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Objetivo: Nas últimas duas décadas, aumentou a prevalência das doenças alérgicas, principalmente em países 
desenvolvidos. Esse fato foi relacionado à melhoria das condições ambientais e à redução das doenças infecciosas. 
A nossa população, entretanto, ainda se encontra exposta a condições de risco insalubres. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a relação entre alergia e de infecção bacteriana em crianças e adolescentes. 
Métodos: Foram pesquisados 485 crianças e adolescentes, sendo 360 não-alérgicos e 125 alérgicos, atendidos, 
em nível primário, no serviço público de saúde de Belo Horizonte. Passado de doenças infecciosas e alérgicas, 
com diagnóstico confirmado por médico foi investigado. Os resultados foram comparados por meio do teste qui ao 
quadrado. Calculou-se também a razão das chances e os intervalos de confiança.
Resultados: A presença de processos infecciosos foi maior no grupo de alérgicos (p < 0,001, a razão das chances 
= 3,36 e intervalo de confiança = 2,16 a 5,21). As infecções relacionavam-se principalmente com o local de acome-
timento alérgico.
Conclusão: As crianças e os adolescentes alérgicos apresentaram maior incidência de infecções, principalmente 
nos locais em que ocorrem as manifestações alérgicas. 
Palavras-chave: alergia; doenças infecciosas; atopia; asma; infecção.

INTRODUÇÃO

As doenças alérgicas, de forma geral, vêm sendo 
relacionadas a famílias menores e com melhor condição 
socioeconômica. É possível, entretanto, que essa situa-
ção não reflita a realidade, mas apenas indique as pes-
soas que procuram assistência médica devido a causas 
consideradas por muitos como de importância menor. 
Nesse sentido, tem-se notado o aumento da incidência de 
doenças alérgicas em países desenvolvidos nas últimas 
décadas. No Brasil, dados recentes apontam prevalência 
de asma em torno de 8%, com ligeira predominância em 
indivíduos do sexo masculino, porém com variação entre 
as diferentes regiões do país (1,2). Essa particularidade 
regional pode ser, em parte, devida a aspectos étnicos 
e de costumes.

A maior exposição a agentes infecciosos nos primeiros 
anos de vida eleva a resposta imunitária. A atopia é a 
reposta exacerbada a agentes estranhos ao organismo, 
associada a aumento dos níveis séricos das imunoglobu-
linas (3,4). Desse modo, a menor exposição de crianças 
a fatores ambientais mais agressivos pode reduzir a pos-
sibilidade de surgirem doenças alérgicas (5,6,7). 

A nossa população mais pobre está exposta à insa-
lubridade, que, associada à desnutrição, pode favorecer 
o surgimento de quadros infecciosos. Tal situação pode 

desencadear ou exacerbar crises asmáticas. Embora haja 
pesquisas correlacionando infecções nos primeiros anos 
de vida com a proteção contra doenças alérgicas, pouco 
se estudou sobre a presença de doenças alérgicas e o 
risco de ocorrerem infecções bacterianas. Nesse sentido, 
o presente trabalho teve por objetivo verificar se existe 
relação entre história de alergia e infecção bacteriana 
em crianças e adolescentes.

MÉTODOS

Esta pesquisa foi realizada de acordo com as reco-
mendações da Declaração de Helsinque e da Resolução 
no 196/96 do Ministério da Saúde, sobre pesquisa en-
volvendo seres humanos e foi aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Todos os pacientes concordaram com a 
participação no estudo por meio de consentimento livre 
e esclarecido.

Foram pesquisados 485 crianças e adolescentes aten-
didos em serviço público de saúde, com idades variando 
entre cinco e quinze anos, distribuídos em dois grupos:

 Grupo 1 (n=125) – pacientes alérgicos
 Grupo 2 (n=360) – pacientes não-alérgicos
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Tabela 1 - Prevalência de processos infecciosos e alérgicos, de acordo com as caraterísticas pessoais (sexo 
e cor da pele), em crianças e adolescentes.

Os pacientes foram aleatoriamente abordados pelos 
autores nos ambulatórios de Pediatria do Hospital das 
Clínicas da UFMG. A veracidade dos dados foi estimulada 
pela garantia de sigilo quanto à identificação e respostas. 
A investigação foi conduzida por meio de entrevistas com 
os pais ou responsáveis que tinham um bom conheci-
mento sobre o passado de doenças das crianças e dos 
adolescentes.

Todas os pacientes foram identificados de acordo com 
a idade e a cor da pele (melanodérmicas, feodérmicas, 
leucodérmicas). Avaliaram-se a história de alergia e de 
infecções prévias.

