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REVISÃO DA LITERATURA 

 

As Infecções respiratórias das vias aéreas baixas (IRB) possuem classificação 

baseadas no local acometido do trato respiratório inferior, além de seus  aspectos 

específicos e estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade em 

crianças.(AMARAL, 2000). As IRB dividem-se em: Bronquites, Bronquiolites, 

Pneumonias e Coqueluche. (CARVALHO, 2010). 

A Bronquite é a inflamação das vias aéreas baixas (VAB) maiores traquéia e os 

brônquios de grande calibre caracterizada por tosse associada a roncos na ausculta 

pulmonar (MORICE et al, 2004). É uma inflamação brônquica inespecífica associada às 

muitas condições da infância, sendo a sua forma aguda de etiologia, frequentemente, 

viral.  (GOODMAN, 2009).   

Pode ser classificada como aguda (sintomas até duas semanas), crônica ou 

recorrente (persistência dos sintomas por mais de três semanas ou as recorrências com 

frequência de quatro ou mais episódios ao ano) (LOTUFO, VIEIRA, 2004).  

Na bronquite aguda, inicialmente, os  sintomas e sinais estão ausentes ou  são do 

trato respiratório superior e inespecíficos, como rinite, nasofaringite e conjuntivite, 

seguidos posteriormente por tosse seca, entrecortada e  frequente, podendo  evoluir com 

escarro purulento. A ausculta pulmonar torna-se mais vasta com a progressão da tosse, 

observando-se estertores grosseiros e finos, sibilos dispersos(GOODMAN, 2009). 

Os vírus são a principal etiologia da forma aguda, especialmente, o Rinovírus 

Humano (VRH), seguido pelo vírus  sincicial respiratório (VSR) , Adenovírus (Adv), 

Influenza (Inf), Parainfluenza Humano (VPIH), Enterovírus (EV) e Paramixovírus 

(vírus do Sarampo), como também Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Clamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Staphilococcus aureus e 

Branhamella catarrhalis.(CHAPMAN, 1981; LOTUFO, VIEIRA, 2004) A Bordetella 

pertussis e o Corynebacterium diphtheriae  podem ser encontrados em crianças não 

imunizadas(LOTUFO, VIEIRA, 2004). A incidência é maior durante o 2 º ano de vida 

(17%), decrescendo até a adolescência (2%) (CHAPMAN   , 1981 ). 

Na forma crônica, os sintomas sugerem a ocorrência de estímulos inflamatórios, 

como nos quadros alérgicos e irritativos ou uma complicação da bronquite aguda  ou 

patologias de base, como asma ou deficiência de IgA (LOTUFO, VIEIRA, 2004) 
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,doença do refluxo gastroesofágico, discinesia ciliar primária, fibrose cística, fístula 

traqueobrônquica (MORICE et al, 2004).A Bronquiolite é a inflamação aguda do 

bronquíolo terminal devido à infecção viral que ocorre , principalmente , em lactentes 

nos primeiros anos de vida. É uma Infecção Respiratória Aguda (IRA) associada a um 

quadro gripal com padrão respiratório obstrutivo (taquipnéia, tosse seca inicialmente, 

expiração prolongada, sibilância, estertores respiratórios) (BOUSSO; LOTUFO, 2004), 

podendo ser acompanhado por redução do apetite, febre baixa (38,5ºC-39ºC) e que, 

progressivamente, pode levar à angústia respiratória com tosse sibilante paroxística, 

dispnéia e irritabilidade.  

A maior parte da sibilância em lactentes é causada por inflamação, geralmente 

bronquiolite, sendo que a bronquiolite Aguda (BA) é caracterizada por obstrução 

bronquiolar com edema, muco e detritos celulares. Mesmo um pequeno espessamento 

da parede bronquiolar pode levar à obstrução respiratória, principalmente na expiração, 

em que o raio da via aérea é menor e, consequentemente, haverá aprisionamento 

precoce do ar e hiperinsuflação. Caso essa obstrução seja completa, haverá reabsorção 

do ar distal aprisionado e desenvolvimento de atelectasia. (PARROTT et al, 1973). 

A BA é a doença ventilatória mais grave  e mais comum nos dois primeiros anos 

de vida , com 80% dos casos ocorrendo no 1 º ano de vida, podendo se prolongar até 2-3 

anos de idade , tendo como  pico de incidência a faixa etária inferior aos  dos 12 meses 

de idade. Apresenta prevalência no outono e ,principalmente no inverno, período em 

que cresce o número de  hospitalização de lactentes. (HOLMAN, 2003).  

A Bronquiolite  é mais frequente em crianças do sexo masculino, principalmente 

naquelas que não foram amamentadas. GOODMAN, 2009; WATTS, 2009; 

CARVALHO, 2010). Em geral, é uma doença autolimitada, com uma taxa de 

mortalidade baixa  (menor que 1%), embora possa ser mais elevada (30%) em grupos de 

crianças de de alto risco (prematuros, com displasia broncopulmonar, cardiopatia 

congênita e imunocomprometidos, desnutridos, dentre outros), em que está associada a 

doença prolongada e maior risco de óbito.( LEADE, 2003). 

Como patógenos da Bronquiolite, destacam-se: VSR(principal), VPIH 1 e 3, 

Adv (associado às formas mais graves da doença), Inf, VRH , EV, Metapneumovírus 

Humano(VMPH), Coronavírus(VCo), Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia 

pneumoniae. (SHAY, 1999; CARVALHO, 2007, 2010; FONSECA, 2007; 

GOODMAN, WATTS, 2009; CARROLL, 2012).As pneumonias, em geral, são IRB de 
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caráter agudo que envolvem os alvéolos, bronquíolos  e o espaço intersticial ( 

FERNANDES; EJZENBERG, 2004) .  

A Pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada mais 

frequentemente  por microrganismos,  mas fatores não infecciosos podem existir, como 

aspiração de alimentos ou ácido gástrico, corpos estranhos, hidrocarbonetos, e 

substâncias lipoides, reações de hipersensibilidade, e pneumonites induzidas por drogas 

ou radiação. Podem ser bacterianas, virais ou atípicas, estas últimas  causadas por 

bactérias não usuais. Os principais patógenos observados nas pneumonias  em geral são 

S.pneumoniae, H. influenzae, VSR, VPIH,  Inf. A e B, Adv, VMPH, citomegalovírus, e 

os menos comuns S.aureus, enterobactérias, vírus do sarampo, VRH, EV, vírus do 

herpes simples. Enquanto que os patógenos atípicos mais comuns são Mycoplasma 

pneumoniae, Ureaplasma  urealyticum e Clamydia spp  (FERNANDES  et al, 2004; 

PROBER, SECTISH, 2009). S.pneumoniae, H. Influenzae e S.aureus são as principais 

causas de internação hospitalar e morte por pneumonia em crianças nos países em 

desenvolvimento, embora patógenos como o  HIV, Mycobacterium atípico, Salmonella, 

Escherichia coli e Pneumocystis jirovecii também podem ocorrer (PROBER,SECTISH, 

2009). 

Os termos pneumonia viral, pneumonia atípica, pneumonite infantil e  

pneumonia intersticial são frequentemente usados como sinônimos. Não há dados 

clínicos, laboratoriais  ou radiológicos patognomônicos e, por isso, torna-se difícil a 

diferenciação entre as pneumonias virais e bacterianas. Achados radiológicos como 

infiltrado difuso peri-hilar e hiperinsulflação, sintomas como coriza, tosse, congestão 

nasal, febre baixa, de início insidioso e piora gradativa são mais sugestivos de uma 

etiologia viral. 

As pneumonias bacterianas diferenciam-se em Broncopneumonia e Pneumonias 

lobares ou segmentares. As primeiras são mais comuns em recém-nascidos (RN), 

lactentes, pneumopatas e nas infecções hematogênicas, ou seja, em crianças com  

imunidade reduzida , apresentam  várias imagens radiológicas, não respeitam a 

segmentação pulmonar, podendo ser únicas, múltiplas, uni ou bilaterais  e possuem 

limites irregulares. Os sintomas em geral ocorrem na vigência de uma infecção viral das 

VAA. As pneumonias lobares são mais comuns em escolares e adolescentes e, 

geralmente , ocorrem após quadro viral das VAA , cujos sintomas são mais  

expressivos, a ausculta pulmonar é mais rica (murmúrios vesiculares diminuídos, 
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estertores, broncofonia), sendo radiologicamente marcadas por delimitação da cissuras 

interlobares, comprometendo, homogeneamente, um ou mais lobos pulmonares.   

As pneumonias atípicas geralmente acometem todas as faixas etárias das 

crianças, com gravidade dos casos em RN, imunocomprometidos e portadores de 

doenças crônicas pulmonares, cardíacas e neuromusculares, e cujo quadro clínico é 

variável, normalmente insidioso e de bom prognóstico (FERNANDES e cols., 2004). 

As pneumonias podem também ser classificadas em graves e muito graves. Nas 

crianças com idade superior ou igual a dois meses a presença de tiragem subcostal 

define como grave; enquanto convulsões, sonolência , estridor em repouso, ausência de 

ingestão de líquidos, desnutrição grave, cianose central  definem como muito grave. Nas 

crianças menores de dois meses, o termo grave se baseia na presença de taquipnéia ou 

tiragem subcostal; na muito grave, há o surgimento de febre ou temperatura baixa, 

ausência de ingestão alimentar, convulsões, sonolência, estridor em repouso             

(Organización Panmericana de La Salud-OPS, 2004). 

A Coqueluche é uma doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição 

universal que compromete especificamente o aparelho respiratório (traquéia e 

brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca, sendo de notificação 

obrigatória em todo o país (Ministério da Saúde, 2009). 

A coqueluche é uma bronquite de evolução lenta, cuja gravidade é maior quando 

acomete lactente não vacinados ou prematuros, nos primeiros 6 meses de vida. 

(CARVALHO, 2010). É uma IR aguda com  alguns termos peculiares, como pertussis 

(tosse intensa), tosse com guincho. O agente etiológico é a Bordetella pertussis, e outras 

causas podem ser B.parapertussis, B.bronchiseptica, Mycoplasma, os vírus VSR, VPIH, 

Influenza, EV e Adv. 

 Existem três fases clínicas da doença: a catarral, a paroxística e a de 

convalescência. A primeira surge logo após o período de incubação (3 a 12 dias) e há 

congestão, rinorréia, febre baixa, espirros, lacrimejamento e hiperemia conjuntival. A 

segunda dura, em média, 2 a 6 semanas e é marcada pela tosse. Esta é, inicialmente 

seca, intermitente, irritativa, evoluindo para paroxismos incessáveis, seguidos ou não 

por guinchos (suspiros inspiratórios vigorosos). Quando os paroxismos tendem a 

desaparecer, começa a última fase, que dura cerca de 2 a semanas ou mais .  

Esses três estágios clássicos não costumam surgir em lactentes menores de três 

meses de vida. Por exemplo, a fase catarral costuma durar poucos dias ou inexistir, a 

tosse pode não ser tão exuberante e os guinchos não são obrigatórios. Além disso, nessa 
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mesma faixa etária, as fases paroxística e de convalescência podem se prolongar  e nesta 

a tosse e os guinchos podem, paradoxalmente, se acentuar. Crianças vacinadas possuem 

redução do período das fases da doença.  

Nos Estados Unidos, entre 1980 a 1989, houve um aumento na incidência anual 

de Coqueluche para 1,2 casos/100.000 pessoas; em 2004, para 8,9 casos/100.000 

pessoas, mais do dobro do que em 2003. Neste ano, a incidência foi maior em lactentes 

com menos de seis meses de vida (80 casos/100.000 pessoas; cerca de 2000 casos), mas 

a maioria dos casos foi observado entre 10 e 14 anos (2600 casos) e com 15 e 19 anos 

(1800 casos). Tal mudança epidemiológica seria explicada pela redução da imunidade 

três a cinco anos pós vacinação, sendo indetectável a  proteção aos 12 anos de idade, e 

uma coorte de pessoas com maior faixa etária que receberam vacinas menos eficazes.  

Os lactentes têm maiores taxas de morbidade, enquanto que os adolescentes e adultos 

jovens representam a maioria dos casos (67%) da doença (LONG, 2009). 

Infecções respiratórias (IR) em crianças  são as maiores causas de morbidade e 

mortalidade no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Cerca de 1,9 

milhão de crianças morrem por IR aguda a cada ano, com 70% da mortalidade 

ocorrendo na África e no Sudeste da Ásia (WILLIAMS et al , 2002). 

A pneumonia é a principal causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos: 

a cada ano, 1,4 a 1,6 milhões de crianças morrem desta infecção e até 13% de 

aproximadamente 155 milhões de episódios são graves o suficiente para justificar  a 

internação hospitalar. Apesar de a mortalidade infantil ter reduzido em 2 milhões e o 

número de mortes em crianças por  pneumonia e diarreia ter reduzido em 40 %  na 

última década, essas doenças ainda são as principais causa de morte em crianças pós 

período pós-neonatal, sendo a pneumonia responsável por 1,3 milhões de mortes, e a 

diarreia, por 0,7 milhão em crianças nessa faixa etária (Organização Mundial de 

Saúde(OMS) ; Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência (UNICEF), 

2010). As mortes causadas por pneumonia e diarreia são fortemente interligadas e  

vários fatores de risco em comum são observados como pobreza, desnutrição, higiene 

precária e falta de ambientes domésticos adequados. 

Para diminuir o número de casos de pneumonia e de diarreia, são necessárias 

medidas que diminuam tanto a transmissão e a gravidade dessas doenças como também 

promovam o acesso ao tratamento (FENG  et al , 2012). 

Os processos inflamatórios costumam alterar as concentrações séricas de 

eletrólitos, como zinco, cobre e ferro (THURNHAM  et al, 2005; TOMKINS, 2003 ). 
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Entretanto, a associação entre inflamação e concentração sérica de zinco tem sido pouco 

explicada na literatura, e não há um consenso entre os autores (BHUTTA et al , 2008).  

A suplementação preventiva com zinco, em países em desenvolvimento, foi 

associada a uma redução não significativa de 9 % de todas as causas de morte em 

crianças menores de cinco anos (YAKOOB et al, 2011). BHUTTA et al, 2013, 

perceberam que a suplementação com o zinco elementar  acarretou uma diminuição não 

significativa de 18% na mortalidade por diarreia  e de 15 %, por pneumonia. Já a 

suplementação preventiva com zinco se associou a reduções de 13 % tanto na incidência 

de diarreia  (RR de 0,87-95% CI 0,81-0,94) quanto na morbidade por pneumonia (RR 

0,081-95% CI 0,73-0,9).  

Um grande número de agentes etiológicos virais e bacterianos podem causar IR 

e são bastante comuns em crianças com baixo peso ao nascer de  baixo nível 

socioeconômico, condições nutricionais precárias,  deficiência de vitamina D e baixa 

cobertura vacinal, e expostas a poluentes do ar, moradias superlotadas,  ou com co-

infecção pelo HIV (GILANI  et al, 2012; WONODI et al, 2012 ). A  pneumonia não só 

tem ação direta  durante a infância, como também pode levar à deficiência da função 

pulmonar na fase adulta ( JOHNSTON et al, 1998).  

Nos países desenvolvidos, a cada ano  ocorrem somente cerca de  2,6 milhões de 

casos de pneumonia infantil e o número de internações hospitalares é muito comum e 

correspondendo a  mais de 1,5 milhão, apesar de  3.000 mortes (MADHI  et al, 2012 ). 

A revista “The Lancet”,durante o ano de 2012 , abordou o quanto a pneumonia como 

doença, em países desenvolvidos, lhes é peculiar e, assim, diferente do que é  

encontrado em outros países. NAIR et al ,2010, observaram aproximadamente 12 

milhões de internações por IRB  grave e 3 milhões para IRB  muito grave  em todo o 

mundo em 2010, sendo  96% dos casos  ocorridos  nos países em desenvolvimento. No 

entanto, 62% das crianças com IRB grave foram internadas, 81% das mortes ocorreram 

fora do hospital, com quase 99% das mortes ocorrendo  nos países em desenvolvimento. 

