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RESUMO 

 

  

Objetivo: verificar a associação entre as variáveis sonolência diurna, 

rendimento escolar, peso corporal e função pulmonar em adolescentes 

escolares de Petrolina-PE. Metodologia: estudo epidemiológico e transversal, 

com 478 adolescentes de quatro escolas públicas (32% meninos; 68% meninas), 

do ensino fundamental e médio, com média de idade de 14,84 (±1,67) anos. 

Foram avaliadas as características antropométricas, privação do sono (Escala 

de Sonolência de Epworth), rendimento escolar (média bimestral) e função 

pulmonar (questionário do International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood (ISAAC) para asma; e espirometria). Empregou-se estatística 

descritiva; qui-quadrado e teste t, para associações e diferença entre médias, 

respectivamente; regressão logística multivariada para verificar inter-relações. 

Resultados: a maioria dos adolescentes se auto-declarou púbere e na 

classificação do IMC: 10% eram baixo peso, 74% eutróficos, 7% com sobrepeso 

e 9% com obesidade. Estudar no ensino fundamental, iniciar as aulas no turno 

matutino e ter excesso de adiposidade abdominal foi negativamente associado 

a um baixo rendimento escolar e ao aumento da sonolência. Na comparação da 

média das notas escolares bimestrais, as meninas tiveram uma média 

ligeiramente maior, porém na classificação geral do rendimento, apresentaram 

uma maior frequência de rendimento escolar insatisfatório. O excesso de 

adiposidade abdominal aumenta 3,34 vezes as chances de sonolência diurna e 

eleva as chances de redução da Capacidade Vital Forçada (CVF) e do Volume 

Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (VF1). Dos adolescentes, 71 (15%) 

apresentaram redução da CVF, 172 (36%) do VEF1, 50 (10%) da VEF1/CVF, 

139 (29%) do FEF 25-75% e 393 (82%) do PFE, caracterizando um distúrbio 

obstrutivo (asma) instalado. A prevalência de asma foi de 34%, e maior nas 

meninas. Conclusão: Houve associação entre sexo para as seguintes variáveis: 

estágio maturacional, utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir, 

presença de chiado no peito e tosse seca, variáveis espirométricas (CVF, VEF1, 

VEF1/CVF, FEF 25-75%, PFE), e sonolência diurna excessiva. As meninas 

apresentaram piores índices, sendo mais sintomáticas para asma, apresentando 



 
 

maior sonolência diurna e utilizando aparelhos eletrônicos antes de dormir com 

maior frequência que os meninos. O estágio maturacional não está associado à 

sonolência diurna excessiva, porém uma maior idade cronológica mostrou 

associação com o sono em excesso. As variáveis que apresentaram associação 

com a sonolência foram: excesso de adiposidade abdominal, iniciar as aulas no 

turno matutino, utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir, ter 

rendimento escolar abaixo da média. Ser asmático ou sintomático para asma 

não teve associação significativa com sonolência, porém os asmáticos tiveram 

mais alteração de sonolência que os não asmáticos. Os fatores associados às 

maiores chances de ocorrência de obesidade abdominal foram: estudar no 

ensino médio, em mais de um turno, maior sonolência diurna excessiva, 

utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir, ser sintomático para asma, 

e apresentar redução na CVF e no VEF1. Estudar no ensino fundamental, iniciar 

as aulas no turno matutino, apresentar excesso de adiposidade abdominal e não 

utilizar aparelhos eletrônicos para fins acadêmicos foi associado a um pior 

desempenho escolar. 

 

 

Palavras-chave: Circunferência abdominal. Distúrbios do sono por sonolência 

excessiva. Espirometria. Asma. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Objective: to verify the association between the variables daytime sleepiness, 

school performance, body weight and lung function in school-aged adolescents 

of Petrolina-PE. Methodology: epidemiological and transversal study, with 478 

adolescents from four public schools (32% boys, 68% girls), elementary and 

middle school, with a mean age of 14.84 (± 1.67) years. Anthropometric 

characteristics, sleep deprivation (Epworth Sleepiness Scale), school 

performance (bimonthly mean) and lung function (International Study of Asthma 

and Allergies in Childhood (ISAAC) questionnaire for asthma and spirometry) 

were evaluated. Descriptive statistics were used; Chi-square and t-test, for 

associations and difference between means, respectively; Multivariate logistic 

regression to verify interrelationships. Results: the majority of the adolescents 

declared themselves to be pubescent and classified as BMI: 10% were 

underweight, 74% were eutrophic, 7% were overweight and 9% were obese. 

Studying in elementary school, starting classes in the morning shift and having 

excessive abdominal adiposity was negatively associated with poor school 

performance and increased sleepiness. In the comparison of the average of the 

bimonthly school grades, the girls had a slightly higher average, but in the general 

classification of the income, they presented a higher frequency of poor school 

performance. Excessive abdominal adiposity increases 3.34 times the chances 

of daytime sleepiness and increases the chances of reducing forced vital capacity 

(FVC) and forced expiratory volume in the first second (VF1). Of the adolescents, 

71 (15%) had reduced FVC, 172 (36%) FEV1, 50 (10%) FEV1 / FVC, 139 (29%) 

FEF 25-75% and 393 (82%), Characterizing an obstructive disorder (asthma) 

installed. The prevalence of asthma was 34%, and higher in girls. Conclusion: 

There was an association between sex for the following variables: maturational 

stage, use of electronic devices before bedtime, presence of wheezing and dry 

cough, results of spirometric variables (FVC, FEV1, FEV1 / FVC, FEF 25-75%, 

FEF), and excessive daytime sleepiness. The girls presented worse indexes, 

being more symptomatic for asthma, presenting greater daytime sleepiness and 

using electronic devices before sleeping more frequently than boys. The 

maturational stage is not associated with excessive daytime sleepiness, but a 



 
 

higher chronological age showed association with excessive sleepiness. The 

variables that showed an association with drowsiness were: excessive abdominal 

adiposity, starting classes in the morning shift, using electronic devices before 

bed, having below-grade school performance. Being asthmatic or symptomatic 

for asthma had no significant association with drowsiness, but asthmatics had 

more drowsiness than non-asthmatics. The factors associated with the increased 

chances of occurrence of abdominal obesity were: studying in high school, more 

than one shift, excessive daytime sleepiness, use of electronic devices before 

bed, being symptomatic for asthma, and reducing FVC and FEV1. Studying in 

elementary school, starting classes in the morning shift, presenting excessive 

abdominal adiposity and not using electronic devices for academic purposes was 

associated with poorer school performance. 

 

Key-words: Abdominal Circumference. Disorders of Excessive Somnolence. 

Spirometry. Asthma. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A fase da adolescência é marcada por mudanças biológicas, cognitivas, 

emocionais e sociais. Nela, os adolescentes protagonizam a adoção de novas 

práticas e comportamentos que podem levá-los à exposição a diversas situações 

que envolvem riscos presentes e futuros para a saúde e sua qualidade de vida 

em geral. Por isso, faz-se necessário o conhecimento da saúde dos escolares, 

em diversos aspectos – socioeconômicos, contexto familiar, alimentação, prática 

de atividade física, comportamentos de risco, saúde mental, prevalência de 

asma, entre outros (IBGE, 2012a).  

O déficit de sono, por exemplo,  é cada vez mais comum em indivíduos 

de todas as idades e isso pode causar repercussões graves na saúde 

(CARISSIMI et al., 2016), principalmente em crianças e adolescentes (LEAL et 

al., 2012). Entre as consequências, podem estar mudanças em hormônios 

reguladores do apetite, obesidade, aumento do risco cardiovascular, problemas 

de comportamento e aprendizagem (KIRA et al., 2014; LEAL et al., 2012; PAIVA; 

GASPAR; MATOS, 2015). 

No entanto, essas alteração dependem da idade, sexo, cronograma de 

atividades - trabalho, escola, interação social - e prioridades circadianas 

individuais (CARISSIMI et al., 2016). Essa preferência varia conforme a faixa 

etária, sendo mais frequentes as preferências matutinas até os 10 anos de idade 

ou após os 50 anos. Na adolescência, por volta dos 12 a 13 anos, há um 

deslocamento da prioridade pela noite (TONETTI et al., 2015).  

A recomendação para essa faixa etária é que haja um mínimo de 8h de 

sono (MELDRUM; RESTIVO, 2014). Entretanto, alguns fatores, como turno 

escolar precoce e uso de mídia eletrônica, também podem influenciar na 

quantidade de horas dormidas, causando perturbações do ritmo circadiano 

(BERNARDO et al., 2009; CARISSIMI et al., 2016).  Com frequência, alguns 

desses momentos dormindo são voluntariamente sacrificados para lidar com 

atividades diárias, e isso pode ser danoso a longo prazo (CURCIO; FERRARA; 

DEGENNARO, 2006).  

Após seis dias de restrição parcial de sono, por exemplo, a ativação de 

vias de recompensa alimentar aumentam, levando ao ganho de peso em 

indivíduos cronicamente privados de sono (LUCASSEN et al., 2014). Isso é 
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preocupante, pois a obesidade já é considerada uma das doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) que mais cresce em todo o mundo, tornando-se, assim, 

um problema de saúde pública (PONTES; AMORIM; LIRA, 2013). Cerca de 80% 

dos adolescentes obesos  tornam-se adultos obesos (PARALIKAR et al., 2012), 

com maior risco de desenvolvimento de doenças associadas, como diabetes, 

hipertensão arterial, dislipidemias, entre outras (DUTRA et al., 2009).  

No Brasil, a média de excesso de peso já chega a 36,4%. No estado de 

Pernambuco, ultrapassa em cerca de cinco vezes o valor limítrofe (2,3%) 

estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (LEAL et al., 2012). 

Essa identificação é feita por meio de alguns indicadores antropométricos, na 

tentativa de diagnosticar o aumento da gordura corporal e seus riscos à saúde. 

O Índice de Massa Corporal (IMC), um dos mais utilizados, é um bom indicador, 

mas possui limitações. Por isso, outros tem sido recomendados. O perímetro da 

cintura (PC) ou Circunferência abdominal (CA) é um deles e revela resultados 

mais fidedignos, pois os depósitos de gordura abdominal podem, sozinhos, 

causar vários problemas de saúde (PELEGRINI et al., 2015). 

Contudo, na adolescência, além dos parâmetros antropométricos e de 

composição corporal é essencial considerar não apenas a idade cronológica, 

mas também o estágio de maturação sexual. Há estudos que vem apontando  a 

associação entre a maturação sexual precoce e a obesidade em adolescentes, 

principalmente no sexo feminino (PINTO et al., 2010). 

Por consequência, o excesso de gordura na região abdominal pode, por 

exemplo, levar a consequências negativas na função pulmonar, e causar 

diminuição da expansibilidade torácica, hiper-reatividade e obstrução das vias 

aéreas, alterando volumes e capacidades pulmonares (CAMILO et al., 2010). 

Não obstante, fatores inflamatórios decorrentes do excesso de peso, contribuem 

para o surgimento ou piora da asma (FERREIRA; FIGUEIRA, 2010).  

A asma já é a doença crônica de maior prevalência na infância e 

adolescência, acometendo cerca de 15 milhões de brasileiros (PEREIRA, 2004). 

Estima-se que a prevalência média entre crianças e adolescentes no Brasil seja 

de 20% (URRUTIA-PEREIRA; AVILA; SOLÉ, 2016).  Quando as crises de asma 

são persistentes, alguns adolescentes podem ficar mais propensos a ter um 

comportamento sedentário. Assim, podem optar por atividades leves, como 

assistir televisão, e utilizar videogame e computadores por maior tempo. Dessa 
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forma, obtém um menor gasto calórico e maior tendência ao consumo de 

alimentos industrializados. Isso eleva as chances de ganhar ainda mais peso e 

piorar todos as co-morbidades associadas (CAMILO et al., 2010). Porém, tal 

associação ainda é controversa e carece ser melhor estudada (NINA, 2009).  

Além disso, aponta-se cada que a origem de Doenças Pulmonares 

Obstrutivas Crônicas (DPOC) tenham relação com o início da asma grave na 

infância. Dessa forma, a identificação de crianças e adolescentes, e dos fatores 

de risco que levam ao desenvolvimento de asma mais agressiva é muito 

importante para a saúde pública (URRUTIA-PEREIRA; AVILA; SOLÉ, 2016). Tal 

relevância se dá porque além de gerar custos elevados para o sistema de saúde, 

interfere na qualidade de vida dos indivíduos, no absenteísmo escolar e no 

desempenho acadêmico. Em alguns casos, a depender da gravidade, pode até 

ser fatal (IBGE, 2012).  

Nesse contexto, faz-se relevante mapear alguns fatores importantes para 

a saúde e a qualidade de vida dos adolescentes, como a privação de sono e 

suas consequências no rendimento escolar; a função pulmonar e o excesso 

ponderal.  Isso se torna ainda mais relevante no Nordeste brasileiro, onde esses 

estudos ainda são incipientes. Assim, esses dados servirão para o planejamento 

de futuras intervenções nas problemáticas apresentadas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Verificar a associação entre sonolência diurna excessiva, função 

pulmonar, prevalência de asma, excesso de peso, e desempenho acadêmico em 

escolares de Petrolina-PE. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

-Descrever as respostas do sexo associadas às variáveis de estudo; 

-Descrever as respostas da sonolência diurna associadas às variáveis escolares 

(escolaridade, turno das aulas), uso de aparelhos eletrônicos e circunferência 

abdominal; 

-Descrever as respostas do excesso de peso/circunferência abdominal 

associadas às variáveis escolares, sonolência diurna excessiva e prevalência de 

asma; 

-Determinar a prevalência de asma; 

-Determinar o estágio maturacional e o IMC; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Privação do sono e suas consequências em adolescentes  

 

O sono desempenha funções importantes no crescimento, aprendizagem 

consolidação da memória e processos restaurativos. Sua privação pode levar a 

impactos comportamentais, fisiológicos e neurocognitivos, principalmente em 

crianças e adolescentes (CURCIO; FERRARA; DEGENNARO, 2006; KUULA et 

al., 2015). Cerca de 25-40% dos adolescentes, em algum período do seu 

desenvolvimento, passa por essa insuficiência (GAMBLE et al., 2014).  

Essa sonolência diurna excessiva é definida como uma sensação 

subjetiva de necessidade de sono (PEREIRA; TEIXEIRA; LOUZADA, 2010). 

Algumas das suas repercussões graves na saúde incluem: mudanças em 

hormônios reguladores do apetite, obesidade, aumento do risco cardiovascular, 

hipertensão, problemas comportamentais em crianças em idade escolar e 

depressão (CARISSIMI et al., 2016; MELDRUM; RESTIVO, 2014). 

Em relação ao rendimento escolar, as consequências podem advir de  

piora nos processo de atenção, aquisição e processamento da memória. 

