. A taxa de ocorrência de infecção é alta na primeira infância e diminui com a 
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idade, provavelmente devido à imunidade induzida pela exposição cumulativa à 

sorotipos diferentes ao longo da vida (TREGONING e SCHWARZE, 2010).  

 O Rinovírus tem sido detectado em pacientes com exacerbações asmáticas 

(crianças e adultos), exacerbação dos sintomas respiratórios em pacientes com 

fibrose cística e doença pulmonar obstrutiva. A presença de infecção por este vírus 

durante a infância tem sido identificada como um preditor de sibilância recorrente e 

posterior desenvolvimento de asma (MARCONE et al., 2012). 

 Produzem doença clínica em apenas metade das pessoas infectadas, porém 

aquelas assintomáticas, também são capazes de disseminar o vírus. Podem ser 

transmitidos por aerossóis ou fômites, sendo que as mãos parecem constituir o 

principal vetor e o contato pessoa a pessoa é o modo predominante de disseminação 

(KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). 

 O período de incubação para uma infecção por Rinovírus é geralmente de dois 

a três dias. O local primário de infecção é na célula epitelial nasofaríngea, mas os 

Rinovírus também são capazes de se replicar no trato respiratório inferior. As 

infecções usualmente iniciam com espirros seguidos por rinorréia, acompanhado por 

sintomas de obstrução nasal, dor da garganta branda, cefaleia, mal-estar, podendo 

também ocorrer febre. As taxas de infecção são mais altas em lactentes e crianças 

(COSTA, 2012). 

 Em estudo realizado por Bonfim et al. (2011), durante os anos de 2003 a 2005 

com 782 amostras respiratórias coletadas de crianças de creche que apresentavam 

sintomas de infecção respiratória, 294 foram positivas para pelo menos um tipo de 

vírus analisado e a maior porcentagem (37,7%) positivou para Rinovírus (111/294). 

 Costa (2012) analisou e testou 434 amostras de secreção de nasofaringe de 

crianças de até 5 anos de idade com infecção respiratória aguda, colhidas até o quinto 

dia de evolução do início dos sintomas. Do total 383 (88,2%) foram positivas para pelo 

menos um tipo de vírus. Das amostras positivas para Rinovírus, este, foi identificado 

como único agente em 59,1% (107/181) dos casos, nas demais amostras (40,9%, 

74/181) ocorreu coinfecção e o vírus mais comum associado foi o VSR. Neste mesmo 

estudo foi observado que a maioria das infecções simples pelo Rinovírus resultou em 

sintomas brandos, enquanto nos casos de coinfecção a frequência de casos 

moderados a graves aumentou. 

 O diagnóstico laboratorial se baseia no isolamento do vírus em cultura de 

células, seguido pelo teste de sensibilidade ácida para diferenciá-los dos Enterovírus 
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(MARCONE et al., 2012). O desenvolvimento e a incorporação de métodos 

moleculares tais como Transcrição Reversa e Reação de Cadeia Polimerase 

aumentou a sensibilidade da detecção (MARCONE et al., 2012). 

 Normalmente os Rinovírus ocorrem em todos os meses do ano com 

predominância em meses mais frios tanto em países temperados quanto tropicais 

(COSTA, 2012). 

 

2.1.4. Metapneumovírus 

 

 O Metapneumovírus (MPV) foi descrito pela primeira vez em 2001, e é 

responsável por 5% a 10% de todas as hospitalizações por infecção respiratória aguda 

em lactentes. Praticamente todas as crianças entre 5 e 10 anos de idade já foram 

infectadas, sendo que as menores de 2 anos apresentam-se mais suscetíveis aos 

quadros mais graves (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Rodrigues e Carvalho 

(2015) afirmam que crianças abaixo de 2 anos de idade, idosos, portadores de 

doenças pulmonares crônicas e imunocomprometidos representam o grupo de risco. 

 Em estudo realizado por Reina et al. (2008), no qual foram incluídas 2.029 

amostras respiratórias das quais 484 positivas para algum tipo de vírus, o 

Metapneumovírus foi encontrado em 32 amostras. Foi observado que as 

manifestações clínicas das infecções respiratórias pelo Metapneumovírus são muito 

parecidas com as que se encontram no VSR, sendo que as mais comuns neste estudo 

foram febre elevada e tosse. A bronquiolite foi o acometimento pulmonar mais 

frequente. Neste mesmo estudo a média de idade dos pacientes foi de 12,5 meses, 

embora 56,2% dos pacientes tinham uma idade inferior 6 meses e 65,6%, menos de 

12 meses de idade, sem predileção por sexo. 

 O modo de transmissão do Metapneumovírus ocorre de maneira similar aos 

outros pneumovírus, pela inalação de secreções respiratórias contaminadas, objetos 

contaminados e manipulação, e os acometimentos mais frequentes são bronquiolite, 

pneumonia e bronquite. O tratamento atualmente é sintomático e vacinas contra MPV 

estão em fase experimental. 

O diagnóstico molecular tem sido mostrado como o melhor método para 

detecção de vírus respiratórios. Pela dificuldade de cultivo celular em relação ao 

Metapneumovírus, a Polimerase precedida de Transcrição Teversa em Tempo Real, 
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torna-se a técnica mais adequada (padrão ouro) para detectar e quantificar o MPV em 

amostras respiratórios (RODRIGUES e CARVALHO, 2015). 

No Brasil, as Regiões Sul e Sudeste apresentam correspondência de 

sazonalidade aos países de clima temperado, com surtos de Metapneumovírus 

durante outono, inverno e primavera, enquanto as Regiões Amazônica e Nordeste 

predominam em períodos mais chuvosos, podendo ocorrer casos em todos os meses 

do ano (RODRIGUES e CARVALHO, 2015). 

 

2.1.5. Parainfluenza 

 

Existem quatro tipos distintos de vírus Parainfluenza (PIV), denominados: tipo 

1, 2, 3 e 4, sendo os tipos 1, 2 e 3 os de maior relevância clínica (PARIS, 2012). Foram 

identificados pela primeira vez durante o período de 1956 a 1960, os PIV1, 2 e 3 foram 

isolados em recém-nascidos e crianças com doença do trato respiratório inferior, e o 

PIV4 foi recuperado em crianças e jovens com doença branda do trato respiratório 

superior (PARIS, 2012).  

As infecções pelo Parainfluenza apresentam-se com ampla variedade de 

sintomas podendo ser desde formas assintomáticas até quadros graves podendo 

levar à morte principalmente naqueles pacientes imunocomprometidos (BENELI, 

2010). O quadro clínico mais frequente é a laringotraqueobronquite, ou crupe, porém 

causa também bronquiolite, pneumonia e infecção do trato respiratório superior. 

Kfouri, Berezin e Almeida (2012) afirmam que o Parainfluenza causa em crianças pré-

escolares, 65% de crupe, 20% a 40% de infecção do trato respiratório inferior e 20% 

de infecções do trato respiratório superior. O tratamento das infecções causadas pelo 

Parainfluenza é sintomático. 

A patogênese do Parainfluenza acontece através da destruição das células 

epiteliais do trato respiratório superior onde o vírus se replica rapidamente (PARIS, 

2012). O Parainfluenza leva a um aumento da produção de muco e inibição da 

motilidade ciliar nas vias aéreas, portanto a inflamação das vias aéreas e sua 

obstrução são componentes importantes na patogênese da infecção pelo 

Parainfluenza (PARIS, 2012). 

A transmissão é realizada através de secreções respiratórias geradas pelos 

indivíduos, principalmente gotículas geradas por espirros, tosse ou fala, ou através de 
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fômites, que em relação aos Parainfluenza, podem persistir em torno de 10 horas em 

superfícies porosas (PARIS, 2012). 

Amaral (2009), em pesquisa realizada em São Paulo com coleta de 724 

amostras de aspirado de nasofaringe, identificou 52 (7%) casos de Parainfluenza, com 

circulação do PIV3 durante o ano inteiro com maior incidência em outubro. Já o PIV1 

e 2 se alternaram durante o ano, sendo que o PIV1 circulou no primeiro semestre com 

maior incidência no mês de abril, e maio e PIV2 circulou no segundo semestre com 

maior incidência em outubro, coincidindo com o PIV3. 

O PIV1 e 2 geralmente circulam mais durante o outono, causando epidemias 

bianuais nas crianças entre 2 e 5 anos, sendo o PIV1 o mais prevalente (KFOURI, 

BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Já o PIV3 infecta crianças menores, sendo 50 a 67% 

acometidas antes do primeiro ano de vida, sendo endêmico ao longo do ano com 

maior circulação na primavera (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). 

A identificação do vírus é mais difícil em adultos do que em crianças 

provavelmente devido à menor quantidade de vírus eliminado pelos adultos. O 

diagnóstico laboratorial pode ser feito através de isolamento em cultura de células 

sensíveis ao crescimento do vírus e também por meio de biologia molecular 

(AMARAL, 2009). 

 

2.1.6. Influenza 

 

 O vírus da Influenza (FLU), teve seu primeiro isolamento em 1933 por 

pesquisadores em Londres (PARIS, 2012). É o agente etiológico de uma das doenças 

respiratórias mais comumente diagnosticada entre humanos, a gripe.  Existem três 

sorotipos do vírus denominados Influenza A, B e C (LOVATO, BRUN e ALVES, 2007). 

Os sorotipos são classificados em vários subtipos e os vírus pertencentes ao sorotipo 

A são os que geralmente causam infecções respiratórias em humanos e estão 

envolvidos na ocorrência de pandemias após o aparecimento de novas cepas mais 

patogênicas para o homem devido sua maior variabilidade genética (LOVATO, BRUN 

e ALVES, 2007). 

 O período de incubação é de 0,7 a 3 dias e a disseminação ocorre por meio de 

secreções respiratórias, principalmente na forma de aerossol, fômites e contato direto 

com as mãos (PARIS, 2012). O período de transmissão é de um dia antes até sete 

dias após o início dos sintomas. Inicialmente acomete o trato respiratório superior, 
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logo progride para o parênquima pulmonar, causando hemorragia, inflamação e 

alteração do clearance mucociliar (mecanismo de proteção das vias aéreas, onde há 

movimento ciliar impulsionando no sentido cranial muco e/ou partículas a serem 

eliminadas) (TAVARES E MARINHO, 2007).  

Após a entrada do vírus nas células, ocorre a lise ciliar e consequente perda da 

defesa primária do sistema respiratório. Se o vírus disseminar para o trato respiratório 

inferior, a infecção pode provocar uma severa descamação do epitélio brônquico ou 

alveolar (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009). Além disso o Influenza 

promove adesão bacteriana às células epiteliais. Portanto, infecções do trato 

respiratório inferior como pneumonia podem resultar tanto da própria patogênese viral 

como de uma infecção bacteriana secundária (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 

2009). 

O Influenza pode causar desde um quadro gripal mais simples até 

complicações respiratórias que levam a hospitalização, mas normalmente é uma 

doença autolimitada que não acomete outros órgãos a não ser o trato respiratório 

(PARIS, 2012). Porém, em alguns casos, são relatadas algumas complicações, tais 

como: otite média, principalmente em crianças, em adultos a sinusite, pneumonia viral, 

pneumonia bacteriana secundária, exacerbação da doença cardíaca ou pulmonar de 

base, problemas neurológicos e morte (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009).  

Em março e abril de 2009, casos de Síndrome Respiratória Aguda associada à 

gripe foram descritos no México e Estados Unidos (EUA), sendo identificado um novo 

vírus influenza A de origem suína, tratava-se de um vírus novo, genotipicamente 

diferente dos outros vírus A, era o H1N1 aviário, suíno ou humano (GRECO, 

TUPINAMBÁS e FONSECA, 2009). Houve rápida disseminação no Hemisfério Norte 

nas semanas seguintes, logo atingindo a Europa. A pandemia de H1N1 chegou ao 

estado do Paraná/Brasil no início de junho de 2009 e em pouco tempo o Paraná se 

tornou um dos estados com maior incidência e mortalidade da doença no Brasil 

(DUARTE et al., 2009), aparentemente por ser um estado de fronteira com a 

Argentina, país que juntamente com o Chile teve os primeiros casos de H1N1 na 

América do Sul em maio, final de outono no Hemisfério Sul (DUARTE et al., 2009).  

O diagnóstico laboratorial é feito principalmente pela pesquisa rápida de Swab 

de nasofaringe através de Real-time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR, 

reação em cadeia da polimerase em tempo real) (KALICHSZTEIN e NOBRE, 2011). 

Aproximadamente 10% dos pacientes com pneumonite viral apresentam resultados 
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falso-negativos na pesquisa de real-time PCR de nasofaringe e nestes casos a 

pesquisa em aspirado traqueal pode elevar a sensibilidade (KALICHSZTEIN e 

NOBRE, 2011). 

A vacinação anual com vacina trivalente é a medida primária de profilaxia 

contra o Influenza, e é normalmente composta por duas cepas de Influenza A e uma 

cepa Influenza B (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009). Todo ano é definida 

qual deve ser a composição da vacina com base nas cepas de Influenza que 

circularam nos anos anteriores. A vacina é capaz de promover imunidade durante o 

período de maior circulação dos vírus Influenza reduzindo o agravamento da doença 

(BRASIL, 2015). No Brasil é utilizada a vacina trivalente constituída por vírus 

inativados, e são disponibilizadas desde 2000 para pessoas acima de 60 anos. E 

desde 2010 pós pandemia de Influenza A(H1N1), também foi indicada para grupos 

prioritários com maior risco de complicações visando diminuir a morbimortalidade 

associada ao vírus (BRASIL, 2015). 

Após a detecção da doença, além dos medicamentos sintomáticos e 

hidratação, está indicado o uso de antivirais, sendo que o Fosfato de Oseltamivir 

(Tamiflu®) e Zanamivir (Relenza®) são os mais comumente utilizados, ambos 

inibidores da neuraminidase, não permitindo assim que o vírus seja liberado para 

célula hospedeira (BRASIL, 2015). De acordo com o protocolo de manejo da Gripe do 

Ministério da Saúde de 2015 (BRASIL, 2015), está indicado o uso de Fosfato de 

Oseltamivir para todos os casos de Síndrome Gripal que tenham condições e fatores 

de risco para complicações, independentemente da situação vacinal, mesmo em 

atendimento ambulatorial. Os benefícios do uso do antiviral em pacientes de SG e 

SRAG suspeitos para Influenza já foram amplamente comprovados por estudos 

clínicos, observados no manejo clínico de pacientes durante a pandemia de 2009 e 

reforçados no protocolo da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (BRASIL, 

2015). 

 

2.1.7. Vírus Sincicial Respiratório 

 
 O Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o causador mais frequente de infecções 

respiratórias agudas das vias aéreas inferiores em crianças principalmente em 

lactentes. Mundialmente, o VSR é responsável por 3,4 milhões de episódios por ano 
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de hospitalizações de crianças menores de 5 anos e parte das crianças já terá sido 

infectada até o fim do primeiro ano de vida (KFOURI, BEREZIN E AKMEIDA, 2012). 

 Nos Estados Unidos, ocorrem, em média, 22,8 visitas a emergência por VSR 

para cada 1.000 lactentes sendo que 29% são hospitalizados, o que representa gasto 

anual com visitas à emergência de 50,5 milhões de dólares e com internações de 650 

milhões de dólares. Na Austrália, a incidência de VSR é de 110,0 a 226,5 para cada 

1.000 lactentes, e o custo anual estimado é de 50 milhões de dólares, sendo mais 

significativo que os custos com Influenza e Rotavírus (ALBERNAZ et al., 2003). Na 

Europa, o VSR é responsável por 45% das hospitalizações por infecção das vias 

aéreas inferiores em menores de dois anos (ALVAREZ et al., 2013).  

A infecção ocorre quando o vírus atinge e penetra o organismo por meio da 

mucosa conjuntival, da orofaringe e nasofaringe ou pela inalação de gotículas 

derivadas de tosse ou espirro (BRASIL, 2011). O VSR pode sobreviver durante várias 

horas nas mãos e fômites, razão pela qual a lavagem das mãos e precauções de 

contato são medidas importantes para prevenir a disseminação direta e indireta do 

vírus. O período de excreção viral geralmente é de três a oito dias, mas pode durar 

até quatro semanas em adultos jovens. O período de incubação normalmente é de 

quatro a seis dias (BRASIL, 2011).  

 Em geral, a infecção primária pelo VSR evolui como resfriado comum. 

Entretanto, aproximadamente 25% das crianças menores de dois anos podem 

apresentar, em seu primeiro episódio, infecção de vias aéreas inferiores, insuficiência 

respiratória grave, necessidade de assistência ventilatória e, ocasionalmente, óbito 

(MONTEIRO et al., 2014). A manifestação clínica mais comum do VSR é a bronquiolite 

que se apresenta inicialmente no trato respiratório superior e progride com 

manifestações no trato respiratório inferior, afetando sobretudo os bronquíolos 

(KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). O vírus provoca inflamação da mucosa que 

reveste as vias aéreas distais, ocasiona edema e congestão, reduz o calibre dos 

bronquíolos e dificulta a passagem de ar com obstrução do fluxo aéreo (SARMENTO, 

2007).  

 O VSR pode causar infecções graves em crianças saudáveis, porém os mais 

importantes fatores de risco para hospitalização são: crianças prematuras ou de baixo 

peso ao nascer, as que tem idade inferior a 12 semanas de vida, imunocomprometidas 

e aquelas com alguma doença associada, tais como: doença pulmonar crônica, 

cardiopatia congênita com repercussão hemodinâmica, doenças neuromusculares, 
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anomalias das vias aéreas e baixa ingestão alimentar (BRASIL, 2011; KFOURI, 

BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Outros fatores de risco frequentemente associados 

envolvem: desmame precoce, exposição ao tabaco e condição socioeconômica baixa. 

Albernaz et al. (2003), em estudo sobre os fatores de risco associados à 

hospitalização por bronquiolite aguda no período pós-natal na cidade de Pelotas no 

Rio Grande do Sul, verificou que renda familiar, assim como idade gestacional, 

estiveram inversamente relacionadas ao risco de hospitalização por bronquiolite. O 

aleitamento materno desempenhou um fator protetor; crianças com tempo de 

aleitamento materno inferior a um mês tiveram risco 7 vezes maior de serem 

hospitalizadas por bronquiolite aguda nos primeiros três meses de vida. O risco de 

hospitalização por bronquiolite foi 57% maior naquelas expostas ao fumo materno. 

 Publicações recentes abordando a prevalência e circulação do VSR em 

crianças com doenças respiratórias agudas nos diferentes estados apontam maior 

circulação dos vírus nos meses de abril a maio nas regiões sudeste, nordeste e centro-

oeste (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). No Sul, o pico do VSR ocorre mais 

tardiamente entre junho e julho, concomitantemente com a estação do vírus Influenza 

(KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012).  Em países de clima temperado, o VSR tem 

uma sazonalidade definida, ocorrendo principalmente durante o outono e o inverno 

(TOMA et al., 2013). Em climas tropicais e subtropicais, os surtos sazonais geralmente 

estão associados à estação chuvosa. No Brasil, alguns estudos têm sugerido que o 

período de infecção pelo VSR varia de acordo com a região: na cidade do Rio de 

Janeiro, ele ocorreria entre março e maio, entre abril e maio em São Paulo e Minas 

Gerais e entre maio e julho na Bahia (TOMA et al., 2013). 

O tratamento padrão do VSR ainda é de suporte clínico, com hidratação, 

nebulização das vias aéreas e oxigenioterapia (MONTEIRO et al., 2014). Porém existe 

a profilaxia com anticorpo monoclonal específico contra o VSR (Palivizumabe) para 

casos de alto risco. 