11,3 milhões de crianças menores de 5 anos foram internadas com  IRB grave nos 

países em desenvolvimento, com uma taxa de letalidade estimada em  2,3% comparado 

com quase 570 000 de casos, e uma taxa de letalidade de 0,6% nos países 

desenvolvidos. 

Infecções virais são as maiores causas de doenças respiratórias em crianças 

(SLOOTS, 2006). Vários vírus respiratórios estão associados às infecções IR, como a 

pneumonia, a bronquiolite e o resfriado comum: Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 
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Rinovírus Humano (VRH), Metapneumovírus Humano (VMPH), Parainfluenza 

Humano (VPIH), Influenza (Inf.), Adenovírus (Adv), Bocavírus Humano (VBoH), 

Enterovírus (EV), Coronavírus Humano (VCoH)(FABBIANI , 2009; MONTO, 2004). 

Recentemente, vírus respiratórios emergentes surgiram depois do VMPH, como 

Poliomavírus WU (WUPyV) e  KI (KIPyV), Parechovirus (HpeV), assim como o 

Influenza A H1N1 e  o Influenza A H3N2 (VAN DEN HOOGEN, 2001; VAN DER 

HOEK, 2004; WOO, 2005; ALLANDER, 2005, 2007; GAYNOR, 2007; MAHONY, 

2008; YOZWIAK, 2010). 

 Tais vírus respiratórios são responsáveis por até 80% das IR em crianças 

pequenas, sendo o VSR e o  VRH os mais frequentes (GILANI, 2012). Estes vírus 

também podem ser detectados em episódios de sibilância aguda em crianças (KUSEL, 

2007; PIERANGELI, 2007), sendo que os vírus VSR, VRH, VPIH, principalmente o 

VSR e VRH, podem induzir a exacerbação da asma, embora a etiologia ainda não seja 

totalmente esclarecida (BUSSE, 2010). Atualmente, este tipo de sibilância é conhecida 

como “Asma induzida por vírus” (GERN ,2003; ROSENTHAL  ,2010 ).A transmissão 

dos vírus respiratórios está associada com a localização geográfica e fatores climáticos. 

(WELLIVER, 2009). Temperaturas, radiações ultravioletas B e umidade relativa do ar 

mais baixas prolongam a sobrevida deles no ambiente e, por isso, que eles tendem a 

desenvolver mais frequentemente no inverno. (YUSUF, 2007; SHAMAN, 2009; LOH, 

2011). Em países de clima temperado, as IR virais sofrem variações sazonais mais 

definidas e ocorrem frequentemente no inverno (CANNELL; 2006), enquanto que nos 

de clima tropical, essas variações são menos claras ocorrem no final do outono e início 

do inverno (CHEE-SIENG , 2012).Portanto, os vírus não podem ser explicados 

isoladamente sem considerar os fatores climáticos locais (WELLIVER, 2009). 

A atividade sazonal é mais fortemente observada nas epidemias anuais pelo VSR 

e pouco influenciada pelos vírus Inf, VPIH e Adv, sendo que este occorre 

esporadicamentente e não tem nenhuma tendência sazonal (MURRAY, 2012). VMPH e 

Inf costumam causar picos de epidemia no inverno (BIACCHESI, 2003; BABCOCK, 

2008; SULLIVAN, 2010; ARNOTT, 2011) e o VPIH III, na primavera e no verão 

(HALL, 2001). A maioria dos casos de VSR está associada ao maior número de dias de 

chuva e a menor precipitação da mesma (MURRAYEL, 2012). A temperatura ideal é 

em torno de 4ºC e acima de 37ºC, o vírus é praticamente inativo (OMER, 2008). 

DONALDSON, 2006, percebeu que um acréscimo de 1ºC na temperatura média anual 

diminui o período de casos de patógeno em 3,1 semanas.( DONALISI et al, 2006). O 
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aumento da pressão atmosférica pode acarretar menor dispersão de partículas virais e, 

consequentemente, maior inatividade das mesmas (COLLINS, 1999).  

O VSR pertence à família Paramixoviridae e possui dois sorotipos: A 

(predominante) e B. Considerado um patógeno nosocomial, cuja transmissão pode ser 

por contato com secreção nasal ou ocular contaminada pelo vírus. Altas concentrações 

de anticorpos maternos parecem proteger contra a infecção em lactentes. Indivíduos 

com deficiência de células T costumam apresentar formas mais graves e prolongadas da 

doença (MCCARTHY, 2003). 

De acordo com a OMS, para o ano de 2011, o vírus VSR é responsável por cerca 

de 60 milhões de infecções com 160.000 mortes anuais em todo o mundo. Nos Estados 

Unidos (EUA) estimam-se 55.000 a 125.000 hospitalizações e 250 a 500 mortes 

associadas a ele por ano. (SHAY, 1999; HALL, 2009;). Pode provocar infecções de 

repetição, durante a vida toda, evoluindo para complicações graves em alguns casos, 

principalmente, em crianças muito pequenas e em adultos (CAMARA, 2004; 

CARROLL, 2012). 

 A maioria dos estudos epidemiológicos brasileiros revela a alta incidência da 

infecção pelo VSR (MIYAO, 1999; STRALIOTTO, 2002; STRALIOTTO, 2004; 

THOMAZELLI, 2007; BONFIM, 2008; COSTA, 2009; NASCIMENTO, 2010; 

SALOMÃO, 2011) e os dados de hospitalização por bronquiolite, a principal 

manifestação clínica da doença, revelando que a carga da doença no nosso país é 

semelhante se aos relatos mundiais (SUS, 2011; VIEIRA, 2011). No Paraná, em 2007, 

um estudo percebeu uma prevalência de 85% de vírus respiratórios, predominando o 

VSR (54%) entre crianças com IRB e idade inferior a  que  3 anos (DA SILVA, 2013). 

Em São Paulo , em 1996, outro estudo analisou 201 crianças cuja faixa etária variou 

desde o nascimento até os 15 anos incompletos, sendo que 126 delas apresentaram IRB 

e 75 outras patologias. Dentre as 126 crianças, 71(56,4%) apresentaram vírus 

respiratórios, sendo mais frequente o VSR (52,4%) (MIYAO, 1999). 

Alguns fatores de risco são observados nas hospitalizações pelo VSR e são 

diretamente proporcionais à gravidade do quadro, como a prematuridade, as 

cardiopatias congênitas (CC) e Doença Pulmonar Crônica da Prematuridade (DPCP). A 

prematuridade é o principal deles e está associado ao aumento do risco por diminuições 

tanto da imunidade quanto do calibre das vias aéreas (, CARBONELL-ESTRANY,  

QUERO, 2001; LIESE, 2003). 
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As CC, por provocarem hiperreatividade vascular pulmonar e hipertensão 

pulmonar, acabam contribuindo para a gravidade do quadro. Os portadores de CC 

podem apresentar uma taxa de admissão hospitalar três vezes maior que a da população 

sem comorbidades, internação em Centro de Terapia Intensiva (CTI) duas a cinco vezes 

mais frequentes, requerer três vezes mais ventilação mecânica e possuírem 

hospitalização mais prolongada, com mortalidade de 3,4% comparada a uma taxa  de 

0,5% na população previamente sadia (MAC DONALD , 1982, MOLER ,1992; 

MEDRANO, 2007). A DPCP leva à necessidade de suplementação de oxigênio e outras 

terapias medicamentosas. Muitos estudos demonstram uma maior susceptibilidade de 

lactentes com tal patologia em desenvolver infecções graves pelo VSR (CARPENTER, 

2004), necessitando mais frequentemente de CTI, de mais tempo em ventilação 

mecânica, e maior prolongamento da hospitalização (BUCKINGHAM, 2001). 

Aproximadamente 70% das crianças tiveram uma infecção por VSR com 1 ano 

de idade e 100% com menos de 2 anos. A resposta do hospedeiro a este vírus varia 

bastante, e inclui infecções do trato respiratório superior, bronquiolite típica (com 

crepitações, e não sibilos) e bronquite asmática induzida por VSR (CANE, 2001;  

MACKAY, 2008). O VSR foi o patógeno mais frequentemente encontrado nos 

pacientes sem história de sibilância e/ou asma; enquanto o VRH, naqueles com história 

de sibilância e/ou asma.  Assim, estima-se que estes 2 vírus apresentem o papel mais 

importante na  associação vírus-sibilância  dentre todos os virus responsáveis pelas IR 

(FUJITSUKA 2011). 

O VRH pertence à família Picornaviridae e ao gênero Enterovírus. Existem 3 

espécies, VRH A, VRH B e VRH C. Geralmente,  são mais associadas às doenças 

respiratórias agudas, principalmente as IRB, exceto o sorotipo B (BOCHKOV, 2012). 

Na literatura atual, o tipo C é o mais encontrado em episódios de sibilância e 

exacerbação da asma em lactentes e crianças menores (TURNER, 2007; 

KHETSURIANI, 2008), como também está associado a sintomas severos em lactentes e 

adultos imunocomprometidos, à bronquiolite e à gripe (LAU, LAMSON, 2006; 

MCERLEAN, 2007). Além disso, os estudos não demonstraram  variações clínicas  

significativas entre as infecções somente por VHR C e coinfecções com este. (LAU, 

2007; MILLER, LOUIE, 2009). 

O VMPH, descoberto em 2011, inclue-se na família Paramixoviridae e ao 

gênero Metapneumovirus. É etiologia de infecções respiratórias em qualquer idade, 
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sobretudo, em crianças menores de cinco anos de idade (CALVO, 2007; DA SILVA, 

2008). Há 2 tipos (A e B) e vários subtipos (BIACCHESI,  2003;  ARNOTT,  2011). 

 É raro em idosos (1 a 2% dos pacientes sintomáticos e 0 a 2% nos 

assintomáticos) (FALSEY, 2003). Nas crianças, representa 1 a 5 % das IRB infantis, 

sendo a segunda causa mais comum de bronquiolite na infância, superado apenas pelo 

VSR (BOIVIN, VAN DEN HOOGEN, FREYMOUTH, 2003; LAHAM, 2004; 

CHANO, SASAKI, 2005; KAHN, 2006; APOSTOLI, 2011).  

Pode também estar relacionada à exacerbação da asma, otite média, pneumonia 

adquirida na comunidade e gripe (CUEVAS, 2003; FARHA, 2005; DONALDSON, 

DONALISIO, ESPER, FÉ  2006; CALVO, DARE,  DO CARMO, GAYNOR,  2007; 

COSTA,2008 ; DA SILVA, 2008; GAGLIARDI 2009; DEBUR, 2010; GOES,  2011), 

provocando sintomas  como tosse e dor de garganta em adultos e idosos. Neste último 

grupo, sibilos e dispnéia são mais comuns (FALSEY, 2003; BOIVIN, LOUIE; 2007; 

SLOOTS, 2008), como também tendem a ser menos graves que os provocados pelo 

VSR e Inf (FALSEY, 2003).Alguns fatores de risco são atribuidos ao VMPH, como 

cardiopatias crônicas, imunodeficiências e institucionalização (JARTTI, 2011). 

O inf A é responsável por pandemias ao longo do tempo cuja mortalidade tem 

sido alta em adultos jovens. Pandemias recentes foram atribuídas aos genotipos H1N1 e 

H3N2, como a que ocorreu em 2009, a qual foi associada a uma cepa altamente 

contagiosa do H1N1(SUBBARAO, 1998; FOWLKES, 2009.). Nos EUA, houve uma 

prevalência de 12 mortes/100.000 pessoas provocadas pelo H1N1, das quais somente 

9% corresponderam a maiores de 65 anos (FOWLKES, 2009) e a idade dos 

hospitalizados variou entre 19 meses e 51 anos, com 18% deles menores de 5 anos 

(JAIN,  PEREZ, 2009). Na Inglaterra, houve taxa de mortalidade infantil de 6/100.000 

pessoas entre junho de 2009 e março de 2010, na qual mais comum em menores de 1 

ano de vida e com patologias severas(SACHEDINA, 2010). 

Os sintomas causados pelo inf A, em geral, variam desde manifestações 

respiratórias típicas (tosse, febre, dor de garganta) àquelas provocadas por pneumonia 

viral primária, resultando em insuficiência respiratória, Síndrome Aguda Respiratória 

em Adultos (SARA), falência múltipla dos órgãos e óbito, principalmente, em 

indivíduos com comorbidades (PEREZ, 2009). Geralmente, a sintomatologia é rara em 

idosos (SULLIVAN, 2010; BABCOCK, 2008) devido, possivelmente, ao fato de que 

aquele grupo seja imunizado por anticorpos durante infecções prévias ao longo da vida 

(SUBBARAO, 1998; ZIMMER, FOWLKES 2009). Coinfecções são raras, sendo 



16 
 

encontrada, na França, a taxa de 13,2% dos casos de Inf A H1N1 associados ao VSR 

entre 2009 e 2010. 

Os VCoH incluem os sorotipos 229E, OC43, NL63 e HKU1, estes 2 últimos 

considerados emergentes em 2005 e 2006 (TYRRELL, 1965;  MCINTOSH, 1969; 

WOO, 2003; FOUCHIER, VAN DER HOEK, 2004; LEE,  2007; VAN DER HOEK, 

2004; WOO, 2005). Todos os genotipos podem acometer indivíduos de qualquer idade 

(ALLANDER, 2005), incluindo casos fatais em idosos. Diarréia e dores abdominais 

podem ocorrer, mas os sintomas são tipicamente respiratórios (TYRRELL, 1965; 

MCINTOSH, 1969;  KAPIKIAN, 2007; SPLETE, 2009). Estudos na China analisaram 

taxas de 2,6% a 3,8% da cepa NL63 entre crianças internadas e perceberam causas além 

de infecções respiratórias agudas, como exacerbação da asma, convulsões febris, 

sibilância e febre alta (CHIU, 2005; JIN, 2011).  

Na literatura, encontram-se coinfecções da cepa NL63 com outros VHCo, VSR, 

VMPH, Inf e VPIH (DARE, 2007; MINOSSE, WU, 2008; JIN, 2011  ). O genotipo 

HKU1 é muito comum em crianças com comorbidades (ESPER, 2003; VABRET, 

WOO, 2005; KUPFER, 2007) e costuma provocar sintomas respiratórios típicos 

(rinorréia, febre, aumento dos ruídos hidroaéreos) (ESPER, 2003). Na China, 

constataram-se associações daquele genotipo com bronquiolite, pneumonia, 

broncoespasmo e exacerbação da asma (LAU, 2006; XIAO, 2012). Existem 4 tipos de 

VboH:1, 2, 3 e 4(ARTHUR, 2009; KAPOOR, 2010 ). 

Estima-se uma prevalência mundial do VCoH em torno de 1,5% a 2,1%,  com 

predomínio de idade entre 6 e 48 meses (KESEBIR, 2006; ALLANDER, FRY, 

MAGGI,  2007; SODERLUND-VENERMO, 2009 GHIETTO, 2012; ALLANDER, 

2005; ALLANDER, BASTIEN, 2007 ). Trata-se de um patógeno que pouco acomete 

idosos, associa-se às infecções respiratórias baixas e altas (KESEBIR, SODERLUND-

VENERMO, 2006; FRY, MAGGI, 2007; LAHTI, 2009), podendo ser encontrado 

também em fezes de 1,9% de crianças com ou sem sintomas gastrointestinais ou 

respiratórios (Lee, Vicente, 2007;  Cheng, 2008;  Arthur,  Lahti,  2009), assim como em 

águas fluviais e de esgoto(Blinkova, Hamza,   2009). 

