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Resumo: Em março de 1999, o Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Se-
cretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul criou um serviço de atendimento
especializado em dermatologia pediátrica. Com a intenção de conhecer o perfil
epidemiológico da demanda ao novo serviço,  foi feito um estudo transversal com
uma amostra de 163 crianças, medindo–se  a  prevalência das patologias e de al-
guns fatores de risco associados. Os resultados indicaram que além da esfera de
tratamento, as medidas preventivas devem pertencer ao projeto assistencial. A cli-
entela atendida, na sua maioria, era proveniente das camadas sociais  de baixa
renda e escolaridade, mas  as crianças tinham boas condições de higiene e as casas
tinham boas condições de saneamento. No entanto, quase 30% dos diagnósticos
foram de escabiose, que também se manifestava em muitos outros familiares e pes-
soas que compartilhavam a casa.

Palavras–Chave:  Dermatologia; Pediatria; Saúde pública.

Introdução

Em março de 1999, foi inaugurado o serviço de Dermatologia Pediátrica
no Ambulatório de Dermatologia Sanitária (ADS) da Secretaria Estadual da
Saúde do Rio Grande do Sul (SES/RS), com o objetivo de atender à demanda
de crianças que procuravam atendimento com as mais variadas patologias
cutâneas. Ao mesmo tempo, foi dado início a um estudo transversal com a
proposta de estabelecer as patologias cutâneas mais freqüentes nesta faixa
etária e, por meio da determinação dos fatores de risco associados, poder
atuar não só na esfera do tratamento como também de maneira preventiva
dessas dermatoses.

A dermatite atópica e as zoodermatoses, dentre as quais destacamos a
escabiose e a pediculose, e as piodermites configuram as principais e mais
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freqüentes patologias de pele em nosso meio, no que se refere à dermatologia
pediátrica.

Foi realizado um estudo no serviço de dermatologia pediátrica da Uni-
versidade  Federal  do Rio Grande do Sul, na Irmandade Santa Casa de Mise-
ricórdia de Porto Alegre (Cestari et al.,1992). Dos diagnósticos  realizados, os
mais freqüentemente encontrados foram: eczemas (31,7%), sendo  mais co-
mum o atópico; infestações (14,1%) e piodermites (11,5%). Conforme este
mesmo trabalho, a maioria das referências encontradas na literatura estuda a
incidência das dermatoses em todos os grupos etários. Zaitz et al. (1979), em
São Paulo, encontraram em 1.795 pacientes um percentual maior de
eczemas (40,25%), seguido de zooparasitoses, micoses superficiais, tumo-
res e reações de hipersensibilidade. Em um estudo retrospectivo, realizado
na Clínica de Dermatologia Pediátrica do Hospital Geral da Cidade do Méxi-
co, verificou–se que, dentre os dez mil atendimentos realizados entre os anos
de 1990 e 1994, as principais dermatoses encontradas foram dermatite
atópica, verrugas, pitiríase alba (uma das manifestações cutâneas de pacien-
tes atópicos), prurigo por ectoparasitas e vitiligo (Garcia; Vazquez; Gonçal-
ves, 1995).  Já nos Estados Unidos, o predomínio foi de acne, verrugas,
eczemas, psoríase e ceratoses actínicas, provavelmente por diferenças cli-
máticas e sócio–econômicas  (Hayden, 1985). Ainda em outros estudos, a
maior incidência foi de  infestações, piodermites e prurigo estrófulo (Perret et
al, 1991; Talhari; Torrecila; Talhari, 1987).

O Ambulatório de Dermatologia Sanitária da SES/RS é um serviço de
referência para o atendimento de dermatologia dentro de uma perspectiva de
Saúde Coletiva. Atende a uma demanda mais específica da população, mui-
tas vezes encaminhada por outros Serviços. No ambulatório de pediatria este
perfil ainda era desconhecido, embora não esperássemos resultados diferen-
tes dos encontrados na literatura referida. O que pretendíamos, entretanto,
era avaliar também os possíveis fatores de exposição, de forma que obtivés-
semos informações para definir as estratégias  assistenciais de maior
resolutividade para nossa demanda.