O Palivizumabe (anticorpo monoclonal), cujo registro foi aprovado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 1999, está indicado 
para prevenção de doença grave do trato respiratório inferior causada pelo 
VSR em pacientes pediátricos com alto risco para doença por VSR. A 
segurança e eficácia foram estabelecidas em crianças prematuras (menos de 
35 semanas de idade gestacional), em crianças portadoras de displasia 
broncopulmonar sintomática e em portadores de cardiopatia congênita com 
repercussão hemodinâmica significativa menores de 2 anos de idade. Deve 
ser administrado de forma intramuscular, 15 mg/kg/dia, a cada 30 dias, 
iniciando antes do começo da sazonalidade do Vírus Sincicial Respiratório 
que, no Brasil, ocorre em diferentes períodos, dependendo da região. 
(BRASIL, p.3, 2011). 
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 Seu uso mostrou redução nas taxas de internação hospitalar por infecção por 

VSR (55%), de internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (57%), do tempo 

de internação (42%) e do número de dias com necessidade de oxigênio (40%) 

(MONTEIRO et al., 2014).   

 O Palivizumabe é uma medicação de custo elevado e até pouco tempo as 

crianças recebiam esse medicamento apenas após recursos judiciais. Uma pesquisa 

realizada com dados de ações judiciais registradas entre 1º de janeiro e 31 de 

dezembro de 2006, no estado de São Paulo, mostrou que o Palivizumabe estava entre 

os medicamentos mais solicitados, ocupando o 8º lugar, com 70 processos judiciais 

ajuizados naquele ano (CHIEFFI e BARATA, 2010). 

 O Ministério da Saúde do Brasil publicou em 13 de maio de 2013 a Portaria nº 

522 normatizando o uso do Palivizumabe em todo Brasil com os seguintes critérios:  

crianças com menos de 1 ano de idade que nasceram prematuras com idade 

gestacional menor ou igual a 28 semanas e crianças com até 2 anos de idade com 

doença pulmonar crônica ou doença cardíaca congênita com repercussão 

hemodinâmica demonstrada (BRASIL, 2013). 

 O Estado do Paraná desde 2015 disponibiliza gratuitamente na rede pública de 

saúde o Palivizumabe com os critérios acima indicados do Ministério da saúde e mais 

recentemente outro grupo foi acrescentado no Estado: crianças menores de 01 ano 

de idade que nasceram prematuras com idade gestacional entre 29 semanas a 31 

semanas e 6 dias, estando com menos de seis meses de idade no início da 

sazonalidade (PARANÁ, 2016). 

 

2.2. GRUPOS DE RISCO PARA INFECÇÕES VIRAIS MAIS GRAVES 
 

As pessoas são expostas aos vírus ao longo de suas vidas, contudo, algumas 

situações, estilos e condições de vida aumentam a probabilidade de contato com 

certos vírus e também a gravidade da infecção viral. As condições precárias de 

higiene, escolas e locais superpovoados promovem, por exemplo, a exposição a vírus 

entéricos e respiratórios e as creches apresentam fontes consistentes de infecções 

virais especialmente por vírus disseminados por via respiratória e fecal-oral 

(MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009).  

Os indivíduos imunocomprometidos vêm aumentando nos últimos anos em 

muitos países, inclusive na população pediátrica, devido ao incremento da AIDS, à 
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elevação do número de transplantes e à maior utilização de drogas 

imunossupressoras (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Além disso, a sobrevida 

desses pacientes vem aumentando o que justifica a preocupação em relação às 

infecções respiratórias virais nestes grupos de indivíduos. A competência da resposta 

imune de uma pessoa e sua história imunológica determinam como a infecção 

regredirá e também a gravidade dos sintomas. 

A idade também um fator importante para determinar a suscetibilidade a 

infecções virais. Neonatos, crianças, adultos e idosos são suscetíveis a diferentes 

vírus e apresentam diferentes respostas a uma infecção. Estas diferenças podem 

resultar de variações no tamanho corporal, capacidades de recuperação e, mais 

importante em como se apresenta estado imune da pessoa nessas diferentes faixas 

etárias (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Lactentes menores de seis meses de 

idade, principalmente os prematuros menores que 35 semanas de idade gestacional 

ou bebês com doença pulmonar crônica da prematuridade e cardiopatas são a 

população de maior risco para desenvolver doença virais mais graves (BRASIL, 2011). 

Esse grupo de crianças possui bronquíolos de menor diâmetro, sistema imunológico 

menos desenvolvido e recebem menor quantidade de anticorpos maternos 

transplacentários, tornando-se mais suscetíveis à ação do vírus. Estes fatores de risco 

têm impactos significativos, elevando consideravelmente o percentual de internação 

hospitalar para patamares entre 10 a 15% (BRASIL, 2011). 

Kfouri, Berezin e Almeida (2012) afirmaram que indivíduos com presença de 

malformações cardíacas estão relacionados à maior gravidade e taxas de 

hospitalização maiores por infecções causadas por vírus. Relatam ainda, que a 

hiperatividade vascular pulmonar e hipertensão pulmonar são responsáveis pela 

gravidade do caso. 

A doença pulmonar crônica da prematuridade, que é uma condição na qual 

existe uma lesão pulmonar em um pulmão imaturo levando a necessidade de 

suplementação de oxigênio e outras terapias medicamentosas, está relacionada com 

infecções virais mais graves (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). 

O baixo peso ao nascer também pode ser considerado um fator de risco, apesar 

da prematuridade ser mais impactante que o peso. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde (1993), o baixo peso ao nascer é definido como o peso de 

nascimento abaixo de 2,5 Kg. Estudos revelam alguns problemas associados ao baixo 

peso ao nascer como maior risco de mortalidade infantil, risco aumentado de morrer 
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prematuramente de doença cardiovascular, doença respiratória, hipertensão e 

diabetes, na idade adulta e maior morbidade como comprometimento na estatura e 

déficit nutricional (MAIA e SOUZA, 2010). 

Outras duas doenças específicas que tem fator de risco aumentado para 

doença viral grave é a doença neuromuscular e Síndrome de Down. Na primeira foi 

constatada que a mortalidade foi muito maior comparada as crianças que não tinham 

a doença e a segunda apresenta um pior prognóstico tanto pelas alterações cardíacas 

quanto pelas alterações imunitárias (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012).  

Além disso, a desnutrição também pode propiciar infecções mais graves, visto 

que uma nutrição deficiente pode comprometer o sistema imune e diminuir sua 

capacidade de resposta a infecções (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009).  

 

2.3. EPIDEMIOLOGIA E MONITORAMENTO DA SAZONALIDADE VIRAL 
 

 As infecções respiratórias representam um grave problema de saúde no mundo 

devido sua ampla distribuição e facilidade de disseminação na comunidade. As 

doenças respiratórias agudas são responsáveis por cerca de 75% de todas as 

morbidades em países desenvolvidos e aproximadamente 80% dessas infecções são 

de etiologia viral (PARIS, 2012).  

 As morbidades causadas por estas infecções são elevadas, especialmente em 

grupos populacionais mais suscetíveis. Mundialmente, no ano de 2002, 18% da 

mortalidade em crianças menores que 5 anos de idade foi causada por infecções 

respiratórias, contra 15% de mortalidade por doenças diarréicas e 11% por malária 

(PARIS, 2012).  

 As infecções respiratórias são responsáveis por mais de 25% de todo o 

atendimento médico pediátrico ambulatorial e hospitalar e, em torno de 90% dessas 

infecções, são relacionadas com agentes virais (LOURENÇÃO et al., 2005). Em 

consenso com estes últimos autores citados Macedo et al. (2010), afirmam que a 

infecção aguda viral do trato respiratório é a principal causa de internação para 

lactentes e crianças jovens nos países desenvolvidos e uma das principais causas de 

morte em países em desenvolvimento.  

 O Brasil está entre os países com maior incidência de pneumonia. São 

estimados 1,8 milhão de casos por ano em menores de 5 anos de idade, sendo que o 

agente etiológico viral é o mais prevalente (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). 
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Em estudo realizado por Carvalho, Ribeiro e Cardoso (2008), em Salvador no período 

de 2003 a 2005, foram estudadas 184 crianças de 0 a 5 anos de idade internados por 

pneumonia. Destas, 144 casos tiveram o agente etiológico identificado, sendo 110 

casos de etiologia viral, 77 bacteriana e 43 casos etiologia mistos. 

 Durante a pandemia de 2009 causada pelo vírus Influenza A (H1N1pdm), mais 

de 214 países tiveram casos confirmados de infecção por este vírus e nos Estados 

Unidos, no período de abril de 2009 a abril de 2010, ocorreram cerca de 61 milhões 

de casos sendo que aproximadamente 12.470 pacientes infectados morreram 

(SHRESTHA et al., 2011). 

 A persistência do vírus em uma comunidade depende da disponibilidade de um 

número crítico de pessoas sem memória imunológica (soronegativas) e suscetíveis. 

Os surtos de uma infecção viral frequentemente resultam da introdução do vírus em 

um novo local e geralmente apresentam uma origem comum e frequentemente pode 

ser contido, uma vez que a origem seja identificada (MURRAY, ROSENTHAL e 

PFALLER, 2009). As epidemias ocorrem ao longo de áreas geográficas mais extensas 

e geralmente resultam da introdução de uma nova cepa viral em uma população sem 

imunidade prévia. As pandemias são epidemias de extensão global, e resultam 

geralmente da introdução de um novo vírus (MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 

2009).   

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), como fator contribuinte 

para dispersão de doenças estão os meios de transporte cada vez mais velozes e 

disponív,eis para o turismo e o comércio internacional. Outro aspecto é a grande 

agregação humana nas cidades, onde 80% da população mundial reside em área 

urbana e tal concentração propicia a transmissão de doenças respiratórias (BRASIL, 

2015). 

 Com a emergência de novos vírus respiratórios e a relação dos mesmos com 

casos graves de SRAG e pandemias como a de 2009, aumentou-se a preocupação 

com o reconhecimento de situações de infecção por esses vírus emergentes. O 

monitoramento e a vigilância dos vírus respiratórios são importantes para a gestão em 

saúde e para minimizar o impacto das infecções respiratórias na comunidade. Além 

disso, pode determinar o tempo de profilaxia e outras possíveis intervenções clínicas. 

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), o Brasil como Estado membro da 

OMS deve desenvolver, reforçar e manter a sua capacidade de detectar, avaliar e 

notificar eventos de interesse epidemiológico sistematicamente. Sendo assim, um 
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sistema de vigilância das doenças respiratórias agudas não é apenas um instrumento 

necessário da vigilância epidemiológica de importância internacional, mas também 

atende uma determinação legal. 

 De acordo com o protocolo de vigilância sentinela de SRAG do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2015) o monitoramento das SRAG apresenta os seguintes objetivos: 

- Monitorar a tendência e sazonalidade das hospitalizações por SRAG; 

- Determinar os tipos de vírus respiratórios responsáveis por SRAG, com ênfase em 

vírus respiratórios novos e com alta patogenicidade;  

- Determinar possíveis comportamentos inusitados por cada um dos vírus e sua 

distribuição por idade, sexo e local de ocorrência; 

- Prover cepas virais para a formulação de vacinas de influenza e 

- Fornecer informação oportuna e de qualidade para o planejamento e adequação do 

tratamento. 

No Estado do Paraná realiza-se a vigilância clínica e laboratorial de SRAG 

desde a pandemia de Influenza em 2009. Atualmente o protocolo de Monitoramento 

de SRAG orienta a coleta de secreção respiratória dos casos de SRAG internados 

que atendam os critérios de caso suspeito. Estes casos devem ser notificados e 

poderão ser coletadas amostras clínicas de Swab de orofaringe e nasofaringe ou 

broncoaspirado para detecção de vírus Influenza e outros vírus respiratórios. Estas 

amostras são encaminhadas para o LACEN – PR, juntamente com a Ficha de 

Notificação de SRAG do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 

(ANEXO 1) do Ministério da Saúde.  

 A Figura 1 apresenta o gráfico adaptado da frequência dos vírus respiratórios, 

causadores de SRAG notificados pelas Unidades Sentinelas de SRAG, em paciente 

internados em UTI. Todos os casos laboratorialmente confirmados, até a semana 50 

no Estado do Paraná no ano de 2015, com dados coletados através do Protocolo de 

Monitoramento de SRAG. Foram contabilizados os casos a partir da semana de início 

dos sintomas. 
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Figura 1 – Gráfico adaptado da distribuição dos vírus respiratórios identificados de SRAG em UTI. 
Fonte: Adaptado de PARANÁ, 2015. 

 

2.4. INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DOS VÍRUS RESPIRATÓRIOS 
 

 O diagnóstico laboratorial dos vírus respiratórios depende da qualidade das 

amostras coletadas, do rápido transporte ao laboratório e da estocagem apropriada 

até a sua realização (PARANÁ, 2012).  

 As amostras de secreção respiratória devem ser coletadas no prazo máximo 

de sete dias após o início dos sintomas clínicos e preferencialmente dentro de três 

dias e antes da terapia antiviral iniciar (PARANÁ, 2012). As amostras que podem ser 

coletadas são: aspirado ou lavado nasofaríngeo; lavado nasal; swab nasal, 

nasofaríngeo ou de garganta. Idealmente, todas as amostras devem ser transportadas 

refrigeradas ao laboratório em meio de transporte em 24 a 48 horas após a coleta e 

sem congelamento prévio (PARANÁ, 2012). A Figura 2 demonstra a coleta de amostra 

respiratória realizada através de aspirado de nasofaringe e coleta com swab 

combinado, ou seja, secreção de nasofaringe e orofaringe com 3 swabs de Rayon 

acondicionados em meio de transporte viral, conforme protocolo de Monitoramento de 

SRAG do Estado do Paraná.  
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 O diagnóstico de infecções respiratórias virais tem-se baseado em isolamento 

viral, detecção antigênica, resposta sorológica por meio de métodos de biologia 

celular. 

 

 

Figura 2 – Coleta de amostra respiratória realizada com swab combinado. 
Fonte: PARANÁ, 2012. 

 

2.4.1. Isolamento viral 

 

Este método de detecção de vírus em cultura de células requer pessoal técnico 

e condições laboratoriais bastantes especializadas. O isolamento viral é altamente 

sensível e uma técnica muito útil para o diagnóstico de infecções virais, quando 

utilizado com amostras clínicas de boa qualidade. O padrão-ouro para detecção 

laboratorial do vírus da gripe continua a ser a cultura isolada (KESSON, 2007). Após 

a cultura celular ter sido realizada e a amostra clínica ter sido inoculada, é realizado 

um exame por microscopia procurando alterações morfológicas degenerativas nas 

células. Porém, nem todos os vírus crescem em todos os tipos de células, então as 
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amostras devem ser inoculadas em vários tipos de células para proporcionar um 

ambiente mais adequado para o isolamento de variedade maior de vírus (MELLO, 

2010). 

 

2.4.2. Testes imunológicos 

 

A imunofluorescência ganhou grande importância entre os métodos 

laboratoriais de detecção viral podendo ser utilizada tanto para marcação de proteínas 

virais (anticorpos monoclonais contra antígenos virais) quanto para marcação de 

anticorpos do hospedeiro dirigido contra o vírus (KESSON, 2007). A detecção por 

imunofluorescência de vírus respiratórios, normalmente contempla a detecção de 

VSR, Influenza A e B, Parainfluenza 1-3, e Adenovírus. Os métodos de 

imunofluorescência podem se apresentar um pouco menos sensíveis que a cultura 

viral (MELLO, 2010). As características de desempenho do ensaio dependem muito 

do tipo da amostra clínica utilizada, idade dos pacientes, duração da doença, 

qualidade do anticorpo monoclonal utilizado e nível de conhecimento/treinamento dos 

técnicos de laboratório. As sensibilidades relatadas para imunofluorescência 

respiratória variam muito, mas em geral é de 90% para VSR, 80% para Influenza A e 

B, 70% para Parainfluenza 1-3 e 50% para Adenovírus (KESSON, 2007). 

 

2.4.3. Testes moleculares 

 

 Os testes moleculares não só fornecem detecção viral mais rápida, precisa e 

sensível, mas também têm aumentado a compreensão de vírus emergentes como o 

vírus Influenza A (H1N1) responsável pela pandemia de gripe em 2009 (PARIS, 2012). 

Existem várias técnicas moleculares possíveis de serem aplicadas ao diagnóstico 

viral, porém a mais conhecida a reação em cadeia da polimerase ou PCR (Polymerase 

Chain Reaction). Esta técnica publicada em 1983, consiste em multiplicar um 

fragmento específico do DNA até que sua concentração em dada solução seja 

suficiente para ser detectável por métodos simples (KESSON, 2007). A reação de 

amplificação pelo PCR convencional envolve também as etapas pré-PCR (extração 

do material genético) e etapas pós-PCR para detecção do resultado da amplificação 

(eletroforese ou outro método de identificação do fragmento amplificado) (PARIS, 

2012).  
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 Mais recentemente houve a introdução de PCR em tempo real, onde as etapas 

de amplificação e detecção ocorrem simultaneamente em um mesmo tubo de reação 

(MELLO, 2010). Os vírus respiratórios geralmente são constituídos de RNA, sendo 

realizada, portanto, a técnica de RTPCR (transcriptase reversa) em tempo real 

(MELLO, 2010).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO E CASUÍSTICA 
  

Trata-se de um estudo retrospectivo e prospectivo, descritivo exploratório com 

análise de dados epidemiológicos dos pacientes internados no Hospital Infantil 

Waldemar Monastier (HIWM) e resultados das amostras respiratórias destes 

pacientes encaminhadas ao LACEN-PR (Laboratório Central do Estado do Paraná) 

no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. Foram utilizados também dados 

retrospectivos de temperatura ambiental da região metropolitana de Curitiba, 

fornecidos pelo Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) para verificação da 

incidência de SRAG e sua relação com temperatura. 

 

3.2. LOCAL DA PESQUISA 
 

A pesquisa foi realizada no Hospital infantil Waldemar Monastier, que é um 

hospital público da rede própria do Estado do Paraná, especializado no atendimento 

de crianças e adolescentes. Localizado em Campo Largo, região metropolitana de 

Curitiba, foi inaugurado em 2009 para atender à demanda existente no Estado, dentro 

do projeto de regionalização da saúde pública. Atende pacientes com idade até 17 

anos e 364 dias. Atualmente conta com uma capacidade instalada de 144 leitos, 

porém apenas 74 disponíveis para internação, sendo divididos em UTI Neonatal: 20 

leitos, UTI Pediátrica 10 leitos, Enfermaria clínica: 20 leitos e enfermaria cirúrgica 24 

leitos. 

 

3.3. AMOSTRA 
 

A população do estudo foi composta de pacientes com idade até 15 anos de 

idade, com diagnóstico clínico de SRAG internados no HIWM e com amostras 

respiratórias coletadas dos mesmos e encaminhadas ao LACEN-PR.  

Foram considerados pacientes com SRAG aqueles que apresentam a 

síndrome gripal acompanhada por dispnéia e os seguintes sinais de gravidade: 

- Saturação periférica de oxigênio (SpO2) < 95% em ar ambiente; 

- Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória de acordo 

com a idade; 
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- Piora nas condições clínicas de doença de base; 

- Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente; 

- Ou pacientes com quadro de insuficiência respiratória aguda, durante período 

sazonal (BRASIL, 2015). 

Destes, foi realizada análise do prontuário de pacientes internados no HIWM 

cadastrados no sistema de Gestão da Assistência de Saúde do SUS (GSUS), que é 

um sistema utilizado, até o momento, apenas para e rede própria de Hospitais do 

estado do Paraná. 

