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RESUMO 

A deficiência marginal de vitamina A representa um estado onde a reserva hepática 

dessa vitamina está diminuída sem apresentar sinais clínicos.  A inflamação das vias 

aéreas causada por infecção viral contribui para a hiper-reatividade brônquica, 

promovendo  aumento da resistência das vias aéreas, posteriormente normalizada. 

Hipótese: A deficiência marginal de vitamina A pode influenciar a evolução da doença 

respiratória viral, alterando sua gravidade e duração. O objetivo deste trabalho é avaliar 

se há  relação entre o estado da vitamina A e as alterações de função pulmonar em 

pré-escolares durante uma infecção de vias aéreas superiores (IVAS). Trata-se de um 

estudo transversal que avaliou 177 crianças entre 4 e 6 anos de idade, classificadas 

em 3 grupos: 1. controle (n = 51); 2. crianças com sintomas de infecção de vias aéreas 

superiores (IVAS) (n = 74): 3. grupo IVAS + crise de sibilância (n= 52). Determinou-se o 

retinol sérico e o teste dose-resposta relativa modificado (Modified relative dose 

response - MRDR) por cromatografia líquida de alta eficiência. Avaliou-se a resistência 

respiratória total pela Técnica das Oscilações Forçadas (TOF) por Oscilometria de 

Impulso (IOS). A identificação viral foi realizada pela Reação em Cadeia da Polimerase. 

Avaliou-se o estado nutricional através dos escores-z para Peso/Idade, Altura/Idade, 

Peso/Altura e Índice de Massa Corpórea/Idade. As médias para os índices A/I, P/I, P/A 

e IMC/Idade foram de -0,29 ± 0,95; 0,22 ± 1,14; 0,56 ± 1,42 e 0,37 ± 0,97, 

respectivamente. Identificou-se rinovirus em 19,5% (n=23) das crianças com IVAS. As 

médias de retinol sérico dos grupos IVAS + crise de sibilância, IVAS e contole foram, 

respectivamente, 17,5 ± 7,30; 32,1 ± 13,16 e 56,8 ± 29,82µg/dL, com diferença 

significativa do grupo IVAS + crise de sibilância em relação aos demais grupos 

(ANOVA, P< 0,0001). As médias de MRDR dos grupos IVAS + crise de sibilância, IVAS 

e controle foram, respectivamente, 0,021 ± 0,021; 0,065 ± 0,046 e 0,007 ± 0,006 

(ANOVA, P < 0,0001). A resistência respiratória total no grupo IVAS + crise de 

sibilância e IVAS (126,0 ± 26,9 e 97,2 ±16,6 por cento do predictor, respectivamente) 

foi significativamente maior (x2, p < 0,001) que no grupo controle  93,6 ± 18,0.  A 

recuperação da resistência respiratória total do grupo IVAS foi significativa (p < 0,005) 

quando o MRDR < 0,030 e retinol sérico ≥ 20µg/dL, ficando prejudicada quando a 

situação era de  MRDR > 0,030 e retinol sérico < 20µg/dL. A recuperação da 

resistência respiratória total do grupo IVAS + crise de sibilância foi significativa 

independentemente do valor do retinol ou do MRDR (p < 0,001). Os controles tinham 
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MRDR < 0,030. Os resultados indicam que 65% das crianças do grupo IVAS + crise de 

sibilância apresentam reservas hepáticas de vitamina A adequadas e retinol sérico 

deficiente/deficiente marginal. A resistência respiratória total das crianças do grupo 

IVAS com MRDR  deficiente, persiste alterada  até três semanas após a fase aguda da 

infecção. Em conclusão, este estudo demonstra que níveis marginais de vitamina A 

alteram a resistência respiratória, com uma defasagem no tempo de recuperação pós-

infecção viral. 

 

 

Palavas-chave: Deficiência de vitamina A, MRDR, função pulmonar, sibilância, 

resistência respiratória. 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A relação entre DVA e infecções respiratórias, presente claramente 

em alguns estudos observacionais, tem, porém, apresentado resultados contraditórios 

em outros. Estudo de McAuliffe et al (1) realizado no Ceará mostrou uma prevalência 

de DVA de 30% associada a uma alta mortalidade por complicações de infecções 

respiratórias virais. Graebner et al (2), por sua vez, encontraram uma prevalência de 

35,4% da DVA em escolares entre 5 e 9 anos e de 31,6% entre adolescentes (10-18 

anos), em uma área rural do Distrito Federal. 

Nos estados de carência de vitamina A ocorre substituição do 

epitélio mucossecretor por um epitélio escamoso estratificado queratinizado em 

traqueia e brônquios de camundongos.  Estudos de necrópsia de crianças com 

deficiência da referida vitamina também demonstraram metaplasia do trato respiratório 

(3). A relação encontrada entre o grau de morbidade de doenças respiratórias em 

criança com DVA está associada a uma redução na capacidade de recuperação do 

epitélio, após sofrer um dano. Estudo-piloto em voluntários com metaplasia na mucosa 

respiratória, os quais receberam inalação com retinil palmitato por 3 meses, mostrou 

uma regressão da metaplasia em 44% e uma remissão parcial em 12%, enquanto os 

demais permaneceram  inalterados (4). 

Na última década tem-se dado uma importante atenção ao papel das 

doenças respiratórias virais na patogênese e exacerbação da asma, uma vez que 

estudos epidemiológicos e experimentais indicam que infecções virais como as 

causadas por parainfluenza, vírus respiratório sincicial (VRS), influenza, coronavírus e 

rinovírus são frequentemente responsáveis por episódios agudos de asma (5).  

Durante a fase aguda da infecção viral, há evidências de inflamação 

do trato respiratório inferior em indivíduos atópicos e não atópicos, ocorrendo  

diminuição do volume expiratório forçado no 1º segundo (VEF1), e aumento da hiper-

reatividade brônquica (6). Esta é desencadeada pela elevação da concentração local 

de broncoconstrictores, exudação de componentes do plasma que provocam edema da 

mucosa brônquica e prejuízo funcional das células epitelias ciliadas, além de aumento 

da contração neurogênica das vias aéreas (7,8). A hiper-reatividade brônquica se 
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traduz pelo aumento da resistência das vias aéreas, que se normaliza com a resolução 

da doença, mas pode vir a sofrer influência pelo estado de vitamina A (9). 

McGowan et al (10), em estudo experimental, induziram 

broncoconstrição com metacolina em camundongos alimentados com dieta suficiente 

em vitamina A (VAS) e em camundongos submetidos a dieta com deficiência dessa 

vitamina (DVA). Foi observado, então, que os camundongos com DVA necessitavam 

de doses menores de metacolina para indução de uma broncoconstricção. Esta reação 

não resultou de um aumento no espessamento da parede brônquica nem em 

decorrência da depuração das pequenas moléculas de metacolina no espaço aéreo, 

mas foi devido ao fato de a quantidade dos receptores muscarínicos M2 no tecido 

brônquico estar reduzida nos animais com DVA, sugerindo que essa alteração de 

receptores poderia contribuir para uma diminuição da capacidade de limitar a 

broncoconstricção induzida pela acetilcolina. Concluíram, os referidos autores,  que a 

DVA pode aumentar e prolongar a hiper-reatividade brônquica e assim contribuir para 

um aumento na  morbimortalidade por infecções respiratórias. 

Para avaliar o efeito do ácido retinoico na hiper-reatividade das vias 

aéreas induzida por vírus, Moreno-Vinasco et al (11) desenvolveram um ensaio 

experimental caso-controle, em que cobaias foram infectadas com virus parainfluenzae, 

sendo algumas tratadas com ácido retinoico. Embora os mecanismos anti-inflamatórios 

desse ácido em pulmões infectados por vírus ainda sejam desconhecidos, os autores 

mostraram que o tratamento em que ele é administrado após o início da  infecção fez 

com que fosse diminuída a  inflamação, a replicação viral e a hiper-reatividade das vias 

aéreas. 