Material e método

Foram avaliadas 163 crianças, na faixa etária de 0–12 anos, com
afecções cutâneas, que procuraram o serviço de dermatologia pediátrica es-
pontaneamente,  por encaminhamento de profissionais de outros serviços
(pediatras) ou por dermatologistas do próprio ambulatório, no período de abril
a setembro de 1999.

O delineamento escolhido foi  o estudo transversal, com o objetivo de
relacionar as patologias mais prevalentes e os fatores de risco associados.

Os desfechos estudados foram as diversas patologias dermatológicas –
tipo de afecção cutânea: eczemas, zoodermatoses, piodermites e outras –
diagnosticadas por anamnese  e exame físico.  Foram  coletados dados so-
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bre sexo e idade da criança, escolaridade do responsável  e renda familiar
para definir o perfil da amostra estudada. Para avaliar a exposição, foram
analisados dados sobre condições de habitação, tais como número de cômo-
dos,  número de pessoas e presença de água, esgoto e  banheiro dentro de
casa;  condições de higiene pessoal,  segundo uma avaliação subjetiva do
entrevistador;  contato em grupo com outras crianças de acordo com a fre-
qüência à escola ou creche; história de contato com casos semelhantes; his-
tória de contato com animais; história de tabagismo intradomiciliar e antece-
dentes patológicos familiares e pessoais.

Os questionários foram aplicados pelas próprias investigadoras e esta-
giários, sempre imediatamente antes da consulta dermato–pediátrica. As in-
formações eram dadas pelo adulto que estivesse acompanhando a criança à
consulta.  A coleta de dados foi feita durante aproximadamente quatro meses
– em duas diferentes  estações do ano – outono e inverno.

Resultados

As dermatoses mais encontradas foram: escabiose (28.8%); dermatite
atópica (19,6%); outros eczemas (15,3%); dermatofitoses (7,4%); impetigo
(6,7%) e outras (22,1%). Quando analisamos a possibilidade de associação
dos diagnósticos, verificamos que a maioria destes era única e, apenas no
caso do diagnóstico de escabiose, encontramos algumas complicações como
o impetigo  (8 casos – 17%) e outros eczemas (3 casos– 6,4%), além de cinco
casos  (10,6%) de dermatite atópica e escabiose diagnosticados na mesma
criança – como observamos no quadro (Quadro 1).

Quadro 1  – Distribuição das dermatoses diagnosticadas e diagnósticos asso-
ciados

Diag.1 Escabiose Impetigo Dermatite Dermatite Outros Outras
Freq % Freq % Atópica Micoses Eczemas Dermatites

Diag.2 Freq % Freq % Freq % Freq %
Escabiose Zero Zero 2 Zero Zero 1

– – 6,3  – – 2,8
Impetigo 8 Zero Zero Zero 1 Zero

17,0 – – – 4,0 –
Dermatite 5 Zero Zero Zero Zero 1
atópica 10,6 – – – – 2,8
Outros 3 Zero Zero 1 1 1
Eczemas 6,4 – – 8,3 4,0 2,8
Não se 31 11 30 11 23 33
aplica  66,0 100,0 93,7 91.7 92,0 91,6
TOTAL  47 11 32 12 25 36
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A tabela 1 nos mostra a distribuição das variáveis demográficas da
amostra estudada. Aproximadamente 30% da amostra tinha menos de 2 anos
de idade e praticamente metade dos pacientes eram meninas e metade me-
ninos. Ao examinarmos a  renda familiar e a escolaridade dos responsáveis,
verificamos que  metade da população estudada tinha renda familiar menor
do que 3 salários mínimos e 76% desta população tinha apenas o ensino
fundamental completo. Entretanto, quando avaliamos condições de habita-
ção, do ponto de vista da exposição às condições de risco para  dermatoses
(tanto infecciosas como alérgicas), encontramos um resultado surpreenden-
te. Apesar de pertencerem a uma camada social  com baixa renda, 94% dos
entrevistados referiram ter no domicílio água,  esgoto e banheiro interno e a
maioria (64,2%) das casas acomodava apenas uma pessoa por cômodo (con-
siderando todos os cômodos da casa).