O sistema GSUS é um sistema de informação que tem como objetivo prover 
mecanismos de gestão dos serviços de assistência de saúde ambulatorial e 
hospitalar da Rede de Saúde Pública do Paraná, estruturado sobre as regras 
do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Foi implantado primeiramente como 
uma versão piloto no Hospital de Reabilitação do Paraná, e em 2010 seus 
módulos começaram a ser implantados no HIWM, estando completamente 
estruturado em 2011, sendo assim a partir deste ano todos os procedimentos 
executados no hospital estão registrados neste sistema. O GSUS tem como 
algumas de suas funções: abertura de prontuário de paciente, agendamentos 
de consultas, registro de atendimentos, faturamento de procedimentos, e 
manutenção de cadastros básicos (cadastros de especialidades, de 
funcionários, procedimentos, etc) (PARANÁ, 2012). 

 
 
3.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 
 

3.4.1. Inclusão 

 

- Crianças com idade entre 0 a 15 anos, de ambos sexos sem distinção de cor ou 

raça, internadas no HIWM, no período de janeiro de 2012 até dezembro de 2015, com 

quadro clínico de SRAG e coleta de amostra respiratória enviada ao LACEN-PR. 

 

3.4.2. Exclusão 

 

- Crianças que não tinham diagnóstico de SRAG; 

- Pacientes com idade superior a 15 anos; 

- Crianças cuja amostra de secreção respiratória não tenha sido encaminhada ao 

LACEN-PR. 
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3.5. MÉTODOS 
  

 O protocolo de Monitoramento de SRAG da SESA-PR orienta a coleta de 

secreção respiratória dos casos de SRAG internados que atendam os critérios de caso 

suspeito. Estes casos devem ser notificados e devem ser coletadas amostras clínicas 

de Swab de orofaringe e nasofaringe ou broncoaspirado para detecção de vírus 

Influenza e outros vírus respiratórios. Estas amostras são encaminhadas para o 

LACEN – PR, juntamente com a Ficha de Notificação de SRAG do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (ANEXO 1) do Ministério da Saúde. 

Portanto o presente estudo não teve intervenções diagnósticas, terapêuticas ou 

realização de exames adicionais, pois foram coletados os dados dos pacientes que já 

possuíam diagnóstico clínico de SRAG e que entrariam no protocolo de 

monitoramento de SRAG da SESA-PR.  

 A busca dos casos de SRAG foi realizada utilizando o sistema de prontuário 

eletrônico GSUS e informações do Núcleo de Controle de Infecções hospitalares do 

HIWM.  

 Dos pacientes que preencheram os critérios de inclusão foi preenchido um 

formulário de coleta de dados para a pesquisa (APÊNDICE A), que foi elaborado pela 

pesquisadora, utilizando os dados dos prontuários médicos, fichas de notificação 

SRAG do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (ANEXO 1) e 

resultado do exame da amostra respiratória dos pacientes internados que foram 

realizados pelo LACEN-PR.  

 O instrumento de pesquisa foi composto por:  

1) Informações gerais: Nome, idade, número do prontuário, data de nascimento, sexo, 

cidade de origem, cor; 

2) Antecedentes: histórico de internação e fatores de risco: se já foi internado outras 

vezes por causa respiratória, relato com relação a prematuridade, peso ao 

nascimento, apresentação de doenças como pneumopatias crônicas, doença 

neurológica, cardiovascular e renal crônica, imunodeficiência ou imunossupressão, 

Síndrome de Down, doença hepática crônica, vacinação, utilização ou não de 

Palivizumabe; 

3) Informações sobre a atual hospitalização: data da internação, setor de internação, 

data do início dos sintomas, quais sintomas apresentou, radiografia de tórax de 
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entrada no hospital, necessidade de suporte ventilatório, uso de antiviral, início do 

antiviral e desfecho clínico; 

4) Dados laboratoriais: tipo de amostra coletada, data da coleta, resultado da amostra 

e tipo de método laboratorial utilizado para identificação do agente etiológico. 

 No item 3 do formulário sobre informações da atual hospitalização, com relação 

a radiografia de tórax, foi considerada para esta pesquisa a primeira radiografia 

torácica realizada pelo paciente no internamento. Essa radiografia foi avaliada pelo 

médico que atendeu o paciente no internamento ou que permaneceu responsável por 

este paciente posteriormente, e seu resultado foi expresso pelo mesmo na Ficha de 

Notificação de SRAG ou no prontuário médico do paciente. Portanto as informações 

com relação a radiografia de tórax, assim como todas as outras, foram retiradas do 

prontuário médico ou da Ficha de Notificação de SRAG. 

 Os resultados das radiografias foram divididos em: consolidação pulmonar, 

hiperinsuflado, infiltrado intersticial, misto e normal: 

 A consolidação pulmonar representa o preenchimento, com substituição do ar, 

dos espaços alveolares com algum produto patológico, como, por exemplo, exsudato 

inflamatório na pneumonia. Pode ser identificado como uma área opaca na radiografia 

torácica e por vezes obscurece os vasos e as paredes das vias aéreas (HOFER et al., 

2008). 

 A hiperinsuflação pulmonar é caracterizada quando o volume de ar que 

permanece no pulmão depois de uma expiração é maior é do que o volume previsto, 

o que significa que o órgão não esvazia efetivamente (PRANDO e MOREIRA, 2007). 

As radiografias mostram as extremidades anteriores da quinta e da sexta costelas 

projetando-se sobre o diafragma e a transparência pulmonar se apresenta aumentada 

e com o rebaixamento e/ou achatamento das cúpulas diafragmáticas (PRANDO e 

MOREIRA, 2007). 

 O interstício é uma rede de tecido conectivo que dá suporte aos pulmões e 

normalmente não é visível na radiografia. O interstício compreende as paredes dos 

brônquios e alvéolos, além dos septos interlobulares e do tecido que acompanho 

brônquios e vasos pulmonares. Algumas doenças podem causar alterações no 

interstício produzindo imagens visíveis a radiografia o que é chamado de infiltrado 

intersticial (HOFER et al., 2008). 

 A radiografia de tórax com padrão misto é considerada quanto há 

características de dois ou mais padrões radiológicos como por exemplo infiltrado 
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intersticial e consolidação. E a radiografia normal é a visualização da anatomia 

radiológica normal pulmonar sem alterações patológicas. 

 Após a coletada dos dados no instrumento de pesquisa, estes foram 

repassados a uma planilha no programa Microsoft Excel e foram analisados com base 

nos objetivos do estudo. 

 Somente foi possível a avaliação dos casos de SRAG com relação à 

temperatura dos casos provenientes da 2ª regional de saúde do Paraná ou também 

chamada de Regional metropolitana de Curitiba, devido à baixa quantidade de casos 

de pacientes provenientes de outras localidades internados no hospital. Os dados 

meteorológicos com relação à temperatura mínima, média, e máxima da região 

metropolitana de Curitiba para correlação com a incidência de SRAG, foram 

fornecidos pelo Sistema Meteorológico do Paraná.  

Dentro da região metropolitana de Curitiba existem três estações 

meteorológicas: Cerro Azul, Curitiba e Pinhais, que produzem a medição e registro 

das variáveis meteorológicas/climáticas. As variáveis escolhidas para este trabalho 

foram temperatura mínima, média e máxima registradas nos 4 anos do estudo (2012 

a 2015).  

Foi realizada uma média da temperatura mínima, média e máxima mensal dos 

dados das três estações meteorológicas a fim de representar climaticamente a 2ª RS 

e elaborado um gráfico para verificação das curvas de temperatura e número de casos 

de SRAG. Quando avaliados os conjuntos de temperaturas para as três localidades 

na mesma regional, não foi possível dizer que havia diferença estatística entre os 

mesmos e, por isso, optou-se pela utilização da média das localidades  

Foram avaliadas as proporções de casos de SRAG com relação a temperatura 

mínima, média e máxima separadamente através de gráficos de Nightingale 

adaptados. Para isso as categorias temperaturas mínima, média e máxima foram 

divididas em subcategorias como apresentado na Tabela 1 e os valores das 

subcategorias foram os utilizados para elaboração dos gráficos de Nightingale, ou 

seja, as temperaturas máxima, média e mínima são faixas estatísticas (ou de medidas) 

onde cada faixa tem seu valor médio, máximo e mínimo, como visto na Tabela 1. 

 Posteriormente a proporção de casos em cada subcategoria foi analisada 

através do teste de qui-quadrado. 
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Tabela 1 – Categorias e subcategorias utilizadas para elaboração dos gráficos de Nightingale. 

Categorias Subcategorias 

 Mínima: menor valor da temperatura na categoria temperatura mínima. 

Temperatura 
mínima 

Média: valor da média entre a menor e maior temperatura dentro da categoria 
temperatura mínima. 

 Máxima: maior valor da temperatura na categoria temperatura mínima. 

 Mínima: menor valor da temperatura na categoria temperatura média. 

Temperatura 
média 

Média: valor da média entre a menor e maior temperatura dentro da categoria 
temperatura média. 

 Máxima: maior valor da temperatura na categoria temperatura média. 

 Mínima: menor valor da temperatura na categoria temperatura máxima. 

Temperatura 
máxima 

Média: valor da média entre a menor e maior temperatura dentro da categoria 
temperatura máxima. 

 Máxima: maior valor da temperatura na categoria temperatura máxima. 

Fonte: A autora. 

 

3.6 IDENTIFICAÇÃO VIRAL 

 

 As amostras respiratórias dos pacientes da presente pesquisa foram coletadas 

e enviadas ao LACEN-PR de duas maneiras: aspirado de secreção traqueal com 

armazenamento em recipiente específico de plástico denominado bronquinho ou swab 

de oro e nasofaringe armazenado em meio de transporte viral, sendo que o primeiro 

tipo de amostra somente pode ser coletada nos pacientes intubados.   

 Atualmente o LACEN-PR identifica 15 diferentes tipos virais e as amostras 

respiratórias dos pacientes com SRAG internados no HIWM foram testadas para todos 

os 15 tipos sendo eles: Adenovírus humano, Bocavírus humano, Coronavírus humano 

HKU1, Coronavírus humano OC43, Coronavírus humano 229E, Coronavírus humano 

NL63, Metapneumovírus humano, Parainfluenza humano tipo 1, 2 e 3, Rinovírus 

humano, Vírus sincicial respiratório A e B, Influenza A (incluindo Influenza A 

H1N1pdm) e Influenza B.  

 O método para identificação viral utilizado pelo LACEN-PR nas amostras 

respiratórias dos pacientes desta pesquisa foi o teste molecular RT-PCR em tempo 

real (reação da transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da polimerase).    
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3.6. ANÁLISE DOS DADOS 
 

 As diferentes variáveis foram descritas segundo médias e desvios padrões, 

medianas, frequências absolutas e/ou percentuais 

 As variáveis quantitativas com amostras grandes o suficiente foram testadas 

para normalidade através do teste de Shapiro-Wilk (ZAR, 2009). Como nenhuma 

variável se encaixou neste perfil foram desenvolvidos somente testes não 

paramétricos, sendo eles: Mann-Whitney quando havia dois grupos e Kruskal-Wallis 

(com teste a posteriori de Dunn) quando haviam mais de 3 grupos a serem 

comparados. Para as variáveis qualitativas, foram usados testes de qui-quadrado 

(ZAR, 2009) 

 As análises estatísticas foram efetuadas com o pacote estatístico GRAPHPAD 

PRISM, sendo considerado um nível de significância de 5% (α=0,05). 

 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Os dados clínicos foram obtidos dos prontuários médicos, arquivos de 

evoluções do setor de fisioterapia e de informações do Núcleo de Controle de 

Infecções hospitalares do HIWM. Os resultados laboratoriais referem-se às amostras 

respiratórias coletadas de acordo com o protocolo de monitoramento de doenças 

respiratórias (SRAG) da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Portanto, o 

presente estudo não teve intervenções diagnósticas ou terapêuticas ou realização de 

exames adicionais. Como a presente pesquisa utilizou dados documentais, a 

confidencialidade é assegurada pela pesquisadora responsável pelo desenvolvimento 

do projeto, sendo respeitada a resolução 466/2012, que trata dos aspectos éticos de 

pesquisas com seres humanos. O projeto de pesquisa foi avaliado e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Hospital Pequeno Príncipe - 

CAAE: 23956613.5.0000.0097 (ANEXO 2). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 
 

Durante o período estabelecido para o estudo (janeiro de 2012 a dezembro de 

2015), foram coletados os dados de 229 pacientes que preencheram os critérios de 

inclusão. Destes, 50,66% (n=116) foram do sexo feminino e 49,34% (n=113) do sexo 

masculino. Em relação à etnia, 83,41% (n=191) foram brancos, 10,48% (n=24) pardos 

e 6,11% (n=14) negros. 

A maior porcentagem de sujeitos pertenceu à faixa etária de 0 a 6 meses, como 

demonstra a Figura 3 (distribuição conforme faixas de idade). A mediana da idade foi 

de aproximadamente 3 meses (92 dias). 

 

Figura 3 – Gráfico com a distribuição dos sujeitos conforme faixa etária.  
Fonte: A autora. 

 

Com relação à residência, os pacientes foram distribuídos nas 22 Regionais de 

Saúde do Paraná que constituem as instâncias administrativas intermediárias da 

SESA (Figura 4), sendo que a maior parte dos pacientes (82,96%, n=190) foi 

proveniente da 2ª Regional de Saúde (RS), que abrange os municípios da região 

metropolitana de Curitiba. Esta regional é composta por 29 municípios, e neste estudo 

tivemos casos de pacientes residentes em 19 destes municípios. Os demais 39 casos 

eram procedentes da 3ª RS (17 casos), 21ª (6 casos), 1ª (6 casos), 7ª (2 casos), 4ª, 

5ª, 6ª, 8ª, 11ª, 19ª, 20ª e 22ª RS (1 caso de cada).  
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Figura 4 – Regionais de Saúde do Estado do Paraná.  
Fonte: PARANÁ, 2017. 

 

4.2. FATORES DE RISCO E COMORBIDADES 
 

Foram considerados como fatores de risco ou maior suscetibilidade para SRAG 

a prematuridade, o baixo peso ao nascimento, a presença de doenças de base ou 

comorbidades, histórico de internação prévia devido a quadro respiratório e baixa 

idade no momento da doença (idade até 6 meses). Esses foram os fatores risco 

considerados pois todos eles interferem na resposta imunológica e capacidade de 

recuperação do paciente.  

Com relação à prematuridade, apenas 14,84% (n=34) apresentaram esta 

condição, e 85,15% (n=195) nasceram a termo. Das 34 crianças que apresentaram 

histórico de prematuridade, 55,88% (n=19) tiveram idade gestacional entre 32 e 37 

semanas, 35,29% (n=12) com idade gestacional de 28 a < 32 semanas e 8,82% (n=3) 

< 28 semanas. 
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Quanto ao peso das crianças ao nascer, foram classificadas em dois grupos: 

91,70% (n=210) apresentaram peso ao nascer > 2 Kg e 8,30% (n=19) apresentaram 

peso < 2 Kg. 

Foi considerada baixa idade ao contrair SRAG os pacientes abaixo de 6 meses 

e estes totalizaram 66,12% (n=156). 

Todos os pacientes do estudo que tinham histórico de prematuridade (n=34) 

fizeram uso de algum suporte ventilatório no momento na infecção atual, sendo 16 

com uso Ventilação Mecânica Invasiva (VMI) ou Não Invasiva (VNI) e 18 utilizaram 

algum tipo de oxigenioterapia. 

Foi investigada a presença ou ausência de algum tipo de doença de base ou 

comorbidade entre os pacientes incluídos no estudo, sendo que 76,4% (n=175) 

não possuíam doenças de base e 23,58% (n=54) possuíam pelo menos uma 

comorbidade. A Tabela 2 demonstra a porcentagem das comorbidades em relação à 

amostra total de 229 pacientes. Há 3 pacientes com mais de uma comorbidade, 2 

deles apresentaram doença neurológica juntamente com cardiopatia e outro 

apresentou doença cardiovascular e pneumopatia. 

 

Tabela 2 – Distribuição das comorbidades nos sujeitos incluídos na pesquisa. 

Comorbidades 
Nº de 

comorbidades 
%  

Doença cardiovascular 12 5,20 

Doença hepática 1 0,43 

Doença neurológica 27 11,79 

Doença renal 1 0,43 

Erro inato do metabolismo 2 0,87 

Pneumopatia 10 4,36 

Síndrome de Down 4 1,74 

Fonte: A autora.   

 

 Com relação às internações prévias, procurou-se investigar se a criança já 

apresentava histórico de internação prévia por doença respiratória. O resultado obtido 

foi de 22,70% (n=52 pacientes) com relato de internação prévia ao menos uma vez 

devido a um quadro respiratório, enquanto 77,29% (n=177) apresentaram naquele 

momento sua primeira internação por este motivo.  
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 Das crianças que tinham esse histórico de internação prévia ao quadro clínico 

atual, procurou-se quantificar estes internamentos. Assim, conforme demonstrado na 

Figura 5, dentre os 229 pacientes analisados, 52 (22,7%) já haviam sido internados 

previamente, sendo que 20 pacientes apresentaram apenas uma internação anterior, 

13 haviam sido internados 2 vezes, 3 pacientes tinham 3 internações prévias e 16 

pacientes tinham história de 4 ou mais internamentos anteriores ao início dos sintomas 

do quadro clínico atual. 

 

Figura 5 – Gráfico com a distribuição dos sujeitos conforme frequência de internações anteriores.  
Fonte: A autora. 

 

Dentre os 52 pacientes com história de pelo menos uma internação prévia por 

doença respiratória, 71,1% (n=37) apresentavam comorbidades, sendo doença 

neurológica a mais prevalente (n=23), seguida por pneumopatia (n=9). 

 

4.3. POSITIVIDADE DAS AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS E QUADRO CLÍNICO 
DOS PACIENTES COM SRAG 

 

Das 229 amostras encaminhadas ao LACEN-PR, 76,41% (n=175) 

apresentaram resultado positivo para pelo menos um agente etiológico, 21,83% 

(n=50) foram amostras que não detectaram nenhum microrganismo testado no 

LACEN-PR e 1,74% (n=4) constituíram aquelas que não foram processadas. 

As monoinfecções foram responsáveis por 84,71% dos casos (n=194), dos 

quais 189 eram infecções virais e 4 casos de infecção por Bordetella pertussis. As 

codetecções estiveram presentes em 15,28% dos casos (n=35). A codetecção viral 
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mais comum foi entre VSR e Rinovírus, estando presente em 37,17% (n=13) de todos 

os casos com codetecção. 

Os vírus mais frequentemente identificados foram (na sequência) o Vírus 

Sincicial Respiratório (VSR, n=92/229), Rinovírus (RV, n=76/229), Parainfluenza (PIV, 

n=12/229), Metapneumovírus (MPV, n=10/229), Adenovírus (ADV, n=6/229), 

Influenza (FLU, n=5/229), Bocavírus (BOV, n=2/229) e Coronavírus (COV, n=1/229). 