Gilliland et al (12), em estudo longitudinal sobre saúde respiratória 

em escolares, analisaram  a relação entre a função pulmonar de crianças e a ingestão 

de frutas, vegetais e vitaminas A, C e E. Encontraram que os níveis de função 

pulmonar eram mais baixos em crianças cuja dieta tinha uma ingestão inadequada de 

vitaminas antioxidantes. A baixa ingestão de vitamina A na dieta estava associada com 

o nível baixo de fluxo expiratório forçado (FEF 25-75%) de meninas e com o nível baixo 

do FEF 25-75% de meninos com asma.  

Uma dieta deficiente em vitaminas antioxidantes na infância pode 

aumentar o risco de doenças pulmonares obstrutivas durante a vida adulta, tanto 
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quanto aumentar a morbidade e mortalidade associadas a um baixo volume expiratório 

forçado no primeiro minuto (VEF1).  

Baseado na significância estatística, o estudo também sugere que o 

consumo dessas vitaminas acima da dose diária recomendada não tem efeito protetor 

adicional na função pulmonar. 

No estudo de Kassaye et al (13), foi verificado que 40,6% das 

crianças apresentavam uma baixa reserva de vitamina A associada a menores valores 

de volume expiratório forçado no primeiro minuto (VEF1). Na análise dos resultados 

não ajustados, o VEF1 apresentou uma associação significativa, sendo 48,8ml menor 

que sua referência. Porém, quando foi feito o ajuste parcial, essa correlação deixou de 

ter significância. 

No estudo coorte em uma população exposta a inalação de asbestos 

no leste  da Austrália, foram realizadas medidas anuais de volume expiratório forçado 

no primeiro segundo (VEF1), da capacidade vital forçada (CVF) e da dosagem 

plasmática de retinol, caroteno e vitamina E. Os autores encontraram uma correlação 

de benefício entre  a concentração plasmática de retinol e os níveis de mudança na 

função pulmonar,  mas nenhum efeito benéfico na função pulmonar foi observado em 

relação ao nível plasmático de beta-caroteno e de vitamina E (14).  

Os benefícios da vitamina A sobre a função respiratória em crianças 

abaixo de 6 anos de idade têm sido difíceis de serem avaliados, pela escassez de 

publicações. Estudos anteriores realizados no Rio Grande do Norte e em outras 

localidades no Brasil mostraram que a DVA era um problema importante de saúde 

pública. O fato da existência do Programa de Suplementação de vitamina A e da 

melhoria das condições socioeconômicas do Brasil não terem integralmente atingido  

toda a população nos levou a  realizar um estudo do tipo transversal em pré-escolares, 

para avaliar a relação entre o estado da vitamina A e as alterações da função pulmonar 

durante uma infecção de via aérea superior (IVAS). 
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1.1 Objetivos 

 

Objetivo geral 

Avaliar a relação entre o estado da vitamina A e as alterações da 

função pulmonar em pré-escolares, durante uma infecção de via aérea superior (IVAS). 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar o nível de retinol plasmático e o MRDR das crianças do estudo; 

2. Determinar se há diferenças de medidas de resistência respiratória total entre os 

grupos estudados;  

3. Comparar a resistência respiratória total entre a fase sintomática de infecção de 

vias aéreas superiores e após a recuperação da doença;  

4. Avaliar se a resistência respiratória total está associada aos níveis de vitamina 

A. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância da vitamina A no desenvolvimento e função pulmonar 

O pulmão humano inicia sua septação entre 32 e 36 semanas de 

gestação, formando alvéolos e  esse processo se prolonga até que a criança tenha 

seus 7 anos. No entanto, há evidências de que o processo de crescimento e o 

desenvolvimento de alvéolos podem  ocorrer mesmo no pulmão maduro (15, 16). 

Vários estudos experimentais demonstraram os efeitos nutricionais 

no desenvolvimento pulmonar. Massaro et al (17) mostraram que uma restrição 

calórica em cobaias adultas reduziu o número de alvéolos, bem como a área de 

superfície alveolar, devido à perda ou destruição de alvéolos. Essa perda também é 

acompanhada pelo aumento da apoptose de células alveolares e pela perda de DNA. 

A desnutrição não afeta apenas a estrutura do pulmão. Há vários 

efeitos que podem ser clinicamente importantes. Sakuma et al (18) relataram que 

camundongos privados de alimentação apresentaram uma diminuição de 38% na taxa 

de eliminação de fluido alveolar. A desnutrição interferiu nas vias de eliminação de 

fluidos, amilorida–insensíveis e dibutiril-cGMP sensíveis. A realimentação reverteu essa 

anormalidade.  

A desnutrição aparece de muitas formas, incluindo inadequação 

calórica total, insuficiência de proteínas e deficiência de vitaminas. A vitamina A é 

responsável pelo desenvolvimento de muitos tecidos e células, assim como pelo 

desenvolvimento embrionário pulmonar. Estudos mostraram que o controle ocorre 

através de expressões diferentes dos receptores de retinoides e pelas mudanças 

tempo-dependente do metabolismo da vitamina A, respectivamente, via proteínas 

ligantes de vitamina A celular CRBP - cytoplasmatic retinol binding  protein e CRABP – 

cytoplasmatic retinoic acid binding protein (19). 

Tyson et al (20) mostraram que a suplementação com vitamina A 

diminui a displasia broncopulmonar e muitos outros estudos experimentais 

demonstraram que os retinoides são mediadores da alveolarização. Baybut et al (21), 

em experimentos realizados com uso de camundongos alimentados com dieta 

deficiente em vitamina A, por seis semanas, mostraram que essa deficiênica resultava 

em áreas com enfisema. O estudo também demonstrou uma diminuição  da síntese de 
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surfactante pelos pneumócitos tipo II e de elastina nos pulmões e nas pequenas 

artérias e arteríolas pulmonares. 

Mataloun et al (22) desenvolveram um estudo experimental em 

coelhos prematuros submetidos a restrição alimentar, a fim de analisarem os efeitos da 

restrição nutricional em um pulmão imaturo em desenvolvimento. Esse período de 

restrição nutricional produziu menores volumes e conteúdo de água pulmonares, além 

de redução do número de alvéolos e do depósito de colágeno, provavelmente devido a 

uma menor disponibilidade de substratos para sua síntese. Embora as fibras elásticas 

tenham apresentado um aspecto grosseiro, não foi detectada uma redução do seu 

número. Nesse mesmo estudo, os coelhos submetidos também à hiperóxia 

apresentaram uma redução mais intensa do número de alvéolos e do depósito de 

colágeno, sugerindo que a restrição nutricional pode intensificar os efeitos da hiperóxia.  

No pulmão em desenvolvimento, os componentes da matriz 

extracelular, entre eles o colágeno, os fatores de crescimento, bem como os fatores 

humorais e principalmente a elastina, estão envolvidos com a regulação da 

alveolização. No entanto, a relação entre os efeitos da restrição alimentar sobre o 

pulmão apresentam  resultados contraditórios na literatura. Alguns estudos, por 

exemplo, não detectaram qualquer influência da restrição alimentar sobre a arquitetura 

pulmonar, podendo se creditarem essas diferenças às diversas abordagens 

metodológicas utilizadas (22).  

Nos primeiros meses de vida, o retinol plasmático reduzido tem 

grande influência no desenvolvimento pulmonar, bem como na suscetibilidade dos 

lactentes às infecções (23).  

 

2.2 Vitamina A e função imune 

O sistema imune inato é constituído pela barreira epitelial, por 

fagócitos circulantes, como os neutrófilos e os macrófagos, pelas células citotóxicas 

NK, além das proteínas séricas indutoras de inflamação, como as de fase aguda 

positiva e as frações do complemento. Esse sistema é regulado por citocinas 

proinflamatórias produzidas primariamente por neutrófilos e macrófagos, tais como IL-

1, TNF-α, IL-6 e IL-12, como também por citocinas antiinflamatórias, como a IL-10, que 

regula negativamente a inflamação, desde que o patógeno seja eliminado (24). 
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Embora a deficiência de vitamina A (DVA) cause um espessamento 

da camada de queratina da pele - a hiperqueratose (25) - tal deficiência não 

compromete a função desta, que é a de se constituir numa importante barreira para a 

infecção.  