Vários estudos consecutivos perceberam que o vírus pode persistir na 

nasofaringe por meses (VON LINSTOW, 2008; BLESSING, 2009) e que mais de 94% 

dos adultos têm anticorpos contra o mesmo (KAHN, LINDNER, 2008).  Além disso, 

casos assintomáticos são mais frequentes (VON LINSTOW, 2008; BLESSING, 2009; 

MARTIN, 2010) e há alta porcentagem de coinfecções com VRH, ADV, VSR, 
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Streptococo spp. e Mycoplasma pneumoniae (CHOI, ESPOSITO, 2006; ALLANDER, 

2007; CALVO, CHRISTENSEN,  2008; JIN, LIU, 2011; GHIETTO, 2012 ). 

Atualmente, 17 vírus foram testados em crianças com pneumonia adquirida na 

comunidade durante a fase aguda da doença e percebeu-se predomínio de VboH , 

perdendo apenas para VSR e HRV(ESPOSITO, 2012). 

Os EV foram descobertos recentemente entre 2008 e 2010 e há 6 

genotipos(EV104, EV105, EV106, EV107, EV108 E EV109) (PIRALLA, 2010). A 

faixa etária predominante é entre 2 e 62 anos, sobretudo, em indivíduos com patologia 

de base. O genotipo EV104 tem sido associado às rinofaringites crônicas cujos 

indivíduos acometidos apresentam sintomas respiratórios, como rinorréia, febre e 

sibilos. Detectou-se o genotipo EV109 em 1,6 % das crianças com gripes em 

Managua(Nicarágua), mas a prevalência mundial não é conhecida (Debiaggi, 

Pankovics,  2012).  

São identificados 3 sorotipos doVPIH: I,II e III. O Sorotipo I provoca epidemias 

mais definidas e com maior número de casos de crupe do que bronquiolite aguda a cada 

2 anos, enquanto o Sorotipo II causa epidemias pouco definidas, que surgem geralmente 

após as Sorotipo I. Geralmente, o VPIH tem padrão semelhante ao VSR, mas com taxa 

de internação (HALL, 2001) e acomete predominantemente o trato respiratório superior. 

o genotipo III pode provocar bronquiloite aguda e pneumonia , sobretudo, nos primeiros 

6 meses de vida, com uma frequência inferior à observada pelo VSR(WERTHER, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

CARVALHO, M. C. N. Infecções de Vias Aéreas Inferiores. In: LOPEZ, F. A; 

CAMPOS, D. J. Tratado de Pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 2. ed. São 

Paulo: Manale, v. 2, p. 1169-1173, 2010. 

MORICE, A.H., et al. The diagnosis and management of chronic in cough. Eur Resp J, 

v. 24, p. 481-92, 2004. 

BOUSSO, A; LOTUFO, J. P. B. In: MARCONDES, et al. Pediatria Básica: Pediatria 

Clínica especializada. 9. ed.  São Paulo: Sarvier, v .3, p .191-193 , 2004. 

GOODMAN, M. Sibilância, bronquiolite e bronquite. In:  NELSON; ROBERT M.; 

KLIEGNAN, et al. Tratado de Pediatria. 18. ed. , Rio de Janeiro: Elsevier, v. 2 , p. 

1779-1780, 2009. 

CHAPMAN, R. S., et al. The epidemiology of tracheobronchitis in pediatric practice. 

Am J Epidemiol, v. 114, p786-97, 1981. 

PARROTT R.H., et al. Epidemiology of respiratory syncytial virus infection in 

Washington, DC. II. Infection and disease with respect to age, immunologic status, race 

and sex. AM J Epidemiol, v. 98, p.289-300, 1973. 

HOLMAN, R.C; Shay D.K., CURNS A.T.; LINGAPPA J.R. , ANDERSON,  L. J. Risk 

factors for bronchiolitis-associated deaths among infants in the United States.  Pediatric 

Infect Dis J., v. 22, p.483-90, 2003. 

 LEADER, S; KOHLHASE, K. Recent trends in severe respiratory syncytial virus 

(RSV) among US infants, 1997 to 2000.  J  Pediatr. , v.143, p. 127-132, 2003. 

 DE CARVALHO, W. B. ; JOHNSTON, C.; FONSECA,  M. C. Bronquiolite aguda, 

uma revisão atualizada. Rev. Assoc. Med. Bras, v. 53(2), p 182-8, 2007. 

SHAY D. K.; HOLMAN, R. C, NEWMAN, RD, LIU, L. L, STOUT, J. W, 

ANDERSON L. J. Bronchiolitis- associated hospitalizations among US children, 1980-

1996. Jama, v. 282, p.1440-6, 1999.  

CARROLL, K. N; GEBRETSADIK, T.; MINTON, P., et al. Influence of maternal 

asthma on the cause and severity of infant acute respiratory tract infections. J Allergy 

Clin Immunol, v. 129, p. 1236, 2012. 

Organización Panmericana de La Salud. Programa AIEPI. Diagnóstico y tratamient de 

enfermidades prevalentes graves de la infância 0-5 ãnos. 2 ed. Washington, D.C., 

OPS/PALTEX, p. 33-7, 2004. 



19 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica. Secretaria de 

Vigilância em Saúde ,7 ed ,Brasília, 2009. 

LONG, S. S. Coqueluche ou Pertussis (Bordetella pertussis e Bordetella para 

Pertussis). In: NELSON; ROBERT M.; KLIEGNAN, et al. Tratado de Pediatria, 18. 

ed. , Rio de Janeiro: Elsevier, v. 2 , p. 1180-1181, 2009. 

WILLIAMS, B. G.; GOUWS, E;  BOSCHI-PINTO, C. et al. Estimates of world-wide 

distribution of child deaths from acute respiratory infections. Lancet Infect Dis, v. 2, 

p.25–32, 2002. 

RUDAN, I.;  ARIFEEN, S.; BHUTTA, Z. A, et al  and the WHO/CHNRI Expert Group 

on Childhood Pneumonia. Setting research priorities to reduce global mortality from 

childhood pneumonia by 2015. PLoS Med, v. 8:, p.e1001099, 2011. 

LIU, L.; JOHNSON, H. L.; COUSENS, S., et al for the Child Health Epidemiology 

Reference Group of WHO and UNICEF. Global, regional, and national causes of child 

mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000. Lancet, 

v. 379, p. 2151–61, 2012. 

UNICEF. Levels and trends in child mortality, estimates developed  by the UN 

Interagency Group for Child Mortality Estimation. New York: UNICEF, 2012. 

FENG, X. L. ; THEODORATOU, E.; LIU L, et al. Social, economic, political and 

health system and program determinants of child mortality reduction in China between 

1990 and 2006: a systematic analysis. J Glob Health, v. 2, p. 10405, 2012. 

THURNHAM, M;  MWANIKI,  D. L. ; DE WAGT, A. Micronutrients in childhood 

and the influence of subclinical inflammation. Proc Nutr Soc, v. 64, p. 502–509, 2005. 

TOMKINS, A . Assessing micronutrient status in the presence of inflammation.  J 

Nutr, v. 133, p. 1649-1655,  2003. 

BHUTTA, Z. A. , AHMED, T., BLACK, R. E. , et al. And The Maternal And Child 

Undernutrition Study Group. What works? Interventions for maternal and child 

undernutrition and survival. Lancet, v.  371, p. 417–40, 2008. 

YAKOOB, M.Y., THEODORATOU, E., JABEEN, A. et al. Preventive zinc 

supplementation in developing countries: impact on mortality andmorbidity due to 

diarrhea, pneumonia and malaria. BMC Public Health, v. 11 (suppl 3), p. 23, 2011. 

GILANI, Z.; KWONG, Y.D.;  LEVINE,  O. S. , et al. A literature review and survey of 

childhood pneumonia etiology studies: 2000–2010. Clin Infect Dis, v. 54, p. 102–08, 

2012. 



20 
 

WONODI, C. B., DELORIA-KNOLL, M.; FEIKIN, D. R., et al for the Pneumonia 

Methods Working Group and PERCH Site Investigators. Evaluation of risk factors for 

severe pneumonia in children: the Pneumonia Etiology Research for Child Health study. 

Clin Infect Dis, v. 54, p. 124–31, 2012. 

JOHNSTON,  I.,; STRACHAN,  D.P.;  ANDERSON,  H. R. Effect of pneumonia and 

whooping cough in childhood on adult lung function. N Engl J Med, v. 338, p.  581–

87, 1998. 

MADHI, S. A.; DE WALS, P.; GRIJALVA, C. G., et al. The burden of childhood 

pneumonia in the developed world: a review of the literature. Pediatr Infect Dis J, 

2012. 

SLOOTS,  T. P.;  MCERLEAN,  P. ;  SPEICHER,  D. J.  et al.  Evidence of human 

coronavirus HKU1 and human bocavirus in Australian children. J Clin Virol, p. 35, p. 

99-102, 2006. 

MONTO, A. S. Occurrence of respiratory virus: time, place and person. Pediatr Infect 

Dis J, v.23(1 Suppl), p. 58–64, 2004. 

FABBIANI, M.; TERROSI, C.; MARTORELLI, B.et al.  Epidemiological and clinical 

study of viral respiratory tract infections in children from Italy. J Med Virol. ,v. 81(4), 

p. 750–6, 2009. 

 WOO, P. C.; LAU,  S. K. ; CHU, C. M. et al. Characterization and complete genome 

sequence of a novel coronavirus, coronavirus HKU1, from patients with pneumonia. J 

Virol, v. 79, p. 884–895, 2005. 

VAN DER HOEK, L.; PYRC, K.; JEBBINK, M. F. et al. B. Identification of a new 

human coronavirus. Nat Med, v.10, p. 368–373; 2004. 

ALLANDER, T.; ANDREASSON, K.; GUPTA, S. et al. Identification of a third human 

polyomavirus. J Virol, v.81, p. , 4130–4136, 2007. 

ALLANDER, T.; TAMMI, M. T.; ERIKSSON, M.; BJERKNER, A.; TIVELJUNG-

LINDELL, A.;  ANDERSSON, B. Cloning of a human parvovirus by molecular 

screening of respiratory tract samples. Proc Natl Acad Sci U S A, v. 102, p. 12891–

12896, 2005. 

GAYNOR,  A. M.; NISSEN,  M. D. ; WHILEY,  D. M. et al. Identification of a novel 

polyomavirus from patients with acute respiratory tract infections. PLoS Pathog, v. 3, 

p. 64, 2007. 

 MAHONY JB. Detection of respiratory viruses by molecular methods. Clin Microbiol 

Rev , v. 21, p.716–747,  2008. 



21 
 

YOZWIAK, N. L.; SKEWES-COX, P.; GORDON, A. et al. Human enterovirus 109: a 

novel interspecies recombinant enterovirus isolated from a case of acute pediatric 

respiratory illness in Nicaragua. J Virol, v.  84, p. 9047–9058, 2010. 

PIERANGELI, A.; GENTILE,  M.; DI MARCO,  et al. A typing by molecular 

techniques  of respiratory viruses in children hospitalized for acute respiratory infection 

in Rome,  Italy. J Med Virol, p. 79(4), v. 463-8, 2007. 

KUSEL, M.M.;  DE KLERK,  N. H. ; KEBADZE,  T. et al. Early-life  respiratory viral 

infections, atopic sensitization, and risk of subsequent development of  persistent 

asthma. J Allergy Clin Immunol, v. 119(5),  p. 1105-10, 2007. 

BUSSE , W.W.;  LEMANSKE ,R.F.; GERN,  J.E. Role of viral respiratory infections in 

asthma and  asthma exacerbations. Lancet, v. 376(9743), p. 826-34, 2010. 

GERN,  J. E. Mechanisms of virus-induced asthma. J Pediatr. , v. 142(2 Suppl), p.9-

14, 2003. 

ROSENTHAL, L. A.;  AVILA,  P. C. ; HEYMANN,  P.W. et al. Infections and Asthma 

Committee, Environmental and Occupational Respiratory Diseases Interest Section, 

American Academy of Allergy, Asthma & Immunology: Viral  respiratory tract 

infections and asthma: the course ahead. J Allergy Clin Immunol, v. 125(6), p.1212-7, 

2010.  

WELLIVER, R. The relationship of meteorological conditions to the epidemic activity 

ofrespiratory syncytial virus. Paediatr Respir Rev, v. 10(Suppl 1), p.6–8, 2009. 

YUSUF, S. et al. The relationship of meteorological conditions to the epidemic activity 

of respiratory syncytial virus. Epidemiol Infect, v. 135, p.1077–1090, 2007. 

SHAMAN, J.; KOHN, M. Absolute humidity modulates influenza survival, 

transmission, and seasonality. Proc Natl Acad Sci U S A, v.   106, p. 3243–3248, 2009. 

 LOH, T. P.;  LAI,  F. Y.; TAN,  E. S.; et al. Correlations between clinical illness, 

respiratory virus infections and climate factors in a tropical paediatric  population. 

Epidemiol Infect, v. 139, p. 1884–1894, 2011. 

CANNELL,  J. J.; VIETH, R.; UMHAU,  J. C.;  HOLICK, M. F.; GRANT, W. B; 

MADRONICH, S.  et al. Epidemic influenza and vitamin D. Epidemiol Infect , v. 134, 

p. 1129–1140, 2006. 

CHEE-SIENG, K. et al. Epidemiology and seasonality of respiratory viral infections in 

hospitalized children in Kuala Lumpur, Malaysia: a retrospective study of 27 years. 

BMC Pediatrics, v. 12, p.30-59, 2012. 



22 
 

BIACCHESI,  S.; SKIADOPOULOS,  M. H.;  BOIVIN,  G. et al. Genetic diversity  

between human metapneumovirus subgroups. Virology, v.  315, p. 1-9, 2003. 

BABCOCK,  H. M.;  MERZ,  L.R.;  DUBBERKE, E. R.;  FRASER, V. J. Case-control 

study of clinical features of influenza in hospitalized patients.  Infect Control Hosp 

Epidemiol , v. 29:, p. 921-6, 2008. 

SULLIVAN, S. J.;  JACOBSON,  R. M.;  DOWDLE,  W. R.;  POLAND,  G. A. 2009 

H1N1 Influenza. Mayo Clin Proc, v.  85, p.  64-76, 2010. 

HALL, C. B. Respiratory syncytial vírus and parainfluenza vírus. N Engl J Med., v. 

344, p. 1917-28, 2001. 

MURRAY,  E. L.;  KLEIN, M.; BRONDI, L. et al.  Rainfall, household crowding, and 

acute respiratory infections in the tropics. Epidemiol Infect, v. 140, p. 78–86, 2012. 

OMER, S. B.; SUTANTO,  A.;  SARWO,  H et al. Climatic, temporal, and geographic 

characteristics of respiratory syncytial virus disease in a tropical island population. 

Epidemiol Infect, v.  136, p. 1319–1327, 2008. 

DONALISIO, M. R.;  RUIZ, T.; CORDEIRO, R. Factors associated with influenza 

vaccination among elderly persons in southeast Brazil. Rev Saúde Pública, v. 40, p. 

115-9, 2006. 

COLLINS, C. H.; KENNEDY, D. A. Exposure, sources and route of infection. In: 

Kennedy DA, editors. Laboratory-acquired Infection: History, Incidence, Causes 

and Preventions. Oxford, UK; Butterworth-Heinemann, p. 38–53, 1999. 

MCCARTHY, C. A.; HALL, C. B. Respiratory syncytial vírus: concerns and control. 

Pediatr Rev, v. 24, p. 301-9, 2003. 

SHAY, D. K.; HOLMAN, R. C.;  NEWMAN, R. D et al. Bronchiolitis-associated 

hospitalizations among US children, 1980-1996. JAMA, v. 282, p. 1440-1446, 1999. 

CAMARA, A. A. ; SILVA, J. M. ;FERRIANI,  V. P. et al. Risk factors for wheezing in 

a subtropical environment: role of respiratory viruses and allergen sensitization. J 

Allergy Clin Immunol, v. 113, p. 551-7, 2004. 