Para melhor interpretação da comparação entre etiologia e achados clínicos, 

os casos de SRAG foram divididos em 7 grupos de acordo com o agente infeccioso 

detectado: VSR (n=92), Rinovírus (n=52), Metapneumovírus (n=10), Parainfluenza 

(n=9), agente infeccioso não detectável (n=45), Influenza (n=5) e Bordetella pertussis 

(n=11). Os quatro primeiros foram incluídos por apresentarem maior incidência no 

estudo, tendo um tamanho amostral maior quando comparados aos outros vírus e por 

isso possibilitarem análises. As amostras que não tiveram detecção de nenhum tipo 

viral também foram incluídas como um grupo, pois esses pacientes apresentaram 

critérios para SRAG de acordo com avaliação médica, mesmo que a amostra 

respiratória não tenha permitido a detecção de um agente infeccioso específico. Os 

poucos casos com detecção de vírus Influenza foram classificados como um grupo 

devido à grande importância epidemiológica desta infecção, prioridade na vigilância 

em saúde no mundo todo. A detecção de Bordetella pertussis (n=11), apesar de ser 

uma bactéria e não um vírus, foi incluída como um grupo pelo fato da sua incidência 

ter sido maior que alguns agentes virais avaliados nesta pesquisa, sendo importante 

a avaliação da clínica destes pacientes. Quando a Bordetella pertussis foi 

diagnosticada com codetecção de outro agente viral pertencente aos outros grupos 

classificados, foi considerada a Bordetella pertussis como principal agente causador 

da condição clínica (coqueluche), sendo esse caso contabilizado para infecção 

bacteriana e não viral. 

A Tabela 3 refere-se à idade dos pacientes (em dias) separadas pelos grupos. 

Para analisar a idade associada à ocorrência dos diferentes tipos de vírus detectados, 

foi usada uma análise de Kruskal-Wallis, seguida da análise de Dunn. 
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Tabela 3 – Idade (em dias de vida) dos pacientes classificados de acordo com o agente etiológico 
detectado. 

Grupos 
Média 

(dias de 
vida) 

Desvio 
Padrão 
(dias) 

Mediana 
(dias) 

p valor 

Bordetella pertussis (n=11) 74,6 60,2 59 

<0,001 

Influenza (n=5) 501,8 603,0 258 

Metapneumovírus (n=10) 600,7 770,1 315 

Parainfluenza (n=9) 729,7 1059,3 375 

Rinovírus (n=52) 577,8 1110,1 139 

Vírus Sincicial Respiratório (n=92) 156,8 238,0 60,5 

Não detectável (n=45) 640,4 1334,5 118,5 

         Valor de p associado ao teste de Kruskal-Wallis. 
         Fonte: A autora. 

A análise de Dunn realizada a posteriori só mostrou diferença significativa em 

relação às idades dos pacientes com infecção por Rinovírus e VSR. Os pacientes 

infectados por VSR apresentaram idades significativamente inferiores às dos 

pacientes infectados por Rinovírus.  

Com relação ao setor de internamento, a maioria (52%; n=119) teve seu 

internamento na UTI Pediátrica como demonstrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Gráfico com a distribuição dos sujeitos conforme setor de internação.  

Fonte: A autora. 
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Entre os sinais e sintomas apresentados pelos pacientes incluídos no presente 

estudo (n=229), os mais frequentemente encontrados estão dispostos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Achados clínicos mais comuns na amostra geral. 

Sinais e sintomas Frequência (n=229) % 

Tosse 147 64 

Febre 109 48 

Esforço respiratório 99 43 

Cianose 50 22 

Coriza 29 13 

Fonte: A autora.   

  

 Nas Tabelas 5 e 6 estão respectivamente os achados clínicos mais comuns 

para os pacientes infectados por VSR e Rinovírus, os dois vírus mais prevalentes na 

amostra estudada. 

Tabela 5 – Achados clínicos mais comuns no grupo VSR. 

Sinais e sintomas Frequência (n=92) % 

Tosse 61 66 

Esforço respiratório 43 47 

Febre 40 43 

Cianose 17 18 

Coriza 15 16 

Fonte: A autora.   

 

Tabela 6 – Achados clínicos mais comuns no grupo Rinovírus. 

Sinais e sintomas Frequência (n=52) % 

Febre 31 60 

Tosse 30 58 

Esforço respiratório 20 38 

Cianose 8 15 

Dispnéia 7 13 

Fonte: A autora. 
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Com relação ao resultado de imagem radiológica, todos os 229 pacientes do 

estudo realizaram radiografia de tórax. O resultado considerado para a análise foi o 

da primeira radiografia realizada pelo paciente no internamento.  

 A Figura 7 demonstra os padrões radiológicos dos pacientes notificados como 

SRAG. O padrão radiológico mais comum foi o infiltrado intersticial com 40,6% (n=93). 

 

Figura 7 – Gráfico com padrões radiológicos dos pacientes notificados como SRAG.  
Fonte: A autora. 

 

Na Tabela 7 podem-se observar os achados radiológicos de acordo com 

agentes etiológicos de SRAG. Nos grupos Bordetella pertussis, Parainfluenza, 

Rinovírus e não detectável o achado mais predominante foi o infiltrado intersticial. Já 

no grupo Influenza e Metapneumovírus a consolidação foi o achado radiológico mais 

comum. No grupo VSR, tanto a consolidação quanto o infiltrado intersticial obtiveram 

o mesmo índice. 
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Tabela 7 – Achados radiológicos de acordo com agentes etiológicos de SRAG. 

Achado 
radiológico 

BP 
(n=11) 

% 

FLU 
(n=5) 

% 

MPV 
(n=10 

%) 

PIV 
(n=9) 

% 

RV 
(n=52) 

% 

VSR 
(n=92) 

% 

Não detectável 
(n=45) 

% 

Consolidação 0 60,0 50 44,4 21,2 16,3 22,2 

Hiperinsulflado 0 0 0 0 3,8 4,3 6,7 

Infiltrado 
instersticial 

54,5 40 40 55,6 36,6 35,9 48,9 

Misto 27,3 0 10 0,0 28,8 35,9 15,6 

Normal 18,2 0 0 0 9,6 7,6 6,7 

Fonte: A autora. 
BP: Bordetella pertussis; FLU: Influenza; MPV: Metapneumovírus; PIV: Parainfluenza; RV: 
Rinovírus; VSR: Vírus Sincicial Respiratório. 

  

 O tempo médio de internamento dos pacientes foi de 15,7 dias, com um desvio 

padrão de 11,4 dias. Na Tabela 8 pode-se observar o tempo de internamento por setor 

de internação. 

 

Tabela 8 – Tempo de internamento (em dias) por setor de internação. 

Setor Média (dias) Desvio Padrão (dias) 

Enfermaria (n=60) 10,3 8,3 

UTI Neonatal (n=50) 18,5 9,7 

UTI Pediátrica (n=119) 17,2 12,5 

Fonte: A autora.   

 

 Na presente pesquisa 94,75% (n=217) dos pacientes fizeram uso de algum tipo 

de suporte ventilatório, (53,71% (n=123) utilizaram oxigenioterapia, 35,37% (n=81) 

utilizaram VMI, 5,68% (n=13) utilizaram VNI) e 5,24% (n=12) não fizeram uso de 

nenhum tipo de suporte ventilatório. 

 A Figura 8 demonstra o desfecho clínico dos pacientes. Os três pacientes que 

morreram devido à infecção viral, foram infectados de forma isolada por VSR, 

Metapneumovírus e Rinovírus, sendo que todos eles apresentavam doença de base 

ou comorbidades. O paciente infectado com VSR era portador de Síndrome de Down, 

e os pacientes com Metapneumovírus e Rinovírus tinham doença neurológica crônica. 

 



55 
 

 

 

Figura 8 – Gráfico com o desfecho clínico dos pacientes.  
Fonte: A autora. 

 

O tempo de internamento dos pacientes foi avaliado com o objetivo de saber 

se houve diferença entre os tempos de internamento entres os pacientes internados 

por diferentes agentes etiológicos causadores de SRAG. Na Tabela 9, pode-se 

observar que o valor de p foi de 0,055, demonstrando que não houve diferença 

estatística entre tempo de internamento e o agente causador da SRAG. 

 

Tabela 9 – Análise do tempo de internamento por grupos 

Grupos etiológicos Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Bordetella pertussis (n=11) 13,9 6,6 

0,055 

Influenza (n=5) 29,4 16,4 

Metapneumovírus (n=10) 8,9 5,3 

Parainfluenza (n=9) 14,0 11,7 

Rinovírus (n=52) 18,1 14,0 

Vírus Sincicial Respiratório (n=92) 14,3 9,4 

Não detectável (n=45) 16,8 11,9 

Valor de p associado ao teste de Kruskal-Wallis. 
Fonte: A autora. 

  

 Conforme demonstra Tabela 10, foram comparados o número de dias de 

internamento dos pacientes em relação à presença ou não de codetecção de 

diferentes agentes infecciosos, sendo obtido valor de p=0,154. Portanto, não houve 

diferença estatística neste tempo nos dois grupos de pacientes.  
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Tabela 10 – Análise do tempo de internamento (em dias) de pacientes com e sem codetecção de 
diferentes agentes infecciosos na amostra respiratória coletada. 

Frequência de Pacientes Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Com codetecção (n=35) 13,4 10,0 
0,154 

Sem codetecção (n=194) 16,1 11,6 

Valor de p associado ao teste de Mann-Whitney. 
Fonte: A autora.  

  

 Na Tabela 11 estão os grupos etiológicos e presença de doenças de base ou 

comorbidades. Os grupos Rinovírus, VSR e não detectável foram os que 

apresentaram maior número de pacientes com comorbidades em relação a amostra 

total. 

 

Tabela 11 – Grupos etiológicos e presença de doença de base ou comorbidades 

Doença de base 
BP 

(n=0) 
% 

FLU 
(n=1) 

% 

MPV 
(n=5) 

% 

PIV 
(n=3)  

% 

RV 
(n=18)* 

% 

VSR 
(n=15)* 

% 

Não det. 
(n=12)* 

% 

Doença cardiovascular 0 0 20 0 38,9 20 8,3 

Doença hepática 0 0 0 0 0,0 0 8,3 

Doença neurológica 0 100 60 100 33,3 46,7 58,3 

Doença renal 0 0 0 0 5,6 0 0 

Erro inato do metabolismo 0 0 0 0 0 6,7 8,3 

Pneumopatia 0 0 20 0 22,2 20 16,7 

Síndrome de Down 0 0 0 0 5,6 13,3 8,3 

Fonte: A autora. 
BP: Bordetella pertussis; FLU: Influenza; MPV: Metapneumovírus; PIV: Parainfluenza; RV: Rinovírus; 
VSR: Vírus Sincicial Respiratório. 
*No RV, VSR e não detectável a soma é maior que 100% pois há alguns pacientes com mais do que 
uma comorbidade ou doença de base. 

 

Realizou-se análise para verificar se a presença de alguma comorbidade ou 

doença de base interferiu no tempo de internamento dos pacientes da presente 

pesquisa. Como pode ser observado na Tabela 12, o p valor encontrado foi de 0,040, 

portanto pode-se afirmar com 95% de confiança que os tempos de internamento foram 

diferentes, sendo maior naqueles pacientes com doenças de base. 
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Tabela 12 – Comparação do tempo de internamento (dias) de pacientes com e sem comorbidades. 

Paciente Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Com comorbidade (n=54) 20,1 15,9 
0,040 

Sem comorbidade (n=175) 14,3 9,2 

Valor de p associado ao teste de Mann-Whitney 
Fonte: A autora. 

 

 O tempo de internamento também foi relacionado com o achado radiológico, a 

fim de saber se o comprometimento pulmonar que foi demonstrado na radiografia 

interferiu neste tempo. Com um p valor de 0,001 exibido na Tabela 13, pode-se 

observar uma diferença significativa entre os grupos infiltrado intersticial e misto, 

sendo que este último demonstrou tempo de internamento maior. 

 

Tabela 13 – Comparação do tempo de internamento (dias) de acordo com achados radiológicos. 

Achado radiológico Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Consolidação (n=50) 17,0 13,8 

< 0,001 

Hiperinsulflado (n=9) 13,2 8,6 

Infiltrado instersticial (n=93) 12,8 8,8 

Misto (n=59) 20,4 12,3 

Normal (n=18) 13,9 8,6 

Valor de p associado ao teste de Kruskal-Wallis. 
Fonte: A autora. 

 

O tempo entre o início dos sintomas até a internação foi contabilizado e 

comparado entres os grupos. Com um p valor de 0,834, não foi possível descartar a 

hipótese de igualdade deste tempo entre os grupos, como demonstra a Tabela 14. 
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Tabela 14 – Tempo (em dias) desde o início dos sintomas até a internação. 

Grupos Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Bordetella pertussis (n=11) 7,4 11,8 

0,834 

Influenza (n=5) 3,0 4,1 

Metapneumovírus (n=10) 3,1 2,2 

Parainfluenza (n=9) 3,9 2,7 

Rinovírus (n=52) 3,6 4,6 

Vírus Sincicial Respiratório (n=92) 5,3 11,8 

Não detectável (n=45) 4,8 6,5 

Valor de p associado ao teste de Kruskal-Wallis. 
Fonte: A autora. 

 

O número de dias desde o início dos primeiros sintomas até o desfecho clínico 

(alta ou óbito) foi chamado de “tempo total”. Este tempo total foi contabilizado e 

comparado entre os diferentes grupos etiológicos, como demonstra a Tabela 15. O 

teste de Dunn realizado a posteriori também demonstrou que o tempo total do grupo 

de pacientes com infecção por Metapneumovírus (10 dias) foi significativamente 

menor quando comparado ao tempo total dos grupos de pacientes com infecções por 

Bordetella pertussis (20,9 dias), Influenza (30 dias), Rinovírus (19,5 dias) e mesmo 

em relação aos pacientes sem agentes infecciosos detectados (19,5 dias). 

 

Tabela 15 – Análise do tempo total (em dias) entre início dos sintomas e o desfecho final em 
pacientes dos diferentes grupos etiológicos 

Grupos Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Bordetella pertussis (n=11) 20,91 10,370 

0,048 

Influenza (n=5) 30,00 16,810 

Metapneumovírus (n=10) 10,00 4,899 

Parainfluenza (n=9) 16,33 10,860 

Rinovírus (n=52) 19,48 13,570 

Vírus Sincicial Respiratório (n=92) 18,42 14,400 

Não detectável (n=45) 19,47 12,070 

Valor de p associado ao teste de Kruskal-Wallis. 
Fonte: A autora. 

  

 A Tabela 16 exibe o tipo de suporte ventilatório utilizado pelos pacientes de 

acordo com cada grupo etiológico da SRAG. A oxigenioterapia foi predominante em 
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todos os grupos etiológicos. Com relação ao uso de oxigenioterapia e VMI, não houve 

diferença significativa no uso desses suportes entre os grupos etiológicos analisados, 

sendo os respectivos p valores de p 0,877 e 0,970. A análise específica relacionada à 

VNI não foi possível devido ao baixo número de pacientes que fizeram uso deste 

suporte ventilatório. 

 

Tabela 16 – Percentual de pacientes com uso de suporte ventilatório nos diferentes grupos 
etiológicos. 

Suporte 
ventilatório 

BP 
(n=11) 

% 

FLU 
(n=5) 

% 

MPV 
(n=10) 

% 

PIV 
(n=9 
%) 

RV 
(n=52) 

% 

VSR 
(n=92) 

% 

Não 
detectável 

(n=45) 
% 

p 

Não usou 0 0 0 0 5,8 3,3 13,3 - 

Oxigenioterapia 54,5 60,0 60,0 66,7 59,6 51,0 46,7 0,877 

VMI 45,5 40 40 33,3 34,6 34,8 35,6 0,970 

VNI 0 0 0 0 0 10,9 4,4 - 

Valor de p associado ao teste de qui-quadrado. 
Fonte: A autora. 
BP: Bordetella pertussis; FLU: Influenza; MPV: Metapneumovírus; PIV: Parainfluenza; RV: 
Rinovírus; VSR: Vírus Sincicial Respiratório; VMI: Ventilação Mecânica Invasiva; VNI: Ventilação 
Mecânica Não-invasiva. 

  

Dos pacientes que necessitaram de VMI, foi contabilizado o número de dias em 

que permaneceram neste suporte e realizada análise para verificação se houve 

diferença neste tempo entres os grupos etiológicos pesquisados. Na Tabela 17 pode-

se observar que o valor de p encontrado foi de 0,255 e, portanto, não houve diferença 

estatística entre os tempos de VMI nos diferentes grupos etiológicos. 

 

Tabela 17 – Análise do tempo (em dias) de ventilação mecânica invasiva (VMI) em pacientes dos 
diferentes grupos etiológicos. 

Grupos Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Bordetella pertussis (n=5) 6,2 2,5 

0,255 

Influenza (n=2) 16,5 16,3 

Metapneumovírus (n=4) 3,8 1,7 

Parainfluenza (n=3) 5,3 4,0 

Rinovírus (n=18) 11,9 14,8 

Vírus Sincicial Respiratório (n=32) 9,2 7,2 

Não detectável (n=16) 8,3 3,4 

Valor de p associado ao teste de Kruskal-Wallis. 
Fonte: A autora. 
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O mesmo teste não foi possível de ser realizado para avaliar o tempo de uso 

de VNI devido à pequena quantidade de indivíduos que fizeram uso deste suporte 

ventilatório (n=12). 

Foi verificado também se o tempo de VMI não foi diferente entre os pacientes 

com e sem codetecção de agentes etiológicos. A Tabela 18 demonstra o p valor 

encontrado de 0,060 nesta análise, não havendo diferença estatística no tempo de 

VMI nestes dois grupos. 

 

Tabela 18 – Comparação do tempo de ventilação mecânica (VMI) de pacientes com e sem 
codetecção 

Paciente  Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Com codetecção (n=11) 6,2 5,1 
0,060 

Sem codetecção (n=70) 9,6 9,3 

Valor de p associado ao teste de Mann-Whitney. 
Fonte: A autora. 

  

 O tempo entre o início dos sintomas até a coleta das amostras respiratórias foi 

contabilizado e analisado com o objetivo de saber se houve diferença estatística neste 

tempo entre os pacientes que tiveram amostra com detecção viral e os pacientes em 

que não houve detecção. De acordo com o p valor de 0,476 exposto na Tabela 19, 

não houve diferença estatística neste tempo entre o início dos sintomas até a coleta 

de amostras que apresentaram ou não a detecção viral.  

 

Tabela 19 – Análise do tempo (em dias) entre o início dos sintomas e a coleta de amostras 
respiratórias de pacientes com ou sem detecção viral. 

Pacientes  Média (dias) 
Desvio Padrão 

(dias) 
p valor 

Com detecção viral (n=179) 6,9 10,0 
0,476 

Sem detecção viral (n=50) 8,1 9,6 

Valor de p associado ao teste de Mann-Whitney. 
Fonte: A autora. 
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4.4. SAZONALIDADE DOS VÍRUS RESPIRATÓRIOS 
 

Para verificação da sazonalidade dos vírus respiratórios foi elaborado o gráfico 

demonstrado na Figura 9, que se refere à frequência mensal das infecções por cada 

um dos vírus respiratórios detectados durante os quatro anos do estudo. Os casos em 

que houve codetecção foram contabilizados para ambos os vírus identificados. Os 

casos com amostras não processadas (n=4) ou nos quais não houve detecção viral 

(n=50) não foram incluídos neste gráfico, pois o objetivo era identificar o 

comportamento dos vírus identificados no decorrer dos meses. 