A DVA afeta, porém, a barreira epitelial da mucosa conjuntival, 

assim como as mucosas dos aparelhos respiratório, gastrointestinal e trato urogenital, 

com perda de células caliciformes produtoras de muco. Essa alteração diminui a 

resistência à infecção por patógenos que normalmente estariam aderidos ao muco e 

seriam eliminados pela renovação mucociliar, podendo aumentar as chances de 

doença invasiva como septicemia. Assim, a DVA pode facilitar a penetração de 

bactérias patogênicas, pela incapacidade de regeneração adequada do epitélio lesado.  

Um estudo experimental em ratos com DVA demonstrou que, 

embora não tenha sido observado metaplasia escamosa no intestino (25, 26), foi 

detectada  a translocação aumentada de bactérias do intestino para os linfonodos 

regionais e outros tecidos. É provável que o aumento da severidade de doenças com 

maior risco de mortalidade em crianças com DVA seja decorrente da metaplasia 

escamosa, aliada à dificuldade de recuperação da integridade da mucosa. 

A DVA pode afetar também o recrutamento dos neutrófilos para o 

local da inflamação. Além disso, esse tipo de deficiência interrompe o desenvolvimento 

normal do neutrófilo, resultando na diminuição da fagocitose (27). Pesquisas em 

animais demonstraram que a DVA aumentou o número de granulócitos, aparentemente 

pela diminuição da apoptose, que apresentava, mas sua função estava comprometida 

(28, 29). Essas alterações foram revertidas através do tratamento com ácido retinoico 

(AR). 

Dentre os efeitos da DVA, tem-se ainda o risco de aumento do 

número total de macrófagos nos órgãos linfoides secundários em camundongos (30) e 

o de uma maior transcrição de IL-12, o que estimularia o desenvolvimento de células 

Th1, com um consequente aumento da produção de interferon-γ  (IFN- γ) e a ativação 

dos macrófagos. A liberação de óxido nítrico pelos macrófagos peritoniais ativados 

provoca a morte de bactérias fagocitadas. O tratamento com AR pode diminuir o 

número de monócitos na medula óssea e no baço (31) e inibir a produção de IL-12 por 

macrófagos primários in vitro. Esse déficit favorece a replicação de patógenos nos 
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locais de infecção, causando aumento da inflamação e da resposta imune secundária, 

como tem ocorrido em infecções por vírus (32) e bactérias (33). 

As células NK desempenham um importante papel na resposta 

imune inata, causando a morte de células infectadas por vírus e das células tumorais. 

Estudos mostram que a DVA diminui o número das células NK e sua atividade lítica 

(34). 

A imunidade adaptativa e o desenvolvimento de memória é 

determinante para o aumento da resistência a patógenos.  As células T de memória se 

desenvolvem por duas vias, a saber: a Th1 ou a Th2. As primeiras produzem IFN-γ e 

IL-2 em resposta a patógenos intracelulares como os vírus. Posteriormente, há 

estimulação da resposta dos linfócitos T citotócicos (LTC), com ativação dos 

macrófagos, resultando na resposta de hipersensibilidade do tipo retardado. As Th1 

podem ser reguladas negativamente pelas citocinas Th2.  

As células Th2, por sua vez, produzem IL-4, IL-5 e IL-10 e 

respondem aos patógenos extracelulares, estimulando as células B na produção de 

IgG1, IgE e IgA e provocando o desenvolvimento de eosinófilos e mastócitos e a 

desativação de macrófagos. Essas atividades podem ser reguladas negativamente pelo 

IFN-γ (35). 

A DVA prejudica a modulação da resposta Th2 com relação à 

produção de anticorpos. As mudanças são causadas pela diminuição do número de 

células plasmáticas antígeno-específicas, mas, convém ressaltar, a quantidade de 

anticorpos produzida não é afetada (35, 36).  

Em estudo experimental, Maret et al (37) compararam os efeitos de 

um tratamento com ácido retinoico all-translipossomal encapsulado, na resposta imune 

tipo Th2 ovalbumina-induzida, em modelo de camundongo. Uma dose diária de lipo-

ATRA  de 10mg/kg, intraperitonial, aumentou a síntese de IgE induzida pela 

ovalbumina e a eosinofilia no lavado broncoalveolar, além de promover o acúmulo de 

IL-5, fator de crescimento transformador β1, de fibronectina e de ligante-11 

eotaxina/quimiocina e regular positivamente a expressão Th2.  

Por outro lado, o Lipo-ATRA administrado durante desafio intranasal 

de ovalbumina não afetou essas variáveis. Em tal experimento, esse tipo de recurso 

aumentou os níveis de mucina no fluido do lavado broncoalveolar e reduziu o conteúdo 

total de colágeno do pulmão, independente da via de administração.  
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Os autores observaram que esplenócitos ou linfócitos T CD4+ 

incubados com ATRA aumentaram os anticorpos anti-CD3, induziram a produção de 

IL-4 e IL-5 e inibiram a liberação de INF-γ. Tais achados indicam que o Lipo-ATRA 

exacerba a resposta imune alérgica, quando ministrado durante sensibilização 

sistêmica, provavelmente pela promoção do desenvolvimento da resposta Th2. 

Estudos têm mostrado que uma dieta com alto teor de vitamina A  

aumenta significativamente a resposta à IgA e à produção de IL-10, ao mesmo tempo 

que diminui a resposta da IgG sérica e a produção de IFN-γ.  

Sendo assim, o que se conclui é que o tratamento com altas doses 

de ácido retinoico pode aumentar a produção de citocinas  Th2 e diminuir as de Th1 

(38). 

 

2.3 Vitamina A e asma 

Embora a vitamina A seja um micronutriente essencial na 

diferenciação das células epiteliais, há poucas informações a respeito da relação entre 

concentrações dessa vitamina e a asma.  

A vitamina A ingerida na dieta na forma de ésteres-retinil e β-

caroteno é convertida no intestino em retinol, o qual é estocado no fígado e 

reconvertido para ésteres-retinil, sendo em seguida liberado dali para os tecidos 

carreados à proteína ligadora do retinol. Este é então estocado na forma de ésteres ou 

convertido na forma de hormônio ativo all-trans ácido retinoico (ATRA) ou em outras 

formas de ácido retinoico como 9-cis AR e 13-cis AR (39). Esse ácido interage com 

dois grupos de receptores: o de ácido retinoico (RAR) e o de receptores X de retinoides 

(RXR), tendo cada um deles três subtipos (α, β e γ). O ácido retinoico na forma all-trans 

e o 9-cis trans ligam-se com alta afinidade aos receptores RAR e agem como 

ativadores transcripcionais de genes específicos, enquanto somente o ácido 9-cis 

retinoico liga-se ao RXR (40). 

A asma é uma doença inflamatória crônica caracterizada por 

infiltração das vias aéreas por células inflamatórias, particularmente mastócitos, 

eosinófilos e células T (41), resultando em hiper-reatividade brônquica e aumento de 

secreção das glândulas submucosas. A inflamação é fortemente regulada por IL-4 e IL-

5, citocinas primariamente envolvidas na resposta Th2 no crescimento, diferenciação e 

ativação de eosinófilos e na síntese de IgE pelas células B (42). A inflamação 
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persistente provoca exacerbações frequentes, produzindo importantes mudanças no 

epitélio brônquico, com espessamento da membrana basal dos brônquios, hiperplasia 

de células caliciformes e glândulas mucosas (43, 44), podendo evoluir para o 

remodelamento brônquico com fibrose subepitelial e deposição de matriz extracelular 

no tecido conectivo (43).   

Sabe-se que os retinoides controlam as funções epiteliais pela 

ativação do receptor nuclear (RAR) e do receptor retinoide X (RXR), mas não se 

conhece a sua expressão nem sua contribuição para a recuperação do epitélio e o 

remodelamento da via aérea.  

Druilhe et al (45) investigaram a função dos receptores retinoides na 

asma e sua expressão no epitélio da via aérea, através da determinação dos níveis 

plasmáticos de retinol e da expressão imuno-histoquímica dos receptores retinoides em 

pacientes controles, asmáticos intermitentes e persistentes leves, moderados e graves. 

Não houve diferença significativa no nível de retinol nos três grupos. No entanto, a 

expressão epitelial de RARγ, RXRα e RXRγ foi maior nos pacientes com asma 

persistente grave, quando comparados com os outros grupos. A expressão do receptor 

foi maior no epitélio morfologicamente intacto.  