MIYAO, C. R.; GILIO, A. E.; VIEIRA,  S. et al. Infecções virais em crianças internadas 

por doença aguda do trato respiratório inferior. J Pediatr (Rio J), v. 75, p. 334-44, 

1999. 

STRALIOTTO, S. M.; SIQUEIRA, M. M.;  MULLER, R. L. et al. Viral etiology of 

acute respiratory infections among children in Porto Alegre, RS, Brazil. Rev Soc Bras 

Med Trop, v. 35, p. 283-91, 2002. 



23 
 

COSTA, L. F.; YOKOSAWA, J. ; MANTESE, O. C. et al. Respiratory viruses in 

children younger than five years old with acute respiratory  disease from 2001 to 2004 

in Uberlândia, MG, Brasil. Mem Inst Oswaldo Cruz, v.101, p. 301-6, 2006. 

THOMAZELLI, L. M.; VIEIRA, S.; LEA, A. L. et al. Surveillance of eight respiratory 

viruses in clinical samples of pediatric patients in southeast Brazil. J  Pediatr. Rio J., v. 

83, p. 422-8, 2007. 

NASCIMENTO, M. S.; SOUZA, A. V.; FERREIRA, A. V. et al. High rate of viral 

identification and coinfections in infants with acute bronchiolitis. Clinics. Sao Paulo. v. 

65, p. 1133-7, 2010. 

BONFIM, C. M.; NOGUEIRA, M. L.; SIMAS, P. V. et al. Frequent respiratory 

pathogens of respiratory tract infections in children attending daycare centers. J 

Pediatr. Rio J.  v.87, p. 439-44, 2011. 

SALOMÃO, J.  J. B.; GARDINASSI , L. G.;  SIMAS, P. V.;  BITTAR,  C. O.; SOUZA 

,F. P.; RAHAL , P. et al. Human respiratory syncytial virus in children hospitalized for 

acute lower respiratory infection. J Pediatr. Rio J. v. 87, p. 219-24, 2011. 

BRASIL. Sistema Único de Saúde. Brasília, 2011. 

VIEIRA, S. E. et al. Clinical patterns and seasonal trends in respiratory syncytial virus 

hospitalizations in São  Paulo, Brazil. Ver Inst Med Trop. S Paulo.  V. 43(3), p. 125-

131, 2001. 

DA SILVA, E. R., et al. Severe lower respiratory tract infection in infants and toddlers 

from a non-affluent population: viral etiology and co-detection as risk factors. BMC 

Infectious Diseases v.13, p. 41-70, 2013. 

CARBONELL-ESTRANY, X.; QUERO, J. Hospitalization rates for respiratory 

syncytial virus infection in premature infants born during two consecutive seasons. 

Pediatr Infect Dis J, v. 20(9),p. 874-879, 2001. 

LIESE, J. G.; GRILL, E.; FISCHER, B. et al. Incidence and risk factors of respiratory 

syncytial virus-related hospitalizations in premature infants in Germany. Eur J Pediatr, 

v. 162, p. 230-236, 2003. 

MAC DONALD, N. E.;  HALL,  C. B.; SUFFIN, S. C. et al. Respiratory syncytial viral 

infection in infants with congenital heart disease. N Engl J Med, v. 307, p. 397-400, 

1982. 

MOLER, F. W.; KHAN, A. ; MELIONES, J. N. et al. Respiratory syncytial virus 

morbidity and mortality estimates in congenital heart disease patients: a recent 

experience. Crit Care Med, v. 20, p. 1406-1413, 1992. 



24 
 

MEDRANO, C.; GARCIA-GUERETA, L.; GRUESSO, J. et al. Respiratory infection in 

congenital cardiac disease. Hospitalization in Young children in Spain during 2004 and 

2005: the CIVIC Epidemiologic Study. Cardiol Young., v. 17, p. 360-71, 2007. 

CARPENTER, T. C.; STENMARK, K. R. Predisposition of infants with chronic lung 

disease to respiratory syncvirus-induced respiratory failure: a vascular hypothesis. 

Pediatr Infect Dis J, v. 23(suppl 1), p.S33-S40, 2004. 

BUCKINGHAM, S. C.; QUASNEY, M. W.; BUSH, A. J. et al. Respiratory syncytial 

virus infections in pediatric intencare unit: clinical characteristics and risk factors for 

adverse outcomes. Pediatr Crit Care M, v.2, p. 318-323, 2001. 

CANE, P. A. Molecular epidemiology of respiratory syncytial virus. Rev Med Virol , 

v. 11(2), p. 103-16, 2001. 

MACKAY, I. M. Human rhinoviruses: the cold war’s resume. J Clin Virol , v. 42(4), p. 

297-320, 2008. 

FUJITSUKA, A. et al. A molecular epidemiological study of respiratory viruses 

detected in Japanese children with acute wheezing illness. BMC Infectious Diseases, 

v.11, p. 168 -196, 2011. 

BOCHKOV, Y. A.; GERN, J. E. Clinical and molecular features of human rhinovirus 

C. Microbes Infect, v. 14, p. 485–494, 2012. 

TURNER, R. B. Rhinovirus: more than just a common cold virus. J Infect Dis. v.195, 

p. 765-6, 2007. 

KHETSURIANI, N.; LU,  X.; TEAGUE, W. G. et al. Novel human rhinoviruses and 

exacerbation of asthma in children. Emerg Infect Dis , v. 14, p. 1793–1796, 2008. 

LAU, S. K.; WOO, P. C.; YIP, C. C. et al: Coronavirus HKU1 and other coronavirus 

infections in Hong Kong. J Clin Microbiol, v. 44, p. 2063–2071, 2006. 

LAMSON, D.; RENWICK, N.; KAPOOR, V.; LIU, Z. et al. MassTag polymerase-

chain-reaction detection of respiratory pathogens, including a new rhinovirus genotype, 

that caused influenza-like illness in New York State during 2004–2005. J Infect Dis, v. 

194, p. 1398–1402, 2006. 

MCERLEAN, P.;  SHACKELTON, L. A.; LAMBERT, S. B. et al. Characterization of 

a newly identified human rhinovirus, HRV-QPM, discovered in infants with 

bronchiolitis. J Clin Virol ,v. 39, p. 67–75, 2007. 

MILLER, E. K. et al. A novel group of rhinoviruses is associated with asthma 

hospitalizations. J Allergy Clin Immunol , v.123, p. 98–104, 2009. 



25 
 

LOUIE, J. K. et al. Rhinovirus associated with severe lower respiratory tract infections 

in children. Pediatr Infect Dis J, v. 28, p. 337–339, 2009. 

FALSEY, A. R.;  ERDMAN,  D.; ANDERSON,  L. J. et al. Human  metapneumovirus 

infections in young and elderly adults. J Infect Dis v. 187, p.  785-90, 2003. 

BOIVIN, G. et al, P. Human metapneumovirus infections in hospitalized children. 

Emerg Infect Dis , v. 9, p. 634–640, 2003. 

SASAKI, A. et al. Prevalence of human metapneumovirus and influenza virus 

infections among Japanese children during two successive winters. Pediatr Infect Dis 

J, v.24, p. 905–908, 2005. 

LAHAM, F. R. et al. Differential production of inflammatory cytokines in primary 

infection with human metapneumovirus and with other common respiratory viruses of 

infancy. J Infect Dis , v. 189, p. 2047–2056, 2004. 

FREYMOUTH, F.;  VABRET,  A.; LEGRAND, L. et al. Presence of the new human 

metapneumovirus in French children with bronchiolitis. Pediatr Infect Dis J, v. 22, p. 

92–94, 2003. 

CHANO, F.;  ROUSSEAU, C.; LAFERRIERE, C. et al. Epidemiological survey of 

human metapneumovirus infection in a large pediatric tertiary care center. J Clin 

Microbiol , v. 43, p. 5520–5525, 2005. 

KAHN, J. S. Epidemiology of human metapneumovirus. Clin Microbiol Rev,  

v. 19, p. 546–557, 2006. 

APOSTOLI,  P.;  ZICARI, S.;  LO PRESTI,  A. et al. Human metapneumovirus-

associated hospital admissions over five consecutive epidemic seasons: evidence for 

alternating circulation of different genotypes. J Med Virol v. 84, p. 511–516, 2011. 

ESPOSITO, S. Management of community-acquired pneumonia in infants and children 

older than 3 months. Clin Infect Dis , v. 54, p. 884–885, 2011. 

BOIVIN, G.; ABED, Y.; PELLETIER, G. et al. Virological features and clinical 

manifestations associated with human metapneumovirus: a new paramyxovirus 

responsible for acute respiratory-tract infections in all age groups. J Infect Dis, v. 186, 

p. 1330–1334, 2002. 

JARTTI,  T.;  VAN DEN HOOGEN,  B.;  GAROFALO, R. P. et al. Metapneumovirus 

and acute wheezing in children. Lancet, v. , 360, p. 1393–1394, 2002. 

SCHILDGEN, O.; GEIKOWSKI, T.; GLATZEL, T.; SCHUSTER, J.; SIMON, A. 

Frequency of human metapneumovirus in the upper respiratory tract of children with 

symptoms of an acute otitis media. Eur J Pediatr , v. 164, p. 400–401, 2005. 



26 
 

SUZUKI, A.; WATANABE, O.; OKAMOTO, M. et al. M.; NISHIMURA, H. 

Detection of human metapneumovirus from children with acute otitis media. Pediatr 

Infect Dis J 24:655–657, 2005. 

HEIKKINEN, T.; OSTERBACK, R.; PELTOLA, V. et al. Human  metapneumovirus 

infections in children. Emerg Infect Dis, v. 14, p. 101–10, 2008. 

SUBBARAO, K.; KLIMOV, A.; KATZ, J. et al. Characterization of an avian influenza 

A (H5N1) virus isolated from a child with a fatal  respiratory illness. Science, v. 279, p. 

393-6, 1998. 

FOWLKES, A. L.; ARGUIN, P.; BIGGERSTAFF, M. S. et al. Epidemiology of2009 

Pandemic Influenza A (H1N1) Deaths in the United States, April-July 2009. Clin Infect 

Dis, v. 52(Suppl 1), p. S60-8, 2011. 

JAIN, S. et al.  Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in the United States, 

April-June 2009. N Engl J Med, v. 361, p. 1935–1944, 2009. 

PEREZ, P. et al. Pneumonia and respiratory failure from swine-origininfluenza A 

(H1N1) in Mexico. N Engl J Med, v. 361, p. 680–689, 2009. 

SACHEDINA,  N.; DONALDSON, L. J. Paediatric mortality related to 

pandemicinfluenza A H1N1 infection in England: an observational population based 

study. Lancet , v. 376, p. 1846–1852, 2010. 

ZIMMER, S. M.; BURKE, D. S. Historical perspective-emergence of influenza A 

(H1N1) viruses. N Engl J Med, v. 361, p.  279-85, 2009. 

MCINTOSH, K. et al. Antigenic relationships among the coronaviruses of man and 

between human and animal coronaviruses. J  Immunol , v. 102, p. 1109-18, 1969. 

TYRRELL,  D. A. J. ;  BYNOE, M. L. Cultivation of a novel common cold virus  in 

organ cultures. BMJ , v. 1, p. 1467-70, 1965. 

PYRC, K.;  BERKHOUT, B.; VAN DER HOEK, L. The novel Human  Coronaviruses 

NL63 and HKU1. J Virol, v. 81, p. 3051-7, 2007. 

SPLETE,  H. Coronavirus adds respiratory symptoms. Pediatric News, v. 42, p. 12-13, 

2009. 

CHIU, S. S. et al. Human coronavirus NL63 infection and other coronavirus infections 

in children hospitalized with acute respiratory disease in Hong Kong, China. Clin 

Infect Dis, v. 40, p. 1721–1729, 2005. 

DARE,  R. K. et al. Human coronavirus infections in rural Thailand: a comprehensive 

study using real-time reverse-transcription polymerase chain reaction assays. J Infect 

Dis, v. 196, p. 1321–1328, 2007. 



27 
 

MINOSSE, C.  et al. Phylogenetic analysis of human coronavirus NL63 circulating in 

Italy. J Clin Virol, v. 43, p. 114–119, 2008. 

VABRET,  A. et al. Human coronavirus NL63, France. Emerg Infect Dis, v. 11p. 

1225–1229, 2005. 

KUPFER,  B. et al. Two cases of severe obstructive pneumonia associated with an 

HKU1-like coronavirus. Eur J Med Res, v. 12, p. 134–138, 2007. 

KESEBIR,  D, et al. Human bocavirus infection in young children in the United States: 

molecular epidemiological profile and clinical characteristics of a newly emerging 

respiratory virus. J Infect Dis, v. 194, p. 1276–1282, 2006. 

MAGGI F, et al. Human bocavirus in Italian patients with respiratory diseases. 

JClinVirol, v. 38, p. 321–325, 2007. 

SODERLUND-VENERMO,  M. et al. Clinical assessment and improved diagnosis of 

bocavirus-induced wheezing in children, Finland. Emerg Infect Dis, v.15, p. 1423–

1430, 2009. 

 LAHTI, E.; PELTOLA, V; WARIS, M. et al. Induced sputum in the diagnosis  of 

childhood community-acquired pneumonia. Thorax, v.  64, p. 252-7, 2009. 

MANNING, A. Epidemiological profile and clinical associations of human bocavirus 

and other human parvoviruses. J Infect Dis, v. 194, p. 1283–1290, 2006. 

PIRALLA,  A.;  ROVIDA,  F.; BALDANTI, F.; et al. Enterovirus genotype EV-104 in 

humans, Italy, 2008–2009. Emerg Infect Dis, v. 16, p. 1018–1021, 2010. 

DEBIAGGI, M. et al. Epidemiological, molecular and clinical features of Enterovirus 

109 infection in children and in adult stem cell transplant recipients. Virol J, v. 9, 

p.183, 2012. 

PANKOVICS, P. et al. Human enterovirus 109 (EV109) in acute paediatric respiratory 

disease in Hungary. Acta Microbiol Immunol Hung, v. 59, p. 285–290, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO  

CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA/REPORTS IN PUBLIC HEALTH (CSP) 

 

Forma e preparação de manuscritos 

 

Recomendamos aos autores a leitura atenta das instruções abaixo antes de submeterem 

seus artigos a Cadernos de Saúde Pública. 

1.CSP aceita trabalhos para as seguintes seções: 

1.1 Revisão: revisão crítica da literatura sobre temas pertinentes à Saúde Coletiva 

(máximo de 8.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.2 Artigos: resultado de pesquisa de natureza empírica, experimental ou conceitual 

(máximo de 6.000 palavras e 5 ilustrações); 

1.3 Comunicação Breve: relatando resultados preliminares de pesquisa, ou ainda 

resultados de estudos originais que possam ser apresentados de forma sucinta (máximo 

de 1.700 palavras e 3 ilustrações); 

1.4 Debate: artigo teórico que se faz acompanhar de cartas críticas assinadas por 

autores de diferentes instituições, convidados pelas Editoras, seguidas de resposta do 

autor do artigo principal (máximo de 6.000  palavras  e 5 ilustrações); 

1.5 Fórum: seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos coordenados entre si, de 

diferentes autores, e versando sobre tema de interesse atual (máximo de 12.000 

palavras no total). Os interessados em submeter trabalhos para essa seção devem 

consultar o Conselho Editorial; 

1.6 Perspectivas: análises de temas conjunturais, de interesse imediato, de importância 

para a Saúde Coletiva, em geral a convite das Editoras (máximo de 1.200 palavras). 

1.7 Questões Metodológicas: artigo completo, cujo foco é a discussão, comparação e 

avaliação de aspectos metodológicos importantes para o campo, seja na área de 

desenho de estudos, análise de dados ou métodos qualitativos (máximo de 6.000 

palavras e 5 ilustrações); 

1.8 Resenhas: resenha crítica de livro relacionado ao campo temático de CSP, 

publicado nos últimos dois anos (máximo de 1.200 palavras); 

1.9 Cartas: crítica a artigo publicado em fascículo anterior de CSP (máximo de 1.200 

palavras e 1 ilustração). 