Consequentemente, isso pode interferir na aprendizagem e resultar em baixo 

rendimento acadêmico. Contudo, ainda não é bem compreendida as variações 

individuais na duração do sono das crianças e adolescentes, que podem interferir 

nesse processo  (ARAÚJO et al., 2015; CARISSIMI et al., 2016b; KUULA et al., 

2015). 

Todavia, os problemas de sono vão além dos problemas com rendimento 

escolar, peso e suas co-morbidades. Nas últimas duas décadas, por exemplo, 

as evidências da associação entre pensamentos e comportamentos suicidas 

com perturbação do sono tem crescido (especialmente insônia e pesadelos). A 

insônia foi sinalizada como uma alerta proximal, precedendo o suicídio em cerca 

de uma semana. Uma curta duração do sono auto referida - isto é, cinco horas 

por noite, em média, ou menos - também tem sido associada (FERENTINOS et 

al., 2016). Acredita-se, ainda, que a privação de sono opera através do 

mecanismo de deterioração da função cognitiva e de autocontrole, o que também 

leva a crer que haja, também, associação com a delinquência (MELDRUM; 

RESTIVO, 2014).  
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Além disso, a fragmentação do sono pode ser um agravante para 

indivíduos asmáticos, porque a sua má qualidade leva à piora da qualidade de 

vida, do bem-estar físico e emocional, além do mau desempenho das atividades 

laborais dos pacientes. Isso ocorre, porque os asmáticos demoram mais tempo 

para conseguir dormir e despertam mais vezes durante a noite. As 

manifestações clínicas da asma costumam ocorrer no período noturno em torno 

das três ou quatro horas manhã, quando há uma acentuação do fluxo expiratório. 

Todavia, os sintomas noturnos estão relacionados com a ausência de controle 

da doença e/ou eventos circadianos. Assim, essa incapacidade de consolidar o 

sono, frequentemente resulta em sonolência diurna excessiva, e pode interferir 

no desempenho cognitivo, e nas atividades diárias, resultando em surgimento de 

problemas sociais e neurocomportamentais.  (ARAÚJO et al., 2015). 

De tal modo, devido à gravidade das consequências da privação do sono, 

a asma está sendo reconhecida como um grande problema de saúde pública, 

tornando a identificação de seus determinantes e consequências uma prioridade 

de investigação (STRINGHINI et al., 2015).   

 

3.2  Estado nutricional 

 

A classificação do IMC é diferente para crianças e adolescentes, pois além 

de levar em consideração peso e altura, também envolve as variáveis idade e 

sexo. Um dos padrões utilizados é o proposto pelo Centro Nacional de 

Estatísticas de Saúde, em colaboração com o Centro Nacional para Prevenção 

de Enfermidades Crônicas (CDC) (FATUCH; FILHO, 2005). Eles definiram 

sobrepeso e obesidade, respectivamente, para IMC igual ou superior aos 

percentis 85 e 95, conforme idade e sexo (OLIVEIRA et al., 2003). Seguindo 

essas recomendações, em 2003, o relatório da International Obesity Task Force 

(IOTF) para a OMS, estimou que 10% dos indivíduos entre 5 e 17 anos 

apresentavam excesso de gordura corporal, sendo que de 2% a 3% eram 

obesos. Isso correspondia, no ano 2000, a 155 milhões de crianças com excesso 

de peso e de 30 a 45 milhões de crianças obesas em todo o mundo (FERREIRA; 

FIGUEIRA, 2010). 
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A obesidade é definida como uma doença de caráter crônico e 

multifatorial, que leva ao acúmulo excessivo e progressivo da gordura corporal 

(FERREIRA; FIGUEIRA, 2010). Já se tornou uma epidemia no mundo, trazendo 

uma grande mudança acerca da população que é atingida e os tipos de doenças 

comumente encontradas na prática clínica. A diabetes tipo 2, por exemplo, que 

antes era uma doença tipicamente apresentada por idosos obesos, hoje é cada 

vez mais comum em crianças (DIXON et al., 2010). 

Há três períodos críticos para o início dessa alteração ponderal: no 

primeiro ano de vida, entre os 5-7 anos de idade, e na adolescência. Quanto 

mais cedo a criança ou o adolescente apresentar distúrbio do peso, maior a 

susceptibilidade de sobrepeso na vida adulta (OLIVEIRA et al., 2003). Isso é 

particularmente importante aqui no Brasil, pois o país vive o processo de 

transição nutricional, seguindo a tendência dos países em desenvolvimento, pois 

há uma redução da prevalência da desnutrição infantil e, em contrapartida, o 

aumento das taxas de sobrepeso e obesidade (CAMILO et al., 2010). 

Na faixa etária de dez a 19 anos, a prevalência de excesso de peso variou, 

em média, de 10,8%, em 2008, para 20% em 2009, segundo informações do 

VIGITEL (ANDRADE et al., 2013). Esse acúmulo de gordura corporal é mais 

prevalente em crianças com asma do que na população em geral, configurando 

como fator de risco clinicamente significativo.  Apesar da associação, a causa da 

ligação entre obesidade e asma ainda é desconhecida, e parece haver 

diferenças específicas de sexo nos mecanismos. Especula-se que uma das 

possíveis causas seja o efeito pró-inflamatório decorrente das alterações da 

composição corporal associadas à obesidade (JENSEN et al., 2014).  

 

3.3 Função pulmonar e asma 

 

A análise da função pulmonar é usualmente utilizada no diagnóstico e 

prognóstico de doenças respiratórias. Pode ser usada, também, para avalição 

pré-operatória e em estudos populacionais. As técnicas para medida dessa 

função pulmonar foram criadas há mais de um século, entretanto somente nas 

últimas décadas houve uma preocupação maior em avaliar pacientes pediátricos 

(RODRIGUES et al., 2002). Os testes são usualmente realizados com sistemas 

computadorizados e portáteis, que fornecem resultados imediatos e objetivos, os 
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quais podem ser correlacionados com apresentações sintomatológicas 

subjetivas, como a dispneia respiratória (PEREIRA, 2004).  

Um dos testes utilizados para avaliar a saúde do pulmão é a Capacidade 

Vital Forçada (CVF), por meio de espirometria. É importante para triagem e 

detecção precoce de distúrbios respiratórios (PEREIRA, 2001). Contudo, para 

interpretar os dados do exame, é necessário que se utilize um valor de referência 

(previsto). Esse valor é obtido anteriormente de indivíduos saudáveis de uma 

amostra semelhante, por meio de instrumentos adequados e padronizados. Os 

parâmetros de normalidade podem ser diferentes entre as diversas regiões do 

mundo, pois leva em consideração fatores antropométricos, ambientais, sociais, 

genéticos e técnicos, como, por exemplo, o modelo estatístico empregado na 

análise dos dados (PEREIRA et al., 2014). 

Os valores previstos são derivados de equações calculadas a partir de 

curvas de regressão dos parâmetros estudados, considerando-se, 

principalmente, altura e sexo. Os valores de referência de normalidade mais 

recomendados para utilização em crianças e adolescentes são os do Programa 

Pneumobil elaborados para a população brasileira e os de Polgar e Promadhat. 

A American Thoracic Society (ATS) estabeleceu um percentual fixo consagrado 

como normalidade em crianças e adolescentes. Contudo, em adultos, esse 

mesmo valor é discutível. O nível percentual de 80%, com relação aos valores 

individuais previstos, é adotado como limite inferior da normalidade para os 

parâmetros de Pico de Fluxo Expiratório (PFE), CVF, Volume Expiratório 

Forçado no primeiro segundo (VEF1) e relação VEF1 /CVF. Para o Fluxo 

Expiratório Forçado entre 25-75% da curva (FEF25-75%) foi estabelecido um 

limite inferior de 70% (RODRIGUES et al., 2002). 

Para que o teste de espirometria tenha uma medida aceitável, alguns 

fatores devem ser levados em consideração, como: evidência de esforço 

máximo, esforço expiratório com duração média de seis segundos, existência de 

platô no último segundo, ausência de tosse no primeiro segundo, vazamento, ou 

obstrução do bocal. Para que o valor seja reprodutível, recomenda-se que os 2 

maiores valores de CVF e VEF1 devam ter diferenças máximas de 200ml entre 

si. O PFE das curvas selecionadas deve diferir menos que 0,5L/seg. Caso esses 

critérios não sejam obtidos após 8 tentativas, o teste deve ser interrompido, e as 
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3 melhores curvas devem ser consideradas para a escolha dos parâmetros 

(RODRIGUES et al., 2002). 

Todos os valores de todas as manobras aceitáveis devem ser analisados, 

porém, há critérios para selecionar os melhores. Os valores de CVF e VEF1 

devem ser os maiores obtidos de qualquer curva. Os demais devem ser retirados 

da curva que tiver a maior soma entre a CVF e o VEF1. O VEF1 consiste no 

volume de ar exalado no primeiro segundo da manobra da CVF. Quando é feita 

a relação percentual entre VEF1/CVF, este parâmetro é denominado Índice de 

Tiffeneau (IT) e apresenta alta sensibilidade para detecção e classificação da 

gravidade de distúrbios obstrutivos. A validade dos parâmetros acima depende 

essencialmente do esforço e cooperação do paciente. Já o FEF25-75% que 

mede os volumes situados entre 25% e 75% da CVF, é um parâmetro esforço-

independente. Ele avalia a permeabilidade das vias aéreas periféricas, pois esse 

intervalo da curva representa fluxos em baixos volumes (RODRIGUES et al., 

2002).  

Com base na interpretação desses dados obtidos na espirometria, o 

indivíduo que tiver valores não condizentes com as referências de normalidade, 

pode ter um distúrbio ventilatório obstrutivo (DVO), restritivo (DVR) ou misto 

(DVM). Os principais índices para diagnosticar o DVO são o VEF1 e a razão 

VEF1/CVF. Indivíduos sintomáticos que apresentam VEF1 normal e VEF1/CVF 

reduzida podem ser considerados como portadores de DVO. Quando apenas o 

FEF25-75% estiver alterado, o distúrbio deve ser considerado leve. O 

diagnóstico do DVR é feito por meio do exame de pletismografia, e caracteriza-

se pela redução da Capacidade Pulmonar Total (CPT). Desse modo, por meio 

da espirometria esse distúrbio só pode ser inferido, através da Capacidade Vital 

(CV) e CVF reduzidas enquanto a razão VEF1/CVF está normal ou elevada. 

Quando há obstrução e restrição simultaneamente, é considerado um DVM 

(RODRIGUES et al., 2002). 

Um dos fatores que podem comprometer a normalidade do teste é a 

obesidade. Ela pode afetar a função pulmonar, porque leva à uma diminuição da 

complacência da parede torácica devido ao aumento da quantidade de tecido 

adiposo ao redor do tórax e abdome. Por consequência, há uma redução 

significativa nos volumes e capacidades pulmonares em indivíduos com excesso 

ponderal. No entanto, a relação da obesidade com a redução da função 
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pulmonar estática é melhor estabelecida em adultos, com uma forte relação 

inversa entre o Índice de Massa Corporal (IMC), a capacidade residual funcional 

(CRF) e o volume de reserva expiratória (VRE). Contudo, na população 

pediátrica, esses dados são inconsistentes ainda (JENSEN et al., 2014). 

Por isso, é tão importante a avaliação da saúde pulmonar de crianças e 

adolescentes. Sabe-se que a asma, por exemplo, que é um distúrbio respiratório 

de natureza obstrutiva, tem grande impacto social e econômico, por ser uma das 

principais doenças respiratórias na infância. Ela é definida pelo II Consenso 

Brasileiro no Manejo da Asma como uma doença crônica das vias aéreas. É 

caraterizada por obstrução ao fluxo aéreo reversível, hiper-responsividade 

brônquica, episódios recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, 

principalmente à noite e ao amanhecer. Estudos sobre a progressão da asma 

através da infância e adolescência ainda são necessários, pois a maior lacuna 

reside no prognóstico a longo prazo. Tem-se sugerido que a asma da criança vai 

“desaparecer” quando ela crescer e se tornar adulta, porém as evidências 

epidemiológicas ainda não trazem consenso. Estima-se que a asma desapareça, 

no período da puberdade, em 30% a 50% das crianças, porém com recorrência 

na idade adulta. Apesar da remissão dos sinais clínicos, a função pulmonar 

desses pacientes permanece alterada (a tosse ou a hiper-responsividade 

brônquica persistem), sendo que cerca de mais de dois terços das crianças 

asmáticas continuam a sofrer da doença, na puberdade e na idade adulta (SOLÉ 

et al., 1998).  

Assim, por conta da relevância do tema, houve uma preocupação em 

mapear a situação da asma no mundo. Para isso, foi criado um questionário 

padronizado, para realizar um levantamento da prevalência de asma entre 

crianças (seis a sete anos) e adolescentes (13 a 14 anos). Esse instrumento 

recebeu o nome de International Study of Asthma and Allergies in Childhood 

(ISAAC) e foi aplicado e validado em diversas regiões do mundo, inclusive no 

Brasil . Foi um grande marco para estudos epidemiológicos sobre prevalência de 

asma e doenças alérgicas em crianças e adolescentes (MISSAGIA, 2012). 

Foi detectado um percentual de 21–22%, nos EUA, semelhante à 

prevalência em outros países (ANDRADE et al., 2013). No Brasil, de acordo com 

os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 

2012, os escolares brasileiros com asma correspondem a 12,4%, variando de 
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18,4%, na Região Norte, a 11,4%, na Região Sudeste. Apesar de estar abaixo 

da média de outros países, ainda é um número bastante elevado e preocupante 

(IBGE, 2012).  

Há associação de sintomatologia e gravidade da asma a alguns fatores, 

como os ambientais - alérgenos, fumaça de cigarro, poluição do ar -, infecções 

respiratórias virais, história familiar, atopia e sexo. A prevalência nos meninos 

tende a ser maior antes da puberdade, e predominante nas meninas, durante a 

puberdade. As mulheres apresentam, ainda, maior mortalidade em decorrência 

da asma ao longo do tempo, maior prevalência da hiper-responsividade 

brônquica. Além disso, utilizam mais frequentemente os serviços de saúde, 

incluindo atendimentos de emergência e internações, referem sintomas 

respiratórios com mais frequência e pior qualidade de vida (ZILLMER et al., 

2014).   