O ano com maior número de casos de SRAG foi 2013 (n=84), seguido por 2014 

(n=65), 2015 (n=58) e o ano com menor número de casos foi 2012 (n=22). Com 

relação a sazonalidade geral, houve maior incidência viral no final do outono início do 

inverno. Nota-se que a detecção do VSR apresentou uma sazonalidade mais 

específica, com maior incidência em maio e junho em 2013, 2014 e 2015. A detecção 

de RV não demonstrou um padrão sazonal, com casos ao longo do ano todo. Em 

relação ao MPV e PIV, talvez por apresentarem uma incidência menor na presente 

casuística, também não foi possível observar neste estudo um padrão sazonal. No 

ano de 2012 não foi possível detectar qualquer tipo de sazonalidade pois além do 

menor número de casos neste ano, algumas amostras (n=5) não tiveram detecção 

viral e uma amostra não foi processada. 
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Figura 9 – Gráfico com a sazonalidade dos vírus respiratórios no decorrer dos 4 anos do estudo. 
Fonte: A autora. 
VSR: Vírus Sincicial Respiratório; RV: Rinovírus; MPV: Metapneumovírus; ADV: Adenovírus; BOV: 
Bocavírus; COV: Coronavírus; FLU: Influenza e PIV: Parainfluenza. 

 

4.5. INCIDÊNCIA DE SRAG E TEMPERATURA AMBIENTAL 
 

Devido ao número reduzido de casos de SRAG provenientes de outras 

regionais de saúde (39 casos distribuídos em 12 regionais), somente foi possível 

realizar a análise de incidência de casos de SRAG e sua relação com temperatura 

dos casos da 2ª Regional de Saúde (2ª RS ou Metropolitana, n=190 casos). Dos 190 

pacientes incluídos nesta análise, houve detecção de algum agente etiológico em 148 

casos, 9 destes foram casos positivos para Bordetella pertussis (BP) (bactéria). Como 

o objetivo era analisar os casos de SRAG com agente etiológico detectado em relação 

às variações de temperatura, estes casos foram incluídos. As amostras positivas para 

Bordetella pertussis foram mais frequentes em 2012 com 4 casos, dois no mês de 

janeiro, um caso no mês de fevereiro e outro em abril. Em 2013 houve 3 casos, 2 no 

mês de outubro e um em novembro, já em 2014 houve 2 casos, um em maio e outro 

no mês de outubro.  

Dentro da 2ª RS do Paraná existem três estações meteorológicas (Cerro Azul, 

Curitiba e Pinhais) que produzem a medição e registro das variáveis 

meteorológicas/climáticas. As variáveis obtidas para este trabalho foram temperatura 
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mínima, média e máxima registradas nos 4 anos do estudo (2012 a 2015). Estes 

dados foram cedidos pelo SIMEPAR. Foi realizada uma média dos dados das três 

estações meteorológicas a fim de representar climaticamente a 2ª RS, o que 

demonstra a Figura 10, relacionando a temperatura mínima, média e máxima com o 

aparecimento dos casos de SRAG. 

 

 

Figura 10 – Gráfico com a sazonalidade dos agentes etiológicos de SRAG e dados de temperatura 
mínima, média e máxima.  
Fonte: A autora. 

  

 Através do gráfico acima, foi observado que a medida que as temperaturas 

reduziam havia um aumento do número de casos de SRAG, exceto no ano de 2012, 

devido a amostra reduzida. Partindo desta suspeita, foram elaborados gráficos de 

Nightingale adaptados (Figura 11), fazendo uma análise da temperatura mínima, 

média e máxima e quantidade de casos de SRAG.  
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Figura 11 – Gráficos de Nightingale adaptados para análise de número de casos em relação a 
temperatura mínima, média e máxima.  
Fonte: A autora.  
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 A temperatura foi dividida em quatro quadrantes, tendo sempre a temperatura 

mínima, máxima e a média entre estas. No primeiro gráfico, por exemplo, que é 

relacionado a temperatura mínima com os casos de SRAG, a temperatura mínima 

encontrada de 8,9 °C está representada na parte de baixo do círculo, a temperatura 

máxima de 18,5 °C representada na parte de cima e a temperatura média entre elas, 

de 13,7 °C, está representada em ambos os lados (o mesmo foi efetuado para 

elaboração dos gráficos de temperatura média e máxima). Neste gráfico, pode-se ir 

de temperatura mínima para temperatura máxima pela direita no sentido crescente de 

temperatura, e, no lado esquerdo, excursiona-se de temperatura máxima a mínima de 

forma decrescente. O gráfico demonstra que a incidência de SRAG no quartil 

decrescente de temperatura entre 13,7 °C e 8,9 °C é no mínimo duas vezes maior que 

nos outros quartis. O mesmo ocorreu quando foram contabilizados os casos para 

temperatura média e máxima. 

 Para comparação das proporções em cada quadrante foi realizado o teste de 

qui-quadrado. Como resultado obteve-se o valor de p < 0,001 tanto para temperatura 

mínima, quanto para média e máxima, portanto o teste qui-quadrado demonstrou 

diferença significativa entre as proporções de ocorrência de SRAG segundo a 

mudança de temperatura, com predomínio significativo no quartil decrescente da 

temperatura média para mínima. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO ESTUDADA 
 

 Na amostra do presente estudo houve homogeneidade em relação ao sexo, 

sendo sexo feminino 50,66% (n=116) e masculino 49,34% (n=113). Em estudo 

conduzido por Monteiro, Dezanet e França (2016), no qual foi realizado o 

monitoramento de vírus respiratórios de 5.158 indivíduos com SRAG também não 

houve diferença entre as proporções de homens e de mulheres. Wong-Chew et al. 

(2010), em pesquisa sobre frequência dos vírus respiratórios e características clínicas 

de crianças internadas no México também não foi evidenciada diferença entre os 

sexos, sendo 50% feminino e 50% masculino. Porém, grande parte da literatura 

descreve como sendo o sexo masculino o mais acometido por infecções respiratórias 

virais. Thomazelli et al. (2007), realizaram a vigilância de oito vírus respiratórios em 

amostras clínicas de 336 pacientes pediátricos no sudeste do Brasil, e observaram 

uma pequena predominância do sexo masculino representando 56,5% dos pacientes 

em relação ao feminino com uma porcentagem de 43,5%. Em concordância com estes 

autores Vieira et al. (2001), realizaram um estudo prospectivo para avaliar a 

ocorrência, os padrões clínicos e as tendências sazonais das infecções virais entre 

crianças hospitalizadas, houve predomínio também do sexo masculino com 251 

pacientes (60,6%) enquanto o sexo feminino apenas com 163 (39,4%). Yang et al. 

(2001), em estudo da etiologia das infecções respiratórias inferiores agudas entre 

crianças hospitalizadas em Pequim também encontraram uma porcentagem maior do 

sexo masculino, das 100 crianças do estudo 70% eram meninos. 

 Em relação à etnia, o presente estudo apontou para um percentual maior de 

pacientes de etnia branca (83,41%; n=191). Este fato pode ser explicado em virtude 

da característica do Estado do Paraná possuir população de etnia predominantemente 

branca. Em estudo genético realizado por Zhai et al. (2007), com 1.210 pacientes 

caucasianos criticamente doentes, foi observado que o haplótipo GTC do gene 

NFKBIA está associado a maior risco de Síndrome da Insuficiênica Respiratória 

Aguda em caucasianos, particularmente em pacientes do sexo masculino. Contudo 

não está claro o papel da etnia como fator de risco ou predileção, com controvérsias 

na literatura (ALVAREZ et al., 2013). Bradley et al. (2005), em estudo com 206 

pacientes internados por BVA por VSR observaram que pacientes de etnia negra 
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tiveram evolução melhor quando comparada aos caucasianos. Já Leader et al. (2003), 

com pesquisa incluindo 330.284 lactentes atendidos na emergência por BVA, 

constataram que pacientes de etnia negra tem maior risco de óbito quando 

comparados aos caucasianos. 

 Dos 229 pacientes incluídos no estudo, 190 tiveram sua procedência da 

região metropolitana de Curitiba (2ª Regional de Saúde), muito provavelmente devido 

ao HIWM estar situado em uma das cidades metropolitanas, portanto de mais fácil 

acesso para as cidades do entorno do que para as outras regiões do estado do 

Paraná. 

 As crianças são mais suscetíveis a infecções respiratórias devido a 

características anatômicas, fisiológicas e imunológicas. Em relação ao VSR por 

exemplo, estima-se que até o fim do primeiro ano de vida grande parte das crianças 

já terá sido infectada (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). A maior porcentagem 

dos pacientes da amostra estudada pertencia à faixa etária de 0 a 6 meses, com 

mediana da idade de aproximadamente 3 meses (92 dias). Thomazelli et al. (2007), 

em sua amostra identificaram que o maior número de casos positivos de vírus 

respiratórios ocorreu em lactentes com menos de 1 ano (75%), com uma mediana de 

idade de 5 meses, um pouco maior do que no presente estudo. Salomão et al. (2011), 

pesquisaram a prevalência e a sazonalidade do VSR em crianças de 0 a 6 anos 

hospitalizadas por infecção aguda das vias aéreas inferiores, e em relação à idade, 

134 pacientes eram lactentes (48,2%), 64 eram crianças de 13 a 24 meses (23,0%) e 

80 tinham mais de 24 meses (28,8%). De acordo com estudo realizado por Leotte et 

al. (2017), no qual relataram as características das infecções por Rinovírus em 

comparação com infecções por outros vírus respiratórios, foi verificado que a maioria 

dos pacientes em ambos os grupos eram menores de 2 anos, representando 57% da 

amostra no grupo de pacientes infectados por Rinovírus e 70% no grupo infectado por 

outros vírus respiratórios. Ainda dos pacientes infectados com Rinovírus, 53% tinham 

menos de 1 ano e 37% menos de 6 meses. Em concordância com estas pesquisas 

temos no presente estudo o predomínio de pacientes com idade até 2 anos (88,2%). 

 Quando analisada a idade de acordo com o agente etiológico identificado, foi 

observado que os grupos Bordetella pertussis e VSR apresentaram as menores 

medianas de idade, 59 e 60,5 dias respectivamente. Giménez-Sánchez et al. (2014), 

estudaram as diferenças clínicas e epidemiológicas entre infecções por Bordetella 
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pertussis e VSR em lactentes, e assim como no atual estudo também não encontraram 

diferença significativa entre estes grupos com relação à idade.  

Thomazelli et al. (2007), quando realizaram análise da etiologia de acordo com 

a idade demonstraram uma mediana de 4 meses para o VSR, 4,5 meses para 

Metapneumovírus, e 8 meses para o Influenza. No presente estudo foi encontrada 

uma mediana menor para o grupo VSR e maior para o grupo Metapneumovírus 

(aproximadamente 2 meses e 10,5 meses respectivamente), e uma mediana muito 

próxima ao estudo relatado para o grupo Influenza (aproximadamente 8,6 meses).  

 O grupo Bordetella pertussis foi o grupo com menos variação na idade, sendo 

todos os pacientes com idades inferiores a 8 meses. Assim como no presente estudo 

foram encontrados relatos de maior prevalência de infecção por esta bactéria em 

menores de um ano, como no estudo retrospectivo com análise de 222 prontuários de 

pacientes com diagnóstico molecular de Bordetella pertussis, realizado por Bellettini 

et al. (2014), no qual foi constatado que 60,9% dos pacientes eram menores de 1 ano.  

Santos et al. (2015), reforçam esses achados em pesquisa com 155 pacientes 

diagnosticados com Bordetella pertussis, demonstrando que 78,7% das crianças eram 

menores de 1 ano de idade.  

 A vacina que previne a infecção (chamada coqueluche) causada pela 

Bordetella pertussis, é distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. De 

acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a primeira dose é administrada com 

2 meses de idade, a segunda com 4 meses, terceira com 6 meses, recebendo um 

reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade (BRASIL, 2017). Na amostra estudada 

de casos confirmados com coqueluche (n=11), 6 pacientes apresentaram idade 

inferior a 2 meses de idade ou que tinham acabado de completar, não tendo, portanto, 

recebido nem a primeira dose vacinal. 

Johnston (1995), afirma que o Rinovírus é causador de infecção respiratória 

mais comumente em crianças maiores e adultos. Apesar de na amostra estudada os 

pacientes infectados por Rinovírus apresentaram idades significativamente superiores 

às dos pacientes infectados por VSR, Chong-Silva (2009), relata que resultados de 

estudos não mostram diferenças estatísticas de idade e gênero entre pacientes com 

infecção pelo Rinovírus e as observadas pelo VSR.  
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5.2. FATORES DE RISCO E COMORBIDADES 
 

Os recém-nascidos prematuros, independente de sua idade gestacional, 

apresentam maior risco de hospitalização e esse risco decresce com o aumento da 

idade gestacional (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). Da totalidade de pacientes 

incluídos no estudo 14,84% (n=34) apresentaram histórico de prematuridade, destes 

24 foram internados em UTI. Assim como na presente pesquisa, Nascimento et al. 

(2010), evidenciou que a prematuridade estava associada a maior probabilidade de 

internação em UTI em crianças com Bronquiolite Viral Aguda. Albernaz et al. (2003), 

em estudo com coorte de 5.301 crianças acompanhadas por um ano demonstrou que 

o risco de hospitalização foi 80% maior nas crianças que tiveram gestações com 

duração inferior a 37 semanas.  

Na atual pesquisa, a maior porcentagem dos pacientes que foram prematuros 

apresentaram idade gestacional entre 32 a 37 semanas. Em estudo realizado no 

Canadá com acompanhamento prospectivo de 1205 prematuros, mostrou taxa de 

hospitalização variando de 5 a 16,9/1000 para os prematuros com idade gestacional 

abaixo de 33 semanas, 9,7 a 25,3/1000 para aqueles com idade gestacional entre 33 

e 36 semanas, e 1,6 a 3,5/1000 para aqueles com idade gestacional acima de 36 

semanas (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). 

Todos os pacientes do estudo que tinham histórico de prematuridade fizeram 

uso de algum suporte ventilatório, sendo 16 com uso Ventilação Mecânica Invasiva 

ou Não Invasiva. É relatado por alguns autores que a prematuridade está relacionada 

com maior risco de hipoxemia e de falência respiratória com necessidade de 

ventilação mecânica em pacientes com infecção viral (CHAN, LOK e KHATIJAH, 

2002). 

Na presente pesquisa a maioria das crianças internadas por SRAG 

apresentavam idade até 6 meses, corroborando com Kfouri, Berezin e Almeida (2012), 

que afirmam que este grupo de idade é muito comprometido por estas infecções 

devido a imaturidade do sistema imunológico e características anatômicas. 

Caetano et al. (2002), em estudo com objetivo de caracterizar a morbidade 

hospitalar e identificar os fatores associados à hospitalização de crianças menores de 

cinco anos, foi observado que das 65 crianças hospitalizadas, 41,5% apresentavam 

doenças do aparelho respiratório, com especial ênfase para a infecção respiratória 

aguda, e um dos principais fatores associadas à hospitalização incluíram o baixo peso 
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ao nascer. No presente estudo o baixo peso ao nascer foi considerado com um fator 

de risco, porém a maior parte dos pacientes (91,70%, n=210) apresentaram peso ao 

nascer superior a 2 Kg e 8,30% (n=19) apresentaram peso inferior 2 Kg. No entanto, 

não foram contabilizados aqueles que permaneceram na faixa entre 2 e < 2,5 Kg que 

também se encaixariam em baixo peso. Em acordo com o presente estudo, León-

Carrillo, Baldris-Catafau e Jiménez-Martínez (2013) também encontraram pequena 

porcentagem de pacientes com baixo peso ao nascer. Foram incluídos na pesquisa 

97 lactentes de 0 a 24 meses, objetivando avaliar os fatores de risco mais prevalentes 

nas bronquiolites por VSR. Concluíram que apenas 11,3% (n=11) eram crianças com 

baixo peso ao nascer, contra 88,7% (86) de lactentes com peso adequado ao 

nascimento. 

 Da amostra geral do presente estudo, 23,58% (n=54) dos pacientes possuíam 

pelo menos uma comorbidade, sendo as mais comuns: doença neurológica com 50% 

do total das comorbidades (n=27), doença cardiovascular 22,22% (n=12) e 

pneumopatia 18,51% (n=10). Corroborando com este achado, em estudo da 

epidemiologia e evolução de 284 pacientes com bronquiolite viral grave na Espanha 

realizado por Guinea et al. (2006), 11% (30 pacientes) apresentaram alguma 

comorbidade, sendo a cardiopatia, pneumopatia e doença neurológica também as 

comorbidades mais comuns, totalizando 15, 10 e 10 pacientes respectivamente. 

Leotte et al. (2017), afirmam que em seu estudo, a imunossupressão, doença 

pulmonar crônica e doença cardíaca foram as principais comorbidades encontradas 

nos pacientes pesquisados. Oladokun et al. (2016), observaram também em uma alta 

prevalência de doença pulmonar e doença cardíaca, representando 17,7% e 30,1% 

do total das comorbidades do estudo respectivamente. Nesta mesma pesquisa as 

comorbidades estavam presentes em 50% da amostra estudada (n=113). Santos et 

al. (2015), relataram em sua amostra uma porcentagem de 36,8% de pacientes com 

comorbidades (n=57), porcentagem maior do que a encontrada no presente estudo.  

 Quando pesquisado o histórico de internações prévias por doença respiratória, 

22,7% (n=52) dos pacientes já tinham sido internados ao menos uma vez devido a um 

quadro respiratório, enquanto 77,29% (n=177) apresentaram naquele momento sua 

primeira internação por este motivo. Hortal et al. (1994), estudaram as principais 

características clínico-epidemiológicas de pneumonia em crianças, no qual 

determinou-se a etiologia em 47,7% dos 541 casos de pneumonia, dos quais 38.6% 

eram vírus e 12,6% bactérias, foi relatado que 127 crianças (30%) tinham histórico de 
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internações prévias, sendo 23,5% devido doenças respiratórias, porcentagem muito 

próxima a encontrada na presente pesquisa, sendo 15,5% (n=84) por pneumonia e 

8% (n=43) por bronquiolite. 

Dentre os 52 pacientes do presente estudo com história de pelo menos uma 

internação prévia por patologia respiratória, 71,1% (n=37) apresentavam 

comorbidades, sendo doença neurológica a mais prevalente (n=23), seguida por 

pneumopatia (n=9). Estes pacientes com comorbidades comprovadamente possuem 

alterações imunitárias, com menor e mais lenta resposta frente a condições 

patológicas. As duas comorbidades relatadas podem acarretar em diminuição da 

capacidade respiratória, possuindo menos reserva pulmonar e por vezes alteração da 

anatomia das vias aéreas e hiperresponsividade brônquica, sendo, portanto, um fator 

de risco para internações hospitalares (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 2012). 

No presente estudo foi observada diferença significativa entre o tempo de 

internamento dos pacientes com e sem comorbidade, sendo que os que apresentaram 

comorbidade tiveram um tempo de internamento significativamente maior (p=0,04). 

Guinea et al. (2006), chamaram as comorbidades de fatores de risco, e concluíram 

que pacientes com fatores de risco associados tiveram uma evolução clínica mais 

grave, definida como necessidade de ventilação mecânica e tempo de permanência 

em UTI. 

 Os grupos Rinovírus, VSR e não detectável foram os que apresentaram maior 

número de pacientes com comorbidades. No grupo Rinovírus a mais comum foi a 

doença cardiovascular, seguida por doença neurológica e pneumopatia. Fica et al. 

(2015), em estudo da relevância clínica das infecções por Rinovírus em pacientes 

hospitalizados adultos, também relatou em sua amostra alta prevalência de 

comorbidades (50% de todos os pacientes), sendo as principais: doenças pulmonares 

crônicas, doenças cardíacas, Diabetes Mellitus e doenças neurológicas. 