Os retinoides all-trans ácido retinoico e 9-cis ácido retinoico 

regularam a expressão da transcrição de codificação do fator de crescimento 

transformador (TGF)-β1, metaloproteinase-9, β1-integrina e receptor do fator de 

crescimento dos hepatócitos. Além disso, sem alterarem a proliferação celular, os 

referidos retinoides também proporcionaram o reparo das lesões epiteliais das vias 

aéreas.  

O remodelamento da via aérea em indivíduos com asma severa 

pode ser decorrente da interação dos retinoides com alguns de seus receptores 

superexpressados pelo epitélio brônquico, através da produção de  TGF-β1. 

A recuperação do epitélio lesado depende da propagação e 

migração das células adjacentes à área danificada para o local da lesão. Ocorre 

diferenciação dessas células para o fenótipo ciliar e mucossecretor e restauração da 

função de barreira (46). Nesse processo, dá-se uma rotura dos contatos entre as 

células e a aderência da matriz extracelular, com remodelamento desta por 

metaloproteinases (47). A resposta anormal da reparação no epitélio brônquico lesado 

promove a produção excessiva de proteína de matriz extracelular com deposição de 
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metaloproteinases matriz (MMP) no estroma subjacente ao epitélio brônquico, além de 

superprodução de fator de crescimento de fibrinogênio que causa distúrbio funcional no 

epitélio mesenquimal, contribuindo para o remodelamento da via aérea na asma (48). 

A baixa ingestão de vitaminas antioxidantes, especialmente A, C, E 

e carotenoides, tem sido associada ao risco aumentado de asma na infância e até 

mesmo à severidade da doença (12, 43).  

Cristóvão et al (49), investigando a deficiência de vitamina A em 

crianças asmáticas, não encontraram diferença significante entre o grupo estudo e o 

controle. No entanto, no grupo de asmáticos, foram observados níveis séricos de 

vitamina A inferiores aos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Por outro 

lado, Al Senaidy (50), em um estudo envolvendo 433 escolares e adolescentes 

asmáticos e 537 controles, encontrou baixos níveis séricos de vitamina A no primeiro 

grupo, estatisticamente significativos, embora a hipovitaminose A não fosse 

considerada um problema de saúde pública na região onde foi realizado o estudo. 

 Não ficou claro neste estudo se o baixo nível de retinol era um fator 

primário ligado à patogênese da asma ou secundário ao processo inflamatório, ou, 

ainda, era um fator devido à baixa ingestão de vitamina A.  

Luo et al (51) investigaram  a relação entre DVA e sibilância na 

infância, em chineses de 1 a 31 meses, e encontraram uma correlação positiva entre a 

severidade da deficiência de vitamina A e a da sibilância.  

Arora et al (52), por sua vez, encontraram níveis quatro vezes mais 

baixos de vitamina A no grupo de crianças com asma do que no de controle, havendo 

uma correlação negativa  da severidade da asma com o nível sérico de vitamina A.  

A inflamação crônica da via aérea aumenta a produção de radicais 

livres em excesso, levando a uma maior utilização do retinol. Isto vai ocasionar um 

significante declínio dos seus níveis séricos em pacientes sibilantes persistentes. Por 

outro lado, a deficiência de vitamina A pode resultar no favorecimento da aderência de 

bactérias e sua colonização, aumentando assim o risco de infecção bacteriana e  

prolongando a duração da doença (53). 
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2.4 Estado da vitamina A e infecções respiratórias 

As infecções respiratórias agudas (IRAs) são importantes causas de 

morbimortalidade na faixa etária pediátrica em todo o Mundo, notadamente em 

menores de 5 anos de idade, havendo um maior impacto nos Países em 

Desenvolvimento (54, 55). Os vírus são os agentes predominantes, ora como principal 

envolvido, ora predispondo a infecções bacterianas secundárias. Dos casos de IRAs 

que evoluem para o óbito, 20 a 30% são de etiologia viral (56).  

Moura et al (57), em um estudo com 482 crianças com infecção 

respiratória aguda, detectaram o agente em 154 (31,9%) casos, sendo o vírus sincicial 

respiratório (VSR) o mais prevalente (55,2%), seguido pelo influenza A, parainfluenza 

3, adenovirus, influenza B e parainfluenza 1 (58).  

Pecchini et al (58) identificaram  infecção de etiologia viral em 30% 

de crianças de até 5 anos de idade.  O VSR  correspondeu a 73%,  o influenza, a 

8,42%, o parainfluenza, a 8,42 e o adenovirus, a 3,37%. O VSR foi mais prevalente 

entre as crianças abaixo de 3 meses de idade.  

As infecções virais podem causar hiper-reatividade brônquica por 

tempo superior a 7 semanas em pacientes com asma (59) e o rinovírus está envolvido 

em mais de 60% dos casos (60). Jartti et al (61) avaliaram a associação entre 

sensibilização IgE e infecção viral em crianças sibilantes e encontraram uma correlação 

positiva entre sensibilização alérgica e rinovírus. 

Há mais de 100 sorotipos de rinovírus. Este pode ser classificado em 

três espécies: A, B e C, sendo este último mais frequentemente descrito em crianças e 

associado a doença mais severa (62).  

As infecções respiratórias agudas, em geral, têm como sintomas 

tosse, coriza, dor de garganta, dor de ouvido, febre, hiporexia, podendo haver 

desconforto respiratório, com ou sem tiragem, quando há envolvimento do trato 

respiratório inferior (63). Segundo o Programa de Assistência e Controle das Infecções 

Respiratórias Aguda (IRAs) do Ministério da Saúde, a sua classificação  baseia-se na 

anatomia das vias aéreas, sendo a epiglote o ponto divisor das infecções respiratórias 

superiores e inferiores (64). 

São fatores de risco relacionados às infeccões respiratórias na 

criança: baixa idade, número de moradores por domicílio, desnutrição, tabagismo 
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passivo, desmame precoce, baixa renda familiar, vacinação incompleta, dificuldade no 

acesso ao serviço de saúde ou precariedade desses serviços, o que pode agravar a 

doença (65-67). 

Estudos têm demonstrado que  as deficiências de micronutrientes, 

como ferro, zinco e vitamina A, estão ligadas ao agravamento de doenças infecciosas 

ou associadas ao seu aparecimento. Maciel et al (68), avaliando a associação entre 

fatores nutricionais frente à resposta à infecção por Leishmania chagasi, encontraram 

níveis significativamente  mais baixos de retinol sérico em crianças com leishmaniose 

visceral ativa e com história pregressa dessa doença do que nas crianças sem sinais 

de infecção. 

 Níveis plásmaticos reduzidos de retinol podem ser resultantes  de 

uma baixa na ingestão de alimentos fontes de vitamina A, comum nos processos 

infecciosos, em quadros de anorexia; diminuição da absorção, por alteração da função 

absortiva da mucosa intestinal, como na diarreia; por perdas diretas pelo suor, vômitos, 

fezes e urina; aumento do consumo pela atividade metabólica do tecido lesado ou pela 

clivagem oxidativa no local da inflamação. Alterações nos níveis de vitamina A também 

podem ser decorrentes da redução da síntese da proteína ligadora de retinol (do inglês 

retinol binding protein, RBP), resultando na queda da mobilização e do transporte do 

retinol do fígado para os tecidos periféricos, com consequente menor biodisponibilidade 

(24). 

Ensaios clínicos controlados, desenvolvidos em muitas partes do 

mundo durante os anos de 1990, mostraram que a suplementação com vitamina A 

reduziu a mortalidade infantil, por todas as causas, pela redução de doenças 

infecciosas (69).  Na Indonésia, estudo realizado por Sommer et al (70) demonstrou 

uma  redução de 34% da mortalidade infantil após suplementação com altas doses de 

vitamina A em pré-escolares. 

A maioria dos trabalhos prospectivos para testar a hipótese citada 

acima não demonstrou que a vitamina A  previne as doenças infecciosas na infância 

(69, 71, 72).  