O diagnóstico de alergia teve por base a orientação de 
Greco e Filogônio (8). As doenças alérgicas consideradas 
para este trabalho foram: asma, rinite alérgica, eczema 
atópico (dermatite atópica).

Asma foi diagnóstica com base em condições clíni-
cas e funcionais: um ou mais dos seguintes sintomas: 
dispnéia, tosse crônica, sibilância, aperto no peito ou 
desconforto torácico, particularmente à noite ou nas 
primeiras horas da manhã; sintomas episódicos; melhora 
espontânea ou pelo uso de medicações específicas para 
asma (broncodilatadores, antiinflamatórios esteróides); 
funcionais: obstrução das vias aéreas caracterizada por 
redução do VEF1 (volume expiratório final) (inferior a 
80% do previsto) e da relação VEF1/CVF (capacidade 
vital funcional) (inferior a 75%); diagnóstico de asma é 
confirmado pela presença de obstrução ao fluxo aéreo 
que desaparece ou melhora significativamente após 
broncodilatador (aumento do VEF1 de 7% em relação ao 
valor previsto e 200 ml em valor absoluto, após inalação 
de beta-2 agonista de curta duração).

A rinite alérgica foi definida pela presença de espirros, 
rinorréia, prurido e congestão nasal e com os testes alér-
gicos e/ou dosagem sérica (no sangue) de IgE específica 
(alérgenos específicos). 

O diagnóstico do eczema atópico (dermatite atópica) foi 
baseado na presença de erupções pruriginosas cutâneas 
hiperemiadas, secretantes ou não, e que formam crostas 

na face, no couro cabeludo, na área perineal, nas mãos, 
nos membros superiores, nos pés ou nos membros infe-
riores, após exclusão de outras causas infecciosas.

 Com relação às infecções, foram incluídos somente 
os processos infecciosos de etiologia bacteriana, con-
firmados por exames complementares (hemograma, 
radiografia de tórax, exame de urina, bem como cultura 
bacteriológica de urina, de escarro e de secreções 
purulentas cutâneas ou conjuntivais). Investigaram-se 
as infecções das vias aéreas superiores, pneumonia, 
tuberculose pulmonar, infecções de pele, conjuntivite, 
escarlatina e infecções do sistema urinário. 

Foram incluídos neste trabalho, somente os casos 
confirmados de alergia e infecção, com diagnóstico 
médico de certeza. Quando havia dúvida, o caso era 
descartado.

Para avaliar a homogeneidade da amostra e as dife-
renças entre os parâmetros, foram utilizados os testes 
qui ao quadrado e exato de Fisher. Calculou-se também 
a razão das chances dessa amostra e o intervalo de 
confiança (IC) das variáveis analisadas. As diferenças 
foram consideradas significativas para valores corres-
pondentes a p < 0,05.

RESULTADOS

Não houve diferença entre as idades das crianças e 
dos adolescentes nos dois grupos. Dos 125 pacientes 
alérgicos, 67 (53,6%) eram asmáticos, 36 (28,8%) tin-
ham alergias cutâneas (dermatite alérgica e eczema), 
22 (17,6%) eram portadores de rinite alérgica e 4 (3,2%) 
apresentavam outras formas de alergia. Nesse grupo, 
87 participantes (69,6%) já haviam sido acometidos por 
algum tipo de infecção até o momento da entrevista 
(Tabela 1).

A presença de processos infecciosos foi maior no 
grupo de alérgicos (p < 0,001; a razão das chances = 
3,36; IC para 95% = 2,16 a 5,21). Não houve diferença 

Características

Sexo
   Masculino
   Feminino

Cor da Pele
   Leucodérmicos
   Feodérmicos
   Melanodérmicos

  Alérgicos    Não Alérgicos

Com infecção

87 (69,6%)

41 (47,1%)
46 (52,9%)

24 (77,4%)
51 (78,0%)
12 (75,0%)

Sem infecção

38 (30,4%)

24 (63,2%)
14 (36,8%)

 7 (22,6%)
27 (22,0%)
 4 (25,0%)

Com infecção

146 (40,6%)

65 (44,5%)
81 (55,5%)

38 (40,0%)
58 (40,5%)
12 (42,9%)

Sem infecção

214 (59,4%)

115 (53,5%)
 99 (46,3%)

 57 (60,0%)
141 (59,5%)
 16 (57,1%)
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Medeiros et al. sugere a necessidade de investigações 
adicionais relacionadas ao papel da infecção em doenças 
alérgicas para verificar se a presença de infecção previne 
doenças alérgica ou se a associação entre essas duas 
entidades apenas coincide com a exposição e sensibili-
zação orgânica (16).