 No grupo VSR a comorbidade mais comum foi a doença neurológica, seguida 

por doença cardiovascular e pneumopatia, essas últimas inclusive com a mesma 

incidência. Chong-Silva (2014), afirma que em seu estudo a comorbidade mais 

encontrada nas crianças com detecção positiva para o VSR que tiveram que ser 

internadas por Infecção do trato respiratório inferior foi a displasia broncopulmonar, 

seguido de cardiopatias, mas também ocorreram casos com doenças neurológicas 

em uma menor proporção.  
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5.3. POSITIVIDADE DAS AMOSTRAS RESPIRATÓRIAS E QUADRO CLÍNICO 
DOS PACIENTES COM SRAG 

 

 Com relação ao setor de internamento, a maior parte dos pacientes do presente 

estudo permaneceu internada em UTI, totalizando 73,8% (UTI Neonatal + UTI 

Pediátrica) e apenas 26,2% na enfermaria. Thomazelli et al. (2007), verificaram em 

sua amostra que 32% dos pacientes foram internados em UTI, 61,2% na emergência 

e 6,8% na enfermaria pediátrica. Moura et al. (2003), estudou as infecções 

respiratórias agudas virais em crianças atendidas em um centro pediátrico em 

Salvador, e observou que a maioria das amostras clínicas foram coletadas de 

pacientes de emergência (74,7%), com uma predominância estatisticamente 

significativa de casos positivos para vírus em pacientes atendidos neste setor (p = 

0,024). Contudo, há o estudo realizado por Salomão et al. (2011), mas que avaliou 

somente o VSR, sua prevalência e sazonalidade, em crianças de 0 a 6 anos 

hospitalizadas por infecção aguda das vias aéreas inferiores, teve como resultado que 

94,5% das internações ocorreram na enfermaria, 4,8% na emergência e apenas 0,7% 

na UTI. 

 No presente estudo as amostras positivas para pelo menos um agente 

etiológico contabilizaram 76,41% (n=175). Corroborando este achado, Martínez et al. 

(2012), em pesquisa de codetecção viral respiratória em crianças hospitalizadas por 

infecção respiratória aguda e seu impacto na gravidade clínica, realizou estudo 

molecular de 147 amostras respiratórias, obtendo um resultado positivo para ao 

menos um tipo viral em 80,9% (n=119) das amostras. Porém, os valores de 

positividade das amostras apresentam muitas variações na literatura. No estudo de 

Wong-Chew et al. (2010), no qual se analisou a frequência dos vírus respiratórios e 

características clínicas de crianças em um Hospital no México, em 986 amostras 

respiratórias, apenas 14% (n=138) foram positivas. Em um monitoramento de vírus 

respiratórios realizado na região metropolitana de Belo Horizonte de 2011 a 2013, com 

indivíduos de várias idades com SRAG internados ou aguardando internamento, 

foram coletadas 3.992 amostras respiratórias e apenas 17,3% (n=691) tiveram 

amostras positivas para pelo menos um vírus respiratório (MONTEIRO, DEZANET e 

FRANÇA, 2016). Moura et al. (2002), de 482 amostras laboratoriais de pacientes 

pediátricos, 31,9% (n=154) foram positivas para algum tipo viral. 
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O tempo entre o início dos sintomas até a coleta das amostras respiratórias foi 

contabilizado e analisado e não houve diferença estatística neste tempo entre os 

pacientes que tiveram amostra com detecção viral e os pacientes em que não houve 

detecção (p=0,476). Esta análise foi conduzida com o objetivo de tentar esclarecer se 

a amostra não positivada foi devido à não identificação laboratorial do agente 

etiológico ou se ela foi coletada em um período que talvez pudesse reduzir a 

positividade demonstrada nos exames laboratoriais. De acordo com o LACEN-PR 

(PARANÁ, 2012), a coleta da amostra respiratória deve ser realizada na fase aguda 

da doença, até 5 dias do início dos sintomas e, caso não seja possível o envio até o 

laboratório no mesmo dia da coleta, a amostra poderá ser congelada e transportada 

até o LACEN-PR no prazo máximo de 5 dias. Apesar da média de dias desde o início 

dos sintomas até a coleta da amostra respiratória ter sido maior do que a indicada 

pelo LACEN-PR na presente pesquisa (com detecção viral: 6,9 dias e sem detecção 

viral: 8,1 dias), obteve-se uma positividade amostral alta (76,41%). 

 As monoinfecções, no presente estudo, foram responsáveis por 84,71% dos 

casos (n=194) e as codetecções estiveram presentes em 15,28% dos casos (n=35), 

sendo a mais comum entre VSR e Rinovírus, com total de 37,17% (n=13) das 

codetecções. Thomazelli et al. (2007), encontraram uma porcentagem de 12,8% de 

codetecções virais. Já no estudo de Martínez et al. (2012), a codetecção viral esteve 

presente em 37% (41/110) dos casos. Leotte et al. (2017), relataram que 128 das 444 

amostras respiratórias coletadas na pesquisa apresentaram codetecção viral, cerca 

de 28,8% do total. Os dados do presente estudo coincidem com esta última pesquisa 

relatada, na qual, foi verificada que em 69% das codetecções o Rinovírus esteve 

presente, sendo que o segundo tipo viral mais detectado com Rinovírus foi o VSR com 

33% de todas as codetecções. García et al. (2012), e Richard et al. (2008) também 

afirmam que em seus estudos a associação viral mais comum também foi entre VSR 

e Rinovírus. 

 Na presente pesquisa os sintomas tosse, febre e esforço respiratório foram os 

mais prevalentes tanto na amostra geral quanto nos grupos com VSR e Rinovírus. 

Nos pacientes pesquisados por Thomazelli et al. (2007), os sintomas tosse e febre 

foram os mais prevalentes sendo encontrados em 86% e 69% da amostra 

respectivamente. Monteiro, Dezanet e França (2016) em seu estudo também 

relataram como sendo a febre e a tosse os sintomas mais encontrados, seguidos por 

dispnéia. 
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 Leotte et al. (2017), quando compararam as características clínicas de um 

grupo de pacientes diagnosticados com Rinovírus (n=60) com um segundo grupo 

acometidos por outros vírus respiratórios (n=196), encontraram em ambos alta 

prevalência dos sintomas febre, tosse e dispnéia. No Grupo Rinovírus esses três 

sintomas tiveram a seguintes proporções respectivamente: 62% (n=37); 92% (n=55) 

e 93% (n=56), e no grupo de pacientes com outros vírus respiratórios positivos os 

autores relataram as porcentagens de 85% (n=168); 96% (n=189) e 93% (n=183). 

Apesar da alta prevalência dos três sintomas, o grupo positivo para Rinovírus 

apresentou uma proporção significativamente menor de casos com febre (p=0,001).  

 Em pesquisa realizada por Oladokun et al. (2016), Na Cidade do Cabo com 

objetivo de avaliar as características clínicas de crianças hospitalizadas com infecção 

respiratória devido ao VSR, no qual 226 crianças foram incluídas, foi verificado que o 

sintoma tosse foi o mais comum com uma porcentagem de 86,7% (n=196), seguido 

por dificuldade respiratória 50,9% (n=115) e febre 41,6% (n=91). Corroborando com 

os achados do presente estudo para o grupo VSR, no qual a tosse foi o sintoma mais 

prevalente seguido por esforço respiratório e febre. 

 Os padrões radiológicos mais comuns na amostra geral foram o infiltrado 

intersticial 40,6% (n=93), misto 25,8% (n=59), consolidação 21,8% (n=50) e normal 

7,9% (n=18). Em estudo realizado por Damasio (2014), porém sem distinção de idade, 

no qual foi realizada a avaliação da detecção de vírus respiratórios em pacientes 

hospitalizados com e sem notificação para SRAG no ano de 2012, também foi relatada 

alta porcentagem do padrão consolidação pulmonar (30,2%) e infiltrado intersticial 

(30,2%), contudo verificou-se uma pequena porcentagem de padrão misto (5,6%) 

diferindo, neste ponto, dos resultados da presente pesquisa. 

 Ao contrário do encontrado na presente pesquisa, na qual o padrão radiológico 

normal teve a menor porcentagem, Santos et al. (2015), afirmam que em seu estudo 

137 dos 155 (88,4%) pacientes pesquisados realizaram radiografia de tórax, e o 

padrão normal foi o mais prevalente estando presente em 45,2% (n=70). Neste 

mesmo estudo também foi encontrada alta porcentagem de infiltrados intersticial 

37,4% (n=58), e pequena porcentagem de consolidação 5,8% (n=9). 

 Guo et al. (2012), em pesquisa com objetivo de avaliar as apresentações 

radiológicas de diferentes tipos de pneumonia viral em crianças, com inclusão de 210 

pacientes, verificaram que o achado radiológico mais comum foi a consolidação 
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bilateral. Os achados radiológicos diferiram significativamente apenas entre o agente 

etiológico Adenovírus e o vírus Influenza A. 

 Na atual pesquisa, nos grupos Bordetella pertussis, Parainfluenza, Rinovírus e 

não detectável, o achado mais predominante foi o infiltrado intersticial. Já no grupo 

Influenza e Metapneumovírus a consolidação foi o mais comum. No grupo VSR, tanto 

a consolidação quanto o infiltrado intersticial obtiveram o mesmo índice.  

 Santos et al. (2015), descreveram as características demográficas e clínicas de 

pacientes pediátricos internados com reação em cadeia da polimerase (PCR) positivo 

para Bordetella pertussis e, com relação à radiogarfia de tórax, apesar da maior parte 

ter apresentado um padrão radiológico normal (45,2%; n=137), também foi observada 

alta porcentagem de infiltrados intersticiais (37,4%; n=58). 

 Leotte et al. (2017) afirmam que tanto no grupo Rinovírus quanto no grupo 

detectado com outros vírus respiratórios, o achado radiológico mais frequente foi 

consolidação pulmonar e infiltrado intersticial, sem diferença significativa entre os 

grupos. 

 Chong-Silva (2009), afirma que as manifestações clínicas do Metapneumovírus 

são semelhantes às encontradas no VSR, porém os achados radiológicos parecem 

diferir, sendo encontrado na infecção pelo Metapneumovírus mais comumente o 

infiltrado perihilar bilateral, diferindo do que foi encontrado na presente pesquisa na 

qual o achado radiológico mais comum para este vírus foi a consolidação. 

 Parejo et al. (2016) estudaram o surto de infecção por VSR em uma unidade 

neonatal na Espanha e concluíram que o padrão radiológico predominante foi  normal 

em 60% dos casos, seguido por hiperinsuflação ou infiltrado em 25% e 15% com 

condensação ou atelectasia.   

 Ocadaque (2016), em estudo dos aspectos clínicos e epidemiológicos de 

pneumonias infantis, observou em sua amostra que as alterações radiológicas mais 

observadas foram condensação e infiltrado intersticial em aproximadamente 82% 

(n=219/264) dos pacientes com amostras positivas para o VSR, Adenovírus, Influenza 

e Parainfluenza. 

 Guinea et al. (2007) verificaram que, de 284 pacientes pediátricos com 

bronquiolite grave, o padrão radiológico mais comum foi a consolidação ou atelectasia 

presentes em 55% (n=157) pacientes, seguido por infiltrados perihilares e 

hiperinsuflação em 36% (n=101). Ainda neste estudo, os pacientes com consolidação 

e atelectasia receberam tratamento com antibioticoterapia em uma porcentagem 
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maior do que aqueles com infiltrados perihilares e hiperinsuflação (75% frente à 25%; 

p < 0,001), e além disso, necessitaram de ventilação mecânica com mais frequência 

(34% frente à 13%; p < 0,001) e permaneceram internados na UTI Pediátrica por mais 

tempo (6 ± 4,8 dias frente à 4,1 ± 3,9 dias; p=0,001). Diferentemente destes achados, 

no presente estudo, quando realizada análise do tempo de internamento em relação 

ao achado radiológico, foi verificada diferença significativa entre o tempo de 

internamento dos casos com infiltrado intersticial e misto (p=0,001), sendo que este 

último demonstrou tempo de internamento maior. 

 O tempo médio de internamento dos pacientes do presente estudo foi de 15,7 

dias, com um desvio padrão de 11,4 dias, sendo que a média de dias de internamento 

das crianças na UTI Neonatal foi maior, totalizando 18,5 dias, isto pode ser explicado 

porque crianças de menor idade possuem condições como a imaturidade imunológica 

e o calibre reduzido das vias aéreas. Estas condições favorecem a evolução do quadro 

respiratório para formas graves, com disfunção respiratória significativa (Macedo et 

al., 2010), justificando um tempo de internamento mais prolongado.  

 No presente estudo, quando comparado o tempo de internamento dos 

diferentes agentes causadores de SRAG, não foi observada diferença estatística. 

Porém, na literatura há relatos de diferenças entre tempos de internamento 

dependendo do agente etiológico, como no caso do estudo de Leotte et al. (2017), no 

qual a média do tempo de internamento do grupo Rinovírus foi significativamente 

menor que dos outros vírus respiratórios, com p=0,0032. Nesta mesma pesquisa, dos 

256 pacientes pesquisados, a maior parte (n=133) tiveram seu tempo de internação 

entre 5 e 15 dias, porém as médias de tempo de internação foram menores do que as 

encontradas no presente estudo, com 4,5 dias para o grupo Rinovírus e 7 dias para o 

grupo com detecção de outros vírus respiratórios. Porém destaca-se que este estudo 

não foi realizado apenas com a população pediátrica. Giménez-Sánchez et al. (2014), 

também verificaram diferença significativa entre o tempo de internamento de 

Bordetella pertussis e VSR (p=0,004), sendo que o primeiro agente teve um tempo de 

internamento significativamente maior. 

 Em relação ao tempo médio de internamento dos casos com VSR, foram 

encontradas na literatura médias inferiores à relatada no presente estudo (14,3 dias): 

7 dias (LUCION et al., 2014), 6,73 dias (NIZARALI et al., 2012) e 8,6 dias (PIÑEROS 

et al., 2013). Vale ressaltar que no presente estudo estão incluídos os pacientes da 

UTI Neonatal que possuem um tempo de internamento mais prolongado devido a 
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fatores relacionados com a imaturidade do sistema respiratório e imunológico, o que 

pode ter influenciado de forma importante o aumento na média de internação para 

este agente. 

 Na comparação do tempo de internamento dos pacientes em relação à 

presença ou não de codetecção de diferentes agentes infecciosos, não houve 

diferença estatística entre os grupos (p=0,154), corroborando com os autores 

Martínez et al. (2012), que realizaram pesquisa sobre as codetecções virais 

respiratórias em crianças hospitalizadas, a qual demonstrou que as codetecções virais 

não foram relacionadas com quadros clínicos mais graves em crianças hospitalizadas, 

não houve diferença estatística no tempo de uso de oxigênio nem no tempo de 

hospitalização naquelas crianças com codetecção. Além disso, o estudo de Leotte et 

al. (2017) também não encontrou relação entre a codetecção viral e a gravidade da 

doença (p=0,717) quando comparadas as características clínicas entre os pacientes 

com Rinovírus monoinfectados e aqueles com Rinovírus mais outros vírus. 

 De Paulis et al. (2011) afirmam que o significado clínico da identificação 

simultânea de mais de um vírus em secreção respiratória ainda é controverso. Semple 

et al. (2005) estudaram a associação entre bronquiolite grave e infecção dupla por 

Metapneumovírus e VSR em crianças de 2 anos de idade que foram internadas, e 

teve como resultado que a infecção dupla de Metapneumovírus e VSR conferiu um 

aumento de 10 vezes no risco relativo de admissão em unidade de cuidados intensivos 

pediátricos para ventilação mecânica, concluindo que a infecção dupla por estes vírus 

está associada a bronquiolite grave. Já no estudo de Canducci et al. (2008), em 

lactentes com doença respiratória aguda, quando compararam pacientes com 

monoinfectados com VSR e os coinfectados por VSR e Metapneumovírus, os 

pacientes monoinfectados resultaram em hospitalização mais longa e maior hipóxia.  

 Quando avaliado o tempo desde o início dos sintomas até a internação, o grupo 

Bordetella pertussis foi o que teve a maior média deste tempo (7,4 dias), porém não 

foi observada diferença significativa entre os demais grupos etiológicos pesquisados. 

Por outro lado, em estudo de Giménez-Sánchez et al. (2014), que compararou a média 

de dias de sintomas prévios à internação de 78 lactentes infectados com Bordetella 

pertussis e VSR, verificou-se diferença significativa (p=0,001), sendo que este tempo 

foi significativamente superior para o grupo Bordetella pertussis (6,4 ± 4,6 dias) em 

relação ao VSR (2,7 ± 1,9 dias). Oladukun et al. (2016), relataram uma média de 2 

dias de sintomas precedendo a internação hospitalar em crianças infectadas pelo 
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VSR, enquanto no presente estudo a média para o VSR foi de 5,3 dias, e em todos os 

grupos etiológicos a média de dias de sintomas antes da internação foi igual ou 

superior a 3 dias. Santos et al. (2015), em estudo com 155 pacientes com amostra 

positiva para Bordetella pertussis, o tempo médio de duração de sintomas antes da 

admissão hospitalar foi de 9,87 ± 10,08 dias, sendo menor que 7 dias em 66 pacientes 

(42,6%), de 7 a 14 dias em 53 (34,2%), e maior que 14 dias em 31 (20%), médias de 

tempo superior a encontrada na presente pesquisa para este agente etiológico. 

 Dentro deste contexto, de período de aparecimento dos primeiros sintomas até 

maior gravidade, cabe ressaltar que o resultado clínico expresso pelos pacientes após 

terem sido expostos a vírus respiratórios levando ou não a hospitalização, não 

depende apenas do agente infeccioso, e pode ser influenciado por principalmente três 

fatores: o agente etiológico, o hospedeiro e o meio ambiente. O agente pelo seu tipo, 

virulência e predileção por tecido orgânicos específicos, o hospedeiro de acordo com 

sua idade, suscetibilidade genética e estado imune e por fim o meio ambiente com 

variações de temperatura, umidade e outras variáveis que podem favorecer o 

desenvolvimento de determinados agente e/ou agravar quadros respiratórios 

(OVALLES E VELÁSQUEZ, 2015). 

 A análise do tempo total entre os grupos etiológicos evidenciou diferença 

estatística entre alguns agentes, sendo que o grupo Metapneumovírus apresentou 

tempo total significativamente menor quando comparado ao grupo Bordetella 

pertussis, Influenza, Rinovírus e não detectável. Na literatura pesquisada não foram 

encontrados estudos específicos relacionando o tempo total e os agentes etiológicos 

de SRAG. Contudo há algumas informações importantes a esse respeito com relação 

a certos agentes como Reina et al. (2008), que afirmam que no geral as infecções por 

Metapneumovírus são menos graves e requerem menos internações, embora isso 

dependa da faixa etária e áreas geográficas consideradas. Para Ramirez et al. (2014), 

o Metapneumovírus e VSR infectam populações semelhantes e produzem sintomas 

similares conduzindo muitas vezes a evoluções clínicas muito parecidas, embora os 

sintomas do primeiro sejam de menor gravidade do que segundo. Na presente 

pesquisa não foi encontrada diferença significativa no tempo total entre estes dois 

agentes corroborando com o citado acima. 

 Guiena et al. (2006), afirmam que a necessidade de suporte em ventilação 

mecânica invasiva indica uma insuficiência respiratória grave e incrementa por si 

mesma o risco infeccioso e traumático da via aérea e a taxa de complicações. No 
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presente estudo obteve-se um alto índice de VMI, demonstrando a elevada gravidade 

dos pacientes internados. 