Dibley et al (73), em um ensaio randomizado, duplo cego, placebo-

controlado com suplementação de altas doses dessa vitamina em pré-escolares, 

avaliaram os efeitos na doença diarreica e nas infecções respiratórias e  observaram 

um aumento na incidência de doenças respiratórias agudas. Isto ocorreu 
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principalmente nas crianças com nível nutricional adequado, enquanto aquelas 

desnutridas cronicamente tenderam a ser protegidas das infecções respiratórias 

agudas inferiores. É sabido que tanto a deficiência de vitamina A quanto o seu excesso 

interferem na resposta imunológica e isto pode explicar o que ocorreu naquele ensaio. 

Esta hipótese é reforçada por estudos em animais, nos quais tanto a deficiência quanto 

o excesso de vitamina A estão associados à depressão na resposta imune humoral e 

celular, mostrando assim benefício da suplementação dessa vitamina apenas na DVA. 

Reyes et al (74), avaliando o estado da vitamina A em crianças com 

pneumonia, bem como os fatores associados à DVA, identificaram 17,8% de DVA e 

24,6% de depleção das reservas da referida vitamina no fígado das crianças arroladas 

no estudo. Crianças com idade abaixo de 2 anos e maiores de 6 meses que se 

alimentavam de fórmulas foram os fatores associados à DVA. 

Grotto et al (69) descreveram os achados de uma metaanálise sobre 

suplementação com vitamina A e morbidade por diarreia e infecção respiratória, a partir 

de uma revisão sistemática feita de 1966 a 2000, na qual identificaram nove ensaios 

clínicos em crianças entre seis meses e sete anos de idade, cujos desenhos de estudo 

preenchiam os requisitos de qualidade. Apenas dois estudos mostraram um efeito 

protetor da referida suplementação contra a infecção do trato respiratório inferior, 

porém sem significância estatística. Outros seis estudos mostraram um efeito adverso 

desse tipo de suplementação sobre a infecção do trato respiratório, dos quais dois 

eram estatisticamente significativos. Tais achados foram surpreendentes e não 

concordantes com estudos observacionais anteriores, que mostraram que a DVA era 

um fator de risco para a morbidade de infecções do trato respiratório.  

Brown et al (71), por sua vez, realizaram uma metaanálise 

semelhante com resultados idênticos.  Já Chen et al (75), em revisão sistemática 

Cochrane sobre o uso de altas doses de vitamina A para prevenir infecção aguda do 

trato respiratório inferior,  mostraram que a maioria dos estudos não apresentou 

benefício significativo. 

Donnen et al (76), em estudo realizado no Senegal objetivando 

avaliar os efeitos de dose única de vitamina A em alta dose, ou baixa dose diária na 

morbidade de pacientes desnutridos internados com pneumonia, observaram que as 

crianças que receberam baixas doses diárias dessa vitamina durante a hospitalização 
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tiveram uma redução na duração e na incidência de infecção respiratória em relação ao 

grupo que recebeu uma alta dosagem, mas em dose única.  

Convém ressaltar que efeitos adversos de suplementação de 

vitamina A em altas doses ainda não estão bem esclarecidos. 

2.5 Justificativa 

A vitamina A é considerada um dos micronutrientes essenciais para 

os processos de diferenciação e manutenção epitelial. Segundo os parâmetros 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde, quando 5% da população 

apresenta níveis dessa vitamina < 10µg/dL ou 10%  da população apresenta níveis < 

20µg/dL, a DVA passa a ser considerada um problema de saúde pública (77). Embora 

tal deficiência seja frequente em população de baixo nível socioeconômico, esta parece 

estar associada não apenas ao baixo consumo de alimentos, mas à falta de informação 

sobre alimentação saudável por parte da população, que ainda conserva tabus 

alimentares que fazem com que a proporção das fontes de vitamina A seja muitas 

vezes insuficiente para manter o metabolismo adequado, principalmente em países 

como o Brasil, onde há uma relativa monotonia alimentar. 

O Brasil é atualmente a oitava economia do Mundo, entretanto sua 

população continua com os níveis de pobreza elevados e os de educação 

insatisfatórios, notadamente na Região Nordeste, onde a taxa de desnutrição em 

crianças menores de um ano é de 2,2%, enquanto a nacional é de 1,8% (78). 

 A mortalidade infantil do Brasil é de 22/1000 nascidos vivos, 

segundo o Relatório “Situação Mundial da Infância”- 2009 (UNICEF), estando o País na 

107º  posição, em uma lista com 194 países (79). Mesmo assim, a taxa nacional pode 

ser considerada elevada, comparando-se com a dos Países Desenvolvidos e a de 

alguns da América Latina, como Chile e Argentina.  

Nos últimos anos, ocorreram melhorias consideráveis dos 

indicadores de saúde, embora as diferenças regionais constituam um fator de grande 

preocupação, revelando as desigualdades nas condições de vida da população 

brasileira.  

A Região Nordeste tem uma taxa de mortalidade infantil de 

26,7/1000 nascidos vivos - a mais alta do País - e a do Rio Grande do Norte situa-se 

em 28,2/1000 (80), o que equivale a mais que o dobro da taxa do estado de São Paulo. 
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Embora constituam um fato os esforços das políticas 

governamentais no combate à deficiência de micronutrientes, os estudos continuam 

apontando para uma alta prevalência nos reconhecidos bolsões de pobreza.  

O Programa Nacional de Controle das Deficiências de vitamina A foi 

instituído em 1994, no âmbito do INAN, através da Portaria nº. 2.160 do Ministério da 

Saúde, com o intuito de erradicar a hipovitaminose A até o ano de 2000 (81, 82). 

 Com a extinção do INAN em 1998, essa Portaria foi revogada e o 

referido Programa foi mantido por quase oito anos sem uma estrutura normativa. Em 

13 de maio de 2005, o Ministério da Saúde publicou uma nova Portaria - de número 

729 -, criando o Programa Nacional de Suplementação de vitamina A (83). Apesar 

disso, até 2006, a cobertura era de apenas 48% (PNDS/MS 2006) e ainda têm-se 

áreas onde essa deficiência é endêmica. 

São poucos os estudos que utilizam o critério bioquímico para o 

diagnóstico da deficiência de vitamina A. Levantamentos realizados nas diferentes 

regiões do Brasil sugerem que 20 a 40% da população apresentam carência subclínica 

ou marginal, isto é, nível baixo de vitamina A no sangue (< 20 microgramas/dL) sem 

sintomatologia (84). Não há também estudos disponíveis sobre o perfil da Resistência 

Respiratória Total para a população brasileira. 

 Levando em consideração que a DVA pode induzir a alterações 

epiteliais importantes; que a infecção de vias aéreas superiores (IVAS) pode levar a 

uma hiper-reatividade brônquica e esta, em parte, induzir a quadros de asma e 

pneumonia; formula-se a hipótese de que a presença de DVA pode contribuir para 

alterações mais intensas e mais prolongadas na função pulmonar de crianças após 

uma IVAS. 
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3 MÉTODOS 

3.1 Considerações éticas 

Este estudo foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, segundo o Protocolo 

096/03 – CEP-UFRN e o Registro 25000.136076/2004-35 (ANEXO I), e pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP nº 10872.  

Trata-se de um estudo realizado no Laboratório de Pneumologia 

Pediátrica e no Laboratório de Imunogenética da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Todas as crianças tiveram sua participação no estudo consentida pelos pais 

ou responsáveis, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO II). 

 
3.2 Desenho e população de estudo 

Foi realizado um estudo do tipo transversal, com caso controle, para 

o qual foram arroladas 177 crianças entre 4 e 6 anos (5 anos, 11 meses e 30 dias) de 

idade. As crianças eram oriundas de prontossocorros (zonas norte e oeste); 

ambulatórios e escolas da rede pública (zonas norte, sul, leste e oeste) da cidade de 

Natal, sendo o estudo conduzido entre setembro de 2007 a março de 2010. Todas 

foram submetidas a exame físico completo e  divididas em 3 grupos: 

Grupo controle (n = 51): crianças saudáveis, sem história de 

sintomas respiratórios presentes nas quatro semanas que antecederam à coleta dos 

exames. Para este grupo foram excluídas crianças com história pregressa de sibilância;  

uso de suplementação de vitamina A (dose de 200.000UI do Programa de 

Suplementação de vitamina A do Ministério da Saúde) nos últimos 6 meses que 

antecederam a coleta de dados, e ausculta  pulmonar com sibilos e/ou crepitações. 