2. Normas para envio de artigos 



29 
 

2.1 CSP publica somente artigos inéditos e originais, e que não estejam em 
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4. Fontes de financiamento 
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4.2 Fornecedores de materiais ou equipamentos, gratuitos ou com descontos, também 
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e país). 
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http://www.icmje.org/
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os autores devem declarar que a pesquisa não recebeu financiamento para a sua 

realização. 

5. Conflito de interesses 

5.1 Os autores devem informar qualquer potencial conflito de interesse, 

incluindo interesses políticos e/ou financeiros associados a patentes ou propriedade, 

provisão de materiais e/ou insumos e equipamentos utilizados no estudo pelos 

fabricantes. 

6. Colaboradores 

6.1 Devem ser especificadas quais foram as contribuições individuais de cada 

autor na elaboração do artigo. 

6.2 Lembramos que os critérios de autoria devem basear-se nas deliberações 

do ICMJE, que determina o seguinte: o reconhecimento da autoria deve estar baseado 

em contribuição substancial relacionada aos seguintes aspectos: 1. Concepção e projeto 

ou análise e interpretação dos dados; 2. Redação do artigo ou revisão crítica relevante 

do conteúdo intelectual; 3. Aprovação final da versão a ser publicada. Essas três 

condições devem ser integralmente atendidas. 

7. Agradecimentos 

7.1 Possíveis menções em agradecimentos incluem instituições que de alguma 

forma possibilitaram a realização da pesquisa e/ou pessoas que colaboraram com o 

estudo, mas que não preencheram os critérios para serem coautores. 

8. Referências 

8.1 As referências devem ser numeradas de forma consecutiva de acordo com a 

ordem em que forem sendo citadas no texto. Devem ser identificadas por números 

arábicos sobrescritos (p. ex.: Silva 1). As referências citadas somente em tabelas e 

figuras devem ser numeradas a partir do número da última referência citada no texto. 

As referências citadas deverão ser listadas ao final do artigo, em ordem numérica, 

seguindo as normas gerais dos Requisitos Uniformes para Manuscritos Apresentados a 

Periódicos Biomédicos. 
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autor(es). 

8.3 No caso de usar algum software de gerenciamento de referências bibliográficas (p. 

ex.: EndNote), o(s) autor(es) deverá(ão) converter as referências para texto. 

http://www.icmje.org/ethical_1author.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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9. Nomenclatura 

9.1 Devem ser observadas as regras de nomenclatura zoológica e botânica, 

assim como abreviaturas e convenções adotadas em disciplinas especializadas. 

10. Ética em pesquisas envolvendo seres humanos 

10.1 A publicação de artigos que trazem resultados de pesquisas envolvendo 

seres humanos está condicionada ao cumprimento dos princípios éticos contidos 

na Declaração de Helsinki (1964, reformulada em 1975, 1983, 1989, 1996, 2000 e 

2008), da Associação Médica Mundial. 

10.2 Além disso, deve ser observado o atendimento a legislações específicas (quando 

houver) do país no qual a pesquisa foi realizada. 

10.3 Artigos que apresentem resultados de pesquisas envolvendo seres humanos 

deverão conter uma clara afirmação deste cumprimento (tal afirmação deverá constituir 

o último parágrafo da seção Métodos do artigo). 

10.4 Após a aceitação do trabalho para publicação, todos os autores deverão assinar um 

formulário, a ser fornecido pela Secretaria Editorial de CSP, indicando o cumprimento 

integral de princípios éticos e legislações específicas. 

10.5 O Conselho Editorial de CSP se reserva o direito de solicitar informações 

adicionais sobre os procedimentos éticos executados na pesquisa. 

11. Processo de submissão online 

11.1 Os artigos devem ser submetidos eletronicamente por meio do sítio do 

Sistema de Avaliação e Gerenciamento de Artigos (SAGAS), disponível 

em: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. 

11.2 Outras formas de submissão não serão aceitas. As instruções completas para a 

submissão são apresentadas a seguir. No caso de dúvidas, entre em contado com o 

suporte sistema SAGAS pelo e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

11.3 Inicialmente o autor deve entrar no sistema SAGAS. Em seguida, inserir o nome 

do usuário e senha para ir à área restrita de gerenciamento de artigos. Novos usuários 

do sistema SAGAS devem realizar o cadastro em “Cadastre-se” na página inicial. Em 

caso de esquecimento de sua senha, solicite o envio automático da mesma em 

“Esqueceu sua senha? Clique aqui”. 

11.4 Para novos usuários do sistema SAGAS. Após clicar em “Cadastre-se” você será 

direcionado para o cadastro no sistema SAGAS. Digite seu nome, endereço, e-mail, 

telefone, instituição. 

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php


32 
 

12. Envio do artigo 

12.1 A submissão online é feita na área restrita de gerenciamento de 

artigos: http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php. O autor deve acessar a “Central 

de Autor” e selecionar o link “Submeta um novo artigo”. 

12.2 A primeira etapa do processo de submissão consiste na verificação às normas de 

publicação de CSP. 

O artigo somente será avaliado pela Secretaria Editorial de CSP se cumprir todas as 

normas de publicação. 

12.3 Na segunda etapa são inseridos os dados referentes ao artigo: título, título 

resumido, área de concentração, palavras-chave, informações sobre financiamento e 

conflito de interesses, resumos e agradecimentos, quando necessário. Se desejar, o 

autor pode sugerir potenciais consultores (nome, e-mail e instituição) que ele julgue 

capaz de avaliar o artigo. 

12.4 O título completo (nos idiomas Português, Inglês e Espanhol) deve ser conciso e 

informativo, com no máximo 150 caracteres com espaços. 

12.5 O título resumido poderá ter máximo de 70 caracteres com espaços. 

12.6 As palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5 no idioma original do artigo) 

devem constar na base da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

12.7 Resumo. Com exceção das contribuições enviadas às seções Resenha, Cartas ou 

Perspectivas, todos os artigos submetidos deverão ter resumo em Português, Inglês e 

Espanhol. Cada resumo pode ter no máximo 1.100 caracteres com espaço. 

12.8 Agradecimentos. Possíveis agradecimentos às instituições e/ou pessoas poderão 

ter no máximo 500 caracteres com espaço. 

12.9 Na terceira etapa são incluídos o(s) nome(s) do(s) autor(es) do artigo, respectiva(s) 

instituição(ões) por extenso, com endereço completo, telefone e e-mail, bem como a 

colaboração de cada um. O autor que cadastrar o artigo automaticamente será incluído 

como autor de artigo. A ordem dos nomes dos autores deve ser a mesma da publicação. 

12.10 Na quarta etapa é feita a transferência do arquivo com o corpo do texto e as 

referências.  

12.11 O arquivo com o texto do artigo deve estar nos formatos DOC (Microsoft Word), 

RTF (Rich Text Format) ou ODT (Open Document Text) e não deve ultrapassar 1 MB. 

12.12 O texto deve ser apresentado em espaço 1,5cm, fonte Times New Roman, 

tamanho 12. 

http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
http://decs.bvs.br/
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12.13 O arquivo com o texto deve conter somente o corpo do artigo e as referências 

bibliográficas. Os seguintes itens deverão ser inseridos em campos à parte durante o 

processo de submissão: resumos; nome(s) do(s) autor(es), afiliação ou qualquer outra 

informação que identifique o(s) autor(es); agradecimentos e colaborações; ilustrações 

(fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 

12.14 Na quinta etapa são transferidos os arquivos das ilustrações do artigo 

(fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas), quando necessário. Cada 

ilustração deve ser enviada em arquivo separado clicando em "Transferir". 

12.15 Ilustrações. O número de ilustrações deve ser mantido ao mínimo, conforme 

especificado no item 1 (fotografias, fluxogramas, mapas, gráficos e tabelas). 

12.16 Os autores deverão arcar com os custos referentes ao material ilustrativo que 

ultrapasse o limite e também com os custos adicionais para publicação de figuras em 

cores. 

12.17 Os autores devem obter autorização, por escrito, dos detentores dos direitos de 

reprodução de ilustrações que já tenham sido publicadas anteriormente. 

12.18 Tabelas. As tabelas podem ter 17cm de largura, considerando fonte de tamanho 

9. Devem ser submetidas em arquivo de texto: DOC (Microsoft Word), RTF (Rich 

Text Format) ou ODT (Open Document Text). As tabelas devem ser numeradas 

(números arábicos) de acordo com a ordem em que aparecem no texto. 

12.19 Figuras. Os seguintes tipos de figuras serão aceitos por CSP: Mapas, Gráficos, 

Imagens de satélite, Fotografias e Organogramas, e Fluxogramas. 

12.20 Os mapas devem ser submetidos em formato vetorial e são aceitos nos seguintes 

tipos de arquivo: WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG 

(Scalable Vectorial Graphics). Nota: os mapas gerados originalmente em formato de 

imagem e depois exportados para o formato vetorial não serão aceitos. 

12.21 Os gráficos devem ser submetidos em formato vetorial e serão aceitos nos 

seguintes tipos de arquivo: XLS (Microsoft Excel), ODS (Open Document 

Spreadsheet), WMF (Windows MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG 

(Scalable Vectorial Graphics). 

12.22 As imagens de satélite e fotografias devem ser submetidas nos seguintes tipos de 

arquivo: TIFF (Tagged Image File Format) ou BMP (Bitmap). A resolução mínima 

deve ser de 300dpi (pontos por polegada), com tamanho mínimo de 17,5cm de largura. 

12.23 Os organogramas e fluxogramas devem ser submetidos em arquivo de texto ou 



34 
 

em formato vetorial e são aceitos nos seguintes tipos de arquivo: DOC (Microsoft 

Word), RTF (Rich Text Format), ODT (Open Document Text), WMF (Windows 

MetaFile), EPS (Encapsuled PostScript) ou SVG (Scalable Vectorial Graphics). 

12.24 As figuras devem ser numeradas (números arábicos) de acordo com a ordem em 

que aparecem no texto. 

12.25 Títulos e legendas de figuras devem ser apresentados em arquivo de texto 

separado dos arquivos das figuras. 

12.26 Formato vetorial. O desenho vetorial é originado a partir de descrições 

geométricas de formas e normalmente é composto por curvas, elipses, polígonos, texto, 

entre outros elementos, isto é, utilizam vetores matemáticos para sua descrição. 

12.27 Finalização da submissão. Ao concluir o processo de transferência de todos os 

arquivos, clique em "Finalizar Submissão". 

12.28 Confirmação da submissão. Após a finalização da submissão o autor receberá 

uma mensagem por e-mail confirmando o recebimento do artigo pelos CSP. Caso não 

receba o e-mail de confirmação dentro de 24 horas, entre em contato com a Secretaria 

Editorial de CSP por meio do e-mail: csp-artigos@ensp.fiocruz.br. 

13. Acompanhamento do processo de avaliação do artigo 

13.1 O autor poderá acompanhar o fluxo editorial do artigo pelo sistema 

SAGAS. As decisões sobre o artigo serão comunicadas por e-mail e disponibilizadas 

no sistema SAGAS. 

13.2 O contato com a Secretaria Editorial de CSP deverá ser feito através do sistema 

SAGAS. 

14. Envio de novas versões do artigo 

14.1 Novas versões do artigo devem ser encaminhadas usando-se a área restrita 

de gerenciamento de artigos do sistema SAGAS, acessando o artigo e utilizando 

o link “Submeter nova versão”. 

15. Prova de prelo 

15.1 Após a aprovação do artigo, a prova de prelo será enviada para o autor de 

correspondência por e-mail. Para visualizar a prova do artigo será necessário o 

programa Adobe Reader ou similar. Esse programa pode ser instalado gratuitamente 

pelo site:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 

15.2 A prova de prelo revisada e as declarações devidamente assinadas deverão 

ser encaminhadas para a Secretaria Editorial de CSP por e-mail 

mailto:csp-artigos@ensp.fiocruz.br
http://cadernos.ensp.fiocruz.br/csp/index.php
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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(cadernos@ensp.fiocruz.br) ou por fax +55(21)2598-2737 dentro do prazo de 72 horas 

após seu recebimento pelo autor de correspondência. 

 

Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas: 

Amostra Referências 

O Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas oferece orientação 

para os autores em suas Requisitos Uniformes para Manuscritos Submetidos a Revistas 

Biomédicas publicação. O estilo recomendado para referências é baseado no National 

Information Standards Organization NISO Z39.29-2005 (R2010) Referências 

bibliográficas, adaptado pela Biblioteca Nacional de Medicina para seus bancos de 

dados. Os detalhes normalmente utilizados por autores de artigos científicos são 

fornecidos abaixo. 

 

Artigos em Revistas  

1. artigo Padrão revista 

Listar os seis primeiros autores seguidos de et al. (Nota:. NLM agora lista todos os 

autores) 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Transplante de órgãos sólidos em pacientes 

infectados pelo HIV. N Engl J Med. 2002 25 de julho, 347 (4) :284-7. 

Como opção, se a revista tem paginação contínua ao longo de um volume (como 

muitos periódicos médicos fazem) o número do mês e problema pode ser omitido. 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Transplante de órgãos sólidos em pacientes 

infectados pelo HIV. N Engl J Med. 2002, 347:284-7. 

Mais de seis autores: 

Rosa ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et 

al. Regulamento das concentrações de aminoácidos excitatórios intersticiais após a 

lesão contusão cortical. Brain Res.2002, 935 (1-2) :40-6. 

Adição opcional de identificador único de um banco de dados para a citação: [Editado 

12 de maio de 2009] 

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Transplante de órgãos sólidos em pacientes 

infectados pelo HIV. N Engl J Med. 2002 25 de julho, 347 (4) :284-7. PubMed PMID: 

12140307. 

Forooghian F, Yeh S, Faia LJ, Nussenblatt RB. Uveítico atrofia foveal: características 

mailto:cadernos@ensp.fiocruz.br
http://www.icmje.org/about.html
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.icmje.org/urm_main.html
http://www.niso.org/apps/group_public/project/details.php?project_id=50
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clínicas e associações. Arch Ophthalmol. 2009 Fev; 127 (2) :179-86. PubMed PMID: 

19204236; PubMed Central PMCID: PMC2653214. 

Adição opcional de um número de registro de ensaios clínicos: [Adicionado em 12 de 

maio de 2009] 

Trachtenberg F, Maserejian NN, Soncini JA, Hayes C, Tavares M. O flúor na 

compômeros prevenir futuras cáries em crianças? J Dent Res. 2009 Mar; 88 (3) :276-

9. PubMed PMID: 19329464.ClinicalTrials.gov número de registo: NCT00065988. 

2. Organização como autor 

Diabetes Prevention Research Group Programa. Hipertensão, insulina e pró-insulina 

nos participantes com tolerância à glicose diminuída. Hipertensão. 2002, 40 (5) :679-

86. 

3. Ambos os autores pessoais e da organização como autor (Listar tudo como eles 

aparecem na assinatura.) [Editado 12 de maio de 2009] 

Vallancien G, M Emberton, harving N, van Moorselaar RJ; Alf-Um grupo de estudo. A 

disfunção sexual em 1.274 homens europeus que sofrem de sintomas do trato urinário 

inferior. J Urol. 2003, 169 (6) :2257-61. 

Margulies EH, Blanchette M; NISC Programa comparativa Seqüenciamento, Haussler 

D, Verde ED. Identificação e caracterização de sequências conservadas, multi-

espécies. Genome Res. 2003 Dez; 13 (12) :2507-18. 

4. Nenhum autor dado 

Solução coração século 21 pode ter uma picada na cauda. BMJ. 2002, 325 (7357): 184. 

5. Artigo não em Inglês [Editado 12 de maio de 2009] 

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin-og jusstudenter. Tidsskr 

Nem Laegeforen. 2002, 122 (8) :785-7. Norueguesa. 