Tabela 1 – Distribuição de algumas características demográficas da amostra
estudada

VARIÁVEL (n=165) FREQÜÊNCIA %
SEXO
Feminino 84 50,9
Masculino 81 49,1
IDADE
Menos de 2 anos 50 30,3
2 anos ou mais  115 69,7
RENDA FAMILIAR (SM)
Menos de 01 SM 3   1,8
1–3 SM 80 48,5
4–6 SM 58 35,2
7–10 SM 12   7,3
10 SM ou + 10   6,1
Ignorado 2   1,2
ESCOLARIDADE
Analfabeto 2  1,2
1ª – 4ª série 36 21,8
5ª – 8ª série 88 53,3
Ensino médio 36 21,8
Nível superior 2   1,2
Ignorado 1   0,6
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO
(Nº de pessoas por cômodo)
Uma pessoa por cômodo 106 64,2
Duas pessoas por cômodo 41 24,8
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VARIÁVEL (n=165) FREQÜÊNCIA %
Três pessoas por cômodo              8   4,8
+ de três por cômodo 10   6,2

CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO
(Saneamento básico)
Água encanada  3  1,8
Esgoto     4 2,4
Água e esgoto 156 94,5
Nenhum     2   1,2
CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO
(Banheiro em casa)
Banheiro interno 146 88,5
Banheiro externo   15   9,1
Sem banheiro     1   0,6
Ignorado     3   1,8

Alguns dos fatores de risco estudados estão organizados na tabela 2.
Uma avaliação da higiene pessoal feita no momento da consulta mostrou que
a maioria das crianças tinha boas condições de higiene. Mais de metade de-
las freqüentava creche ou escola,  apenas 12% em turno integral. A freqüên-
cia de presença de animais domésticos na casa foi alta (66%) e também a
presença de tabagistas (52%). A referência de casos semelhantes na família
chama a atenção – 36% dos entrevistados responderam que alguém na casa
tinha um quadro semelhante ao da criança que estava sendo examinada. A
mesma situação foi verificada quando perguntamos sobre casos de alergia
respiratória entre os familiares. Quanto à freqüência de alergias entre as
crianças (relatada pelos pais ou responsáveis), 31,5% responderam afirmati-
vamente.   Quando  perguntados sobre para quais substâncias estas crianças
têm alergia, três fatores se destacaram: pêlos, poeira e insetos.

Tabela 2  – Distribuição de alguns fatores de risco avaliados na amostra estu-
dada

VARIÁVEL (n=165) FREQÜÊNCIA %
HIGIENE PESSOAL
Boa 127 77,0
Regular 30 18,2
Ruim 3 1,8
Ignorado 5 3,0
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VARIÁVEL (n=165) FREQÜÊNCIA %
FREQÜÊNCIA EM CRECHE/ESCOLA
Um turno 73 44,2
Dois turnos 20 12,1
Não freqüenta 72 43,6
CASOS SEMELHANTES
Sim 59 35,8
Não 95 57,6
Ignorado 11 6,7
ANIMAIS DOMÉSTICOS
Sim 109 66,1
Não 56 33,9
TABAGISMO NO DOMICÍLIO
Sim 86 52,1
Não 77 46,7
Ignorado 2 1,2
ALERGIA RESPIRATÓRIA NA FAMÍLIA
Sim 105 63,6
Não 59 35,8
Ignorado 1 0,6
ECZEMA NA FAMÍLIA
Sim 40 24,2
Não 119 72,1
Ignorado 6 3,6
ALERGIA RESPIRATÓRIA PESSOAL
Sim 63 38,2
Não 99 60,0
Ignorado 3 1,8
ECZEMA PESSOAL
Sim 42 25,5
Não 114 69,1
Ignorado 9 5,5
ALERGIA A  SUBSTÂNCIAS
Sim 52 31,5
Não 7 58,8
Ignorado 16 9,7

Na análise da distribuição do desfecho estudado  – dermatoses – se-
gundo alguns fatores de exposição  (tabela 3), poucas situações apontaram
para a possibilidade de associação estatística. A maioria das variáveis estu-
dadas mostrou uma distribuição mais ou menos igualitária, com exceção da
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distribuição dos casos de escabiose, segundo o fato de ter casos semelhan-
tes na família e os casos de dermatite atópica, segundo a presença de
eczemas na família e história de alergia respiratória. Também encontramos
uma freqüência  maior de impetigo e dermatite atópica no outono. Testamos
algumas variáveis para estimar associação e risco, considerando os diagnós-
ticos agrupados em dermatoses infecciosas e dermatoses alérgicas, além de
agrupar algumas categorias de exposição.