Grupo IVAS (n = 74): Crianças apresentando nos últimos sete dias 

pelo menos dois dos seguintes sintomas: coriza, dor de garganta e/ou eritema 

faringeal, febre e tosse.  

Foram excluídas deste grupo crianças na vigência de pneumonia, 

com sibilos e/ou crepitações no dia do exame e que haviam feito suplementação de 

vitamina A nos últimos seis meses. 
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Grupo IVAS + crise de sibilância (n= 52): Crianças apresentando 

nos últimos sete dias sintomas de infecção do trato respiratório superior (IVAS), com 

desconforto respiratório e/ou  presença de sibilos ou roncos à ausculta pulmonar, 

sendo excluídas deste grupo crianças com pneumonia e que fizeram suplementação de 

vitamina A nos últimos seis  meses. 

 

3.3 Coleta de dados 

Foram colhidos dados de peso, altura, idade e sexo das crianças 

estudadas. A mãe ou cuidador(a) respondeu a um questionário desenvolvido através 

da combinação de questões sobre estado de saúde respiratória e de antecedentes de 

atopia (segundo critérios do ISAAC- International Study of Asthma and Allergies in 

Childhood) (85) e forneceu dados referentes às características ambientais e 

alimentares da dieta da criança para as principais fontes de vitamina A (ANEXO III).  

As crianças foram submetidas a um exame físico completo, com 

avaliação das vias aéreas superiores, ausculta cardíaca e pulmonar, bem como 

contagem das frequências cardíaca e respiratória. A seguir foi administrado, por via 

oral, um análogo da vitamina A, na dose de 1,5mg de 3,4 didehidroretinol acetato (3,4-

DRA), em veículo oleoso (óleo de milho), seguido pela ingestão de uma porção de 

castanha de caju (6 unidades) para maximizar a absorção do 3,4- DRA. Após quatro 

horas, realizou-se a coleta de 5ml de sangue de veia periférica, sendo este colocado 

em tubo vacuntainer e protegido da luz com papel alumínio e armazenado em bolsas 

térmicas até  a chegada ao laboratório. Foram realizados hemograma, determinação de 

proteínas totais, albumina, proteína C reativa, ferro sérico e transferrina (86, 87). Parte 

do sangue foi utilizada para avaliar o retinol sérico e a reserva de vitamina A (3,4 

didehidroretinol), através do teste “Dose Resposta Relativo Modificado” (MRDR) (87, 

88). O retinol sérico foi determinado como parte da análise química desse teste. Um 

ponto de corte de MRDR ≥ 0,060 identificou crianças com baixa reserva de vitamina A 

(DVA subclínica); retinol sérico < 10µg/dL (deficiência); entre 10µg/dL e < 20µg/dL 

(deficiência marginal); retinol ≥ 20 e < 30 µg/dL (nível baixo de vitamina A) e > 30µg/dL 

(normal). 

Nas crianças dos grupos IVAS e IVAS + crise de sibilância, foi 

realizada coleta de secreção nasal, para identificação viral, sendo instilados em cada 

narina 2 ml  de solução salina (NaCl a 0,9%) estéril. Em seguida, solicitou-se que a 
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criança inclinasse a cabeça para a frente, a fim de expelir o líquido, com a narina 

contrária  levemente comprimida. O procedimento foi repetido com a segunda narina e 

o líquido expelido foi coletado em frasco estéril e transportado em recipiente com gelo 

para o Laboratório de Imunogenética da UFRN. Esta solução foi usada  para isolar o 

RNA viral, utilizando-se a transcriptase  reversa com sequência  amplificada por PCR, 

para identificar rinovírus humano (RVH), influenza A e B e vírus respiratório sincicial 

(VRS). 

 
3.4 Avaliação nutricional 

Foram utilizados os índices Altura/Idade (A/I) Peso/Idade (P/I), 

Peso/Altura (P/A), e Índice de Massa Corporal/Idade (IMC/Idade). As crianças foram 

classificadas quanto ao estado nutricional, utilizando-se o escore Z, conforme 

orientações do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN (2008) 

(89), baseado nas tabelas propostas pela OMS (2006) (90). O escore Z é a medida de 

quanto o indivíduo se afasta da mediana em desvios-padrão. Essa classificação é mais 

aceita internacionalmente. No ANEXO IV, as Tabelas 1 a 8 mostram os diversos 

parâmetros de escore Z, considerando Altura/Idade (Tabela 1), Peso/Idade (Tabela 2), 

Peso/Altura (Tabela 3), Índice de Massa Corpórea/Idade (Tabela 4), Altura/Idade, 

(Tabela 5), Peso/Idade (Tabela 6), Peso/Altura (Tabela 7) e IMC/Idade (Tabela 8).  

Para a coleta dos dados antropométricos, foi utilizada a balança 

Filizola® com capacidade de 150kg e sensibilidade de 100g. A altura foi aferida duas 

vezes com estadiômetro da marca Filizola®, com capacidade para 2m e sensibilidade 

de 0,1cm. Todas as medidas antropométricas foram realizadas por uma única auxiliar 

de enfermagem treinada. 

 
3.5 Avaliação dos níveis de vitamina A 

Foram avaliados os níveis de vitamina A pela dosagem de retinol 

sérico e pelo método de dose-resposta modificado, do inglês modified-relative-dose-

response test (MRDR). Este teste avalia a reserva hepática de vitamina A. Considera-

se que é um teste que reflete melhor o atual estoque de vitamina A do que o nível de 

retinol sérico, pois este sofre diminuição durante quadros infecciosos e inflamatórios, só 

declinando quando as reservas hepáticas estão depletadas.  Em estudos baseados na 
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comunidade, infecções podem confundir a interpretação do retinol plasmático até 

mesmo em crianças aparentemente saudáveis, com infecção subclínica (68, 91, 92). Foi 

administrado por via oral o 3,4-didehidroretinol acetato (3,4-DRA), um análogo do 

retinol encontrado em peixes, sintetizado artificialmente e que não tem função 

metabólica conhecida. No intestino, essa substância é hidrolizada a 3,4-

didehidroretinol, sendo incorporada aos quilomícrons e transportada até o fígado, onde 

é armazenada sob a forma de ésteres de 3,4-DR, se o indivíduo tiver reservas 

adequadas de vitamina A. Se as reservas hepáticas estiverem baixas, o 3,4-DR liga-se 

à proteína ligadora de retinol, do inglês retinol binding protein (RBP) acumulada e é 

tranportada para a corrente sanguínea (91, 93). O teste utiliza a relação entre 3,4-DR e 

o retinol sérico, sendo que indivíduos com  MRDR ≥ 0,060 têm reserva inadequada de 

vitamina A (93). 

 

Preparo e Administração da Dose 

O 3,4-didehidroretinol acetato (DRA) foi sintetizado  conforme 

Tanhmihardjo et al (94). A substância foi adquirida na Universidade de Wisconsin, 

Estados Unidos, e armazenada a  -80 ºC. 

Uma dose única de 1,5mg (5,3µmol) de DRA, solubilizada em óleo 

de milho, foi administrada oralmente e em seguida foi fornecido um pequeno lanche 

com baixa quantidade de retinol, contendo aproximadamente 10g de gordura (6 

castanhas de caju), para melhorar a absorção do DRA. Após 4 horas, o sangue foi 

coletado em tubos protegidos da luz  com papel alumínio e armazenado em bolsas 

térmicas, até a chegada ao laboratório de imunogenética. As amostras foram 

centrifugadas a 4000rpm por 10 minutos e o soro aliquotado, banhado com nitrogênio, 

selado e armazenado a -80oC.                                                                                                             

 

Extração de 3,4-didehidroretinol do Soro 

Foram adicionados 500µL de etanol a 95% em 400µL de soro para 

desnaturação de proteínas; depois as amostras foram homogeinizadas por 30 

segundos. A seguir, 500µL de hexano foram adicionados a estas, as quais foram 

novamente homogeinizadas por 1 minuto e centrifugadas a 4000rpm, por 10 minutos. A 

fase orgânica foi extraída e reservada para evaporação, sob nitrogênio em banho-
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maria, a 37oC. Mais duas extrações com hexano foram realizadas. As amostras foram 

reconstituídas em 100µL de metanol grau HPLC (cromatografia líquida de alta 

performance), após a evaporação sob nitrogênio, sendo aplicados 50 µL no HPLC. 