Como a asma é uma patologia multifatorial, as razões para essas 

diferenças específicas entre os sexos também podem ser diversas. Especula-se 

que tenha relação com a fisiologia das vias aéreas, interferência hormonal, 

respostas imunológicas à vacina contra o sarampo, risco de doenças infecciosas 

na infância e diferenças comportamentais (ZILLMER et al., 2014). No Brasil, foi 

mostrado que há uma maior prevalência da asma e de sibilos respiratórios em 

meninos em duas faixas etárias, de 6-7 anos e de 10-12 anos. Em dois outros 

estudos no Brasil, meninas com idade de 13-14 apresentaram mais sintomas 

respiratórios do que os meninos. Entretanto, ainda há uma escassez de estudos 

(MUIÑO et al., 2004).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Delineamento da Pesquisa e Participantes 

 

O presente estudo é de natureza epidemiológica e transversal. Foi 

desenvolvido com adolescentes do sexo masculino e feminino na faixa etária 

entre 10 a 17 anos, nas dependências de quatro escolas públicas da cidade de 

Petrolina-PE. A amostra foi calculada pelo programa EpiInfo, e devido ao grande 

número de variáveis, optou-se por considerar uma prevalência de 50%, IC = 95% 

e erro amostral=5%, resultando em um mínimo de 384 adolescentes.  

O recrutamento se deu por meio de convite nas turmas que tinham 

alunos nas idades compatíveis com a amostra, totalizando 44 turmas (12 do 

ensino fundamental e 32 do ensino médio), nas quatro escolas. Tanto as escolas 

quanto as turmas foram escolhidos por meio de conveniência. A pesquisadora 

responsável explicou sobre o projeto, os procedimentos para coleta dos dados, 

e as garantias éticas. Em seguida, entregou e explicou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido aos pais e responsáveis (apêndice A) e o 

Termo de Assentimento do adolescente (apêndice B), com a orientação de que 

entregassem aos pais ou responsáveis.  

A participação na pesquisa só foi permitida mediante autorização 

voluntária dos pais/responsáveis e dos próprios adolescentes, confirmada 

através da devolução dos termos de consentimento e assentimento, 

devidamente preenchidos e assinados. Os termos continham os números de 

telefone da pesquisadora, de seu orientador e do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco, para que, se necessário, 

entrassem em contato, durante qualquer etapa do processo, para sanar 

possíveis dúvidas.  

 

4.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Os seguintes critérios de inclusão foram estabelecidos: (a) condição de 

participação em todas as avaliações; (b) ter idade compatível ao objetivo do 



31 
 

estudo - 10 a 17 anos; (c) apresentação do termo de consentimento assinado 

pelos pais ou responsáveis; (d) apresentação do termo de assentimento 

assinado pelo adolescente; (e) não ter apresentado infecção respiratória nas 

quatro semanas anteriores ao teste; (f) não ter consumido alimentos ou 

medicamentos com cafeína nas 12 horas precedentes a execução dos testes.  

Os critérios de exclusão foram: (a) manifestar vontade de desistir de 

participar do estudo, em qualquer etapa, por qualquer motivo; (b) mudar de 

colégio/cidade antes de realizar todas as etapas. 

 

4.3 Riscos e benefícios  

 

A participação nessa pesquisa não infringiu normas legais e éticas, e os 

riscos à saúde moral e física relacionados a participação na pesquisa eram 

mínimos. Os possíveis riscos eram constrangimentos perante pessoas caso a 

identidade do voluntário viesse a público. Porém, esse risco foi minimizado pela 

garantia da confidencialidade das informações e pelo anonimato de todos que 

participaram da pesquisa. Podia haver receio/constrangimento na hora de indicar 

o estágio maturacional na gravura, ou na coleta de informações como peso, 

altura, desempenho escolar, ou dos outros questionários. Entretanto, além do 

compromisso com o sigilo, foi fornecido um local que garantisse a privacidade 

do voluntário, com o mínimo de exposição.  

Ao participar dessa pesquisa, o voluntário teve o benefício de uma 

avaliação gratuita dos parâmetros de saúde citados nesse trabalho. Isso é 

importante, porque esses dados puderam ser úteis para indicar riscos (quando 

presentes), que poderiam ser prevenidos ou tratados precocemente. Ademais, 

pode contribuir com informações relevantes sobre a influência dos fatores 

relacionados ao sono, função pulmonar, e rendimento escolar de adolescentes 

de Petrolina – PE. 

 

4.4 Garantias éticas 

 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme Resolução nº 466/2012, do 
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Conselho Nacional de Saúde. Antes de ser executado, o projeto passou pela 

análise e aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em Pesquisa da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco (CAAE: 51432015.7.0000.5196 

e Número do Parecer: 1.440.503). 

Nenhum dos procedimentos usados ofereceu riscos à dignidade do 

participante. Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora, seu orientador (e/ou equipe de 

pesquisa) tiveram conhecimento das identidades dos participantes, 

comprometendo-se a mantê-las em sigilo ao publicar os resultados dessa 

pesquisa.  Além disso, caso algum voluntário viesse a sofrer qualquer tipo de 

dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, teria direito à indenização por parte dos 

pesquisadores. 

 

4.5 Procedimentos  

 

Além da coleta de dados pessoais para caracterização da amostra 

(idade, sexo, etnia), foram avaliadas questões referentes ao estado nutricional, 

maturação sexual, sonolência diurna, rendimento escolar, função pulmonar e 

relação com a asma. 

 

          4.5.1 Dados antropométricos 

 

As técnicas utilizadas para obtenção das medidas antropométricas 

seguiram o Anthropometric Standardization Reference Manual (LOHMAN; 

ROCHE; MARTORELL, 1988). As medidas foram efetuadas três vezes 

consecutivas por um mesmo avaliador, para consideração do valor médio entre 

as mesmas.  

Na obtenção da estatura corporal (cm) utilizou-se um estadiômetro 

(WCS®, resolução de 0,1 cm) fixado a parede, posicionando o indivíduo em 

posição ortostática, com os pés unidos e descalços. A massa corporal foi 

mensurada em balança digital (Plenna®, precisão de 0,1kg), com o avaliado 

permanecendo descalço em posição ortostática, com a cabeça no plano 
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horizontal de Frankfurt, em apneia respiratória, e com os pés unidos no centro 

da plataforma.  

Para determinação da circunferência abdominal (CA) foi utilizada uma fita 

antropométrica inextensível (precisão de 0,1cm). Ela foi colocada no ponto 

médio entre a crista ilíaca e a face externa da última costela, paralela ao solo, 

com o sujeito em pé, com o abdômen relaxado, os braços ao longo do corpo e 

os pés unidos. A classificação foi baseada nos critérios propostos por Fernandez 

et al. (2004), que considera os valores acima ou iguais ao 75th percentil como 

limítrofes ou aumentados, conforme idade, sexo e etnia (anexo 6). 

O IMC foi calculado mediante a utilização do índice de Quetelet, em kg/m2 

e, em seguida, foi convertido em IMC - Escore Z, segundo os critérios definidos 

pelo Center for Disease Control and Prevention (CDC). Para isso, utilizou-se o 

Software AnthroPlus, desenvolvido pela WHO (2009), que utiliza como 

parâmetros o sexo, a idade e a altura. De acordo com o resultado apresentados, 

com base nas curvas de IMC específicas para cada sexo, os voluntários com 

percentil < 5th foram classificados como baixo peso, percentis ≥ 5th e < 85th como 

eutróficos, percentis ≥ 85th e < 95th com sobrepeso e ≥ 95th como obeso 

(ANDRADE et al., 2013). 

 

          4.5.2 Maturação Sexual 

 

Em estudos com adolescentes, a avaliação da maturação sexual é 

importante, para verificar possíveis influências relacionadas às variações 

hormonais típicas dessa idade e que nem sempre podem ser avaliadas somente 

com a idade biológica. Para isso, foi realizada uma auto avaliação puberal, 

através de gravuras, conforme os estágios maturacionais (anexos 2 e 3) 

propostos por (TANNER, 1986). Os sujeitos assinalaram a gravura que mais se 

assemelhava ao estágio em que se encontravam. As meninas foram avaliadas 

quanto ao desenvolvimento mamário e à pilificação pubiana e os meninos 

mensurados quanto à pilificação pubiana. Esse método apresenta uma boa 

consistência segundo a literatura para a auto avaliação em meninos (MARTIN et 

al., 2001) e meninas (BOJIKIAN et al., 2002). O estágio um foi considerado pré-

púbere; dois, três e quatro, púberes; e o cinco, pós-púbere, em ambos os sexos. 
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          4.5.3 Avaliação da Sonolência 

 

A Escala de Sonolência Epworth (anexo 5) foi utilizada para avaliar a 

presença ou ausência da Sonolência Diurna Excessiva (SDE). Esse instrumento 

foi elaborado e validado por Johns (1991), mas a sua validação na versão em 

português só foi feita por Bertolazi et al. (2009). Esta escala tem sido bastante 

utilizada por ser um método simples, fácil de entender e de rápido 

preenchimento. Consiste em um questionário autoaplicável que avalia a 

probabilidade de adormecer em oito situações do dia-a-dia. O grau dessa 

sonolência corresponde à soma do escore atribuído a cada uma das questões, 

podendo variar de 0 a 24 pontos, sendo considerado patológico (Sonolência 

Diurna Excessiva) quando o resultado é superior a 10 pontos.   

 

           4.5.4 Avaliação do Rendimento Escolar e uso de dispositivos 

eletrônicos antes de dormir 

 

Para a avaliação do rendimento escolar foi efetuada uma análise da 

média geral referente ao último bimestre letivo de todas as disciplinas incluídas 

no currículo escolar. As quatro escolas adotavam como média bimestral para 

aprovação a nota seis. Por isso, nesse estudo, as médias dos alunos foram 

caracterizadas em duas categorias (acima e abaixo da média). Foi atribuído o 

conceito rendimento escolar satisfatório para aqueles que atingiram média igual 

ou superior a seis, e rendimento escolar insatisfatório para aqueles cujas notas 

eram inferior à essa média. 

Para avaliação do uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir, foi 

acrescentado, na ficha de caracterização dos indivíduos, a pergunta referente ao 

uso desses aparelhos (computadores, smartphones, tablets, aparelhos de mp3, 

entre outros), porém sem especificação de quais aparelhos eram utilizados. 

 

4. 5. 5 Avaliação da Função Pulmonar 

 

A função pulmonar foi mensurada por um espirômetro (marca Koko-

nSpire Health) previamente calibrado, com o adolescente sentado e utilizando o 
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clipe nasal. Foram realizadas três manobras espirométricas de CVF, para 

seleção daquela com os maiores valores do VEF1 e CVF. Os indivíduos foram 

orientados a respirar normalmente no espirômetro e após um intervalo, ele era 

instruído a inspirar o máximo de ar que conseguisse, e em seguida, expirar todo 

o ar o mais rápido que pudesse, sustentando por pelo menos seis segundos. Os 

percentuais dos valores preditos seguiram as recomendações de Polgar; 

Promodhat (1971) adequadas à faixa etária da amostra (anexo 7). As variáveis 

pulmonares mensuradas foram (MISSAGIA, 2012; RODRIGUES et al., 2002): 

• Capacidade Vital Forçada (CVF): é o volume máximo de ar 

exalado com máximo esforço, após uma inspiração máxima. 

• Volume Expiratório Forçado em 1 segundo (VEF1): é o volume de 

ar expirado no primeiro segundo da manobra da CVF. Os indivíduos saudáveis 

são geralmente capazes de eliminar mais que três quartos da sua CVF no 

primeiro segundo. Na maioria dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva o 

VEF1 está reduzido. 

• Índice de Tiffeneau (IT) = VEF1/CVF: alta sensibilidade para  

detecção e classificação da gravidade de distúrbios obstrutivos. 

• Pico de Fluxo Expiratório (PFE): serve como parâmetro de alerta 

para a diminuição da função pulmonar 

• Fluxo Expiratório Forçado entre 25% a 75% (FEF25%-75%): é um 

parâmetro extremamente útil para avaliar a permeabilidade das vias aéreas 

periféricas, porque representa fluxos em baixos volumes, nos quais a resistência 

das pequenas vias aéreas influi consideravelmente. É considerado por alguns 

autores como o parâmetro mais sensível para avaliação de obstrução, alterando-

se precocemente na evolução de patologias pulmonares obstrutivas, e pode ser 

o único parâmetro alterado em pacientes assintomáticos.  

Para complementação dos dados referentes à saúde pulmonar, foi 

aplicado o questionário ISAAC (anexo 4). Esse questionário foi criado em 1991, 

para avaliar a presença de asma, rinite alérgica e eczema em crianças e 

adolescentes ao redor do mundo, por meio de um método padronizado 

(questionário autoaplicável e/ou vídeo-questionário). O questionário escrito 

autoaplicável, é mais comumente usado, por apresentar fácil compreensão e 

baixo custo, e por isso, foi a modalidade escolhida para este estudo. No Brasil, 

foi validado por Solé et al., (1998). 
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O método ISAAC fornece dados confiáveis e comparáveis entre diferentes 

regiões, com diferenças culturais, sócio-econômicas, genéticas e ambientais, 

seja em um mesmo país ou em localidades diferentes. A sua metodologia 

ocorreu em três fases. Na primeira fase, teve por objetivo descrever a 

prevalência e gravidade de asma, rinite e eczema em crianças de 6 e 7 anos e 

adolescentes de 13 e 14 anos em vários países. Além disso, procurou 

estabelecer medidas de referência para a avaliação de futuras tendências na 

prevalência e gravidade dessas doenças (LUNA, 2015). 

A segunda fase do estudo objetivou investigar melhor algumas variáveis 

de interesse desenvolvidas na fase I, utilizando marcadores como a 

broncoprovocação induzida por metacolina. Na terceira fase, avaliou as 

tendências da prevalência de asma, rinite e eczema nos centros participantes da 

fase I, e acrescentou novos centros que não participaram da fase inicial, a fim de 

identificar possíveis fatores relacionados a essas tendências (LUNA, 2015). 

O protocolo ISAAC vem sendo mundialmente aplicado, mostrando-se útil 

na avaliação da prevalência e gravidade de asma, rinite e eczema. Contemplou, 

inicialmente, crianças de seis e sete anos e adolescentes de 13 e 14 anos, por 

refletirem, respectivamente, as faixas etárias de maior prevalência e maior 

mortalidade da asma. Além disso, apresenta boa correlação com medidas 

objetivas de avaliação de asma e alergias, como por exemplo,  hiper-

responsividade brônquica e provas de função pulmonar (LUNA, 2015). 

