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RESUMO 
 
 

Objetivo: Identificar o perfil clínico-epidemiológico dos lactentes com histórico anterior de 
infecção de vias aéreas superiores atendidos no serviço de Pediatria no Hospital Universitário 
de Taubaté. Métodos: Estudo descritivo transversal com 100 crianças entre 4 meses e 2 anos, 
no período de 1 de março à 31 de agosto de 2014, através de um questionário previamente 
testado no serviço de Pediatria do Hospital Universitário de Taubaté. Foram utilizadas as 
seguintes variáveis independentes: a)sócio-demográficas: escolaridade materna (ensino 
fundamental e médio), condição de habitação (número de pessoas no quarto com a criança), 
número de irmãos(menor ou = 1 e maior ou = 2), religião e ser praticante (incluindo somente 
aqueles que levam a criança junto em cultos), hábitos dos pais: tabagismo passivo (fumam 
dentro de casa e a média de maços) e presença de animais domésticos (cães e gatos); b) 
história patológica prévia da criança: atraso vacinal, atopia (asma e/ou rinite,bronquite e/ou 
alergia), as infecções de vias aéreas mais frequentes, uso de antibiótico, número de internação 
por IVAS, uso de corticóide oral relacionada a problemas de vias aéreas superiores, episódios 
de febre (aferida), se faz acompanhamento de puericultura, número total de vezes que foi 
indicado antibiótico; c) antecedentes obstétricos: tipo de parto, peso ao nascimento (baixo peso 
<2.500g e peso adequado >2.500g), prematuridade, restrição de crescimento intra-uterino 
(RCIU) e problemas gestacionais mais frequentes relacionado a maior incidência de IVAS; d) 
alimentação: leite materno exclusivo até os 6 meses e descrição da alimentação atual 
(alimentação regular - dieta balanceada de 3/3 horas sem excesso de frituras, doces e 
refrigerantes ou irregular); e) histórico escolar: frequentar escola ou creche f) histórico familiar: 
presença de algum tipo de atopia. Com isso visa levantar os possíveis fatores de riscos ou 
protetores utilizando o índice de correlação entre infecções de vias aéreas superiores de 
repetição e essas variáveis através de cálculos de Odds Ratio com intervalo de confiança de 
95% (p<0,05). Resultados: a média de idade dos lactentes foi de 16 meses, 53% nascidos de 
cesárea, 62% do sexo masculino e 50% tiveram infecções de vias aéreas superiores de 
repetição. Os principais fatores de risco neste grupo foram: presença de atopia no lactente, uso 
de corticoide oral e ida a creche e/ou escola. Conclusão: metade dos lactentes tinha 
antecedente de infecções de vias aéreas superiores de repetição, presença de atopia, uso de 
corticoide oral e ida precoce a creche. Desta forma, caracterizaram os principais fatores de 
risco, o que pode contribuir para a elaboração de estratégias sócio educativas de prevenção e 
combate das IVAS. Palavras chave: Infecções respiratórias; lactentes; perfil de saúde; 