Para manter o controle da eficiência das extrações, foi acrescentado 

um padrão interno de retinol acetato (RA) na concentração que conferisse 1µg/mL em 

todas as amostras, antes da desnaturação com etanol a 95% (93). A Figura 1 mostra o 

fluxograma da extração do 3,4-DRA. Todos os procedimentos foram realizados em 

duplicata, em ambiente escuro, em tubos de vidro envolvidos em papel alumínio. 
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Figura 1 - Fluxograma da metodologia utilizada para a extração 

de 3,4-didehidroretinol e de retinol das amostras de soro. Fonte: 

(MACIEL et al, 2008). 
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Preparo do padrão de 3,4-didehidroretinol 

Foram retirados 10µL da solução de 3,4-DRA em óleo de milho e 

adicionados 1,5mL de etanol a 95%. Em seguida, a amostra foi homogeneizada. Foi 

adicionado 0,75mL de KOH a 50%, para saponificação. A amostra foi novamente 

homogeneizada e colocada em banho-maria, com agitação a 45oC, por uma hora. 

Acrescentou-se 1mL de água destilada e 1,5mL de hexano para a amostra ser 

homogeneizada e centrifugada a 4000rpm por 10 minutos.  

A fase contendo hexano foi extraída e reservada para evaporação 

sob nitrogênio em banho-maria a 37oC. Mais duas extrações com hexano foram feitas 

como descrito anteriormente. As amostras foram reconstituídas em 200µL de metanol 

HPLC, após a evaporação sob nitrogênio. No HPLC, foram aplicados 50µL da amostra 

e o pico de 3,4-DRA foi coletado ao ser analisado pelo aparelho. O 3,4-DRA purificado 

foi lido em espectrofotômetro a 350nm e diluído com metanol grau HPLC até que fosse 

atingida uma leitura de aproximadamente 0,15. Foi realizada uma leitura no 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 260 a 400nm, para verificação da 

pureza (93). 

 

Preparo da curva padrão de retinol e 3,4-didehidroretinol 

Foram realizadas 6 diluições de concentrações conhecidas, para 

aplicação no HPLC. Os valores de massa injetada foram colocados no eixo das 

abscissas e suas respectivas áreas no eixo das ordenadas. A equação da reta foi 

calculada, como também o coeficiente de correlação entre as variáveis. Foram 

considerados válidos valores próximos de +1. 

 

Padrão interno de retinol acetato 

Foram realizadas duas diluições do padrão estoque em etanol 

absoluto, retirando-se 100µL de cada solução. Da segunda diluição, foram retirados 

25µL (aproximadamente 0,1µg) e adicionados ao soro analisado antes do processo de 

desnaturação com etanol 95%, conferindo à solução uma concentração de 1µg/mL 

(50ng/50µL) após o processo de extração para aplicação no HPLC. 

A recuperação do padrão interno de retinol acetato foi confirmada, 

preparando-se o padrão para aplicação no HPLC a partir de duas diluições do padrão 
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estoque cuja concentração foi igual à encontrada nas amostras de 50ng/50 µL, 

aproximadamente. 

 

Condições Cromatográficas 

A cromatografia líquida de alta eficiência ou high pressure liquid 

chromatography (HPLC) foi realizada no Laboratório de Engenharia Bioquímica da 

UFRN. Foi utilizado o cromatógrafo da marca SHIMADZU constituído de seis bombas 

de cromatografia líquida LC-10ADVP SHIMADZU, desgaseificador modelo DGU-2a, 

detector UV-VIS modelo SPD-10AV SHIMADZU e sistema de integração C-R6A 

SHIMADZU. Foi utilizada coluna Microsorb MVTM, C18 (fase reversa), 4,6 x 150 mm, 

com poro de 100Â e pré-coluna MPLC® NewGuard®Holder complete C18 (fase 

reversa), 3,2 x 15mm. 

A fase móvel foi composta de 90% de metanol grau HPLC e 10% de 

água deionizada. Foi utilizado looping de 50µL e o fluxo de 1 ml/min. Para maximizar a 

leitura do 3,4-DR, foi utilizado o comprimento de onda de 350nm. 

 

Quantificação do MRDR e retinol séricos 

Foram utilizadas as curvas padrão e suas respectivas equações de 

reta para quantificar as concentrações séricas de 3,4-DR e retinol. O MRDR foi 

calculado pela relação:  

 

Resultado MRDR = Concentração no soro de 3,4-DR (µg/dL) 

 Concentração no soro de Retinol (µg/dL) 

Foram considerados valores de estado normal de vitamina A se 

MRDR < 0,030; indefinidos, se ≥ 0,030 < 0,060 e deficiente, quando ≥ 0,060 (96). O 

retinol sérico foi considerado responsivo ao maior consumo ou baixo, quando ≥ 20 < 30 

µg/dL, deficiente marginal, se ≥10 e <20µg/dL e deficiente, se < 10 µg/dL (96, 97). 

 
Validação do Método 

A exatidão e precisão foram avaliadas pelo teste de recuperação e 

repetibilidade, verificando-se a reprodutibilidade do método. 
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O teste de recuperação foi realizado através da adição do padrão 

interno de retinol acetato em cada análise. Foi medida a recuperação do padrão 

interno, comparando-a com a do padrão para o HPLC de mesma concentração. Foram 

considerados satisfatórios valores entre 80 e 100% (98). 

Foi aplicado um padrão com concentração conhecida de retinol 

acetato em cada dia de análise. A mesma amostra foi aplicada no início e no final das 

análises. Os coeficientes de variação encontrados foram menores que 5%. 

 
3.6 Determinação da proteína de fase aguda 

Durante a infecção, ocorre aumento de determinadas proteínas no 

plasma, como resposta de fase aguda. Foi utilizada a proteína-C-reativa (PCR) para 

monitoramento dessa resposta. A concentração dessa proteína aumenta nas primeiras 

6 horas de infecção, atingindo níveis máximos após 24 ou 48h. Esses níveis declinam 

imediatamente após o final do estímulo. Foi utilizado o teste imunoturbidimétrico com o 

kit CPR/AUT-000 BioSys®. O ponto de corte foi 2mg/dL. 

 

3.7 Avaliação da Resistência Respiratória 

Técnica das oscilações forçadas – Oscilometria de Impulso 

Descrita primeiramente por Dubois et al em 1956 (99), esta técnica 

consiste em manter o paciente respirando calmamente, conectando-se sua via oral a 

um sistema onde um sinal elétrico de excitação é sintetizado por um software e em 

seguida processado em uma unidade eletrônica. Esse sinal é transmitido a um alto-

falante, que produzirá em sua saída um sinal de pressão (Figura 2). As oscilações de 

pressão são aplicadas no sistema respiratório, através de um tubo de impedância de 

largo diâmetro, que transmite as oscilações ao paciente sem oferecer qualquer 

resistência à respiração espontânea, enquanto a pressão e o fluxo são registrados por 

um transdutor de pressão e um pneumotacógrafo, respectivamente (100).  

A Técnica da Oscilação Forçada (Forced Oscillation Technique - 

FOT) mede a impedância das vias aéreas e tem como principal indicação a avaliação 

da resistência de vias aéreas. Apresenta elevada sensibilidade, especificidade e se 

correlaciona significantemente com variações do VEF1. 
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Figura 2 - Esquema representativo do oscilômetro. Fonte: Solymar at al.1989, com 
modificação. 

 

A Oscilometria de Impulso (Impulse Oscillation System – IOS) é uma 

versão mais recente desta técnica criada em 1981 por Müller e Vogel. Tal versão usa 

um impulso elétrico retangular em vez da mistura de frequências geradas eletricamente 

(101). As medidas de pressão e fluxo correspondentes permitem estimar a impedância 

do sistema respiratório. Esse sistema, embora apresentando a mesma eficácia do 

anterior, tornou-se um método mais simples; é mais específico para avaliar as 

pequenas vias aéreas do que o fluxo médio expiratório forçado da  espirometria (102). 

Por ser um método que não utiliza esforço respiratório, é ideal para a faixa etária pré-

escolar e por isto é adotado no presente estudo. 