O módulo de asma do questionário escrito utilizado neste estudo é 

composto por oito itens (ISAAC, 2000): 

1. Chiado (cansaço, sibilos piado) no peito alguma vez na vida: avalia a 

presença de episódios de sibilância em qualquer época da vida;  

2. Chiado (cansaço, sibilos, piado) no peito nos últimos 12 meses: avalia os 

episódios recentes de sibilância, e é considerada a melhor questão para medir a 

prevalência, por reduzir erros de memória; 

3.  Número de crises de chiado (cansaço, sibilos, piado) no peito nos últimos  

12 meses;  

4. Perturbação do sono devido ao chiado (cansaço, sibilos, piado) no peito  

nos últimos 12 meses: tanto a questão três quanto a quatro avaliam 

morbidade/gravidade, por meio da quantificação da persistência de sibilos; 
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5. Episódios de crises de chiado (cansaço, sibilos, piado) no peito com 

limitação da fala: referente às crises de asma aguda grave;  

6. Asma alguma vez na vida: diagnóstico prévio de asma; 

7. Chiado (cansaço, sibilos, piado) no peito aos exercícios: identificar algum 

possível sibilo ou chiado negados nas questões um ou dois;  

8. Tosse seca noturna na ausência de gripe ou resfriado: mundialmente  

aceita como uma forma alternativa de apresentação da asma; 

 

Neste estudo, apesar da questão sobre “sibilos nos últimos 12 meses” 

(sibilos atuais) ser considerada a mais comum para avaliar a prevalência de 

asma (ISAAC, 2000), ela pode incluir indivíduos cujas sibilâncias no ano anterior 

corresponde a outras infecções respiratórias. A questão sobre asma 

diagnosticada (“asma alguma vez na vida’), é específica para asma 

diagnosticada por médico, e tem pouca sensibilidade para identificar os casos 

de asma. As respostas para essa questão têm revelado que a asma é sub-

diagnosticada em várias partes do mundo e do Brasil (SOLÉ et al., 2006). 

Neste estudo, os “asmáticos” foram identificados pelas respostas 

positivas, para a segunda pergunta, referente a “sibilos nos últimos 12 meses”. 

As respostas negativas, nessa mesma questão, identificaram os “não 

asmáticos”.  

 

           4. 6 Análise Estatística e divulgação dos dados 

 

Os dados foram analisados no software estatístico Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS, versão 20.0) for Windows, com um nível de 

significância estipulado em p<0,05 para todas as análises. Para tratamento dos 

dados foi empregada a estatística descritiva, com medidas de média e desvio-

padrão para as variáveis quantitativas, e medidas de frequência e percentuais 

das variáveis qualitativas. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi empregado para 

testar a normalidade dos dados. Os que não seguiram distribuição normal foram 

transformados por meio do logarítimo natural (logn) e em seguida analisados.  

Para o teste de hipótese dos dados qualitativos foi aplicado o teste Qui-

Quadrado, e o teste Exato de Fischer, quando necessário.  Para os dados 

quantitativos, foi utilizado o teste t e o teste U de Mann-Whitney. Em seguida, foi 
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empregada a análise de regressão logística multivariada e ajustada por sexo, 

para verificar a presença de inter-relação entre variáveis, por meio das razões 

de chances e possíveis diferenças entre os sexos. Para a regressão foram 

consideradas as variáveis com p< 0,20. 

 

 

           4. 7 Financiamento 

 

A pesquisa contou com o apoio financeiro da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através da bolsa de 

pós-graduação concedida à pesquisadora. 
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5  RESULTADOS  

 

5.1 Características gerais da amostra e a diferença entre sexo 

 

Participaram da pesquisa 478 adolescentes de quatro escolas públicas da 

cidade de Petrolina-PE, dos quais 153 (32%) eram do sexo masculino e 325 

(68%) do sexo feminino. A média de idade foi de 14,84 (±1,67) anos e houve 

representação de 141 alunos do ensino fundamental (29,5%) e 377 do ensino 

médio (70,5%). Conforme a descrição da tabela 1, não houve diferença 

significativa entre as idades, média escolar e algumas variáveis antropométricas 

dos meninos e meninas.  

Contudo, o peso (p=0,024), a estatura (p<0,001) e a CA (p<0,001) 

apresentaram associação com o sexo. A média dessas variáveis foi maior nos 

meninos que nas meninas, apresentando, respectivamente, os seguintes valores: 

57,32 (±14,48) kg, 1,68 (± 0,11) m e 73,05 (± 8,92) cm. O IMC seguiu a tendência 

inversa e foi discretamente maior nas meninas 20,47 (± 3,48) quando comparado 

aos garotos 20,07 (± 3,78) kg/m².  

 

Tabela 1. Características antropométricas e média escolar do último bimestre 
escolar, comparadas por meio de teste t. 

 
CARACTERÍSTICAS 

MENINOS 
(n=153) 

MENINAS 
(n=325) 

MÉDIA GERAL 
 (±DP) 

p 

 Média (±DP) Média (±DP)   

Idade (anos) 14,67 (±1,70) 14,92 (±1,65) 14,84 (±1,67) 0,141 

Média escolar  6,75 (±1,16) 6,91 (±1,02) 6,86 (±1,67) 0,153 

Peso (kg) 57,32 (±14,48) 53,95 (±10,94) 55,03 (±12,27) 0,024* 

Estatura (m) 1,68 (±0,11) 1,61 (±0,06) 1,63 (±0,08) <0,001*  

CA (cm) 73,05 (±8,92) 70,38 (±8,92) 71,23 (±8,12) 0,001* 

IMC (kg/m²) 20,07 (±3,78) 20,47 (±3,48) 20,34 (±3,58) 0,197 

Percentil - IMC 44,35 (±31,08) 45,42 (±31,28) 45,08 (±31,19) 0,447 

Escore – Z -0,22 (±1,20) -0,34 (±8,49) -0,30 (±7,03) 0,712 

Legenda: CA= Circunferência abdominal; IMC= Índice de Massa Corporal; * p<0,05 
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Em relação ao número de voluntários por escola, este não foi homogêneo 

ou arbitrário, porque dependeu do número total de alunos, da aceitação do 

convite para participar da pesquisa e disponibilidade de sala adequada para 

realizar as coletas. A primeira escola teve 219 alunos (46%), a segunda 134 

(28%), a terceira 115 (24%). Apenas a quarta escola teve um baixo número de 

voluntários, totalizando 10 alunos (2%), devido às condições do colégio que não 

ofereciam espaço físico adequado para a continuidade das coletas. Mesmo 

assim, não houve diferença significativa entre a associação das escolas com o 

sexo dos participantes. 

A etnia/raça também não exerceu influência entre meninos e meninas 

(figura 1). A maioria se auto declarou parda (55,6%), seguido de brancos (16%), 

negros (14%) e outras classificações étnicas (14%).  

 

 

Figura 1. Associação entre sexo e etnia. Qui-quadrado (X²= 1,198/ p=0,274). 
Fonte: própria autora. 
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adolescentes (88%) e a porcentagem foi quase equivalente entre meninos (87%) 

e meninas (89%). Contudo, embora muito parecido, o percentual de obesidade 

abdominal foi maior nos garotos (19 meninos/13%) que nas garotas (35 

meninas/11%), e não houve diferença significativa entre sexos (figura 2).  

 

 

Figura 2. Associação entre sexo e a classificação da circunferência abdominal. 
Teste exato de Fisher (p=0,312).  
Fonte: própria autora. 

 

Por outro lado, como mostra a figura 3, houve diferença entre sexos, em 

relação à classificação do estágio maturacional (p=0,006). Na auto avaliação 

puberal por meio das gravuras, a maioria se declarou púbere (340 

adolescentes/71%), seguido dos adolescentes pós-púberes (128 

indivíduos/27%). O percentual de indivíduos que se declarou pré-púbere foi 

mínimo (10 adolescentes/2%).  

 

 

 
Figura 3. Associação entre sexo e a classificação do estágio maturacional. Qui-
quadrado (X²= 7,624/ p=0,006).  
Fonte: própria autora. 
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A figura 4 mostra a classificação do estado nutricional dos indivíduos e 

para essa variável o comportamento foi análogo entre os sexos. A maior parte 

dos adolescentes (354) foi classificada como eutrófica (74%), enquanto 26% 

(124) tiveram alguma alteração ponderal. Os indivíduos com sobrepeso 

totalizaram 7%, mas o que chama a atenção é o percentual similar entre 

adolescentes baixo peso (10%) e obesos (9%). 

 

 

Figura 4. Associação entre sexo e o IMC dos voluntários. Qui-quadrado (X²= 
7,624/ p=0,403).  
Fonte: própria autora. 
 

 

5.2 Rendimento escolar e diferença entre sexo 

 

Não houve diferença estatística para meninos e meninas, em relação ao 
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entanto, apesar do percentual de notas boas ter sido mais alto, a média geral foi 

muito próxima ao limite inferior, e ligeiramente maior para as meninas 6,91 (± 

1,02) em relação aos meninos 6,75 (±1,16).  

 

Figura 5. Associação entre sexo e a classificação do rendimento escolar no 

último bimestre. Qui-quadrado (X²= 1,431/ p= 0,137).  

Fonte: própria autora. 

 

Com relação ao uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir, que pode 

ser um dos fatores que influenciam o rendimento escolar, houve associação com 

o sexo (p=0,036), conforme ilustrado na figura 6.  

 

  

Figura 6. Associação entre sexo e a utilização de aparelhos eletrônicos antes de 
dormir. Qui-quadrado (x²= 4,412/ p=0,036).  
Fonte: própria autora. 
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CA (p<0,001), uso de aparelhos eletrônicos (p=0,008) e resultado da Escala de 

Sonolência de Epworth (p=0,036). Os alunos do ensino fundamental 

apresentaram 2,87 mais chances de ter rendimento escolar insatisfatório (OR= 

2,87 [1,86-4,43]). Em relação ao turno, estudar em um único turno confere 2,94 

mais chances de apresentar notas ruins (OR= 2,94 [1,91-4,53]). 

Já os adolescentes com excesso de adiposidade abdominal tem 1,74  

mais chances de ter um mau desempenho acadêmico (OR= 2,89 [1,34-6,25]). E 

aqueles que não usam aparelhos eletrônicos antes de dormir tem 1,07 mais 

chances de ter um rendimento escolar ruim (OR= 1,07 [0,84-1,38]). Quando 

analisado o fator sonolência, os adolescentes que apresentam sonolência 

normal, tem 1,12 mais chances de ter um rendimento escolar insatisfatório (OR= 

1,12 [0,99-1,28]).  

 

 

Tabela 2. Associação bruta das variáveis escolares, antropométricas e 
tecnológicas com o rendimento escolar. 

 
VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

OR BRUTO  
ABAIXO DA MÉDIA 

[IC 95%] 

 
p 

ESCOLARIDADE   

Ensino fundamental 2,87 [1,86-4,43] <0,001* 

Ensino médio 1 
 

TURNO ESCOLAR 
 

Um turno 
Dois turnos  

 
 

2,94 [1,91-4,53] 
1 

 
 

0,001* 

CA   

Normal  
Excesso de adiposidade abdominal 
 

1  
1,74 [0,94-3,20] 

 

<0,001* 

USA APARELHOS ELETRÔNICOS ANTES DE DORMIR   

Sim  1 0,008* 
 Não 

 

1,07 [0,84-1,38] 
 

RESULTADO – ESCALA DE EPWORTH   

Sonolência normal 
Sonolência alterada 
 

1,12 [0,99-1,28] 
1 

0,036* 
 

 

*p<0,05 

Quando essas variáveis foram ajustadas por sexo, apenas a escolaridade 

(p<0,001), o turno (p<0,001) e o resultado da escala de sonolência de Epworth 
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(p=0,011) permaneceram significativos. A CA não foi significativa entre sexos. 

As chances de ter notas baixas no ensino fundamental foram 3,6 vezes maiores 

para os meninos (OR= 3,60 [1,74-7,44]). A relação entre estudar em um único 

turno e chances de notas baixas também parece afetar 3,68 mais vezes os 

meninos (OR=3,68 [1,78-7,60]), e 2,62 mais as meninas (OR= 2,62 [1,53-4,49]). 

Já para o resultado da Escala de sonolência de Epworth, meninas com 

sonolência normal tem mais chances de obter notas insatisfatórias. 

 

 

Tabela 3. Associação bruta das variáveis escolares, antropométricas e 
tecnológicas com o rendimento escolar, ajustada por sexo. 

 
 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

OR 
AJUSTADO – 
ABAIXO DA 

MÉDIA 
 [IC 95%] 

 
 
 

p 

OR 
AJUSTADO –  
ABAIXO DA 

MÉDIA 
 [IC 95%] 

 
 
 

p 

 Meninos  Meninas  

ESCOLARIDADE     

Ensino fundamental 3,60 [1,74-7,44] <0,001* 2,56 [1,49-4,38] <0,001* 

Ensino médio 1 
 

 1 
 

TURNO 
Um turno 
Dois turnos 

 
3,68 [1,78-7,60] 

1 
 

 
<0,001* 

 
2,62 [1,53-4,49] 

1 

 
<0,001* 

 
CA 

    

Normal 1 0,115 1 0,050 

Excesso de adiposidade 
abdominal 
 

1,68 [0,64-4,38] 
 

 1,81 [0,82-4,00] 
 

USA APARELHOS 
ELETRÔNICOS ANTES DE 
DORMIR 

    

Sim  1 0,130 1 0,080 
 Não 1,05 [0,72-1,52] 

 
 1,12 [0,80-1,56] 

 
RESULTADO – ESCALA DE 
EPWORTH 

Sonolência normal 
Sonolência alterada 

 

 
 
1,04 [0,87-1,24] 

1 

 
 

0,144 

 
 

1,20 [1,00-1,44] 
1 

 
 

0,011* 
 

*p<0,05 

 

5.3 Presença de asma, função pulmonar e diferença entre sexo 
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Em relação ao questionário ISAAC, as três perguntas mais importantes 

para diagnóstico de prevalência de asma, baseada nos sintomas estão 

evidenciadas na figura 7. A diferença entre sexos só foi significativa para a 

primeira pergunta (p=0,002). 

 

 

 

 

Figura 7. Associação entre sexo e respostas afirmativas das questões 1, 2 e 6 
do questionário ISAAC. Qui quadrado (X²=8,838/ p=0,002; X²=1,434/ p=0,136; 
X²=0,650/ p=0,249). 
Fonte: própria autora. 

 

 

Em relação às outras perguntas (figura 8), somente houve diferença 

significativa entre os sexos, para a questão referente à tosse seca (p <0,001). 
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Figura 8. Outros sintomas de asma do questionário ISAAC. Qui quadrado 
(X²=0,515/ p=0,304; X²=1,120/ p=0,176; X²=12,067/ p<0,001). 
Fonte: própria autora. 

 

Dos adolescentes, 162 (34%) eram sintomáticos para asma, conforme 

mostra a figura 9, sendo 45 meninos (30%) e 117 meninas (36%). A prevalência 

de asma, segundo a pergunta dois do questionário ISAAC, foi de 34%. 

 

 

Figura 9. Prevalência de asma, de acordo com o questionário ISAAC. Qui 
quadrado (X² = 1,62 / p=0,120). 
Fonte: própria autora. 
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 A figura 10 traz a classificação das variáveis espirométricas. Conforme os 

valores de referência para cada uma, elas foram classificadas em normal ou 

reduzida. Para CVF, VEF1, VEF1/CVF e FEF 25-75%, a maioria dos 

adolescentes estavam com os parâmetros dentro do intervalo da normalidade. 

