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EDITORIAL
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A asma é uma das doenças crônicas mais prevalentes e afeta
mais de 334 milhões de pessoas em todo o mundo.1 Foi descrita uma distribuição muito diferente dessa prevalência em
todo o mundo pelo Estudo Internacional de Asma e Alergias na Infância (Isaac).2,3 Esse grande programa de pesquisa
estudou a prevalência e os fatores de risco da asma, rinoconjuntivite e eczema em todo o mundo por três décadas
e forneceu muitas informações epidemiológicas, que devem
trazer novas pistas sobre a etiologia dessas doenças. Contudo, a última pesquisa, a Fase Três do Isaac, foi feita dez
anos atrás e desde então nenhuma outra foi feita em todo o
mundo. Felizmente, alguns pesquisadores usaram a mesma
metodologia para estudar essas doenças localmente e com-
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pararam os novos dados com os anteriores, se houvesse.4-11
Solé et al. atualizaram esses dados em uma região muito
ampla, o Brasil.12
Seu estudo fornece informações valiosas sobre a prevalência de asma, rinoconjuntivite e eczema em adolescentes
brasileiros. Em comparação com os dados de nove anos
atrás, a prevalência de rinoconjuntivite e eczema continua
aumentando, ao contrário da de asma, que demonstrou uma
tendência de redução.13,14 Infelizmente, apenas sete dos
21 centros do ISAAC brasileiros participaram desse estudo.
Se os resultados gerais tivessem vindo de todos os 21 centros,
poderia ter sido diferente, até mesmo significativamente.
O aumento da prevalência da asma deveria ter sido esperado nessa faixa etária do estudo acima, considerando a
alta proporção (24,4%) de crianças de seis a sete anos com
sintomas de asma na Fase Três do Isaac, há nove anos.13,14
Contudo, não ocorreu um efeito de coorte.
Os autores discutem alguns fatores diferentes em seu
ambiente nos últimos anos, o que poderia ter levado a prevalência de asma a diminuir. Algumas dessas mudanças estão
relacionadas à disseminação do conhecimento sobre a asma,
como a implementação de programas de gestão ou a difusão de diretrizes médicas e declarações de consentimento.
Esses poderiam ser fatores associados à frequência cada vez
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maior de diagnósticos e à redução de sua gravidade, como
os autores declaram. Além disso, esses fatores poderiam
ser, também, responsáveis pela estabilização da prevalência de asma devido ao reforço na prevenção primária. Como
também é discutido, a padronização da terapia de asma
poderia ser um fator de proteção da morbidez e mortalidade por asma cada vez menores, porém não da redução na
prevalência.
Outro fator interessante, discutido pelos autores, é a
melhoria na economia brasileira. O fator econômico foi
proposto na Fase Três do Isaac para explicar as grandes
diferenças de prevalência entre os centros colaboradores. Essa hipótese surgiu quando a prevalência de asma
era considerada maior em países socioeconomicamente
desenvolvidos, principalmente países de língua inglesa,
e menor em países em desenvolvimento. Surpreendentemente, a tendência de aumento observada nos países em
desenvolvimento não foi constatada nos desenvolvidos. Consequentemente, foi proposto que a prevalência de asma
havia atingido um nível de estabilização em países de
alta renda (com maior prevalência), ao passo que nos
de baixa renda (com menor prevalência) o nível ainda
estava aumentando.13,15 O fato de a prevalência de asma
ter continuado a diminuir nos últimos nove anos enquanto
a economia brasileira aumentava consideravelmente poderia indicar que a prevalência de asma atingiu um nível de
estabilidade nesse país, da mesma forma que em países
de alta renda na Fase Três do Isaac. Contudo, esse fator
não parece explicar completamente a situação. É importante destacar que, ao contrário da hipótese geral do estudo
Isaac, Mallol et al. observaram, em um estudo em diversos
centros da América Latina, que uma prevalência maior dos
sintomas da asma era encontrada em áreas de pior situação
socioeconômica.16 Assim, o nível socioeconômico parece ser
um fator relacionado à etiologia da asma. Contudo, como os
dados de renda não estão disponíveis em nível individual,
seu efeito real não pode ser elucidado. É possível que a
situação socioeconômica seja apenas um marcador do ambiente rural/urbano dessa região. O mesmo grupo brasileiro
confirmou, em estudos anteriores, que viver em um ambiente rural era um fator de proteção da asma no Brasil.14-17
A Fase Três do Isaac apresentou outros fatores de risco
que poderiam influenciar a prevalência de doenças alérgicas, como a poluição ambiental. Contudo, Anderson et al.18
não puderam relatar um aumento na prevalência de asma,
rinoconjuntivite e eczema relacionado aos níveis de poluição
do ar em uma análise mundial. Contudo, Solé et al.12 sugerem, em seu artigo, que a poluição poderia ser um fator
relacionado ao aumento da prevalência de rinoconjuntivite
e eczema em sua região com base em seu estudo anterior, em que constataram uma associação entre os níveis
de poluentes e a prevalência de asma, rinoconjuntivite e
eczema.19 Comprovando seu estudo, outro estudo feito em
Alta Floresta (sudeste da Amazônia) concluiu que a prevalência de asma nessa região é uma das maiores do país
(21,4%), o que poderia estar ligado à alta concentração de
queimas de biomassa na área, embora esse argumento não
tenha sido confirmado.4 Solé et al.12 também mencionam
que a poluição do ar foi monitorada em duas regiões brasileiras nos últimos anos e, consequentemente, foi atingida
melhor qualidade do ar. Isso deveria ter sido convertido em
uma redução na prevalência de rinoconjuntivite e eczema
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nessas duas áreas, porém não nas outras, de acordo com a
explicação dos autores. Contudo, os resultados não mostram
essa tendência. A influência da poluição ambiental deve ser
analisada com mais detalhes para verificar sua contribuição
para essas doenças. Outro fator que poderia estar associado
à origem dessas doenças são os hábitos alimentares. Fast
food parece ser um fator de risco para a asma, ao passo que
frutas e vegetais parecem atuar como protetores.20 Infelizmente, Solé et al. não analisaram essa possibilidade em seu
artigo.
Resumindo, o artigo de Solé et al., publicado nesta
edição do Jornal de Pediatria, é muito interessante, atualizou os dados sobre a prevalência de asma, rinoconjuntivite
e eczema no Brasil. Estudos semelhantes devem ser feitos
em mais regiões em todo o mundo para comparar dados com
as tendências anteriores e verificar todos os fatores de risco
ou proteção relatados. Felizmente, agora que o programa
Isaac foi encerrado, a Rede Global de Asma fornecerá esses
dados no futuro próximo. Nesse ínterim, Solé et al.12 previram uma grande quantidade de dados epidemiológicos que
podem ajudar a explicar os fatores ambientais locais e, até
mesmo, esclarecer a situação de incerteza sobre a causa
dessas doenças alérgicas. Ainda assim, não se pode deixar
de perguntar: isso é uma sequência do Estudo Internacional
de Asma e Alergias na Infância (Isaac) ou um prelúdio da
Rede Global de Asma (GAN)?
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