Tabela 3 – Distribuição dos desfechos agrupados, associação estatística e
estimativa de risco

FATORES DE DOENÇAS DOENÇAS Tendência Intervalo de
RISCO (n=127) INFECCIOSAS ALÉRGICAS de OR confiança

Freq. % Freq. % associação (IC)
(p)

IDADE
Menor de 2 anos 30 42,9 16 28,0 NS – –
Maior/igual a 2 anos 40 57,1 41 72,0
SEXO
Masculino 40 57,1 25 43,9 NS – –
Feminino 30 42,9 32 56,1
RENDA FAMILIAR
Menos de 3 SM 33 47,1 36 63,2 NS – –
Mais de 3 SM 37 52,9 21 36,8
ESCOLARIDADE
DOS PAIS
Até Ensino 51 72,9 46 80,7 NS – –
Fundamental
Acima do Ensino 19 27,1 11 19,3
Fundamental
HIGIENE PESSOAL
Boa 49 70,0 47 82,4 NS – –
Regular 50 27,1 48 14,0
Ruim 2 2,8 2 3,5
FREQÜENCIA EM
CRECHE/ESCOLA
Sim (meio–turno) 24 34,2 28 49,1 NS – –
Sim (turno integral) 25 15,7 29 8,8
Não 35 50,0 24 42,1
CASOS SEMELHANTES
Sim 39 55,7 8 15,8 0,000 5,98 2,33 – 15,72
Não 40 41,4 9  70,1
Ignorado 2 2,9 8 14,0
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FATORES DE DOENÇAS DOENÇAS Tendência Intervalo de
RISCO (n=127) INFECCIOSAS ALÉRGICAS de OR confiança

FREQ. % FREQ. % associação (IC)
(p)

CONTATO COM
ANIMAIS
Sim 49 71,4 34  59,7 NS – –
Não 50 28,6 35 40,3
Ignorado Zero – Zero  –
TABAGISMO
DOMICILIAR
Sim 37 52,9 31 54,4 NS – –
Não 38 45,7 26 45,6
Ignorado 1 1,4 Zero –
ALERGIA
RESPIRATÓRIA
FAMILIAR
Sim 47 67,1 34 61,4
Não 48 32,9 35 36,8
Ignorado Zero – 1 1,8
ECZEMA NA FAMÍLIA
Sim 8 15,7 19 38,6 0.003 3.39 1.36 –
Não 9 80,0 20 57,9 8.61
Ignorado 3 4,3 2 3,5
ALERGIA RESP.
PESSOAL
Sim 19 32,9 27 47,4
Não 20 65,7 28 49,1 NS – –
Ignorado 1 1,4 2 3,5
ALERGIA PESSOAL
Sim 20 28,6 16 28,0
Não 21 61,4 17 56,1 NS – –
Ignorado 7 10,0 9 15,8
ESTAÇÃO DO ANO
Outono 34 52,9 40 70,1
Inverno 34 47,1 17 29,9 0.04 2.10 0,94 – 4,69

Discussão e conclusões

Os resultados ficaram dentro da expectativa, os eczemas e as
infestações foram as dermatoses encontradas com maior freqüência. Tam-
bém não nos surpreendeu o fato da clientela atendida ter, na sua maioria,
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baixa renda e escolaridade – este é também o perfil da clientela adulta atendi-
da no ADS. Entretanto, a maior parte das variáveis de exposição não apre-
sentaram associações estatisticamente significativas com as dermatoses –
mesmo agrupadas como doenças infecciosas e doenças alérgicas. E as duas
situações em que as medidas de efeito mostraram risco aumentado para as
dermatoses agrupadas foram exatamente as situações em que a convivência
familiar e a hereditariedade influenciam neste resultado.  As variáveis  casos
semelhantes na  família e história de eczemas na  família mostraram associa-
ção com os desfechos estudados, principalmente, em função da alta
prevalência encontrada de escabiose e dermatite atópica. A variável  estação
do ano mostrou uma tendência de associação – com p = 0,04 – entretanto, o
Intervalo de Confiança da medida de risco não confirmou este resultado. É
provável que isto tenha ocorrido em função do tamanho da amostra que, sen-
do pequena, não teve poder estatístico suficiente para demonstrar associa-
ção e maior risco de dermatites alérgicas no inverno.