Observou-se que crianças e adolescentes alérgicos 
tinham maior predisposição a infecções, principalmente 
associadas aos locais de manifestação das doenças 
alérgicas. Dessa maneira, os pacientes com asma e 
rinites tiveram mais infecções respiratórias e os pacien-
tes com dermatites alérgicas apresentaram infecções 
de pele. Outros autores sugeriram essa relação para as 
afecções cutâneas, porém sem um estudo específico 
(15-21). Com base nos dados da literatura, é possível 
presumir que o controle das manifestações atópicas 
pode ser um método eficaz de reduzir a morbimortalidade 
infecciosa infantil, pois os quadros sépticos podem ser, 
pelo menos em parte, facilitados pela menor resistência 
imunitária dos pacientes alérgicos e de colonização 
bacteriana dos tecidos inflamados pela reação alérgica. 
Nesse sentido, este trabalho parece ter a originalidade 
de estudar especificamente a relação entre alergia e 
infecção em nosso meio. 

Pelos resultados observados neste trabalho, as 
crianças e os adolescentes alérgicos desenvolveram 
infecções, principalmente nos locais das manifestações 
inflamatórias alérgicas. É provável que esse fenômeno 
ocorra em decorrência de modificações celulares e 
moleculares provocadas por processo alérgico. No en-
tanto, novas pesquisas são necessárias para identificar 
a fisiopatologia dessa relação. 

com relação ao sexo ou cor da pele. Entretanto, quando 
se analisam separadamente os tipos de infecção (Tabela 
2), observa-se que a diferença ocorreu apenas para 
as infecções do sistema respiratório (infecções de vias 
aéreas superiores a razão das chances = 3,65; IC 95% 
= 2,36 a 5,58; pneumonia, razão das chances = 3,37; IC 
95% = 1,39 a 8,08).

DISCUSSÃO

Segundo a literatura, quanto maior o contágio oral, 
menor a prevalência de atopias (9). Indivíduos tuberculo-
sos apresentam menor freqüência de reações alérgicas. 
(9, 10, 11, 12). Apesar de os níveis séricos de IgE serem 
maiores em hanseníase, não foi encontrada associação 
entre essa afecção e manifestações de alergia (13). 
Segundo alguns autores, em classes menos favoreci-
das há maior sensibilidade brônquica aos alergenos. 
No presente trabalho, as crianças e os adolescentes 
avaliados eram oriundos do sistema público de saúde e 
viviam em regiões socialmente semelhantes. Portanto, 
pode-se inferir que seu ambiente de vida era similar, de 
modo que as diferenças encontradas entre alérgicos e 
não-alérgicos têm em comum esse fator. 

Com base nessa situação, julgamos pertinente pres-
supor que a maior prevalência de infecções em pessoas 
alérgicas está relacionada com as complicações que po-
dem advir das doenças alérgicas, principalmente quando 
localizadas no sistema respiratório. A asma, quando mal-
controlada, interfere na função brônquica, possibilitando 
o surgimento de bronquite bacteriana.. Habitualmente, o 
tratamento realizado é apenas sintomático e não previne 
infecções secundárias ou outros quadros sépticos (14).

Não foram consideradas as infecções viricas devido 
a dificuldade em se estabelecer um diagnóstico confiável 
com base na realização de exame físico e complemen-
tares de rotina apenas. Para esse diagnóstico específico 
é necessário exames de alto custo e com disponibilidade 
restrita. Todos os pacientes eram oriundos de sistema 
público de saúde e a realização desses exames só estaria 
disponível em casos justificados. Além disso, parte dos 

Tabela 2 - Infecções presentes em crianças e adolescentes alérgicos e não alérgicos.

Tipo de Infecção

IVAS

Pneumonia

Infecções cutâneas

Infecções urinárias

Alérgicos

79 (63,2%)

11 (8,8%)

13 (10,4%)

6 (4,8%)

Não Alérgicos

115 (31,9%)

10 (2,8%)

24 (6,7%)

11 (3,1%)

Valor p

< 0,001

0,004

0,176

0,361

IVAS - Infecção de vias áereas superiores.

pacientes com essas infecções viricas não procuram 
atendimento médico por considerarem essas doenças 
sem tratamento específico, o que poderia eventualmente 
alterar a real incidência dessas afecções.

 Uma observação importante verificada por Sörensen 
e Sakali foi a elevada prevalência de infestação parasi-
tária em pacientes atópicos (15). Ainda nesse sentido, 
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CONCLUSÃO

As crianças e os adolescentes alérgicos apresenta-
ram maior incidência de infecções bacterianas, princi-
palmente nos locais em que ocorrem as manifestações 
alérgicas. 
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