Tradução opcional de título de artigo (prática MEDLINE / PubMed): 

Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [ansiedade doença entre estudantes de medicina e 

estudantes de direito]. Tidsskr Nem Laegeforen. 2002 Mar 20; 122 (8) :785-

7. Norueguesa. 

6. Volume com suplemento 

Geraud G, Spierings EL, Keywood C. A tolerabilidade e segurança de frovatriptano 

com a utilização a curto e longo prazo para o tratamento de enxaqueca e, em 

comparação com o sumatriptano. Dor de cabeça. 2002, 42 Suppl 2: S93-9. 

7. Edição com suplemento 
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Glauser TA. Integração de dados de ensaios clínicos para a prática 

clínica. Neurologia. 2002, 58 (12 Supl 7): S6-12. 

8. Volume com parte 

Abend SM, Kulish N. O método psicanalítico a partir de um ponto de vista 

epistemológico. Int J Psychoanal. 2002; 83 (Pt 2) :491-5. 

9. Problema com parte 

Ahrar K, Madoff DC, Gupta S, Wallace MJ, Preço RE, Wright KC. Desenvolvimento 

de um modelo animal de grande porte para os tumores de pulmão. J Vasc Interv 

Radiol. 2002; 13 (9 Pt 1) :923-8. 

10. Problema com nenhum volume 

Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperatória exame de congelação em revisão de 

artroplastia total da articulação. Clin Orthop. 2002, (401) :230-8. 

11. No volume ou edição 

Outreach: levar os indivíduos HIV-positivos em atendimento. HRSA Careaction. 2002 

Jun :1-6. 

12. Paginação em algarismos romanos 

Chadwick R, Schüklenk U. A política de consenso ético encontrar. Bioética. 2002, 16 

(2): iii-v. 

13. tipo de artigo, indicado como necessário 

Tor M, Turker H. Internacional abordagens para a prescrição de oxigenoterapia a longo 

prazo [carta]. Eur Respir J. 2002, 20 (1): 242. 

Lofwall MR, Strain CE, Brooner RK, Kindbom KA, Bigelow GE. Características de 

manutenção mais metadona (MM) pacientes [resumo]. Álcool Drogas Depend. 2002, 

66 Supl 1: S105. 

14. Artigo contendo retratação 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. A segurança ea tolerabilidade de um regime de dose de 

carga rápida escalada para a risperidona. J Clin Psychiatry. 2002, 63 (2): 169. Retração 

de: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000; 61 (12) :909-11. 

Artigo contendo uma retração parcial: [Adicionado 12 mai 2009] 

Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Disfunção 

miccional após a remoção de slings erodidas. J Urol. 2006 Dez; 176 (6 Pt 1): 

2749. Retração parcial: Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, 

Dmochowski RR. J Urol. Setembro 2006, 176 (3) :1040-4. 
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15. Artigo Retraído 

Feifel D, Moutier CY, Perry W. A segurança ea tolerabilidade de um regime de dose de 

carga rápida escalada para a risperidona. J Clin Psychiatry. 2000; 61 (12) :909- 

Retração em: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002, 63 (2): 169. 

Artigo parcialmente retraído: [Adicionado em 12 de maio de 2009] 

Starkman JS, Wolter C, Gomelsky A, Scarpero HM, Dmochowski RR. Disfunção 

miccional após a remoção de erosão slings uretrais meados sintéticos. J Urol. Setembro 

2006, 176 (3) :1040-4.Retração parcial: Starkman JS, Wolder CE, Gomelsky A, 

Scarpero HM, Dmochowski RR. J Urol. 2006 Dez; 176 (6 Pt 1): 2749. 

16. Artigo republicado com correções 

Mansharamani M, Chilton BS. A importância de reprodução de tipo P-ATPases. Mol. 

Endocrinol celular. 2002, 188 (1-2) :22-5. Corrigida e republicada a partir de: Mol 

celular Endocrinol. 2001, 183 (1-2) :123-6. 

17. Artigo com errata publicada 

Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazona no tratamento da diabetes mellitus tipo 2: 

uma revisão crítica. Clin Ther. 2000; 22 (10) :1151-68; discussão 1149-1150. Errata 

em: Clin Ther. 2001, 23 (2): 309. 

18 anos. Artigo publicado eletronicamente antes da versão impressa 

Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Imortalização de células precursoras 

derivadas saco de vitelo. Sangue. 2002 15 de novembro, 100 (10) :3828-31. Epub 2002 

05 de julho. 

Livros e outras monografias 

19. autor pessoal (s) 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Microbiologia Médica. 4th 

ed. St. Louis: Mosby, 2002. 

20. Editor (s), compilador (s) como autor 

Gilstrap 3 LC, Cunningham FG, VanDorsten JP, editors. Obstetrícia operatória. 2nd 

ed. New York: McGraw-Hill, 2002. 

21. Autor (es) e editor (s) 

Breedlove GK, Schorfheide AM. A gravidez na adolescência. 2nd ed. Wieczorek RR, 

editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001. 

22. Organização (s) como autor [Editado 12 mai 2009] 

Grupo de Suporte Avançado de Vida. Emergências médicas agudas: uma abordagem 
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prática. London: BMJ Books, 2001. 454 p. 

Associação Americana de Terapia Ocupacional, Comitê Ad Hoc sobre Manpower 

Terapia Ocupacional. Mão de obra terapia ocupacional: um plano para o 

progresso. Rockville (MD): A Associação; 1985 abril 84 p. 

Aliança AIDs Rede Nacional de Advogados (EUA); Nacional defensores dos direitos 

dos homossexuais (EUA). Manual de prática AIDS: um guia jurídico e 

educacional. 2nd ed. San Francisco: A Rede; 1988. 

23. Capítulo em um livro 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Alterações cromossômicas em tumores sólidos 

humanos. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editores. A base genética do câncer 

humano. New York: McGraw-Hill, 2002. p. 93-113. 

24. Processo de conferência 

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Os tumores de células germinativas V. Anais 

da 5 ª Conferência do tumor celular Germ; 2001 setembro 13-15; Leeds, Reino 

Unido. New York: Springer, 2002. 

25. Papel de conferência 

Christensen S, Oppacher F. Uma análise estatística esforço computacional do Koza 

para programação genética. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, 

editors. A programação genética. EuroGP 2002: Anais da Conferência Europeia 5 em 

Programação Genética; 2002 Abr 3-5; Kinsdale, na Irlanda. Berlin: Springer, 

2002. p. 182-91. 

26. Relatório científico ou técnico 

Emitido por financiamento / patrocínio de agência: 

Yen GG (Oklahoma State University, Faculdade de Engenharia Elétrica e de 

Computação, Stillwater, OK). Vigilância da saúde em assinaturas vibração. Relatório 

final. Arlington (VA): Escritório da Força Aérea de Pesquisa Científica (EUA), Air 

Force Research Laboratory; 2002 fevereiro Relatório N º: 

AFRLSRBLTR020123. Contrato n º: F496209810049. 

Emitido através da realização de agência: 

Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Método para medir a distribuição 

do tamanho de rinovírus no ar. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley National 

Laboratory, Environmental Energy Technologies Division; 2002 janeiro Relatório N º: 

LBNL49574. Contrato n º: DEAC0376SF00098. Patrocinado pelo Departamento de 
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Energia. 

27. Dissertação 

Borkowski MM. Sono e alimentação infantil: uma pesquisa telefônica de hispano-

americanos [dissertação]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University, 2002. 

28. Patente 

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R & D Inc., cessionário. Endoscópico flexível 

agarrar e dispositivo e montagem ferramenta de posicionamento de cortar. Patente dos 

Estados Unidos EUA 20020103498. 2002 01 de agosto. 

Outro material publicado 

29. Artigo de jornal 

Tynan T. Medical melhorias menor taxa de homicídios: Estudo vê queda na taxa de 

assalto. The Washington Post. 2002 12 de agosto; Sect. A: 2 (coluna 4). 

30. Material De Audiovisual 

Chason KW, Sallustio Hospital S. preparação para o bioterrorismo 

[videocassete]. Secaucus (NJ): Rede de Educação Médica Continuada, 2002. 

31. Material Legal 

Direito público:  

Lei de Compensação de Perdas Auditivas de 2002, Pub Veteranos. L. n º 107-9, 115 

Stat. 11 (24 de maio, 2001). 

Conta Única:  

Crianças Saudáveis Saiba Act, S. 1012, 107 Cong, 1 Sess.. (2001). 

Código de regulações federais  

Circulação Extracorpórea intracardíaca controle de sucção, 21 CFR Sect. 870.4430 

(2002). 

Audição:  

arsênico na água potável: Uma atualização sobre a Ciência, Benefícios e Custos: 

audiência perante o Subcomm. sobre o Meio Ambiente, Tecnologia e Normas da Casa 

Comm. de Ciência, 107 Cong., 1 Sess. (04 de outubro de 2001). 

32. Mapa 

Pratt B, Flick P, Vynne C, cartógrafos. Hotspots da biodiversidade 

[mapa]. Washington: Conservation International, 2000. 

33. Dicionário e referências semelhantes 

Dicionário médico ilustrado de Dorland. 29 ed. Philadelphia: WB Saunders, 
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2000. Filamin, p. 675. 

Material não publicado 

34. In press ou futura [Editado 12 de maio de 2009] 

(Nota:. NLM prefere "próximo" ao invés de "no prelo", porque nem todos os itens 

serão impressos) 

Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. assinatura de equilibrar a seleção 

em Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci EUA Futuras A. 2002. 

Material eletrônico 

35. CD-ROM 

Anderson SC, Poulsen KB. Atlas eletrônico de hematologia do Anderson [CD-

ROM]. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 

36. Artigo de jornal na Internet [Editado 12 de maio de 2009] 

Iniciativa de melhoria de qualidade S. Abood em lares de idosos: a ANA atua em um 

papel consultivo. Am J Enfermagem [Internet]. 2002 Jun [citado 12 ago 2002]; 102 (6): 

[. Cerca de 1 p].Disponível em   

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 

 

Apresentação opcional (omite frase entre parênteses que qualifica a abreviatura título 

da revista): 

Iniciativa de melhoria de qualidade S. Abood em lares de idosos: a ANA atua em um 

papel consultivo. Am J Enfermagem. 2002 Jun [citado 12 ago 2002]; 102 (6): [. Cerca 

de 1 p]. Disponível em: 

http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle 

Artigo publicado na Internet, à frente da versão impressa:  

Formatos opcionais usados por NLM em MEDLINE / PubMed: 

O artigo com o número do documento no lugar da paginação tradicional: 

Williams JS, Brown SM, Conlin PR. Vídeos na medicina clínica. Medição da pressão 

arterial. N Engl J Med. 2009 Jan 29; 360 (5): e6. PubMed PMID: 19179309. 

Artigo com um Digital Object Identifier (DOI): 

Zhang M, Holman CD, Preço SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara 

MK. Comorbidade e repita a admissão ao hospital por reações adversas a 

medicamentos em idosos: estudo de coorte retrospectivo. BMJ. 2009 07 de janeiro; 

338: a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752. PubMed PMID: 19129307; PubMed Central 
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PMCID: PMC2615549. 

Artigo com identificador único item de editor (pii) no lugar de paginação tradicional ou 

DOI: 

Tegnell A, J Dillner, Andrae B. Introdução de papilomavírus humano (HPV), a 

vacinação, na Suécia. Euro Surveill. 2009 Fev 12; 14 (6). PII: 19119. PubMed PMID: 

19215721. 

37. Monografia na Internet [Editado 12 de maio de 2009] 

Foley KM, Gelband H, editors. Melhorar os cuidados paliativos para câncer 

[Internet]. Washington: National Academy Press, 2001 [citado em 09 de julho 

2002]. Disponível em:http://www.nap.edu/books/0309074029/html/ . 

38. no site Página Inicial / Web [Editado 12 mai 2009] 

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer online Resources, Inc.; 

c2000-01 [atualizado em 16 de maio 2002, citado 2002 09 de julho]. Disponível 

em: http://www.cancer-pain.org/ . 

39. Parte de um site homepage / Web [Editado 12 de maio de 2009] 

American Medical Association [Internet]. Chicago: The Association; c1995-2002 

[atualizado em 23 de agosto 2001, citado 12 ago 2002]. AMA Escritório de Prática de 

Grupo de Ligação; [cerca de 2 telas]. Disponível em: http://www.ama-

assn.org/ama/pub/category/1736.html 

40. Banco de Dados na Internet [Editado 12 de maio, 2009] 

Abra o banco de dados:  

Quem é Certified [Internet]. Evanston (IL): A Câmara Americana de Médicos 

Especialistas. c2000 - [citado em 2001 Mar 8]. Disponível em: 

http://www.abms.org/newsearch.asp 

Banco de dados fechado:  

Jablonski S. online Anomaly / Mental Retardation congênita múltipla (MCA / MR) 

Syndromes [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (EUA); c1999 

[atualizado em 20 de novembro 2001, citado 12 ago 2002]. Disponível 

em: http://www.nlm.nih.gov/archive//20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html 

41. Parte de um banco de dados na Internet [Editado 12 de maio de 2009] 

MeSH Navegador [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (EUA), 

2002 -. Meta-análise [citado em 2008 jul 24], [cerca de 2 p.]. Disponível 

em:http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&view=con

http://www.nap.edu/books/0309074029/html/
http://www.cancer-pain.org/
http://www.nlm.nih.gov/archive/20061212/mesh/jablonski/syndrome_title.html
http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2008/MB_cgi?mode=&index=16408&view=concept
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cept MeSH Unique ID: D017418. 

42. Blogs [Adicionado em 12 de maio de 2009] 

Holt M. O Cuidado Blog Saúde [Internet]. San Francisco: Matthew Holt. 2003 Out - 

[citado em 2009 Fev 13]. Disponível em: 

http://www.thehealthcareblog.com/the_health_care_blog/. 

KidneyNotes.com [Internet]. New York: KidneyNotes. c2006 - [citado em 2009 Fev 

13]. Disponível em: http://www.kidneynotes.com/ . 

Wall Street Journal. SAÚDE BLOG: blog do WSJ sobre a saúde e os negócios de 

saúde [Internet]. Hensley S, editor. New York: Dow Jones & Company, Inc. c2007 - 

[citado em 2009 Fev 13].Disponível em: http://blogs.wsj.com/health/ . 

Contribuição para um blog: 

Mantone J. Cabeça trauma assombra muitos, dizem os pesquisadores. 29 jan 2008 

[citado em 2009 Fev 13]. In: Wall Street Journal. SAÚDE BLOG [Internet]. New 

York: Dow Jones & Company, Inc. c2008 -. [Sobre uma tela]. Disponível 

em: http://blogs.wsj.com/health/2008/01/29/head-trauma-haunts-many-researchers-

say/ . 

Campbell A. Diabetes e álcool: fazer os dois se misturam? (Part 2). 2008 Jan 28 [citado 

2009 fev 13]. In: Diabetes Autogestão Blog [Internet]. New York: Diabetes Self-

Management. [2006 Ago 14] -. 2 p. Disponível 
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RESUMO 

 

 

Infecções do Trato Respiratório Baixo (IRB) em crianças são um forte problema 

de saúde pública, sobretudo, em países em desenvolvimento. A maioria da etiologia é 

viral, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), o principal, Rinovírus Humano 

(VRH), Influenza (Inf), Enterovírus (EV), Parainfluenza humano (VPIH), Adenovírus 

(Adv), Metapneumovírus humano (VMPH), Bocavírus Humano (VBoH) e Coronavírus 

Humano (VCoH). Em um estudo transversal prospectivo foram analisadas 244 crianças 

entre 0 e 2 anos de idade internadas com IRB num hospital de Sergipe ao longo de  11 

meses. Do grupo de 121 crianças foram coletadas amostras de aspirado nasofaríngeo, 

pretendendo mostrar a ocorrência de IRB através da identificação dos principais vírus 

respiratórios, sua frequência específica, a relação entre dias de hospitalização com 

fatores de risco (prematuridade, história familiar de atopia, cardiopatia congênita, 

broncodisplasia) e a associação entre a ocorrência dos vírus com a época do ano e 

características meteorológicas locais.  Foram identificados VSR (23,5%), VRH (14%), 

Inf (11,8%), VBoH (6,6%), VMPH (5,9%), VPIH (4,4%), Adv (3,7%), EV (2,9%) e 

nenhum  VCoH,  A maioria predominou nos meses de março a julho (época de maior 

índice de chuvas e do inverno na região). É importante monitorar as IRB’s para se 

conhecer as variações sazonais no decorrer do ano, o que propicia melhor manejo do 

quadro nosológico, com redução das internações e dos custos de tratamento e 

consequente repercussão positiva na saúde da população infantil. 