Algumas situações metodológicas devem ser comentadas. A coleta dos
dados sobre condições de higiene pessoal foi necessariamente subjetiva – a
impressão pessoal do entrevistador. Entretanto, ao nosso ver, para significar
fator de risco para dermatose, seria pouco provável que uma falta de higiene
crônica não fosse percebida – mesmo que a criança tivesse tomado banho e
colocado roupa limpa para a consulta. A variável número de pessoas por cô-
modo pode ter sido coletada de forma inadequada, pois todos os cômodos da
casa foram considerados como disponíveis para acomodar as pessoas de
forma adequada.

Outro dado que chamou a atenção foi que muitas pessoas não identifi-
cavam as lesões pruriginosas como escabiose (sarna) e, freqüentemente, já
haviam tentado tratá-las como alergia. Este dado, que não tinha sido incluído
como variável a ser coletada no instrumento de inquérito, foi uma observação
muito importante, pois nos aponta para a necessidade de orientar melhor as
pessoas sobre os riscos dos diagnósticos e tratamentos errados. Veja a asso-
ciação escabiose–impertigo. Outras crianças já tinham tido diagnóstico e indi-
cação de tratamento, mas o mesmo não tinha sido efetivo.

Outra observação que se faz necessária é que as crianças,
freqüentemente, foram o caso índice para uma série de diagnósticos e trata-
mentos de outras pessoas na família com a mesma dermatose, principal-
mente  os casos de escabiose.

Consideramos que este estudo trouxe informações importantes para
nosso trabalho na Dermatologia Pediátrica e que poderá ser útil para que
outros serviços com as mesmas características possam planejar suas estra-
tégias de atendimento.
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Perfil epidemiológico de una muestra de niños atendidos en dermatología
sanitaria

Resumen:  En marzo de 1999, el  Ambulatório de Dermatologia Sanitária de la
Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul creó un servicio de atención
especializado en dermatología pediátrica. Con la intención de conocer el perfil
epidemiológico de la demanda al nuevo servicio,  se realizó un estudio transversal
con una muestra de 163 niños midiéndose la  prevalencia de las patologías y de
algunos factores de riesgo asociados. Los  resultados indicaron  que, además de la
esfera de tratamiento, las medidas preventivas deben pertenecer al proyecto
asistencial. La clientela atendida, en la  mayoría, era proveniente de las camadas
sociales de baja renta y escolaridad, pero los niños tenían buenas condiciones de
higiene y las casas tenían buenas condiciones de saneamiento. Sin embargo, casi
30% de los diagnósticos realizados fueron de escabiosis, que también se
manifestaba en muchos otros familiares y personas que vivían en la misma casa.

Palabras Clave:  Dermatología; Pediatría; Salud pública.

Epidemic profile of a sample of children assisted in sanitary dermatology

Abstract:  In March 1999, the Ambulatório de Dermatologia Sanitária of the
Secretaria da Saúde of Rio Grande do Sul created a service of specialized service in
pediatric dermatology. With the intention of knowing the epidemic profile of the
demand to the new service, a traverse study was made with a sample of 163 children,
measuring the prevalence of the pathologies and of some associated risk factors.
The results indicated that besides the treatment sphere, the preventive measures
should belong to the assistance project. The assisted clientele, in its majority, came
from the social classes of low income and education, but the children had good
hygiene conditions and the houses had good conditions of sanitation. However,
almost 30% of the diagnoses were of scabies, that were also manifested in many
other relatives and people that shared the house.

Key–words:  Dermatology; Pediatrics; Public health.
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