Porém, para o PFE, o comportamento foi o oposto, tendo 391 adolescentes 

(82%) com os valores reduzidos. Para o VEF1, a redução foi  em 172 (36%), 

seguida do FEF 25-75% em 138 (29%) e CVF em 71 (15%).  

 

Figura 10. Distribuição de frequências das variáveis espirométricas. 
Fonte: própria autora. 

 

 A figura 11 ilustra a associação entre sexo e a classificação da CVF 

(p<0,001), apontando uma redução de 7% nos meninos (10) e 19% nas meninas 

(61). 

 

Figura 11. Classificação da CVF associada ao sexo. Qui-quadrado (X²= 12,761/ 
p<0,001).  
Fonte: própria autora. 
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A figura 12 ilustra a associação entre sexo e a classificação do VEF1 

(p<0,001).  A redução ocorreu em 21% dos meninos e em 43% das meninas. 

 

  

Figura 12. Classificação do VEF1 associada ao sexo. Qui-quadrado (X²= 
21,03/ p<0,001).  
Fonte: própria autora. 

 

A figura 13 ilustra a associação entre sexo e a razão VEF1/CVF (p<0,001). 

A redução foi maior nas meninas (13%), em comparação aos meninos. 

 

 

Figura 13. Classificação da VEF1/CVF associada ao sexo. Qui-quadrado 
(X²=4,026/ p=0,016). 
Fonte: própria autora. 
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A figura 14 ilustra a associação entre sexo e a classificação do FEF 25-

75% (p<0,001). As adolescentes apresentaram piores índices de redução (36%) 

que os garotos (15%). 

 

Figura 14. Classificação do FEF 25-75% associado ao sexo. Qui-quadrado 
(X²=22,036/ p<0,001).  
Fonte: própria autora. 
 

A figura 15 ilustra a associação entre sexo e a classificação do PFE 

(p<0,001). Ao contrário das demais variáveis espirométricas, esse valor foi 

reduzido na maioria dos voluntários, sendo que destes, 89% eram meninas. 

 

 

Figura 15. Classificação do PEF associado ao sexo. Qui-quadrado (X²= 28,327 
p<0,001).  
Fonte: própria autora. 
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Na comparação de médias dos valores brutos entre sexo e o resultado da 

espirometria (tabela 4), houve diferença entre médias para as seguintes 

variáveis: CVF (p=0,001), VEF1 (p=0,001), FEF 25-75% (p=0,001), PFE 

(p=0,001). Isso ocorreu tanto nos valores preditos, quanto no melhor teste e na 

porcentagem do valor predito. A média das porcentagens dos valores preditos 

foram melhores para os meninos, conforme demonstrado acima nos testes do 

qui-quadrado. Apenas a média do PFE apresentou-se baixa, o que aponta que 

alguns tiveram valores muito acima da média de referência, enquanto outros 

obtiveram resultados muito inferiores.  

 

Tabela 4. Associação entre sexo e as variáveis espirométricas, por meio de teste 
U. 

 
VARIÁVEIS 

ESPIROMÉTRICAS 

 
 

Meninos 

 
 

Meninas 

 
 

Média (±DP) 

 
 

p 

 Média (±DP) Média (±DP) 
 

  

VALORES PREDITOS     

CVF (L)  3,85 (±0,67) 3,34 (±0,40) 3,51 (±0,55) 0,001* 

VEF1 (L) 5,97 (±29,06) 3,19 (±0,39) 4,07 (±16,45) 0,001* 

VEF1/CVF  0,86 (±0,00) 0,86 (±0,00) 0,86 (±0,00) 0,052 

FEF 25-75% (L/s) 3,85 (±0,49) 3,57 (±0,30) 3,66 (±0,39) 0,001* 

PFE (L/s)  7,55 (±0,99) 6,98 (±0,62) 7,17 (±0,80) 0,001* 

MELHOR TESTE     

CVF (L)  3,86 (±0,91) 3,07 (±0,52) 3,33 (±0,77) 0,001* 

VEF1 (L) 3,29 (±0,83) 3,27 (±12,68) 3,28 (±10,46) 0,001* 

VEF1/CVF 0,85 (±0,10) 0,83 (±0,13) 0,84 (±0,124) 0,052 

FEF 25-75% (L/s) 3,71 (±1,21) 2,82 (±0,93) 3,11 (±1,11) 0,001* 

PFE (L/s)  5,18 (±1,58) 3,73 (±1,46) 4,19 (±1,64) 0,001* 

Vext (%)  4,42 (±2,52) 4,67 (±2,82) 4,59 (±2,73) 0,459 

% PREDITO     

CVF (L) 100,44 (±16,49) 92,46 (±14,60) 95,02 (±15,66) 0,001* 

VEF1 (L) 92,22 (±17,69) 80,89 (±18,05) 84,51 (±18,68) 0,001* 

VEF1/CVF 99,53 (±12,45) 96,99 (±15,19) 97,80 (±14,40) 0,050 

FEF 25-75% (L/s) 95,49 (±26,62) 81,19 (±49,14) 85,77 (±43,71) 0,001* 

PFE (L/s)  69,12 (±20,23) 53,40 (±20,69) 58,43 (±21,79) 0,001* 

CVF (L)= Capacidade vital forçada 
VEF1 (L)= Volume expiratório forçado no primeiro segundo 
VEF1/CVF= Porcentagem da CVF expirada no primeiro segundo  
FEF 25-75% (L/s)=  Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75% da curva de CVF 
PFE (L/s)= Pico de fluxo expiratório 
Vext (%)= Volume extrapolado (%) 

  *p<0,05 
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5.4 Associação das variáveis com a Escala de Sonolência de Epworth e a 

diferença entre sexos 

 

 

Além da associação por sexo, as variáveis também foram associadas ao 

resultado da escala de sonolência Epworth. A tabela 5 mostra que houve 

diferença entre a idade e a sonolência (p<0,001). A média de idade foi maior nos 

indivíduos que tinham sonolência alterada 15,28 (± 1,31). Já a média escolar 

bruta, embora sem diferença significativa em relação à sonolência, foi maior para 

aqueles que tinham sonolência normal 6,93 (±1,03). 

 

 

Tabela 5. Associação do resultado da escala de sonolência de Epworth com as 
características antropométricas e a média escolar. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

SONOLÊNCIA 
NORMAL 

SONOLÊNCIA 
ALTERADA 

MÉDIA 
GERAL 
(± DP) 

p 

 Média (±DP) Média (±DP)   

Idade (anos) 14,67 (±1,76) 15,28 (±1,31) 14,84 (±1,67) <0,001* 

Média escolar 6,93 (±1,03) 6,70 (±1,16) 6,86 (±1,67) 0,054 

Peso (kg) 55,15 (±12,91) 54,73 (±10,55) 55,03 (±12,27) 0,995 

Altura (m) 1,64 (±0,09) 1,63 (±0,07) 1,63 (±0,08) 0,811 

CA (cm) 71,34 (±8,70) 71,02 (±6,46) 71,23 (±8,12) 0,897 

IMC (kg/m²) 20,34 (±3,69) 20,34 (±3,31) 20,34 (±3,58) 0,889 

Percentil - IMC 45,95 (±31,79) 42,9 (±29,65) 45,08 (±31,19) 0,771 

Escore – Z 0,06 (±4,03) -1,21 (±11,47) -0,30 (±7,03) 0,083 

*Teste t (p<0,05)     

  

O sexo também parece influenciar na sonolência (p =0,012). Cerca de 29% 

dos voluntários (139) tiveram sonolência excessiva. Desse total, a sonolência foi 
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mais alterada nas meninas (32%) que nos meninos (22%), conforme evidencia a 

figura 16.   

  
Figura 16. Associação entre sexo e a Escala de Sonolência de Epworth. Qui-
quadrado (x²= 5,525/ p= 0,012).  
Fonte: própria autora. 
 

A etnia/raça não teve associação com a sonolência (figura 17), porém a 

alteração do sono foi maior nos brancos (36%) e menor nos negros (17%). Nos 

indivíduos pardos a prevalência foi de 30% e 24% nas outras etnias (amarelo e 

índio). 

 

  
Figura 17. Etnia/Raça associada à Escala de Sonolência de Epworth. Qui-
quadrado (X²= 0,182/ p= 0,670).  
Fonte: própria autora. 
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maior nos adolescentes pré-púberes (33%), seguida dos pós-púberes (28%) e 

púberes (28%).  

  
Figura 18. Associação do estágio maturacional com a Escala de Sonolência de 
Epworth. Qui-quadrado (X²= 0,068/ p= 0,795).  
Fonte: própria autora. 
 

Os adolescentes sem alteração no sono tiveram maiores médias de peso 

(55,15kg (±12,91)) e altura (1,64m (± 0,09)), porém a diferença não foi 

significante. Também é importante ressaltar que não houve significância 

estatística para o valor da CA em centímetros, mas houve para seu valor 

categorizado em CA normal e CA alterada (p=0,001), expresso na figura 19. A 

maioria dos participantes teve uma CA classificada como normal (88%). 

Contudo, a incidência de sonolência alterada foi maior nesses adolescentes 

(31%) do que naqueles com excesso de adiposidade abdominal (11%).  

 

  
Figura 19. Classificação da circunferência abdominal associada à Escala de 
Sonolência de Epworth. Teste exato de Fisher (x²= 9,971/ p= 0,001).  
Fonte: própria autora. 
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Dos adolescentes que utilizaram aparelhos eletrônicos no período noturno 

(62%), 29% deles tiveram a sonolência alterada (figura 20). Porém, para aqueles 

que não utilizaram dispositivos eletrônicos antes de dormir, a alteração da 

sonolência foi menor (23%). 

 

  

Figura 20. Associação entre uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir 
com o resultado da Escala de Sonolência de Epworth. Teste exato de Fisher 
(X²= 4,719 / p= 0,019).  
Fonte: própria autora. 
 

Em relação ao turno escolar, a maioria estudava em escola de turno 

integral ou semi-integral (70%), enquanto 28% tinham aulas no turno matutino e 

apenas 2% no turno da tarde. De acordo com a figura 21, o turno escolar tem 

associação com a sonolência (p=0,001). A maior parte dos adolescentes com 

excesso de sono começava as aulas pela manhã (turno matutino/integral/semi-

integral. A maior prevalência ocorreu para aqueles que estudavam no turno 

integral/semi-integral (33%), seguido daqueles que estudavam somente no turno 

da tarde (30%) ou manhã (18%). 

  
Figura 21. Associação entre os resultados da Escala de Sonolência de 
Epworth e o turno das aulas. Qui-quadrado (X²= 10,444 / p=0,001).  
Fonte: própria autora. 
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Para os estudantes do ensino médio, a alteração na sonolência (33%) foi 

maior que os indivíduos do ensino fundamental (19%) e isso tem significância 

estatística (p= 0,001), como mostra a figura 22. 

 

  
Figura 22. Associação entre os resultados da Escala de Sonolência de Epworth 
e escolaridade do adolescente. Teste exato de Fisher (X²= 10,198/ p= 0,001).  
Fonte: própria autora. 
 

Já a figura 23, mostra que também há associação entre o rendimento 

escolar e o resultado da Escala de Sonolência Epworth (p=0,036). O percentual 

de indivíduos abaixo da média foi de (32%). Indivíduos com rendimento escolar 

acima da média tiveram maior percentual de sono normal (68%). Porém, para os 

que tiveram rendimento insatisfatório (32%) também foi maior o percentual de 

adolescentes com sonolência normal (66%). 

 

  
Figura 23. Rendimento escolar no último bimestre associado à Escala de 
Sonolência de Epworth. Teste exato de Fisher (X²= 3,672/ p= 0,036).  
Fonte: própria autora. 
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Dada a importância, foram calculadas as influências de algumas variáveis 

na ocorrência de sonolência excessiva (tabela 6). Foram significantes a 

escolaridade (p<0,001), turno escolar (p<0,001), CA (p<0,001), uso de aparelhos 

eletrônicos antes de dormir (p=0,008). Para essa variável dependente, os alunos 

do ensino fundamental apresentam 1,77 mais chances de ter sonolência 

excessiva (OR= 1,77 [1,21-2,59]), enquanto estudar em apenas um turno traz 

1,74 mais chances de excesso de sono (OR= 1,74 [1,20-2,51]). 

Em relação à CA, o excesso de adiposidade aumenta em 3,34 as chances 

de sonolência diurna (OR= 3,34 [1,47-7,62]). Contraditoriamente, não usar 

aparelhos eletrônicos antes de dormir aumenta em 1,34 as chances de sono em 

excesso (OR=1,34 [1,01-1,78]).  

 

Tabela 6. Associação bruta das variáveis escolares, antropométricas e 
tecnológicas com a sonolência. 

 
VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

SONOLÊNCIA 
EXCESSIVA 
OR BRUTO  

 [IC 95%] 

 
 

p 

ESCOLARIDADE   

Ensino fundamental 1,77 [1,21-2,59] <0,001* 

Ensino médio 1 
 

TURNO ESCOLAR 
 

Um turno 
Dois turnos  

 
 

1,74 [1,20-2,51] 
1 

 
 

<0,001* 

CA   

Normal  
Excesso de adiposidade abdominal 
 

1 
3,34 [1,47-7,62] 

 

<0,001* 

USA APARELHOS ELETRÔNICOS ANTES DE DORMIR   

Sim  1 0,008* 
 

Não 
 

1,34 [1,01-1,78] 
 

 
 

*p<0,05 

 

No ajuste por sexo, a ocorrência de sono em excesso só foi significativa 

nas meninas (tabela 7). As chances de sonolência diurna excessiva são maiores 

nas meninas do ensino fundamental, principalmente se estudarem em um único 

turno. Para aquelas com excesso de adiposidade abdominal, há 3,76 mais 
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chances de apresentar sono em excesso (OR= 3,76 [1,36-10,36]). As que não 

utilizam aparelhos eletrônicos antes de dormir, curiosamente, apresentam mais 

chances de vir a ter sono em excesso. 

 

Tabela 7. Associação bruta das variáveis escolares, antropométricas e 
tecnológicas com a sonolência, ajustada por sexo. 