 

Palavras-chave: Infecções respiratórias, vírus respiratórios. 
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ABSTRACT 

 

Infections at the Lower Respiratory Tract (LRT) in children are a major concern 

for public health, especially in developing countries. Most of the etiology is viral, like 

the Respiratory Syncytial Virus (RSV), the most important, Human Rhinovirus (HRV), 

Influenza (Inf), Enterovirus (EV), Human Parainfluenza virus (HPIV), Adenovirus 

(Adv), Human Metapneumovirus (HMPV), Human Bocavirus (HBoV) and Human 

Coronavirus (HCoV). In a cross-sectional study, 244 children between 0 and 2 years old 

were analysed, they were hospitalized with LRI at a hospital in Sergipe for 11 months. 

From a group of 121 children, samples of nasopharyngeal aspirates were collected, with 

the purpose of showing the occurrence of LRI through the identification of the main 

respiratory viruses, their specific frequency, the relation to days of hospitalization with 

risk factors (prematurity, family history of atopy, congenital cardiopathy, 

bronchopulmonary dysplasia) and the connection between the occurrence of the viruses 

and the time of the year, as well as the local climate characteristics.  The viruses 

identified were RSV (23, 5%), HRV (14%), Inf. (11, 8%), HBoV (6,6%), HMPV 

(5,9%), HPIV (4,4%), Adv (3,7%), EV (2,9%) and no HCoV (0%). Most of them 

predominated between March and July (time of the year with greater level of rainfall – 

during the winter). It is important to monitor the LRIs in order to get to know their 

seasonal variations throughout the year, what makes it better to handle the nosological 

situation, with the decrease of hospitalization and treatment costs, which reflect 

positively on the health of child population. 

 

Keywords: Respiratory Infections, Respiratory Viruses. 
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RESUMEN 

 

  Infecciones Respiratorias Bajas (IRB) en los niños es un problema fuerte de salud 

pública, especialmente en los países en desarrollo. La mayor parte de la etiología es 

viral, como el virus respiratorio sincicial (VRS), el principal, rinovirus humano (HRV), 

influenza (Inf), enterovirus (EV), parainfluenza humana (VPIH), adenovirus (Adv), 

metapneumovirus humano (VMPH) , Bocavirus humano (VBoH) y el coronavirus 

humano (VCOH). En un estudio transversal fueron analizados 244 niños entre 0 y 2 

años ingresados en un hospital de Sergipe por IRB durante 11 meses. Del grupo de  121 

niños se recogieron muestras de aspirado nasofaríngeo, com la finalidade de mostrar la 

incidencia de IRB a través de la identificación de los virus respiratorios principales, la 

frecuencia específica, la relación entre los días de hospitalización con factores de riesgo 

(prematuridad, antecedentes familiares de enfermedad cardíaca atopia, congénita , BPD) 

y la asociación entre la presencia del virus con la época del año y las características 

climáticas locales. Fueron identificados  RSV (23.5%) HRV (14%), Inf (11,8%) VBoH 

(6,6%), VMPH (5,9%), VPIH (4,4%), Adv (3,7%), EV (2,9%) y ningún VCOH.  El 

período con mayor frecuencia fue de los meses de marzo a julio (época de mayores 

precipitaciones y el invierno en la región). Es importante vigilar la IRB para conocer las 

variaciones estacionales a lo largo del año, lo que contribuye para el mejor manejo del 

quadro nosológico,  disminuyendo  los costos de hospitalización y tratamiento con un 

impacto positivo en la salud infantil. 

 

Palabras clave: infecciones de las vías respiratorias, virus respiratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUÇÃO 
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Infecções do Trato Respiratório Baixo (IRB) nos primeiros anos de vida 

constituem um importante problema de saúde pública, principalmente, em países em 

desenvolvimento, sendo responsável por cerca de 1/5 das mortes em crianças com idade 

inferior a 5 anos 
1
. Em 2010, 1,4 milhão de crianças morreu por Pneumonia e 

Bronquiolite em todo o mundo 
2
.  A maioria das IRB está associada a agentes virais, 

como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus Humano (VRH), Influenza (Inf) 

A e B, Enterovírus (EV), Parainfluenza humano (VPIH), Adenovírus (Adv) e, mais 

recentemente, Metapneumovírus humano (VMPH), Bocavírus Humano (VBoH) e 

Coronavírus Humano (VCoH)
3
.
 

A maioria das IRB’s em crianças é devido ao VSR, o que aumenta em três vezes 

o risco de morte
4
, principalmente naquelas com fatores de risco associados, como 

prematuridade, displasia broncopulmonar, cardiopatia congênita, desnutrição, 

imunodeficiência, dentre outros. Também é observado, nesse grupo, um maior 

prolongamento e gravidade da doença
5
. O vírus infecta todos os indivíduos 

independentemente da idade e grande parte das crianças pode ser infectada no primeiro 

ano de vida. Estima-se que todas elas possam ser expostas até o segundo ano e que 

venham a apresentar infecções de repetição durante a vida toda. Porém, o acometimento 

de vias aéreas inferiores predomina na  primo-infecção 
6,7

. 

 A literatura mostra uma relação cada vez mais forte entre infecção precoce 

grave por VSR e sibilância recorrente, assim como crescimento mundial do número de 

hospitalizações por bronquiolite 
8,9

. 

Nos Estados Unidos, infecções por VSR são responsáveis, todo ano, por 2,1 

milhões de consultas médicas em menores de cinco anos de vida 
10

, superando o que 

ocorria com Influenza 
11

, Rotavírus 
12

 ou Varicela 
13

 antes da adoção de suas respectivas 

vacinas. 

 No Brasil, não há uma vigilância epidemiológica oficial para VSR, mas estudos 

por todo o país e dados de hospitalização por bronquiolite, doença cuja principal 

etiologia é o VSR, indica-nos que o impacto da doença brasileira é semelhante ao que é 

observado mundialmente 
9,14

. 

Um estudo realizado no Paraná, em 2007, observou 260 crianças com idade 

inferior a 3 anos e com IRB. Foram detectadas 222 crianças (85%) com vírus 

respiratórios, predominando o VSR (54%), seguido pelo VMPH (32%) e VRH (21%) 
15

. 

Em São Paulo , em 1996, outro estudo analisou 201 crianças cuja faixa etária variou 

desde o nascimento até os 15 anos incompletos, sendo que 126 delas apresentaram IRB 
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e 75 outras patologias. Dentre as 126 crianças, 71(56,4%) apresentaram vírus 

respiratórios, sendo mais frequente o VSR (52,4%)
16

. 

As IRB, em geral, são doenças sazonais, ocorrendo mais frequentemente no 

outono e inverno 
17

. Temperaturas mais amenas, radiação ultravioleta e umidade relativa 

do ar mais baixas prolongam a sobrevida dos vírus respiratórios e, consequentemente, 

eles tendem a se desenvolver mais frequentemente no inverno 
18, 19,20

. 

A atividade sazonal é mais fortemente observada nas epidemias anuais por VSR 

do que em outros vírus respiratórios
 21,22

. Grande parte dos casos de VSR está 

relacionada ao maior número de dias de chuva, a menor precipitação da mesma 
23

 e a 

temperaturas e umidade relativa do ar mais baixa 
18, 19, 20

, predominando no final do 

outono e início do inverno (regiões tropicais) ou início do outono, pico no inverno e 

declínio na primavera (regiões temperadas); ou ainda podem ocorrer o ano todo (áreas 

equatoriais quentes) 
24

. 

O VRH apresenta pico de infecção no outono e na primavera nas regiões 

temperadas 
25

 e no final do outono e início do inverno, aproximando-se da primavera, 

nas tropicais 
26

. O VMPH e o Inf apresentam epidemia mais comumente no inverno em 

todo o mundo 
27, 28

. 

Este estudo pretende analisar a ocorrência das IRB em menores de 2 anos de 

vida através da identificação dos principais vírus respiratórios, assim como sua 

frequência específica, a relação entre dias de internação hospitalar com fatores de risco 

(prematuridade, história familiar de atopia, cardiopatia congênita e  broncodisplasia) e a 

associação entre o pico de incidência desses vírus com a época do ano e características 

meteorológicas em localidade do Nordeste Brasileiro (Sergipe) disponibilizadas pelo 

Centro de Meteorologia da Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos
29

.  

 

 

 

 

II. MATERIAL E MÉTODOS 

Estudo transversal, prospectivo, em que foram incluídas crianças de 0 a 24 

meses de idade internadas em decorrência de IRB durante o período de maio de 2012 a 

março de 2013 na urgência pediátrica do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), 

localizado na capital Aracaju. O HUSE é o maior centro de Urgência e Emergência do 
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Estado, abrangendo os serviços de atenção secundária e terciária destinados à população 

do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o Estado de Sergipe e regiões circunvizinhas 

da Bahia e Alagoas. 

Sergipe possui 2.068.017 habitantes em 75 municípios e está localizado entre 

9º31’S a 11º33’S e 36º25’W a 38º14’W, na faixa tropical. Possui o clima tropical 

úmido, marcado por precipitações pluviométricas irregulares decrescentes do litoral 

leste para o sertão semiárido, sendo as precipitações pluviométricas superiores a 1600 

mm e inferiores a 800 mm, decaindo para menos de 500 mm, respectivamente. O 

período chuvoso é de abril a agosto, com máximo de chuvas concentradas em maio, 

junho e julho.
 29

 

Este trabalho faz parte e utilizou os instrumentos do Estudo PREVINE (Projeto 

número 260/2011, CAAE 026.1.107.000-11) aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe. Para coleta de dados foi utilizado um questionário contendo dados 

demográficos (data de nascimento, sexo, instalação da internação, local da residência), o 

peso (em gramas) baseado no registro em prontuário médico, estatura (em cm) medida 

através de régua antropométrica, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação 

de oxigênio, diagnóstico (bronquiolite, pneumonia), dados clínicos (febre, tosse, 

rinorréia, coriza, obstrução nasal, tiragem intercostal, aumento do diâmetro torácico 

ântero-posterior, sibilos, estertores, apneia, batimento de asa de nariz, irritabilidade, 

perda de apetite, prematuridade, cardiopatia congênita, broncodisplasia), aspectos 

sociais (se frequenta creche ou outro ambiente coletivo, total de pessoas que moram 

com o paciente e se cada morador frequenta creche, escola, se cuidador principal do 

paciente ou outro morador é fumante, presença de animais no domicílio, história  

familiar de atopia, contato com tabagista fora do domicílio, se recebeu aleitamento 

materno, e se sim até que idade). Foram registrados dados das radiografias de tórax. 

Amostras do aspirado nasofaríngeo foram coletadas para detecção dos vírus 

respiratórios, como os Vírus Sinciciais Respiratórios (VSR A e B), Influenza A 

(incluindo H1N1) e B, Parainfluenza I, II e III, Metapneumovírus A e B, Rinovírus, 

Bocavírus Humano, Coronavírus OC43 e 229E e Adenovírus, utilizando-se a técnica 

Reação em Cadeia da Polimerase Viral (RCP em Tempo Real). 

O que analisamos além do previsto por tal estudo foi identificar o número total 

de casos de IRB’s de todo o período, respeitando-lhes os critérios de inclusão, sem no 
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entanto, fazer a coleta do aspirado nasofaríngeo, sendo, portanto, abordados somente os 

resultados dessa coleta a partir de dados do próprio estudo.  

Foram consideradas elegíveis todas as crianças, de ambos os sexos e com idade 

até 2 anos incompletos, hospitalizadas por no mínimo 24 horas com IRB no HUSE, 

independentemente da presença de febre, cujos sintomas respiratórios tinham começado 

em no máximo 7 dias antes da aplicação do questionário. Além disso, este somente foi 

abordado após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

pelos responsáveis legais das crianças selecionadas pelo estudo. O único critério de 

exclusão foi o uso anterior de imunização passiva com palivizumabe ou outra 

imunoglobulina com anticorpos contra o VSR. 

Os critérios clínicos para definir as IRB foram baseados a partir de um 

diagnóstico médico de bronquiolite ou pneumonia e na ausência desses diagnósticos 

clínicos, as IRB seriam definidas pela presença de sintomas de doença respiratória, 

como tosse, coriza, rinorréia, febre ou retrações associados a pelo menos um dos 

seguintes achados: aumento do diâmetro anteroposterior, retrações intercostais, 

taquipnéia, apnéia, estertores. 

Utilizamos um questionário adaptado ao do Estudo PREVINE em que foram 

analisados a idade, o sexo, a duração da internação, o(s) diagnóstico (s) na admissão 

baseado(s) em informações contidas em prontuário médico; a presença de 

sintomas/sinais anteriores à internação, de história  familiar de atopia, de  sibilância, 

prematuridade, cardiopatia congênita e  broncodisplasia. 

 Foram investigados, para a detecção viral, os resultados das amostras coletadas 

dos aspirados nasofaríngeos de 121 pacientes, correspondentes ao número da amostra 

do Estudo PREVINE analisada de maio de 2012 a março de 2013. 

Os aspirados nasofaríngeos foram coletados até no máximo sete dias após o 

início dos sintomas respiratórios. Uma seringa, contendo 3 a 5 mL de soro fisiológico 

(SF) estéril, acoplada a um tubo de borracha de 20 cm foi inserida em uma narina do 

paciente, cuja cabeça estava reclinada em um ângulo de 45º. Logo em seguida, foi 

aspirado o SF da narina. As amostras foram imediatamente transportadas em caixa 

térmicas abastecida de gelo hígido, não ultrapassando o período de 2h, para o 

laboratório localizado no Serviço de Patologia do HU, onde eram imediatamente 

congeladas e armazenadas a -70 ºC até o seu envio trimestral ao laboratório central do 

estudo. 
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Todas as informações obtidas foram codificadas e inseridas em um banco de 

dados. Em seguida, foram feitas análises exploratórias dos dados para as variáveis 

categóricas com a apuração de frequências absolutas e percentuais. Variáveis numéricas 

foram descritas pelo número de pacientes avaliados, média, desvio padrão, mediana e 

valores mínimos e máximos observados. Para verificar a associação dos dias de 

internação com as demais variáveis foi utilizado o teste qui-quadrado (x
2
) ou exato de 

Fisher.  

Foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r) para analisar a correlação 

entre número de admissão por IRB e por VSR com a média de precipitação, média de 

temperatura e umidade relativa do ar média. O nível de significância adotado em todas 

as análises foi de 5% (p<0,05). Os dados foram analisados por meio do software Social 

Package for Health Statistics (SPSS) versão 20.0. 
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Foram incluídas o total de 244 crianças, de ambos os sexos e com idade até 2 

anos incompleto, hospitalizadas por no mínimo 24 horas com IRB no HUSE, das quais 

obtivemos  os resultados de 121  amostras coletadas dos aspirados nasofaríngeos  para a 

detecção viral. Nenhum paciente foi excluído conforme critério do uso anterior de 

imunização passiva com palivizumabe ou outra imunoglobulina com anticorpos contra 

o VSR. 