 Dentre os 94,75% (n=217) dos pacientes que fizeram uso de algum tipo de 

suporte ventilatório nesta pesquisa, 53,71% (n=123) utilizaram oxigenioterapia, 

35,37% (n=81) utilizaram VMI, 5,68% (n=13) utilizaram VNI. Além da gravidade da 

doença, novamente deve-se ressaltar que a maior parte dos pacientes tinham idade 

de até 6 meses, tendo um sistema respiratório e imunológico ainda em 

desenvolvimento, o que pode ter propiciado a alta incidência principalmente de VMI. 

O estudo realizado por Oladokun et al. (2016), com 226 crianças foi relatada uma 

porcentagem menor de uso de oxigênio suplementar 75,2% (n=170), e diferentemente 

dos resultados da presente pesquisa apenas 26,1% (n=59) necessitaram de VMI ou 

VNI. Guinea et al. (2006), relataram que dos 284 pacientes pesquisados, apenas 24% 

(n=69) necessitaram de VMI ou VNI. Damasio (2014) verificou em sua pesquisa sem 

distinção de idade, que dos pacientes notificados como SRAG, constatou-se que 

66,1% dos indivíduos (n=199) necessitaram de suporte ventilatório, valor bem inferior 

ao relatado na presente pesquisa talvez por incluir pacientes adultos na amostra, em 

21,3% desses (n=64) houve a necessidade de suporte ventilatório invasivo. 

 A oxigenioterapia foi predominante em todos os grupos etiológicos. Com 

relação ao uso de oxigenioterapia e VMI, não houve diferença significativa no uso 

desses suportes entre os grupos etiológicos analisados. Contudo, a literatura sugere 

algumas diferenciações, como no estudo de Hervás et al. (2012), com 2.384 lactentes 

internados com BVA, que teve como um dos resultados que o VSR leva a quadros 

respiratórios com maior necessidade de oxigenioterapia. Van Den Hoogen et al. 

(2001) afirmam que em sua amostra os pacientes infectados com VSR utilizaram 

significativamente mais oxigênio do que os pacientes infectados com 

Metapneumovírus. Giménez-Sánchez et al. (2014), em estudo comparando as 

características clínicas de pacientes com infecções por Bordetella pertussis e VSR, 

concluíram que os casos de Bordetella pertussis apresentaram o dobro de 

complicações, de internamentos em UTI Pediátrica e ventilação mecânica mais 

frequente, porém sem significância estatística. 

 No presente trabalho, a média de dias de VMI foi maior para o grupo Influenza 

(16,5 dias) e a menor média foi para o grupo Metapneumovírus (3,8 dias). Contudo a 

análise do tempo de VMI dos diferentes agentes etiológicos não obteve significância 

estatística (p=0,255). 
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 No estudo de Bancalari et al. (2000), com 150 crianças recém-nascidas 

infectadas pelo VSR, apenas 7,3% (n=11) necessitaram de VMI, e a média de dias de 

VMI foi de 3,5 dias, inferior à média encontrada no presente estudo para o VSR que 

foi de 9,2 dias. Guinea et al. (2006), relataram que dos 230 pacientes pesquisados 

com bronquiolite grave, sendo 281 destes, menores de 1 ano de idade, 24% (n=69) 

receberam ventilação mecânica invasiva ou não-invasiva, com uma média de duração 

de 6 ± 5 dias. 

 Nos resultados do estudo realizado por Santos et al. (2015), com 155 pacientes 

menores de 3 anos hospitalizadas com amostra positiva para Bordetella pertussis, foi 

relatada uma duração média de VMI 5,6 ± 5,56 dias, aproximando-se da encontrada 

no presente estudo para este agente etiológico que foi de 6,2 ± 2,5 dias. 

 Diniz et al. (2005), estudaram a incidência de infecção por vírus respiratórios 

em 78 prematuros submetidos a ventilação mecânica, e dividiram os pacientes em 

dois grupos: o grupo I com infecção viral e o grupo II sem infecção viral. O grupo I 

apresentou uma média de 7 dias de ventilação mecânica, o o grupo II apresentou 

média de 6 dias, embora o primeiro tenha apresentado uma média maior não foi 

evidenciada significância estatística (p=0,645). Corroborando com o estudo citado, a 

presente pesquisa também não encontrou diferença significativa no tempo de VMI do 

grupo não detectável em relação aos outros grupos com agente infeccioso detectado. 

 Quando comparados os tempos de VMI entre pacientes com e sem codetecção 

não foi encontrada significância estatística (p=0,060). Como já relatado anteriormente, 

ainda permanece controverso o significado clínico da codetecção.  

 De Paulis et al. (2011), em estudo sobre a gravidade das coinfecções virais em 

lactentes hospitalizados, concluíram que em relação a ventilação mecânica, os 

pacientes que tinham VSR + coinfecção tiveram maior porcentagem de necessidade 

de VMI, em relação ao VSR como agente único (18,2% x 14,1%), porém sem 

significância estatística. Sparremberger et al. (2011), apesar de não ter feito análise 

do tempo de VMI, relatou que utilizando os desfechos tempo de internação e tempo 

de uso de oxigênio, não foram observadas associações entre a presença de 

coinfecção e gravidade da BVA. 

 Com relação ao desfecho clínico dos pacientes, a maior parte apresentou cura 

e posterior alta hospitalar. Guinea et al. (2007), também encontraram taxa de 

fatalidade baixa, com óbito de apenas 5 (1,8%) dos 284 pacientes pesquisados com 

bronquiolite grave. Oladokun et al. (2016), em estudo com crianças hospitalizadas 
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com VSR, demonstraram morte em apenas 2 das 226 crianças pesquisadas 

(fatalidade de 0,9%), sendo que a alta hospitalar ocorreu em 170 (75,2%) e 

transferência para outro hospital em 54 (23,9%). Em contraponto, no estudo de Wong-

Chew et al. (2010), sobre a frequência e características clínicas dos vírus respiratórios 

em hospital no México, foi encontrada taxa de fatalidade maior, sendo de 8%. 

 No presente estudo, apenas 3 (1,31%) óbitos ocorreram devido a SRAG, 

infectados de forma isolada por VSR, Metapneumovírus e Rinovírus, sendo que todos 

eles apresentavam comorbidades. Guinea et al. (2007), relatam que dos 5 pacientes 

que tiveram como desfecho clínico o óbito, apenas 1 não apresentava comorbidade, 

porém este tinha antecedente de prematuridade. Neste mesmo estudo, a presença de 

alguma doença crônica foi o principal determinante de mortalidade (p<0,001) sem que 

a idade do paciente, idade gestacional ao nascimento influenciassem no risco de 

morte. 

 Paris et al. (2012), em estudo da epidemiologia viral das infecções respiratórias 

entre crianças em um hospital do Sul do Brasil, observaram uma taxa de fatalidade 

um pouco maior por VSR do que a observada nesta pesquisa, sendo que nos anos 

de 2007 até 2010 a taxa de fatalidade de 1,5%, 1,4%, 1,5% e 2,3% respectivamente. 

Já Bancalari et al. (2000), em estudo de 150 recém-nascidos hospitalizados com VSR, 

encontrou uma taxa de fatalidade de 0,6%, mais próxima da encontrada no presente 

estudo para o VSR que foi de 0,43%. 

 Em relação ao Rinovírus, Fica et al. (2015), em estudo de 32 casos identificados 

com RV, 90% tinham ≥60 anos ou tinham presença de comorbidades, dos quais foi 

identificada mortalidade de 4 pacientes (12,5%). Leotte et al. (2017), relataram que 

dos 60 casos positivos para Rinovírus, ocorreram 2 óbitos (3%). Neste mesmo estudo 

a porcentagem de fatalidade do grupo Rinovírus e para o grupo infectado com outros 

vírus respiratórios foi igual (3%). Ferronato, Gilio e Vieira (2013) em pesquisa com 67 

pacientes com infecção respiratória viral com suspeita de Bordetella pertussis, 

reportaram que a única morte foi de um paciente com Bordetella pertussis coinfectado 

com Rinovírus. 

 Com relação a mortalidade do Metapneumovírus, um estudo canadense de 

Boivin et al. (2002), sugerem que o Metapnuemovírus esta associado a infecções 

graves do trato respiratório inferior em crianças de menor idade, idosos e pacientes 

imunocomprometidos. Nesta mesma pesquisa, dos 38 pacientes com amostras 

positivas para Metapneumovírus, 12 tinham idade inferior a 5 anos, 4 tinham uma 
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doença subjacente, e óbito devido SRAG por Metapneumovírus ocorreu apenas em 

uma criança. 

 

5.4. SAZONALIDADE DOS VÍRUS RESPIRATÓRIOS 
 

 Nesta pesquisa, o ano de 2012 obteve o menor número de obtenção de 

amostras respiratórias gerando assim um menor número de casos de SRAG. 

Particularmente este ano, o menor número de casos pode ser explicado pela menor 

quantidade de leitos disponíveis no hospital de estudo. Naquele ano, havia apenas 10 

leitos de UTI Neonatal, 7 leitos de UTI Pediátrica, destes, 5 leitos ocupados por 

pacientes crônicos dependentes de ventilação mecânica restando apenas 2 leitos 

para internação de novos pacientes, e Enfermaria clínica com apenas 15 leitos. Desde 

2013, o hospital conta com 20 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de UTI Pediátrica e 20 

leitos para Enfermaria clínica e consequentemente houve um aumento no número de 

hospitalizações a partir deste período. Além disso, a proposta deste estudo foi 

idealizada em 2013, no qual enfatizou-se os treinamentos com as equipes para 

identificação dos casos de SRAG e correta coleta de amostras clínicas para 

monitoramento. 

 Os vírus mais frequentemente identificados foram o VSR, Rinovírus, 

Parainfluenza e Metapneumovírus, corroborando com os achados na literatura que 

afirmam que estes agentes, principalmente o VSR, são os mais frequentemente 

encontrados em doenças respiratórias agudas em crianças (WONG-CHEW et al., 

2010, THAMOZELLI et al., 2007, BONFIM et al., 2011, GARCIA et al., 2012, MOURA 

et al., 2003, SUDBRACK et al., 2007, LUCION et al., 2014). 

 Enfatizando ainda a grande presença do VSR nesta amostra, estudos têm 

demonstrado que a infecção respiratória pelo VSR é causa significativa de 

hospitalização de crianças e uma das principais causas de morte de bebês com menos 

de 1 ano de idade em todo o mundo, sendo foco de muitas pesquisas visando mais 

estratégias de profilaxia e mais opções terapêuticas (GRIFFITHS, DREWS, 

MARCHANT, 2017) 

 O VSR apresentou uma sazonalidade mais específica, com maior prevalência 

em maio e junho. De acordo com Thomazelli et al. (2007), o VSR tem uma distribuição 

mundial, com surtos anuais, com um padrão regular e geralmente previsível. O Brasil 

é um país muito extenso com regiões de características climáticas peculiares. Em 
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climas temperados, o VRS causa epidemia anual durante os meses de inverno, 

enquanto que os dados epidemiológicos das regiões tropicais demonstraram uma 

associação entre os surtos de VRS e a época de chuvas (THOMAZELLI et al., 2007, 

MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2009).). Em São Paulo, Thomazelli et al. (2007), 

afirmam que os surtos de VSR começam no final do outono ou no início do inverno, 

com picos em maio e com duração de 5 meses. Moura et al. (2003), em estudo 

realizado em Salvador, indicou que o período epidêmico de VSR iniciou-se em 

fevereiro e prolongou- se até agosto, com um pico ocorrendo de março a julho, 

mostrando uma predileção pelo período de maior incidência de chuvas naquela 

região. Salomão et al. (2011), evidenciaram em seu estudo em São José do Rio Preto 

(São Paulo), que as infecções por VSR ocorreram do outono até a primavera, com 

picos em março e abril. Já em Porto Alegre, foi observado que os meses de maior 

incidência do VSR foram nos meses de inverno, junho, julho e agosto, no ano de 2000 

e maio no ano de 2001 (SUDBRACK et al., 2007). 

 Estudos internacionais também demonstram que o VSR tem sua sazonalidade 

baseada em meses de menores temperaturas e/ou mais úmidos. Em Buenos Aires, 

foi identificada a sazonalidade do VSR entre os meses de maio a julho, com diferenças 

anuais em termos de magnitude e tempo de início do surto (LUCION et al., 2014). Na 

Espanha, a distribuição sazonal do VSR é típica com picos de incidência durante os 

meses de inverno (GARCÍA et al., 2012). Em estudo com pacientes hospitalizados na 

Holanda, Van Den Hoogen et al. (2003), relataram que o VSR foi raramente detectado 

nos meses de verão, achado igualmente encontrado no presente estudo. 

 A detecção de Rinovírus, no presente estudo, não demonstrou um padrão 

sazonal específico, com casos ao longo do ano todo. Bonfim et al. (2011), nos anos 

de 2003 a 2005, estudaram crianças que apresentavam sintomas de infecção 

respiratória em creches, e verificaram que o Rinovírus foi detectado com mais 

frequência no outono, mas igualmente a presente pesquisa, o vírus ocorreu ao longo 

de todo o ano, com baixa frequência nos meses de verão. Leotte et al. (2017), também 

encontraram ocorrência de Rinovírus durante todo o período de estudo (de 2012 a 

2013), porém maio a agosto foram os meses que apresentaram maior número de 

infecções por Rinovírus em 2012, atingindo o pico em agosto, e em 2013, a 

sazonalidade da infecção por Rinovírus foi de março a maio, atingindo o pico em maio. 

Diferentemente deste último estudo citado, o pico de incidência do Rinovírus na 

presente pesquisa no ano de 2013 foi em agosto. 
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 Reina et al. (2008), em estudo sobre características clínicas e epidemiológicas 

das infecções respiratórias causadas pelo Metapneumovírus em pacientes pediátricos 

na Espanha, demonstraram que o padrão epidemiológico deste vírus é muito parecido 

com o VSR, ainda que um pouco posterior ao pico máximo do VSR. Diferentemente 

desta pesquisa Thomazelli et al. (2007), observaram que a distribuição do 

Metapneumovírus, ao longo do ano pesquisado pelos autores, foi bastante diferente 

daquela do VSR, demonstrando surtos de Metapneumovírus durante o outono, 

inverno e primavera, com a maioria dos casos positivos na primavera. Contudo, na 

presente pesquisa não foi possível visualizar uma sazonalidade específica para o 

Metapneumovírus, provavelmente devido ao número reduzido de pacientes com 

positividade para este vírus, e nem uma possível relação com a sazonalidade do VSR.  

 O vírus Parainfluenza foi identificado em vários meses durante o período de 

estudo, mas sempre em baixa frequência não constatando um padrão sazonal 

definido, corroborando com Moura et al. (2003), que em um ano de estudo 

identificaram o vírus Parainfluenza em 8 meses na região de Salvador, mas também 

sempre em baixa frequência e sem associação ao período chuvoso. Já no estudo 

realizado por Thomazelli et al. (2007), as amostras positivas para o vírus 

Parainfluenza tiverem seu pico no final do inverno, imediatamente após a baixa dos 

picos e VSR e MPV. Silveira (2013), em estudo de 2000 a 2010, com crianças com 

infecção respiratória aguda viral em crianças de até 5 anos em Uberlândia, com 

relação a sazonalidade do Parainfluenza, demonstrou circulação durante todo o ano 

com um ligeiro aumento nos meses de março a maio, e agosto a outubro. Esses dados 

demonstram que este vírus possui uma circulação anual, mas que pode diferenciar 

seus picos dependendo da região. 

 Os vírus Influenza, Coronavírus, Bocavírus e Adenovírus tiveram baixa 

positividade amostral também não sendo possível identificar um padrão sazonal 

específico no estudo. Porém destes vírus, destaca-se a importância da avaliação 

sazonal do vírus Influenza, que foi o protagonista da pandemia que culminou em 

grande número de mortes, que iniciou em 2009 e teve seu final decretado pela OMS 

em 2010, mas continua sendo importante foco de preocupação e vigilância mundial. 

Em estudo de Thomazelli et al. (2007), no Sudeste do Brasil, a maior parte das 

amostras positivas para Influenza foram coletadas no final de outono e início do 

inverno. No presente estudo apesar da baixa casuística, foi observado predomínio de 

casos no inverno (4 casos no inverno e 1 caso na primavera). 
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5.5. INCIDÊNCIA DE SRAG E TEMPERATURA AMBIENTAL 
 

 Há uma preocupação crescente em compreender o impacto das variações 

climáticas na epidemiologia das doenças (GONZÁLEZ, VICTORA e GONZÁLEZ, 

2008). A OMS (2004), afirma que o clima tem um papel importante na transmissão de 

diversas doenças infecciosas que estão entre as principais causas de morbidade e 

mortalidade em países em desenvolvimento (SILVA JÚNIOR,2011).  

 A criança pertence a um grupo de maior vulnerabilidade às alterações 

climáticas e poluentes do que o adulto, devido a imaturidade do seu sistema 

respiratório, visto que o desenvolvimento dos pulmões e do tórax é progressivo, 

observando-se maior velocidade durante o primeiro ano de vida, permanecendo de 

modo contínuo até se completar 10 anos de idade (KFOURI, BEREZIN e ALMEIDA, 

2012). 

 Nesta pesquisa foi observada uma proporção de casos significativamente maior 

no quadrante do decréscimo da temperatura média para mínima quando analisadas 

as temperaturas mínima, média e máxima (Figura 11). Fatores climáticos como 

temperatura e umidade do ar têm sido relacionados com a transmissão viral 

(MCDEVITT et al., 2010). 

 Segundo Oliveira (2016), a umidade pode influenciar a quantidade de gotículas 

que permanecem em forma de aerossóis no ar: quanto mais alta a umidade menos as 

gotículas evaporam e tendem a se depositar em superfícies, já em umidade mais baixa 

os aerossóis, que são menores, permanecem por mais tempo no ar. A sobrevivência 

do vírus nesses aerossóis ou gotículas também é influenciada pela umidade. No geral, 

vírus envelopados, os quais contêm uma membrana lipídica, apresentam maior 

estabilidade em baixa umidade relativa do ar, enquanto aqueles não-envelopados 

tendem a ser mais estáveis em maior umidade do ar.   

 De acordo com Azevedo et al. (2015), a umidade relativa indica o grau de 

saturação do ar e é fortemente influenciada pela temperatura do ar, desta forma, a 

umidade relativa do ar pode variar com a mudança na temperatura, mesmo que não 

tenha havido nenhum aumento ou diminuição em seu conteúdo de umidade. A 

temperatura mais alta pode afetar a estabilidade da partícula viral no ambiente que 

pode reduzir a infecciosidade dos vírus envelopados (POLOZOV, 2008). 

 No hospedeiro, a inalação de ar mais frio e seco pode ressecar as vias aéreas 

e afetar, além do movimento ciliar, a produção de muco, comprometendo sua resposta 
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imune favorecendo a infecção viral (PICA e BOUVIER, 2012). Além disso, os efeitos 

do clima são somados aos efeitos das alterações do comportamento humano. As 

temperaturas mais frias, dias mais chuvosos influenciam o comportamento do 

hospedeiro, com tendência em permanecer em ambientes mais fechados, com 

ventilação reduzida e muitas vezes com aglomeração de pessoas o que pode facilitar 

a transmissão viral (OLIVEIRA, 2016). Na Espanha estudo realizado por Lapeña et al. 

(2005), foi verificado que as internações hospitalares pelo VSR foram associadas a 

baixos valores de umidade absoluta, contudo, os autores também relacionaram este 

resultado à permanência das pessoas em ambientes fechados em dias frios e secos 

o que contribui para a transmissão viral. 