 
VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

 
SONOLÊNCIA 
EXCESSIVA 

 
 

p 

 
SONOLÊNCIA 
EXCESSIVA 

 

 
 

P 

 OR AJUSTADO  

[IC 95%] Meninos 

 OR AJUSTADO 

[IC 95%] Meninas 

 

ESCOLARIDADE     

Ensino fundamental 1,51 [0,79-2,89] 0,129 1,85 [1,17-2,94] 0,003* 

Ensino médio 1 
 

 1 
 

TURNO 
 
Um turno 
Dois turnos 

 
 

1,54 [0,81-2,95] 
1 

 
 

0,112 

 
 

1,78 [1,13-2,79] 
1 

 
 

0,005* 

 
CA 

    

Normal 1 0,144 1 0,002* 

Excesso de adiposidade 
abdominal 
 

2,47 [0,60-10,12] 
 

 3,76 [1,36-10,36] 
 

USA APARELHOS 
ELETRÔNICOS ANTES DE 
DORMIR 

    

Sim  1 0,442 1 0,022* 
 

Não 1,08 [0,69-1,68] 
 

 1,44 [1,01-2,06] 
 

     

     

*p<0,05 

 

5.5 Variáveis pulmonares, diferença entre sexo e associação com a Escala 

de Sonolência de Epworth 

 

Em relação ao resultado do questionário ISAAC, não houve associação 

com a sonolência (p=0,109), como descrito na figura 24. Contudo, 29% dos 
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adolescentes tiveram aumento da sonolência diurna. Desses, 33% eram 

asmáticos e 27% não asmáticos. 

 

Figura 24. Associação entre os resultados da Escala de Sonolência de Epworth 
e do questionário ISAAC para asma. Teste exato de Fisher (X²= 1,79/ p=0,109).  
Fonte: própria autora. 
 

 

Entretanto, apesar da associação com o resultado do questionário ISAAC, 

ao analisar a associação da sonolência com cada pergunta do ISAAC, só houve 

associação com duas das oito perguntas. Para a pergunta 5 (p=0,034), 76% dos 

adolescentes teve chiado no peito tão forte, nos últimos 12 meses, que 

atrapalhou a respiração. Destes, 34% dos que tiveram a sonolência alterada. 

Para aqueles que não apresentaram esse chiado forte, a alteração no sono foi 

de apenas 13% (figura 25). 

 

  
Figura 25. Associação entre a Escala de Sonolência de Epworth e a pergunta 
5 do questionário ISAAC. Teste exato de Fisher (X²= 4,268/ p=0,034).  
Fonte: própria autora. 
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Para a pergunta 8 (figura 26), 47% dos indivíduos apresentaram tosse 

seca não associada a infecções pulmonares nos últimos 12 meses. Desse 

percentual, 37% tiveram sonolência alterada (p<0,001). 

 

  
Figura 26. Associação entre a Escala de Sonolência de Epworth e a pergunta 
8 do questionário ISAAC. Teste exato de Fisher (X²= 14,491/ p<0,001).  
Fonte: própria autora. 

 

 

Em relação aos resultados da associação entre as variáveis 

espirométricas com a sonolência, só foram significativas algumas variáveis 

(tabela 8). No melhor teste, as variáveis com resultados significativos foram: 

VEF1/CVF (p=0,013), FEF 25-75% (p<0,001), PFE (p=0,001). Para a % predita, 

as variáveis significativas foram:  VEF1/CVF (p=0,012), FEF 25-75% (p=0,002), 

PFE (p=0,005). Somente os valores de PFE estavam abaixo da normalidade. No 

entanto, os valores de espirometria em todas as variáveis foram menores para 

aqueles com sonolência alterada. 
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Tabela 8. Associação das variáveis espirométricos com o resultado da Escala 
de Sonolência de Epworth, por meio de teste U de Mann-Whitney. 

 
VARIÁVEIS 

ESPIROMÉTRICAS 

 
SONOLÊNCIA 

NORMAL 

 
SONOLÊNCIA 

ALTERADA 

 
 

Média (± DP) 

 
 

p 

 Média (±DP) 
 

Média (±DP) 
 

  

VALORES PREDITOS     

CVF (L)  3,53 (±0,58) 3,44 (±0,48) 3,51 (±0,55) 0,085 

VEF1 (L) 4,39 (±19,48) 3,26 (±0,45) 4,07 (±16,45) 0,284 

VEF1/CVF 0,86 (±0,00) 0,86 (±0,00) 0,86 (±0,00) 0,318 

FEF 25-75% (L/s)  3,68 (±0,41) 3,63 (±0,35) 3,66 (±0,39) 0,168 

PFE (L/s) 7,20 (±0,84) 7,09 (±0,71) 7,17 (±0,80) 0,157 

MELHOR TESTE     

CVF (L)  3,36 (±0,80) 3,26 (±0,68) 3,33 (±0,77) 0,179 

VEF1 (L) 2,85 (±0,77) 4,33 (±19,52) 3,28 (±10,46) 0,376 

VEF1/CVF 0,85 (±0,11) 0,81 (±0,13) 0,84 (±0,124) 0,013* 

FEF 25-75% (L/s) 3,21 (±1,14) 2,84 (±0,97) 3,11 (±1,11) <0,001* 

PFE (L/s)  4,35 (±1,65) 3,81 (±1,56) 4,19 (±1,64) 0,001* 

Vext (%) 4,52 (±2,55) 4,74 (±3,14) 4,59 (±2,73) 0,476 

% PREDITO     

CVF (L) 95,04 (±15,58) 94,97 (±15,93) 95,02 (±15,66) 0,968 

VEF1 (L) 85,47 (±18,30) 82,14 (±19,45) 84,51 (±18,68) 0,087 

VEF1/CVF 98,92 (±13,62) 95,02 (±15,90) 97,80 (±14,40) 0,012* 

FEF 25-75% (L/s) 88,78 (±48,89) 78,26 (±25,44) 85,77 (±43,71) 0,002* 

PFE (L/s)  60,25 (±21,44) 53,91 (±22,08) 58,43 (±21,79) 0,005* 

CVF (L)= Capacidade vital forçada 
VEF1 (L)= Volume expiratório forçado no primeiro segundo 
VEF1/CVF= Porcentagem da CVF expirada no primeiro segundo 
FEF 25-75% (L/s)=  Fluxo expiratório forçado médio entre 25-75% da curva de CVF 
PFE (L/s)= Pico de fluxo expiratório 
Vext (%)= Volume extrapolado (%) 
*p<0,005 
 
 
 

 

5.6  Características gerais da amostra e associação com a CA 

 

Houve associação entre escolaridade (p=0,004), turno escolar (p=0,003), 

rendimento escolar (p=0,022), sonolência excessiva (p<0,001), e as chances de 

desenvolver excesso de adiposidade abdominal. Há 1,31 mais chances de 

alunos do ensino médio (OR= 1,31 [1,02-1,66]), 1,34 para quem estuda em dois 
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turnos (OR= [1,34 [1,04-1,72]), 1,57 para quem tem rendimento escolar 

insatisfatório (OR= 1,57 [0,93-2,63]), e 2,89 para quem tem excesso de sono 

(OR= 2,89 [1,34-6,25]). Não houve associação significativa para asmáticos ou 

uso de aparelhos eletrônicos antes de dormir. 

 

Tabela 9. Associação das variáveis independentes com a CA. 

 
VARIÁVEIS 

INDEPENDENTES 

EXCESSO DE 
ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL 

[IC 95%] 

p 

ESCOLARIDADE   

Ensino fundamental 1 0,004* 

Ensino médio 1,31 [1,02-1,66] 
 

TURNO ESCOLAR 
 

Um turno 
Dois turnos  

 
 

1 
1,34 [1,04-1,72] 

 
 

0,003* 

 
RENDIMENTO ESCOLAR 

  

Satisfatório 
Insatisfatório 
 

1 
1,57 [0,93-2,63] 

 

0,022* 

USA APARELHOS ELETRÔNICOS ANTES DE 
DORMIR 

  

Sim  1,13 [0,88-1,44] 0,067 
 
 
 
 
 
 

<0,001* 
 

 
 
 
0,249 

Não 
 

1 
 

RESULTADO DA ESCALA DE SONOLÊNCIA DE 
EPWORTH 

 
Sonolência normal 
Excesso de sonolência 

 
 
 

1 
2,89 [1,34-6,25] 

 
RESULTADO DO QUESTIONÁRIO ISAAC 

 
Asmático 
Não asmático 

 
 
 

1,13 [0,68-1,89] 
1 

 

 

p<0,05 

 

 

No ajuste por sexo (tabela 10), só houve significância entre as meninas. 

Para elas, as chances de adquirir uma CA aumentada é 1,27 vezes maior 

quando estudam no ensino médio (OR= 1,27 [0,87-2,15]), 1,33 vezes maior 
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quando estudam em dois turnos (OR= 1,33 [0,98-1,79], e 3,11 vezes maior 

quando apresentam sonolência excessiva (OR= 3,11 [ 1,22-7,95]. 

 

Tabela 10. Associação das variáveis independentes com a CA, ajustados por 
sexo. 

 
 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

 
EXCESSO DE 
ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL 

 
p 

 
EXCESSO DE 
ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL 

 
p 

 OR AJUSTADO  

[IC 95%] Meninos  

 OR AJUSTADO  

[IC 95%] Meninas 

 

 
ESCOLARIDADE 

    

Ensino fundamental 1 0,055 1 0,021* 

Ensino médio 1,36 [0,87-2,15] 
 

 1,27 [0,96-1,69] 
 

TURNO 

 
Um turno 
Dois turnos 

 
 

1 
1,35 [0,86-2,13] 

 
 

0,061 

 
 

1 
1,33 [0,98-1,79] 

 
 

0,012* 

 
RENDIMENTO ESCOLAR 

    

 
Satisfatório 

 
1 

 
0,115 

 
1 

 
0,050 

Insatisfatório 
 

1,50 [0,68-3,31] 
 

 1,63 [0,82-3,25] 
 

 
USA APARELHOS 
ELETRÔNICOS ANTES DE 
DORMIR 

    

 
Sim  

 
1,25 [0,75-2,08] 

 
0,121 

 
1,07 [0,81-1,40] 

 
0,127 

 Não 1 
 

 1 
 

RESULTADO DA ESCALA 
DE SONOLÊNCIA DE 
EPWORTH 

 
Sonolência normal 
Excesso de sonolência 

 
 
 
 

1 
2,33 [0,60-8,99] 

 
 
 
 

0,103 

 
 
 
 

1 
3,11 [1,22-7,95] 

 

 
 
 
 

0,002* 
 

RESULTADO DO 
QUESTIONÁRIO ISAAC 

    

Asmático 
Não asmático 

1,21 [0,51-2,84] 
1 

0,180 1,11 [0,59-2,09] 
1 
 

0,136 
 

     

p<0,05 
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5.7 Variáveis pulmonares, diferença entre sexo e associação com a CA 

 

 

Levando em consideração a CA, ao calcular a razão de chance, as 

variáveis CVF e VEF1 foram significantes para excesso de adiposidade 

abdominal (tabela 11). Adolescentes com CVF reduzida tem 3,05 mais chances 

de apresentar obesidade abdominal (OR= 3,05 [0,99-9,37]). Quando a redução 

ocorre no VEF1, as chances caem para 1,37 (OR= 1,37 [0,87-2,15]).  

 

 

Tabela 11. Associação bruta das variáveis espirométricas com a CA. 

 
VARIÁVEIS INDEPENDENTES 

EXCESSO DE ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL 

[IC 95%] 

p 

   

VARIÁVEIS ESPIROMÉTRICAS - % PREDITO  
 

 

CVF normal 1 0,013* 
CVF reduzida 3,05 [0,99-9,37]  
 
 
VEF1 normal 1 0,042* 
VEF1 reduzido 1,37 [0,87-2,15]  
 
 
VEF1/CVF normal 1,07 [0,95-1,20] 0,066 
VEF1/CVF reduzido 1  
 
 
FEF 25-75% normal 1 0,115 
FEF 25-75% reduzido 1,10 [0,70-1,74]  
 
 
PFE normal 1 0,105 
PFE reduzido 1,05 [0,91-1,21]  

*p<0,05 

 

No ajuste por sexo (tabela 12), apenas a CVF das meninas apresentou 

chances significativas (p=0,014*) para ocorrência de excesso de adiposidade 

abdominal (OR= 3,73 [0,5-14,64]). 
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Tabela 12. Associação das variáveis espirométricas com a CA, ajustada por 
sexo. 

 
 

VARIÁVEIS 
INDEPENDENTES 

 
EXCESSO DE 
ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL  

 
 
 

p 

EXCESSO DE 
ADIPOSIDADE 
ABDOMINAL 

 
 
 

p 

 OR AJUSTADO 
[IC 95%] Meninos 

 OR AJUSTADO 
[IC 95%] Meninas 

 

VARIÁVEIS 
ESPIROMÉTRICAS 

    

 
CVF normal  
CVF reduzida 

 
1 

1,35 [0,18-10,11] 

 
0,379 

 
1 

3,73 [0,95-14,64] 

 
0,014* 

 
VEF1 normal 1 

 
0,114 1 0,104 

VEF1 reduzido 2,25 [0,58-8,71]  1,19 [0,76-1,88]  
 
VEF1/CVF normal 1,11 [0,92-1,34] 

 
0,099 1,05 [0,90-1,22] 0,143 

VEF1/CVF reduzido 1  1  
 
FEF 25-75% normal 1 

 
0,260 1 0,139 

FEF 25-75% reduzido 1,00 [0,32-3,06]  1,09 [0,67-1,77]  
 
PFE normal 1,29 [0,58-2,87] 

 
0,172 1 0,059 

PFE reduzido 1  1,11 [0,94-1,31]  

*p<0,05 
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6 DISCUSSÃO 

  

As variáveis idade, peso, estatura e circunferência abdominal, neste 

estudo, foram maiores nos meninos, enquanto o IMC foi ligeiramente maior nas 

meninas. Esses resultados foram similares a um estudo brasileiro, realizado em 

São Paulo (FERREIRA; AUGUSTO; DUARTE, 2012), com a mesma faixa etária. 

Ele também encontrou médias de perímetro da cintura superior nos meninos 

(74,3± 9 cm)  e IMC maior nas meninas (21±3,3 kg/m²). Por meio de análise de 

variância demonstra-se uma tendência ao aumento do IMC médio com a idade, 

CA elevada em meninos, e distribuição de gordura corporal superior em meninas 

(FERREIRA; AUGUSTO; DUARTE, 2012). 

Em relação ao estado nutricional, a maior parte dos adolescentes desta 

pesquisa foi classificada como eutrófica (74%). Dos 26% que tiveram alguma 

alteração ponderal, 10% eram baixo peso, 7% tinham sobrepeso e 9% obesos, 

com predomínio de meninas em todos eles. Essa prevalência de excesso de 

peso foi inferior ao resultado de uma pesquisa realizada em Fortaleza-CE (18%), 

com quase 1600 escolares da rede pública (PINTO et al., 2010). Apesar da 

divergência, essa tendência corrobora com o corrente processo de transição 

nutricional que o país está passando, e é caracterizado pela diminuição da 

desnutrição e aumento do sobrepeso e da obesidade (PINTO et al., 2010). 