Características e resultados  da população incluída no estudo estão demonstrados 

na Tabela 1.  Houve predomínio de crianças do sexo masculino (59,4%), média de idade 

de 7,72 ±6,35 meses, mediana de 6 meses,  idades mínima e máxima de 15 dias e 23 

meses, respectivamente.  

Foi observado um percentual de 48,4% crianças entre a faixa etária de 0-5 meses 

e 25,8% entre 6-11 meses e 12-24 meses cada uma.  Em relação aos dados clínicos das 

crianças, 66(27%)  nasceram  prematuras, 11(4,5%) apresentaram cardiopatia congênita, 

5(2,1%) broncodisplasia, mais da metade (141, 57,8%) possuiram história familiar de 

atopia, enquanto que 140 (57,4%) apresentaram sibilos durante a admissão hospitalar . 

Cento e ciquenta e sete crianças (63,1%)  permaneceram no hospital por até  7 dias e 90 

(36,9%) por mais de  7 dias. Os principais diagnósticos encontrados, de acordo com 

informações descritas em prontuário médico, foram a pneumonia, com  205 casos 

(52%), seguido por  broncoespasmo, com   81 casos ( 20%) e  bronquiolite, com  70 

casos (17,8%). Outros diagnósticos totalizaram 38 casos( 9,6%) e corresponderam  a   

coqueluche, síndrome do bebê chiador, insuficiência respiratória, pneumotórax, derrame 

pleural, paralisia cerebral e infecções de via aérea superior.  

Não houve associação significativa entre os número de dias internados com as 

variáveis sexo, faixa etária, diagnóstico, prematuridade, cardiopatia congênita, 

broncodisplasia e  história familiar de atopia. 

A maior parte (206 casos) das IRB’s virais ocorreu entre o meses de março a 

julho na proporção de 84,4% da população total (244 crianças). Das 121  amostras 

coletadas através dos aspirados nasofaríngeos, detectamos a presença de somente um 

vírus em alguns casos e mais de um em outros, totalizando 84 casos (72,8%), com 

predomínio nos meses de março a julho. A frequência específica para todos os vírus está 

na Tabela 2. 

A  distribuição da frequência dos vírus respiratórios  de 121 amostras coletadas 

de  acordo o tempo  encontra-se na Figura 1. Ao analisar a relação entre o número de 

internação por IRB e os casos de VSR positivo com dados climatológicos, foi observado 
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que houve relação de ambos com o volume de precipitação média, com r=0,65 (p=0,03) 

e r= 0,74 (p=0,00), respectivamente (Figura 2). 
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A elevada percentagem viral (72,8%) encontrada nas crianças com IRB no nosso 

estudo possibilitou inferir que as Infecções Virais (IV) são as maiores causas das 

doenças respiratórias (DR) nesse grupo, tendo como agentes principais o VSR (A e B) 

VRH, Inf (A e B), VPIH (I, I e III), Adv e, mais recentemente, VMPH(A e B),  VBoH 

(1,2,3 e 4) e VCoH (229E, OC43, NL63 E HKU1) 
3,30-37

. 

Os vírus respiratórios podem determinar a gravidade das IRB que necessitam 

hospitalização, principalmente nos casos de bronquiolite cuja etiologia é 

predominantemente viral 
38

.  Assim, fatores de risco (prematuridade, cardiopatia 

congênita e doença pulmonar crônica), como também a reduzida faixa etária das 

crianças analisadas aumentam a gravidade do quadro e o número de internação 

hospitalar nas IRB, sobretudo, por VSR 
39, 40

. 

Observamos predomínio de crianças do sexo masculino (59,4%), média de idade 

de 7,72 ±6,35 meses, mediana de 6 meses,  idades mínima e máxima de 15 dias e 23 

meses, respectivamente. Dados da literatura revelam que o pico de infeção, geralmente, 

ocorre entre os  dois e os seis meses de idade 
41, 42

 e percebemos uma relativa 

predominância de crianças mais velhas(faixa etária superior  a 6 meses). Em relação ao  

gênero,  o predomínio do gênero masculino é compatível com a literatura 
43

. 

O VSR (A e B) foi o vírus predominante na nossa amostra (23,5%), semelhante 

aos parâmetros observados na literatura nacional, que revelam elevada frequência (entre 

26% e 41%) de DR causadas por aquele patógeno 
16, 44-50

. Porém, Albuquerque, 2012, 

observou apenas uma incidência de 6,3% dos casos de VSR em Teresópolis (RJ), região 

mais tropical que os locais em que se realizaram a maioria dos estudos brasileiros, como 

São Paulo, Porto Alegre e  Minas Gerais, cujas temperaturas médias estão abaixo de 18 

◦C e a amplitude térmica entre 9 ◦C e 13 ◦C , ao contrário do que ocorre no Rio de 

Janeiro onde se observam os valores de 18 ◦C e 22 ◦C e entre 7 ◦C e 9 ◦C para as 

respectivas variáveis meteorológicas 
26

. Tal variação térmica, possivelmente, pode 

explicar a reduzida frequência do VSR, já que o VRH costuma ser predominante em 

relação àquele em áreas cujas temperaturas superam os 20 ºC  
51,52,53

. 

No Brasil, a frequência das infecções por Adv varia, em geral, entre 2,3% e 

9,9% 16,48-51, 54,55 e nossa estimativa para esse vírus foi de 3,7%. Em relação ao VPIH (I, II e 

III), encontramos a incidência de 4, 4%, o que é condizente com os dados da literatura 

brasileira, cuja frequência varia entre 2,3 % e 8,9% 
44, 46,48-50

. 

Observamos a incidência de 5,9% de VMPH, vírus que foi identificado  

recentemente no ano de 2001. DEBUR et al, 2010, encontraram , no Paraná, a taxa de 
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3,9 % do mesmo patógeno em 1572 amostras coletadas do trato inferior entre 2006 e 

2008. Outros estudos nacionais demonstram incidência semelhante à nossa 
44, 50,56-62

. 

Recentemente, há 6 genotipos do EV (EV104,  EV105, EV106, EV107, EV108 

e EV109), dos quais 5 deles foram descobertos entre 2008 e 2010
63

.  Observamos a taxa 

de 2,9% em nossa amostra. No entanto, a prevalência mundial ainda é desconhecida
64, 

65
. O genótipo EV109 foi encontrado em 1,6% das amostras respiratórias em crianças 

com gripe em Managua (Nicarágua)
37

. 

O HBoV (1,2,3  e 4) também engloba o do grupo dos vírus emergentes e foi 

primeiramente descrito na literatura em 2005, tendo sido encontrado numa taxa que 

varia entre 1,5% e 19% entre os indivíduos com infecções respiratórias. Percebemos 

uma taxa de 6,6%, semelhante aos parâmetros nacionais 
56, 60,66

. 

O HCoV, outro vírus emergente, surgiu inicialmente em 2003(sorotipos OC43 e 

229E) , em seguida em 2005(sorotipos NL63, SARS e HKU1)
67.

 

 Nós não encontramos nenhum sorotipo do HCoV. Poucos casos deste vírus 

foram relatados no Brasil. Num estudo retrospectivo, em 1995, GOÉS et al, 2011,  

observaram 3,6% de casos do genótipo HKU1  em amostras de crianças , assim como a 

associação entre aqueles casos com Pertussis, pneumonia hemorrágica, falências 

respiratória e renal, edema cerebral e morte 
68.

 

 A transmissão dos vírus respiratórios é influenciada por fatores meteorológicos. 

Reduzidas radiação ultravioleta, umidade relativa do ar e temperaturas prolongam a 

sobrevida daqueles patógenos no meio ambiente e, por isso, observamos maior 

predomínio deles no inverno 
18-20

. Percebemos uma maior relação entre os surtos de 

VSR com a atividade sazonal do que qualquer outro vírus respiratório 
21, 22

. 

Nosso estudo percebeu uma predominância do VSR nos meses de março a julho, 

período em que há maior concentração de chuvas em Sergipe e onde ocorre o inverno 
29

.   

Assim tais dados são compatíveis com a literatura que associa a abundância de chuvas 

com o aumento da atividade daquele vírus , assim como temperaturas mais amenas , 

umidade relativa do ar e luz solar mais baixas 
18-20, 23,69

, além da ocorrência do vírus no 

final do outono e início do inverno nas regiões tropicais 
24

. No Brasil, surtos do vírus 

têm ocorrido entre os meses de março a setembro, com picos em abril, maio e junho 
70-

73
. 

Na literatura faltam dados mais seguros sobre atividade sazonal dos vírus EV e 

Adv e tem-se observado prevalência deles no inverno, assim como os vírus respiratórios 

em geral 
64,65

. Porém nós encontramos maior incidência do EV em janeiro, época do 
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verão. Já em relação ao Adv, nossos dados foram semelhantes aos da literatura,  

havendo concentração maior entre março e julho. 

O VRH predominou no final do outono e início do inverno (fevereiro a abril). 

Em Salvador, SOUZA  et  al ,2003, encontra o surgimento de picos de incidência viral 

no outono 
53

.   Picos de epidemia de Inf (A e B) e VMPH são mais comuns no inverno 

no mundo todo 
27, 28, 74,75

. Percebemos incidências maiores para o Inf em maio conforme 

a literatura relata. Já para o VMPH, encontramos padrão não compatível com aquela, 

uma vez que a prevalência ocorreu em janeiro e em agosto, que corresponde ao verão 

sergipano. Observamos predomínio do VPIH em maio e de setembro a dezembro, o que 

corresponde aos dados da literatura que relatam que o patógeno também ocorre o ano 

todo
 76

. 

Concluímos que grande taxa das IRB’s hospitalizadas está fortemente associada 

aos vírus, principalmente ao VSR, não só no Brasil como no mundo todo. Outros 

agentes infecciosos são importantes e juntos contribuem para elevação da gravidade dos 

casos (inclusive mortalidade), do número de hospitalizações e dos custos em saúde 

pública. 
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ANEXOS 

QUESTIONÁRIO 

Data do questionário: ______/________/________ 
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Paciente nº: ________  Nome:____________________________________________ 

Data de nascimento: ______/________/________   

Idade:_______ ano(s) e ______mês(es)        Sexo:____   Fem   ___Masc.       

Data de início da doença: ______/________/________ 

Data da internação: ______/________/____ Data da alta: ______/________/________ 

Diagnóstico(s) na admissão:______________________ ; ________________________ 

Diagnóstico(s) na alta:_______________________ ; ___________________________ 

Prematuridade:   ____sim      ___ não     Cardiopatia congênita: ____sim        ___ não 

Broncodisplasia: ____sim    ___ não         Sibilos: ____sim        ___ não 

História  familiar de atopia:__sim  ___   não 

Aspirado nasofaríngeo: 

Foi coletado o aspirado nasofaríngeo:_____ sim           ____ não 

Data da coleta: ______/________/________ 

Resultado: 

Tipo de Vírus Negativo Positivo Não avaliado 

VSR A     

VSR B    

Influenza A     

Influenza  A H1N1    

Influenza B    

Parainfluenza I    

Parainfluenza II    

Parainfluenza III    

Metapneumovírus A    

Metapneumovírus B    

Rinovírus     

Bocavírus    

Coronavírus 0C43    

Coronavírus 229E    

Adenovírus    

 

PCR: 
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Foi realizado o PCR:_____ sim  ____ não  Data da realização : ____/____/____ 

Resultado:______________________________________________________________ 
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“Ocorrência e variação sazonal das Infecções Respiratórias Baixas Virais Internadas em 

Hospital de Urgência do Nordeste Brasileiro”. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA AVALIAÇÃO: 

 

 

Vimos através  desse documento convidar o(a) seu(sua)  filho(a) a participar  do projeto 

de pesquisa científica para o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Prevalência e 

caracterização de Infecções Respiratórias Baixas (IRB) em crianças hospitalizadas no 

Hospital de Urgências De Sergipe (HUSE), em Aracaju, Sergipe”  da acadêmica  do curso 

de Medicina , Gabriela Alves Vasconcelos, tendo como orientador  o Prof. Dr. Ricardo 

Queiroz Gurgel. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal estudar a carga de doença e as 

características das Infecções Respiratórias Baixas (IRB) em crianças de 0 a 24 meses 

hospitalizadas no HUSE. Uma vez concordando em participar da referida pesquisa, o(a) 

seu(sua)  filho(a) passará por um breve exame físico , e o(a) senhor(a)  responderá a um 

questionário  sobre o estado de saúde e  avaliação social de o(a) seu(sua)  filho(a)  . 

Todas as informações coletadas e os registros de participação do de o(a) seu(sua)  

filho(a)  nessa pesquisa serão publicadas através de dados estatísticos  e mantidas sob sigilo e 

confidencialidade, respeitando códigos de ética devidos de modo que não seja possível 

identificar o(a) seu(sua)  filho(a) . 

Caso o senhor (a) se recuse a colaborar com essa pesquisa, a qualidade do seu 

atendimento nesse hospital em nada será prejudicada. 

Caso esteja de acordo e queira participar voluntariamente, favor  assinar  o termo em 

questão. 
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________________________________________________________________ 

Nome da criança 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nome do Responsável pela explicação do termo (Pesquisador) 

 

___________________________________________           _____________       _____ 

Assinatura do Responsável pela explicação do termo (Pesquisador)     Data                   Hora 

 

 

 

Telefones Dr Ricardo Gurgel: 2105 1787 ou 2105 1783 

                 Gabriela A. Vasconcelos: 994911 31 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Características sóciodemograficas e clínicas das crianças internadas por IRB.  

Variáveis n % X2 p 

Sexo     

Feminino 99 40,6 8,67 0,003 

Representante Legal 

 

______________________________________________  ___________________ 

Nome do Representante Legal                                              Grau de Parentesco 

 

_____________________________________________    __________    _______ 

Assinatura do Representante Legal                                      Data                   Hora 
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Masculino 145 59,4 

Faixa atária     

0-5 meses 118 48,4 

24,79 <0,0001 6-11 meses 63 25,8 

12-24 meses 63 25,8 

Prematuridade     

Não 178 73,0 
51,41 <0,0001 

Sim 66 27,0 

Cardiopatia Congênita     

Não 233 95,5 
201,98 <0,0001 

Sim 11 4,5 

História familiar de atopia     

Não 103 42,2 
5,9 0,015 

Sim 141 57,8 

Sibilos     

Não 104 42,6 
5,3 0,02 

Sim 140 57,4 

Broncodisplasia     

Não 239 97,9 
224,41 <0,0001 

Sim 5 2,1 

Dias de internação     

até 7 dias 157 63,1 
18,17 <0,0001 

Acima de 7 dias 90 36,9 

Diagnósticoa     

Pneumonia 205 52,0 

163,66 <0,0001 

Broncoespasmo 81 20,6 

Bronquiolite 70 17,8 

Outrosb 38 9,6 

aHouve crianças com mais de um diagnóstico.  
bCoqueluche, síndrome do bebê chiador, Insuficiência  Respiratória, Pneumotórax, Derrame Pleural, 

 Paralisia Cerebral e Infecções de Via Aérea Superior. 

 

 

Tabela 2. Detecção viral por PCR-RT de 121 crianças internadas por IRB.  

Variáveis n % 

Negativo 37 27,2 

VSR (A, B) 32 23,5 
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   VRH(A, B, C, D) 19 14,0 

Inf (A, B) 16 11,8 

VBoH(229E, OC43, NL63, HKU1) 9 6,6 

VMPH(A, B) 8 5,9 

VPIH (I, II, III) 6 4,4 

Adv 5 3,7 

EV(EV104, EV105, EV106, EV108, EV109) 4 2,9 

      X2: 77,88; p <0,0001 

 

             Figura 1. Distribuição da frequência dos vírus respiratórios  de 121 crianças  de acordo o tempo de     

                  Internação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relação entre dados climatológicos com o número de internação por IRB e por positividade para VSR das 

amostras de aspirados nasofaríngeos. 
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