 Duprel et al. (2009), afirmaram que em seu estudo os patógenos respiratórios 

tiveram uma afinidade diferente com certas condições climáticas, como por exemplo, 

o Rinovírus foi mais identificado em clima úmido, enquanto outros agentes virais, 

como VSR e Influenza estiveram mais favorecidos em baixas temperaturas.  

 Azevedo et al. (2015), estudaram a influência do clima na incidência de infecção 

respiratória aguda em crianças na Paraíba e constataram que a umidade relativa e 

temperatura do ar apresentam-se fortemente correlacionadas com a ocorrência de 

IRA. Este estudo indicou que o aumento na umidade relativa do ar e a diminuição da 

temperatura do ar elevou o número de casos de IRA. 

 Oliveira (2016), em investigação molecular de vírus respiratórios em população 

pediátrica em Goiânia no período de maio de 2014 a maio de 2015, relataram que a 

maior positividade viral foi observada durante os meses de menor precipitação 

pluviométrica, menores temperaturas e menor umidade relativa do ar, caracterizando 

o período seco do ano, compreendendo os meses de maio a setembro, contudo sem 

significância estatística. 

 Sousa, Dantas e Limeira (2007), demonstraram em estudo sobre a influência 

de variáveis meteorológicas sobre a incidência do dengue, meningite e pneumonia em 

João Pessoa na Paraíba, houve influência dos elementos meteorológicos sobre a 

incidência de pneumonia, sendo que a cada 1 °C de diminuição na temperatura média 

mensal, encontrou-se um aumento de aproximadamente 1 caso mês/10.000 

habitantes. E ainda ressaltaram que este elemento meteorológico pode ser 

considerado como preditor para o número de casos de pneumonia naquela localidade. 

 Leotte et al. (2017), analisaram a distribuição mensal dos casos de Rinovírus 

com temperatura média na cidade de Curitiba, e demonstraram uma correlação 
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negativa entre o número de casos de Rinovírus e a temperatura média, ou seja. a 

medida que a temperatura reduziu houve um aumento no número de casos. 

 Em pesquisa realizada por Silva Júnior et al. (2011), sobre o efeito climático na 

ocorrência de sintomas respiratórios em Goiânia, a redução da temperatura não 

esteve significativamente associada com o aumento do número de indivíduos com 

sintomas respiratórios, como poderia ser esperado. Justificando este achado os 

autores afirmam que em áreas de clima tropical (como é o caso de Goiânia), a 

mudança de temperatura durante o ano não é de grande magnitude, sendo que a 

temperatura média anual observada foi de 23,7 °C enquanto a temperatura mínima 

anual foi de 19,7 °C, uma diferença de somente 4 °C. Diferentemente da cidade do 

estudo citado, Curitiba e região metropolitana apresentam clima temperado, com 

grande variação de temperaturas ao longo do ano. Mais especificamente em relação 

ao VSR, Ferrero et al. (2016), afirmam que em climas temperados, a circulação do 

VSR está ligada à diminuição da temperatura e aumento da umidade. Thomazelli et 

al. (2007), em estudo da vigilância de vírus respiratórios em pacientes pediátricos no 

sudeste do Brasil, afirmaram que nos surtos epidêmicos de VSR foi observado um 

padrão dependente da temperatura e nenhuma associação com precipitação 

pluviométrica, com picos nos meses mais frios do ano. 

 Diferentemente dos vírus, parece que a Bordetella pertussis tem predominado 

em meses mais quentes no Brasil. Gryninger (2016) em estudo que avaliou a 

morbimortalidade da coqueluche no Brasil de 2006 a 2013, evidenciou predomínio dos 

casos nos meses mais quentes, entre novembro e março. Guimarães (2015), 

pesquisou a reemergência da coqueluche no Brasil com casos de 2007 a 2014, e a 

distribuição anual de casos confirmados demonstrou um aumento significativo da 

incidência a partir de 2012, com um padrão sazonal entre o final da primavera e meio 

do verão. No presente estudo também se observou maior número de casos de 

Bordetella pertussis na primavera e verão, com 7 dos 9 casos. 

 O Brasil é um país de grandes dimensões, fato que somado com sua disposição 

geográfica, confere uma grande diversidade de subtipos climáticos às suas regiões 

(OLIVEIRA, 2016). Portanto vale ressaltar o quanto é importante a vigilância 

epidemiológica e associação de fatores meteorológicos por região, para que os 

resultados possam realmente refletir o comportamento viral naquele local, trazendo 

informações que possam ser aproveitadas para o ajuste das medidas profiláticas e 

alocamento adequado de recursos para tratamento.  
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 No Apêndice B consta o resumo dos principais resultados deste estudo 

comparativamente com outros estudos relatados no capítulo discussão.
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6. CONCLUSÃO 

 

A maioria das crianças com envolvidas no presente estudo foi infectada pelo 

menos por um tipo viral, com prevalência de pacientes de 0 a 6 meses de idade. 

Foi demonstrada maior incidência dos vírus entre o período de outono e 

inverno, com um padrão sazonal mais específico para o VSR e também maior 

prevalência do mesmo.  

A incidência de SRAG foi significativamente maior no decréscimo das 

temperaturas na amostra estudada. 

Dentre os fatores de risco pesquisados, a presença de doença de base foi o 

mais prevalente na amostra, com maior incidência de doença neurológica. Ainda, dos 

pacientes que tinham histórico de internação prévia devido causa respiratória, a maior 

parte apresentava alguma doença de base.  

Foi verificado que os pacientes que apresentavam algum tipo de comorbidade 

tiveram seu tempo de internamento significativamente maior ao daqueles que não 

apresentavam essa condição. Além disso, os três óbitos ocorridos na amostra 

estudada, devido a infecção viral por VSR, Metapneumovírus e Rinovírus, foram em 

pacientes com alguma doença de base.  

Não foi observada diferença estatística no tempo de internamento entre os 

grupos etiológicos pesquisados, nem com relação a presença ou não de codetecção. 

Os pacientes que apresentaram um padrão misto na radiografia de tórax tiveram um 

tempo de internamento significativamente maior do que aqueles que apresentaram o 

padrão infiltrado intersticial. 

O tempo do início dos sintomas até a internação não obteve diferença 

significativa entre os grupos etiológicos pesquisados. Já o tempo total decorrido desde 

o início dos sintomas até o desfecho clínico do paciente foi significativamente menor 

no grupo Metapneumovírus em relação aos grupos Bordetella pertussis, Influenza, 

Rinovírus e grupo dos pacientes sem agentes infecciosos detectados.   

O tempo de ventilação mecânica não apresentou diferenças significativas entre 

os grupos etiológicos pesquisados nem com relação a presença ou não de 

codetecção.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Sugere-se estudos futuros com maior tempo de coleta de amostras, para que 

a sazonalidade possa ser melhor verificada também naqueles vírus que no presente 

estudo tiveram uma representatividade amostral baixa. Além disso, o número maior 

de amostras irá contribuir para melhor especificação e diferenciação do quadro clínico 

dos pacientes infectados pelos vírus.  

A realização de um estudo mais amplo, envolvendo os principais centros de 

atendimento pediátrico no Paraná, contribuiria para verificação do impacto que estas 

infecções estão gerando especificamente nos pacientes pediátricos do estado.  

Com relação a avaliação da incidência de SRAG e condições climáticas pode 

ser verificada também a relação da umidade relativa do ar e precipitações com o 

número de casos. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante a realização da presente pesquisa, houve melhoria no processo de 

identificação dos casos de SRAG dentro do hospital estudado por meio de 

treinamentos com as equipes assistenciais. Além disso, foi enfatizada a importância 

da utilização das precauções específicas a fim de evitar a disseminação dos agentes 

virais no ambiente hospitalar. 

Com o presente estudo espera-se contribuir com informações epidemiológicas 

acerca dos vírus respiratórios em pediatria. Pesquisas epidemiológicas como esta 

podem auxiliar na tomada de condutas diante das infecções virais, minimizar o 

impacto sobre a população e reduzir os custos para o sistema de saúde. 
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APÊNDICE B – TABELAS COMPARATIVAS ENTRE ESTUDOS 

 

Tabela comparativa características da população estudada: 
 

Autor Amostra Sexo Etnia Idade 

Presente estudo 229 Feminino 50,66 % e masculino 49,34 % 
Branca 83,41 %, 10,48 % 
pardos e 6,11 % negros 

Até um ano 68,1 %, até dois anos 88,2 % 

Wong-Chew et al., 2010 986 Feminino 50 % e masculino 50 %   

Thomazelli et al.,2007 336 Feminino 43,5 % e masculino 56,5 %  Até um ano 75 % 

Vieira et al., 2001 414 Feminino 39,4 % e masculino 60,6 %   

Yang et al., 2001 100 Feminino 30 % e masculino 70 %   

Salomão et al., 2011 290   Até um ano 48,2 %, até dois anos 71,2 % 

Leotte et al., 2017 444   
Até dois anos 57 % no grupo Rinovírus e 
70 % no grupo infectado por outros vírus 

Fonte: A autora. 
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Tabela comparativa fatores de risco e comorbidades: 
 

Autor Amostra 
Histórico de 

prematuridade 
Baixo peso ao nascimento 

Doença de base 
ou comorbidade 

Internação 
prévia 

respiratória 

Presente estudo 229 14,84 % > 2 kg: 91,70 % e < 2 kg: 8,30 % 23,58 % 22,70 % 

León-Carrillo, Baldris-Catafau e 
Jiménez-Martínez, 2013 

97  11,3 % baixo peso ao nascimento   

Nascimento et al., 2003 5301 
Prematuridade associada a 

maior probabilidade de 
internação em UTI 

   

Caetano et al., 2002 65  
Baixo peso um dos principais fatores de risco 

fator de risco para hospitalização por 
infecção respiratória 

  

Guinea et al., 2006 284   11 %  

Oladokun et al., 2016 226   50 %  

Santos et al., 2015 155   36,8 %  

Hortal et al., 1994 541    23,5 % 

Fonte: A autora. 
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Tabela comparativa sazonalidade dos vírus respiratórios: 
 

Autor Amostra Local Sazonalidade VSR Sazonalidade RV Sazonalidade MPV Sazonalidade PIV 
Sazonalidade FLU, 
COV, BOV e ADV 

Presente estudo 229 Paraná Maio e junho 
Sem padrão sazonal 
específico com casos 
ao longo do ano todo 

Não foi possível 
verificar sazonalidade 

específica 

Baixa frequência sem 
padrão sazonal 

específico 

Não foi possível 
verificar sazonalidade 

específica 

Thomazelli et al., 
2007 

336 São Paulo 
Início do inverno com 

picos em maio 
 

Maioria dos casos 
positivos na primavera 

Pico no final do inverno 

Influenza maior 
prevalência no final de 

outono início do 
inverno 

Moura et al., 2003 482 Salvador 
Fevereiro a agosto 

com pico de março a 
julho 

  
Baixa frequência sem 
associação ao período 

chuvoso 
 

Salomão et al., 
2011 

290 
São José 

do Rio 
Preto 

Outono até primavera 
com picos em março e 

abril 
    

Sudbrack et al., 
2007 

124 
Porto 
Alegre 

Meses de inverno (Jun, 
Jul e Ago) no ano de 

2000 e maio no ano de 
2001 

    

Lucion et al., 2014 1255 
Buenos 
Aires 

Maio a julho     

García et al., 2012 235 Espanha 
Picos nos meses de 

inverno 
    

Van Den Hoogen 
et al.,2003 

46 Holanda 
Raramente encontrado 

no verão 
    

Bomfim et al., 
2011 

782 
São José 

do Rio 
Preto 

 
Maior frequência no 

outono e baixa 
frequência no de verão 

   

Leotte et al., 2017 444 Curitiba  

Casos ao longo de 
todo ano com picos de 
maio a agosto em 2012 

e março a maio em 
2013 

   

Silveira, 2013 535 Uberlândia    

Circulação ano todo 
com aumento nos 
meses de março a 
maio e agosto a 

outubro 

 

Fonte: A autora. 
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Tabela comparativa incidência de SRAG e temperatura ambiental: 
 

Autor Local Incidência de SRAG e temperatura ambiental 

Presentes estudo Paraná 
p < 0,001, diferença significativa na proporção de ocorrência de SRAG, com predomínio no quartil decrescente da temperatura 

média para mínima 

Duprel et al., 2009 Alemanha VSR e Influenza mais favorecidos em baixas temperaturas 

Azevedo et al.,2015 Paraíba 
Temperatura e umidade doar fortemente correlacionados com a ocorrência de IRA, sendo que a diminuição da temperatura e 

aumento de umidade elevou o número de casos de IRA 

Oliveira, 2016 Goiânia Maior positividade de infecções com menores temperaturas 

Sousa, Dantas e Limeira (2006) Paraíba 
Verificou que a cada 1 °C de diminuição de temperatura média mensal, encontrou-se aumento de pneumonia de 1 caso 

mês/10.000 

Leotte et al., 2017 Curitiba Correlação negativa entre número de casos de Rinovírus e temperatura média 

Silva Júnior et al., 2011 Goiânia 
A redução da temperatura não esteve significativamente associada com o aumento do número de indivíduos com sintomas 

respiratórios 

Gryninger, 2016 Brasil Predomínio da Bordetella pertussis nos meses mais quentes 

Fonte: A autora. 
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Tabelas comparativas positividade das amostras respiratórias e quadro clínico dos pacientes com SRAG: 
 

Autor Amostra 
Positivi-

dade 
amostral 

Técnica de 
diagnóstico 
laboratorial 

Code-
tecção 

Setor de 
internamento 

Sinais e 
sintomas mais 
comuns geral 

Radiografia de 
tórax 

Achados radiológicos x 
grupos 

Presente estudo 229 76,41 % RT-PCR 15,28 % 

52 % UTI 
pediátrica, 26,2 % 

enfermaria e 21,8 % 
UTI neonatal 

Tosse, febre e 
esforço respiratório 

Maior prevalência 
de infiltrado 

intersticial com 
40,6% 

BP, PIV, RV, Não detectável: 
infiltrado intersticial; FLU e 
MPV: consolidação e VSR 

mesma proporção de 
infiltrado e consolidação 

Martínez et al., 
2012 

147 80,9 % RT-PCR 37 %     

Wong-Chew et 
al., 2010 

986 14 % 
Imunofluores-

cência 
     

Monteiro,  
Dzanet e 

França, 2016 
3992 17,3 % 

RT-PCR e/ou 
imunofluores-

cência 
indireta 

     

Moura et al., 
2003 

482 31,9 % 
Imunofluores-

cência e 
cultura celular 

     

Thomazelli et al., 
2007 

336  RT-PCR 12,8 % 

32 % UTI, 61,25 
emergência e 6,8 % 

enfermaria 
pediátrica 

Tosse e febre foram 
os mais prevalentes 

  

Salomão et al., 
2011 

290  RT-PCR  
94,5 % enfermaria, 
4,8 % emergência e 

0,7 % UTI 
   

Leotte et al., 
2017 

444  RT-PCR 28,8 %    

Consolidação pulmonar e 
infiltrado intersticial foi o mais 
comum tanto para Rinovírus 

quanto para o grupo com 
outros vírus detectados 

Monteiro, Dzanet 
e França, 2016 

5158  

RT-PCR e/ou 
imunofluores-

cência 
indireta 

  
Os sintomas tosse 
e febre foram os 

mais encontrados 
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Autor Amostra 
Positivi-

dade 
amostral 

Técnica de 
diagnóstico 
laboratorial 

Code-
tecção 

Setor de 
internamento 

Sinais e 
sintomas mais 
comuns geral 

Radiografia de 
tórax 

Achados radiológicos x 
grupos 

Damasio, 2014 301  RT-PCR    

Prevalência de 
consolidação 
pulmonar 30,2 % e 
infiltrado intersticial 
30,2 % 

 

Santos et al., 
2015 

155  PCR    

Padrão radiológico 
normal mais 
prevalente com 
45,2 % 

Bordetella pertussis padrão 
normal mais comum com 
45,2 % 

Ocadaque 2015 542  
Imunofluores-
cência 
indireta 

    

Padrão mais comum 
condensação e infiltrado 
intersticial nos pacientes com 
VSR, ADV, FLU e PIV  

Parejo et al. 
2016 

48       
VSR: padrão dominante foi o 
normal 

Fonte: A autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

 

Autor 
Tempo de 

internamento 
x grupos 

Tempo de 
internamen-
to x com e 

sem 
codetecção 

Tempo de 
internamento x 

doença de 
case/comorbi-

dades 

Tempo de 
internamento 

x achados 
radiológicos 

Tempo do 
início dos 

sintomas até 
internação x 

grupos 

Suporte 
ventilatório 
por grupos 

Tempo de 
VMI x grupos 

Tempo de 
VMI x 

pacientes 
com e sem 
codetecção 

Desfecho 
clínico 

Presente 
estudo 

p=0,055 p=0,154 

p=0,040, tempo de 
internamento 
significativamente 
maior naqueles 
pacientes com 
doença de base 

p=0,001, tempo 
de internamento 
grupo de 
pacientes com 
padrão misto 
maior que o 
grupos com 
padrão infiltrado 
intersticial 

P=0,834 
Oxigenioterapi
a p=0,877e 
VMI p=0,970 

p=0,255 p=0,060 
93,4 % alta 
hospitalar 

Guinea 
et al., 
2007 

   

p=0,001, 
pacientes com 
infiltrado e 
hiperinsuflação 
permaneceram 
mais tempo 
internados em 
UTI pediátrica 

     

Leotte et 
al., 2017 

p=0,0032, 
tempo de 
internamento 
Rinovírus 
menor do que 
dos outros vírus 
respiratórios 
pesquisados 

p=0,0717        

Canducc
i et al., 
2008 

 

Pacientes 
monoinfectado
s tiveral 
hospitalização 
mais longa 

       

Guinea 
at al., 
2006 

  

Pacientes com 
comorbidades 
tiveram uma 
evolução clínica 
mais grave, 
definida como 
necessidade de 
ventilação 
mecânica e tempo 
de permanência 
em UTI. 
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Autor 
Tempo de 

internamento 
x grupos 

Tempo de 
internamen-
to x com e 

sem 
codetecção 

Tempo de 
internamento x 

doença de 
case/comorbi-

dades 

Tempo de 
internamento 

x achados 
radiológicos 

Tempo do 
início dos 

sintomas até 
internação x 

grupos 

Suporte 
ventilatório 
por grupos 

Tempo de 
VMI x grupos 

Tempo de 
VMI x 

pacientes 
com e sem 
codetecção 

Desfecho 
clínico 

Giménez
-
Sánchez 
et al., 
2014 

    
P=0,001, BP 
tempo superior 
ao VSR 

BP teve VMI 
mais frequente, 
porém sem 
significância 
estatística 

   

Hérvas 
et al., 
2012 

     

VSR levou a 
quadros 
respiratórios 
com maior 
necessidade 
de 
oxigenioterapia 

   

Diniz et 
al., 2005 

      

P=0,645, sem 
diferença de 
tempo de VMI 
entre o grupo 
com e sem 
sedetecção viral 

  

Paulis et 
al., 2011 

       

VSR + outro 
vírus maior 
necessidade de 
VMI, porém 
sem 
significância 
estatística 

 

Sparrem
ber et 
al., 2011 

       

Não foram 
observadas 
associações 
entre presença 
de codetecção 
e gravidade da 
BVA 

 

Oladoku
n et al., 
2016 

        
72.5 % alta 
hospitalar 

Fonte: A autora. 
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ANEXO 1 – FICHA DE NOTIFICAÇÃO SRAG DO SINAN 
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Fonte: BRASIL, 2015. 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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