A prevalência de sobrepeso/obesidade, ainda é maior nos países 

desenvolvidos, mas a tendência é de crescimento progressivo nos países em 

desenvolvimento (CAMILO et al., 2010). Todavia, no Nordeste brasileiro ainda 

são poucos os estudos epidemiológicos, de representatividade populacional, que 

avaliaram essa variável e suas consequências nessa faixa etária (PINTO et al., 

2010). Além disso, a determinação dos cortes para os estados nutricionais pode 

variar dependendo das técnicas escolhidas e dos valores de referência 

(FERREIRA; AUGUSTO; DUARTE, 2012). 

Essa investigação é importante e deve ser melhor abordada, porque sabe-

se que o sobrepeso e a obesidade na infância e na adolescência podem se 

estender até a fase adulta, levando ao aumento dos problemas vasculares e 

metabólicos. Entretanto, ainda não é consenso o método de maior validade para 

essa avaliação. O IMC, por ser um método simples, barato e de boa 

concordância, tem sido o mais utilizado para avaliar o estado nutricional. Mas, 
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apesar dessas vantagens, os inúmeros pontos de corte nacionais e 

internacionais dificultam uma padronização do referencial (PINTO et al., 2010). 

Além disso, podem subestimar os riscos, porque indivíduos com IMC normal 

também podem apresentar excesso de gordura abdominal (FERREIRA; 

AUGUSTO; DUARTE, 2012). 

Assim, a CA tem sido utilizada como uma medida adicional para 

identificação da obesidade e adiposidade abdominal (FERREIRA; AUGUSTO; 

DUARTE, 2012). Ela está associada a riscos cardiovasculares, independente do 

peso corporal (CAVALCANTI et al., 2010; FERNANDEZ et al., 2004; PINTO et 

al., 2010), comprovando ser mais eficiente que o IMC, segundo análise de 

modelos de regressão multivariada (FERREIRA; AUGUSTO; DUARTE, 2012).  

Quando mensurada a CA, neste estudo, não houve diferença entre sexos, 

mas os garotos (13%) apresentaram um índice de adiposidade abdominal um 

pouco mais elevado que as meninas (11%). Porém, apesar das meninas 

apresentarem mais adiposidade, a literatura aponta para maiores prevalências 

de obesidade abdominal nos rapazes (CASTRO; NUNES; SILVA, 2016; 

LEPORE; KLIEWER, 2014; SCHÖDER et al., 2014). Para a realidade 

pernambucana, a obesidade abdominal em adolescentes de 14-19 anos, 

segundo pesquisa realizada em 76 escolas de 44 municípios há uma diferença 

significativamente superior entre as meninas (6,7%) em comparação aos 

rapazes (4,9%) (CAVALCANTI et al., 2010). 

Esse valor, porém, depende de semelhanças ou diferenças culturais e 

socioeconômicas. O resultado desta pesquisa, por exemplo, é inferior aos 

obtidos em adolescentes dos Estados Unidos (34,7%), superior aos da Coreia 

do Sul (8,7%) e semelhante aos espanhóis (11,6%). Quando comparado aos 

adolescentes brasileiros de outras regiões, a prevalência do excesso de 

adiposidade abdominal no Maranhão é de 22,7%, em Minas Gerais é de 2,1%, 

e em Santa Catarina é de 6,3% (CASTRO; NUNES; SILVA, 2016). 

Nesse estudo, o aumento da circunferência abdominal se mostrou o fator 

de maior risco para os adolescentes, pois além das co-morbidades a qual está 

associado (FERNANDEZ et al., 2004), também exerceu influências em relação 

ao sono e rendimento escolar. As chances de ocorrência de sonolência diurna 

excessiva para aqueles com excesso de adiposidade abdominal foram 3,34 

vezes maiores. Essa sonolência pode ser justificada pela maior tendência que 



68 
 

os indivíduos com excesso de peso apresentam para o desenvolvimento da 

apneia obstrutiva do sono (HOOPER, 2016). Em consequência, a má qualidade 

do sono pode levar a um excesso de sonolência diurna e comprometer as 

funções de memória e aprendizagem (VERMEULEN et al., 2016). Isso também 

pode ser uma justificativa para os 34% dos adolescentes deste estudo, que 

apresentaram, concomitantemente, sonolência diurna excessiva e baixo 

desempenho acadêmico.  

Por outro lado, em relação ao desempenho escolar, a tecnologia está 

sendo cada vez mais requisitada para fins educacionais. Algumas políticas 

públicas têm sido desenvolvidas para garantir a inclusão digital e a qualificação 

dos estudantes, principalmente os de classe socioeconômica mais baixas. O 

estado de Pernambuco, nesse sentido, foi pioneiro no Brasil, na distribuição de 

notebooks para professores e alunos (XAVIER et al., 2015).  

Com o maior acesso, a utilização de aparelhos eletrônicos 

(computadores, tabletes, celulares e jogos eletrônicos) tem sido cada vez mais 

constante entre os adolescentes, tanto para fins de recreação e socialização 

quanto de aprendizagem ou trabalho (BUTSASHVILI et al., 2012; SAUERESSIG 

et al., 2015; SILVA et al., 2016; XAVIER et al., 2015). Nesse estudo, a frequência 

de utilização de dispositivos eletrônicos antes de dormir foi maior entre as 

meninas, bem como as chances de ter um rendimento escolar satisfatório.  Isso 

corrobora com uma pesquisa espanhola, que encontrou consequências positivas 

da utilização de mídias eletrônicas quando essas são usadas para fins 

acadêmicos (PEIRÓ-VELERT et al., 2014).  

Porém, apesar da influência benéfica que o uso de dispositivos pode 

trazer, deve-se ter cautela na sua utilização, pois é um dos fatores que 

favorecem o comportamento sedentário e o aumento de peso (FALLONE; 

OWENS; DEANE, 2002). Tal fato está relacionado ao uso desses aparelhos em 

horários muitos próximos ao momento de dormir. Nesses casos, a luz emitida 

pelos equipamentos pode desregular os níveis de melatonina, atrasando o sono 

ou minimizando a sua qualidade (WAHNSCHAFFE et al., 2013). Por 

consequência, essa sucessão de eventos pode acabar prejudicando o 

desempenho escolar e favorecendo, ainda mais, o aumento de peso 

(BORGHESE et al., 2015).  
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Com relação ao sono, vê-se que a duração apropriada entre a população 

pediátrica deriva de vários fatores, como idade e temperamento, por exemplo. O 

recomendado é de pelo menos oito horas diárias, mas pode chegar a uma média 

de 10h em crianças. Quando esse sono é inadequado em indivíduos em idade 

escolar, pode ter impacto negativo como maior risco de obesidade e 

desempenho acadêmico prejudicado (VERMEULEN et al., 2016), como foi 

evidenciado neste estudo. Contudo, essa relação ainda não é tão bem 

estabelecida em crianças e adolescentes como já é para os adultos. Sabe-se 

que a necessidade de maiores horas de sono diminui com a idade e que as 

consequências da privação do sono são sensíveis às características individuais 

(VERMEULEN et al., 2016).  

A restrição do sono também não deve ser considerada isoladamente 

como influência no desempenho cognitivo. O temperamento mais extrovertido, 

por exemplo, tem sido apontado como fator atenuante para os efeitos negativos 

da privação do sono. De forma oposta, os indivíduos mais propensos a raiva, 

medo e tristeza passam por um menor estado de excitação, promovendo 

desvantagem no processamento das informações (VERMEULEN et al., 2016; 

ZENTNER; BATES, 2008).  

Levando isso em consideração, uma duração de apenas 5h de sono, em 

uma única noite, pode diminuir o desempenho na criatividade verbal e na 

flexibilidade cognitiva na faixa etária dos 10 a 14 anos, mas não prejudica o 

desempenho atividades que requerem atenção em indivíduos de 8 a 15 anos 

(VERMEULEN et al., 2016). Porém, os efeitos de dormir menos que o necessário 

nem sempre aparece a curto prazo. Um estudo longitudinal, por exemplo, 

demonstrou que sono insuficiente durante a primeira infância está relacionado 

com pior desempenho nos anos posteriores, mesmo quando a duração do sono 

foi normalizada (TOUCHETTE et al., 2007). 

O horário  e o turno de início das aulas também podem interferir na 

duração do sono, na sonolência diurna, na fadiga e na dificuldade de 

concentração (VERMEULEN et al., 2016). Neste estudo, frequentar as aulas em 

apenas um turno parece aumentar as chances de tirar notas baixas, nos alunos 

do ensino fundamental, independente de sexo. No Brasil, na maioria das escolas, 

as aulas começam às 7:30h, mas isso não leva em conta as recomendações 

para promover uma maior quantidade de horas de sono nesta fase de 
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desenvolvimento. Além disso, aliado às atividades diárias, alguns adolescentes 

apresentam preferência circadiana pelo turno da manhã, outros pela noite. Isso 

pode resultar em privação ou déficits (CARISSIMI et al., 2016; MATEO et al., 

2012), principalmente quando esses alunos estudam em períodos integrais ou 

semi-integrais, em que há menos tempo para descanso.  

Essas mudanças podem ter graves repercussões na saúde, como 

alteração da inibição ou secreção de hormônios reguladores do apetite (ABESO, 

2016; DUTRA et al., 2009; MELO, 2011), aumento da gordura corporal, risco 

cardiovascular (CIESLAK et al., 2010; COSTA et al., 2016) e problemas 

comportamentais (VERMEULEN et al., 2016). Nesse sentido, outro importante 

fator a se considerar na preocupação em oferecer horas adequadas de sono, é 

a sua influência no risco de desenvolver obesidade abdominal. 

Esse excesso de adiposidade no abdômen pode influenciar no surgimento 

ou agravamento da asma, principalmente nas meninas. Essa doença é de 

natureza crônica e de caráter inflamatório e multifatorial, e atinge cerca de 20% 

dos adolescentes brasileiros (URRUTIA-PEREIRA; AVILA; SOLÉ, 2016). É 

caracterizada pela hiper responssividade das vias aéreas inferiores, com 

consequente limitação do fluxo aéreo, causada por uma obstrução à saída do ar. 

Pode haver, também, episódios de tosse, sibilos, pressão no peito e dispneia 

(ANGNES et al., 2012).  

Justamente para essas variáveis de tosse e chiado ou sibilos, houve 

associação entre sexo no presente estudo. No que concerne aos resultados do 

questionário ISAAC, apesar de não ter havido associação por sexo, a 

prevalência de sintomatologia positiva foi maior entre as meninas, corroborando 

com outros achados na literatura (ANGNES et al., 2012; ZILLMER et al., 2014). 

Os meninos, geralmente, são mais afetados durante a infância e as meninas 

durante a adolescência e a idade adulta (CHEN et al., 2016).  

No presente estudo, a prevalência de asma ativa foi de 34%, e 

relativamente mais alta que em outras regiões brasileiras. Entretanto, há uma 

relação significante e inversa entre umidade e variação da temperatura média 

anual, e prevalência de sintomas de asma e de doenças alérgicas (SOLÉ et al., 

2014). Isso pode ser uma possível causa para essa alta prevalência, já que a 

cidade de Petrolina apresenta altas temperaturas e baixa umidade durante todo 

o ano. Ao se comparar outras cidades do nordeste brasileiro, é possível verificar 
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níveis de prevalência de asma muito díspares, em indivíduos de 13-14 anos, com 

índices de 14,8% em Maceió (Alagoas), e 30,5% em Vitória da Conquista 

(Bahia). Essa grande divergência tem levantando a dúvida se no Brasil há mais 

de uma condição que pode ser considerada asma (SOLÉ et al., 2014). 

Há uma tendência de maior prevalência da asma no sexo masculino em 

meninos pré-púberes, enquanto na puberdade, a predominância é do sexo 

feminino (ZILLMER et al., 2014). Tudo isso corrobora com os achados do 

presente estudo, cuja maioria dos adolescentes com valores espirométricos 

correspondentes a asma eram meninas púberes. Essa maior ocorrência no sexo 

feminino, durante os anos férteis, coincide com o aumento da resposta 

brônquica. Cerca de 20-40% das mulheres asmáticas relatam piora dos sintomas 

respiratórios durante a menstruação e também no período que a antecede. 

Porém, os fatores envolvidos na piora dos sintomas são ainda desconhecidos. 

Especula-se que tenha relação com a redução dos níveis séricos de 

progesterona, o aumento das secreções mucosas, o aumento da síntese de 

prostaglandinas e alteração da regulação do receptor β2 -adrenérgico (ZILLMER 

et al., 2014).  

Isso é importante, uma vez que houve redução dos valores de referência 

da espirometria. A diminuição foi de 15% para a CVF, 36% para VEF1, 10% para 

a razão VEF1/CVF, 29% para FEF 25-75% e 82% do PFE. Desses parâmetros, 

a diminuição dos valores de VEF1 e da relação VEF1/CVF, são os principais 

para classificar esse distúrbio obstrutivo (asma), segundo a ATS (RODRIGUES 

et al., 2002), e nesta pesquisa os piores valores da função pulmonar foram das 

meninas. Esses dados corroboram também com a maior prevalência de 

sonolência diurna em asmáticos. Apesar de não ter apresentado associação 

significativa, o excesso de sono foi maior nos sintomáticos, porque as 

manifestações clínicas da asma costumam ocorrer a noite ou perto do 

amanhecer, quando a queda do fluxo expiratório é mais pronunciada (ARAÚJO 

et al., 2015), e esse foi o parâmetro de maior redução neste estudo. 

Esses dados preocupam, pois o aumento da gordura corporal é um dos 

principais fatores de redução da função pulmonar (CIESLAK et al., 2010, 2013; 

JENSEN et al., 2014). Esses dados tornam-se ainda mais importantes, pois as 

doenças respiratórias são a principal causa de internação em crianças e 

adolescentes. Ela pode comprometer seriamente a qualidade de vida dos 
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pacientes e da família, bem como demandar um alto custo aos serviços de saúde 

e à sociedade. Além disso, é uma doença que não tem cura e sim tratamentos 

para seu controle (URRUTIA-PEREIRA; AVILA; SOLÉ, 2016). Deste modo, é 

urgente e necessário mais pesquisas que avaliem essas condições, 

principalmente na população pediátrica, e em diferentes regiões do país 

(JENSEN et al., 2014). 
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7 CONCLUSÕES  

 

Houve associação entre sexo para as seguintes variáveis: estágio 

maturacional, utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir, presença de 

chiado no peito e tosse seca, CVF, VEF1, VEF1/CVF, FEF 25-75%, PFE, e 

sonolência diurna excessiva. As meninas apresentaram piores índices, tendo 

maior prevalência de asma, mais sonolência diurna e utilizaram aparelhos 

eletrônicos antes de dormir com maior frequência que os meninos. Estudar no 

ensino fundamental, iniciar as aulas no turno matutino, apresentar excesso de 

adiposidade abdominal e não utilizar aparelhos eletrônicos para fins acadêmicos 

(para as meninas) foi associado a um pior desempenho escolar. 

A maioria dos adolescentes se auto-declarou púbere, seguido de pós-

púberes e uma minoria pré-púbere. O estágio maturacional não está associado 

à sonolência diurna excessiva, porém uma maior idade cronológica mostrou 

associação com o sono em excesso. As variáveis que apresentaram associação 

com a sonolência foram: excesso de adiposidade abdominal, iniciar as aulas no 

turno matutino, utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir, e ter 

rendimento escolar abaixo da média. Ser asmático não apresentou associação 

significativa com sonolência diurna excessiva, embora a maior parte dos 

adolescentes com distúrbios do sono fossem asmáticos. 

 Os fatores associados às maiores chances de ocorrência de obesidade 

abdominal foram: estudar no ensino médio, em mais de um turno, maior 

sonolência diurna excessiva, utilização de aparelhos eletrônicos antes de dormir, 

ser sintomático para asma, e apresentar redução na CVF e no VEF1. 

Diante de todo o exposto, como os adolescentes passam maior parte do 

dia nas escolas, essas instituições precisam desenvolver estratégias para 

promoção de hábitos saudáveis, em parceria com os alunos, suas famílias, e o 

poder público. Caso contrário, pode haver cada vez mais prejuízos para os cofres 

públicos e danos à saúde física e psicológica desses adolescentes. No entanto, 

recomenda-se que sejam feitos novos estudos de caráter epidemiológicos, em 

outras regiões do estado e do país, para traçar as melhores estratégias para 

intervenção. 
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APÊNDICE A –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

Título da Pesquisa: “Análise da função pulmonar, qualidade de vida, privação do sono, 

estado nutricional e rendimento escolar em adolescentes de Petrolina- PE”   

Pesquisadora: Juliana Pereira da Silva   

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Cieslak  

Co-orientadora: Profª. Drª. Luciana da Silva    

 

1. Natureza da pesquisa: seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade contribuir para a compreensão dos fatores de alteração 

pulmonar e sua possível associação com excesso de peso e privação do sono, buscando 

analisar, também, a influência desses componentes sobre o rendimento escolar dos 

adolescentes da cidade de Petrolina-PE.   

2. Participantes da pesquisa: a pesquisa será composta por 370 adolescentes escolares 

da cidade de Petrolina-PE, de 10 a 17 anos, que se dispuserem a participar do estudo.   

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo, permitirá que a pesquisadora 

faça a medida da altura e peso de seu (ua) filho (a) e um teste para avaliar sua capacidade 

pulmonar, por meio de um aparelho de sopro. Além disso, ele(a) irá responder a um 

questionário sobre questões relacionadas ao sono e identificará em uma figura em que 

estágio da adolescência se encontra. Todos esses dados serão comparados, também, com 

a sua média escolar bimestral, nível de atividade física e dados socioeconônomicos. 

Porém, o (a) sr. (srª) tem liberdade de recusar a inclusão do seu filho (a) nesse estudo ou 

de recusar que ele(a) continue participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

prejuízo. Sempre que quiser, também poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário através do telefone do 

Comitê de Ética em Pesquisa.   

4.Sobre os questionários/escalas:  - Caracterização do voluntário, realizada por 

pesquisador do mesmo sexo do participante (identificação, medidas de peso, altura, 

circunferencial abdominal, dados socioeconômicos); - Auto-relato por meio de figura 

sobre qual estágio da adolescência se encontra; - Questionário para identificação de asma;  

- Escala de avaliação de sonolência;  - Questionário para identificação do nível de 

atividade física;  - Média bimestral do aluno (obtida na diretoria do colégio).   

5.Riscos e desconforto: a participação nessa pesquisa não infringe normas legais e éticas, 

e os riscos à saúde moral e física relacionados a participação na pesquisa serão mínimos. 

Os possíveis riscos são constrangimentos perante pessoas caso a identidade de seu filho 

venha a público, porém esse risco será minimizado pela garantia da confidencialidade das 

informações e pelo anonimato de todos que participarem da pesquisa. Pode haver 

receio/constrangimento na hora de indicar o estágio maturacional na gravura, ou na coleta 

de informações como peso, altura, desempenho escolar, ou dos outros questionários. 

Entretanto, além do compromisso com o sigilo, será fornecido um local que garanta a 

privacidade do voluntário, com o mínimo de exposição. Os procedimentos adotados nesta 

pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos, conforme 
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Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados 

oferece riscos à sua dignidade  

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisadora, seu orientador (e/ou equipe de pesquisa) terão 

conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-la em sigilo ao publicar 

os resultados dessa pesquisa.   

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa o sr. (srª) ou seu filho (a) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes 

sobre a ausência ou presença de influência dos fatores relacionados ao sono sobre o estado 

nutricional, a função pulmonar e o rendimento escolar de adolescentes de Petrolina – PE. 

A pesquisadora se compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando o sigilo das 

informações coletadas, conforme previsto no item anterior.   

8. Pagamento: o senhor (a) ou seu filho (a) não terão nenhum tipo de despesa para 

participar desta pesquisa, pois qualquer custo relacionado a ela será financiado ou 

ressarcido ao sr. (a) pela pesquisadora responsável. Da mesma forma, nada será pago pela 

participação de seu filho (a).  

9. Quem conduzirá este estudo/como obter mais informações: Essa pesquisa apresenta 

como responsável a mestranda do Programa Ciências da Saúde e Biológicas da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juliana Pereira da Silva. Qualquer 

dúvida sobre o estudo pode ser esclarecida pela própria pesquisadora, através do telefone 

(87) 99936-3491; seu orientador Fabrício Cieslak, através do telefone: (87) 2101-6856; 

ou do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco, 

através do telefone: (87) 2101-6896.   

10. Assistência: caso o seu filho (a) venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de 

sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, terá direito à indenização por parte da pesquisadora.  Após estes 

esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar desta 

pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem, em duas vias, sendo uma 

via para a pesquisadora e a outra para o sr. (a), autorizando a execução do trabalho de 

pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo.  Obs: Não assine esse termo se 

ainda tiver dúvida a respeito.    

Diante do exposto acima, eu 

______________________________________________________________________

concedo a participação voluntária de meu filho (a) 

______________________________________________________________________

nessa pesquisa e declaro estar ciente dos possíveis riscos através dos objetivos e 

procedimentos que serão realizados. Eu entendi ainda que, sou livre para interromper a 

participação do meu filho (a) a qualquer instante da pesquisa sem justificar minha decisão 

e que a pesquisa será efetuada sem a ocorrência de custos ou prejuízos para mim ou para 

o meu filho (a).    
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Nome do adolescente:  

____________________________________________________________________   

Assinatura do adolescente: 

_____________________________________________________________________   

R.G. do adolescente: 

______________________________________________________________________   

 

Nome do responsável: 

______________________________________________________________________   

Assinatura do responsável:  

_____________________________________________________________________   

R.G. do responsável:  

_____________________________________________________________________   

 

Nome do pesquisador responsável: 

_____________________________________________________________________   

Assinatura do pesquisador responsável:  

______________________________________________________________________   

R.G. do pesquisador:  

_____________________________________________________________________   

 

Nome do orientador responsável: 

_____________________________________________________________________   

Assinatura do orientador responsável:  

______________________________________________________________________   

R.G. do orientador:  

______________________________________________________________________   

 

Petrolina, ____/____ /________    
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 

ADOLESCENTE 

 

 

Eu_____________________________________________________________, estou 

sendo convidado (a) a participar do estudo “Análise da função pulmonar, qualidade de 

vida, privação do sono, estado nutricional e rendimento escolar em adolescentes de 

Petrolina-PE”. Todas as informações desse estudo foram explicadas pela responsável, a 

mestranda do Programa Ciências da Saúde e Biológicas da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco, Juliana Pereira da Silva, e eu estou recebendo uma cópia desse termo 

que eu estou assinando.    

Por que esse estudo está sendo feito?  Esse estudo tem a finalidade de contribuir para a 

compreensão dos fatores de alteração pulmonar e sua possível associação com excesso 

de peso e privação do sono, buscando analisar, também, a influência desses componentes 

sobre o rendimento escolar dos adolescentes da cidade de Petrolina-PE.   

O que eu terei de fazer?  Eu serei avaliado quanto ao meu peso, estatura, circunferência 

abdominal e minha capacidade pulmonar. Também realizarei uma auto-avaliação puberal 

(por meio de gravura) e responderei a questionários com questões relacionadas ao meu 

sono e nível de atividade física e dados socioeconônomicos. Esses resultados serão 

comparados com a minha média escolar bimestral.  

Que efeitos indesejáveis (ruins) eu poderia ter participando dessa pesquisa?  Não há 

nada em nenhum dos testes ou questionários que possa afetar a sua saúde física. Pode ser 

que eu me sinta constrangido ao responder alguma pergunta do questionário ou acerca do 

meu peso/altura.   

Que benefícios eu poderia ter em participar do estudo?  Eu terei dados sobre a 

avaliação da minha saúde de forma gratuita (Valores de Índice de Massa Corporal e sua 

implicância para minha saúde, e avaliação da minha Capacidade Pulmonar). Além disso, 

terei a oportunidade de poder contribuir com informações importantes sobre a ausência 

ou presença de influência dos fatores relacionados ao sono sobre o estado nutricional, a 

função pulmonar e o rendimento escolar de adolescentes de Petrolina – PE.   

Posso me recusar a participar desse estudo?  Eu não preciso participar desse estudo se 

eu não quiser. Eu posso sair a qualquer momento e ninguém irá ficar bravo comigo. Eu 

posso fazer perguntas sobre este estudo a qualquer momento.   

Quem conduzirá este estudo? Como obter mais informações?  Essa pesquisa 

apresenta como responsável a mestranda do Programa Ciências da Saúde e Biológicas da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco, Juliana Pereira da Silva. Qualquer 

dúvida sobre o estudo pode ser esclarecida pela sua responsável através do telefone (87) 

99936-3491; seu orientador Fabrício Cieslak, através do telefone: (87) 2101-6856; ou do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco, através 

do telefone: (87) 2101-6896.   

 

Nome do adolescente:  
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______________________________________________________________________   

Assinatura do adolescente: 

______________________________________________________________________   

R.G. do adolescente: 

_____________________________________________________________________   

 

Nome do responsável: 

______________________________________________________________________   

Assinatura do responsável:  

______________________________________________________________________   

R.G. do responsável:  

______________________________________________________________________   

 

Nome do pesquisador responsável: 

______________________________________________________________________   

Assinatura do pesquisador responsável:  

______________________________________________________________________   

R.G. do pesquisador:  

______________________________________________________________________   

 

Nome do orientador responsável: 

______________________________________________________________________   

Assinatura do orientador responsável:  

______________________________________________________________________   

R.G. do orientador:  

______________________________________________________________________   

 

Petrolina, ____/____ /________    
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 – AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO MATURACIONAL (MENINAS) 

 

 

ESTÁGIO DE MATURAÇÃO SEXUAL FEMININO 

 (AUTO RELATADO) 
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ANEXO 3 – AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO MATURACIONAL (MENINOS) 

 

 

ESTÁGIO DE MATURAÇÃO SEXUAL MASCULINO  

(AUTO RELATADO) 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO ISAAC 

 

 
INTERNATIONAL STUDY OF ASTHMA AND 

ALLERGIES IN CHILDHOOD (ISAAC) 
 

1. Alguma vez na vida você teve chiado no peito (cansaço, sibilos, 
piado)? 

 ☐   Sim     ☐    Não 

Se respondeu não, vá para a pergunta 6. 
2. Nos últimos 12 (doze) meses você teve chiado no peito (cansaço, 
sibilos, piado)? 

 ☐   Sim     ☐    Não 

Se respondeu não, vá para a pergunta 6. 
 
3. Nos últimos 12 (doze) meses, quantas crises de chiado no peito 
(cansaço, sibilos, piado) você teve? 

☐  Nenhum      

☐  1 a 3 

☐  4 a 12 

☐  Mais de 12 ataques 

4. Nos últimos 12 (doze) meses, quantas vezes o seu sono foi 
atrapalhado, à noite, por chiado no peito (cansaço, sibilos, piado)? 

☐  Nunca acordou com chiado no peito     

☐  Menos de uma noite por semana 

☐  1 ou mais noites por semana 

 
5. Nos últimos 12 (doze) meses, seu chiado (cansaço, sibilos, piado) foi 
tão forte que você não conseguiu dizer mais de 2 palavras entre cada 
respiração? 

☐   Sim     ☐    Não 

 
6. Alguma vez na vida você já teve asma? 

 ☐   Sim     ☐    Não 

 

7. Nos últimos 12 (doze) meses, você teve chiado (cansaço, sibilos, 
piado) no peito após exercícios físicos? 

 ☐   Sim     ☐    Não 

8. Nos últimos 12 (doze) meses, você teve tosse seca à noite sem estar 
gripado ou com infecção respiratória? 

 ☐   Sim     ☐    Não 

 
 

 

 



93 
 

ANEXO 5 – ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH 

 

 

 

ESCALA DE SONOLÊNCIA DE EPWORTH (ESS-BR) 

 

 

Qual a probabilidade de você cochilar ou dormir, e não apenas se sentir 

cansado, nas seguintes situações? 

Considere o modo de vida que você tem levado recentemente. Mesmo que 

você não tenha feito algumas destas coisas recentemente, tente imaginar 

como elas o afetariam. Escolha o número mais apropriado para responder 

cada questão. 

 

0= nunca cochilaria 

1= pequena probabilidade de cochilar 

2= probabilidade média de cochilar 

3= grande probabilidade de cochilar 

 

 

Situação 

 

 

Probabilidade de 

cochilar 

 

Sentado e lendo ☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Assistindo TV ☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Sentado, quieto, em um lugar público (por 

exemplo, em um teatro, reunião ou uma 

palestra) 

☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Andando de carro por uma hora sem parar, 

como passageiro 
☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Ao deitar-se à tarde para descansar, quando 

possível 
☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Sentado conversando com alguém 

 
☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Sentado quieto após o almoço, sem bebida de 

álcool 
☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

Em um carro parado no trânsito por alguns 

minutos 
☐ 0    ☐ 1    ☐ 2     ☐ 3    

 

Obrigada por sua cooperação 
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ANEXO 6 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA CIRCUNFERÊNCIA 

ABDOMINAL (FERNANDEZ et al., 2004) 
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ANEXO 7 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA ESPIROMETRIA 

 

 

 

 

VALORES PREDITOS DO VOLUME EXPIRATÓRIO NO PRIMEIRO 

SEGUNDO (VEF1), CONFORME POLGAR E PROMADHAT (1971) 

 

 

 