 

Procedimento 

No presente estudo, as medidas de resistência de vias aéreas foram 

obtidas usando-se o Oscilômetro Microscreen IOS (Erich Jaeger, Hoechberg, 

Germany), através da Oscilometria de Impulso (IOS), de acordo com as 

recomendações da American Thoracic Society (103). 

Os responsáveis pela criança eram previamente esclarecidos sobre 

o procedimento.  Em seguida, a criança ficava sentada, utilizando um clipe nasal, com 

a cabeça em posição neutra. Uma auxiliar de enfermagem sustentava as suas 

bochechas e o seu queixo, deixando que ela respirasse normalmente por meio de um 

bocal de silicone conectado a um filtro antibacteriano de baixa resistência e este ao  

pneumotacógrafo do aparelho. Um sinal sonoro misturava as frequências entre 4 e 32 

Hz geradas por um microfone e o fluxo da boca era captado pelo pneumotacógrafo 
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conectado a um transdutor de pressão diferencial. A impedância foi analisada em 

diferentes frequências e foi utilizada a resistência em 5Hz para o cálculo. Durante todo 

o exame, ouvia-se música infantil ambiente para relaxar. Foram realizadas pelo menos 

3 medidas reprodutíveis. Após 3 semanas, as crianças dos grupos IVAS e IVAS + crise 

de sibilância retornavam ao laboratório para repetir o exame oscilométrico. 

 

Calibração  

O aparelho era calibrado antes de as medições serem iniciadas e 

logo após ser ligado. Para a calibração inicial, foram necessários uma seringa calibrada 

e um manômetro com fluido de baixa densidade (escala completa 0,1–0,2 kPa). A 

calibração diária era checada usando-se uma impedância de referência conhecida, que 

sempre era medida na mesma amplitude de fluxo. A acurácia requerida na recuperação 

da impedância de calibração teórica em todas as frequências estudadas é ≤ 10% ou ≤ 

0,1 kPa * L-1 *s, o que for maior (103) . 

 

Controle de qualidade 

A visualização em tempo real é fundamental para se poderem 

identificar alterações de dados, como obstrução do bocal, fechamento da glote ou 

deglutição. Essas mudanças se caracterizam pela redução ou interrupção da oscilação 

do fluxo ou como platô no traçado Vt. Também é possível detectar-se respiração 

irregular e/ou rápida ou superficial por esses sinais (103) 

 

3.8 Identificação Viral 

Extração de RNA total  

 A extração do RNA total presente no lavado foi realizada pelo kit 

QIAamp MinElute Virus Spin Handbook, (QIAGEN). Após a extração, os RNAs foram 

armazenados em temperatura de -80 ºC, sendo subsequentemente submetidos  a 

reação transcriptase reversa para a formação do cDNA. 

Reação RT: 

Utilizou-se 8 µl do RNA total extraído, 3 µl do random hexamer (50 

ng/µl) e 12 µl de água DEPC. Para o controle negativo, utilizou-se água estéril livre de 
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RNA, enquanto, no controle positivo, foram utilizados 4 µl do RNA viral isolado do HRV. 

Em seguida, a amostra, os controles positivo e negativo foram incubados a 70 ºC por 

10 minutos em banho maria e levados logo após ao banho de gelo por 2 minutos. 

Depois foram adicionados 7 µl da mistura da reação constituída por 2 µl do tampão 

10X, 2 µl de MgCl2 (na concentração final de 25 mM), 1 µl de 10 mM DNTP 

(concentração final de 0,5 mM) e 2 µl de DTT 0,1 M, que foram incubados a 25 ºC, por 

5 minutos. Adicionou-se 1µl da enzima Superscrip II reverse transcriptase (RT) e foram 

novamente incubados por 10 minutos a 25 ºC e a seguir a 42 ºC por 50 minutos. Em 

seguida, a amostra e os controles foram aquecidos por 15 minutos a 70 ºC e resfriados 

no gelo. Para finalizar, foram centrifugados por 1 minuto, a 5000 rpm na temperatura de 

4 ºC e armazenados no freezer a -80 ºC até realização da Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR).  

PCR para o Rinovirus Humano: 

Preparação do mix para uma reação de 25 µl: 

 Adicionou-se 1,75 µl do tampão PCR 10X; 2,3 µl de MgCl2  25 mM, 

0,90 µl do DNTP 10 mM, 1 µl do primer Forward, 1 µl do primer Reverse, 10 µl da água 

estéril  e 0,25 µl da enzima Taq Polimerase. Em seguida, adicionou-se 17µl do máster 

mix a 8µl do cDNA para um volume final de 25µl. 

 

Parâmetros do Ciclo:  

Passos da desnaturação inicial na temperatura de 94ºC em 120 

segundos, desnaturação na temperatura 94ºC em 45 segundos. Anelamento na 

temperatura de 53ºC em 60 segundos, e, como último passo, a extensão na 

temperatura de 72ºC em 60 segundos. 

 Eletroforese 

Foi realizada em gel de agarose a 1% com 1 µl de brometo de etídeo 

(5mg/ml). Aplicou-se no gel 5 µl do produto da PCR e acrescentou-se 1 µl do corante 

DYE. O marcador de 100pb também foi adicionado ao gel de agarose, para se detectar 

o produto do rinovírus no tamanho de 389pb. 
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Detecção dos vírus Influeza A, Influenza B e Vírus Sincicial Respiratório (VSR), 
através de PCR em tempo real. 

A detecção dos vírus Influeza A, B e vírus sincicial respiratório (VSR) 

foi realizada pela RT-PCR em Tempo Real, usando-se o teste ProFlu-1 Real Time 

Assay (Prodesse, Waukesha, WI, USA). Esse kit baseia-se na detecção dos vírus 

citados, além de um Controle Interno de RNA, através de três processos, a saber: 1. 

extração de ácidos nucleicos; 2. transcrição reversa para a geração de DNA 

complementar (cDNA) a partir do RNA alvo e 3. amplificação e detecção, através de 

PCR em Tempo Real, usando-se primers e sondas específicas. 

O Real-Time Supermix contém primers complementares para 

regiões altamente conservadas da sequência genética desses vírus respiratórios e 

sondas específicas marcadas com diferentes fluorescências para cada vírus: Influenza 

A (JOE), Influenza B (Texas Red), RSV (FAM) e Controle Interno (Q670). 

A amplificação foi realizada de acordo com protocolos do fabricante. 

O programa da PCR em Tempo Real consistiu de 1 ciclo de 30 minutos a 42ºC, 1 ciclo 

de 5 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 5 segundos a 95ºC e 60 segundos a 55ºC. Os sinais 

de fluorescências emitidos pelos fluoróforos das sondas foram detectados pelo 

equipamento ABI Prism 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), que gerou 

curvas semilogarítmicas dos sinais de amplificação. 

Foram consideradas positivas amostras que apresentassem um 

threshold menor do que 33 ciclos para as respectivas fluorescências. 

 

3.9 Análise Estatística 

O cálculo amostral foi baseado em estudo anterior, onde se 

observou uma prevalência de hipovitaminose A em 15% das crianças pertencentes a  

famílias com leishmaniose visceral, sendo subsequentemente confirmado em estudos 

de Maciel et al (69).  

Para se detectarem diferenças entre os grupos para as variáveis 

categóricas, foi utilizado o teste do Qui-quadrado (x2). O teste de Tukey foi usado para 

determinar a diferença de retinol sérico e MRDR entre os grupos.  As variáveis com 
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distribuição normal foram apresentadas através de médias e desvios-padrão. Utilizou-

se o teste t e a Análise de Variância (ANOVA) para comparar as  médias entre os 

grupos. Foi utilizado o Statistical Package for Social Sciences, versão 11.5 (SPSS Inc. 

Chicago, IL). Os resultados foram considerados significativos para valores de p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da população estudada 

Foi avaliado um total de 177 crianças classificadas em três grupos, 

sendo 74 com infecção respiratória aguda de vias aéreas superiores (IVAS), 52 com 

IVAS e crise aguda de sibilância e 51 crianças assintomáticas do grupo controle. A 

Tabela 1 mostra as características demográficas dos grupos estudados. A média de 

idade das crianças era de 4,9 ± 0,57 anos (ANOVA, p <0,05). As crianças com IVAS 

apresentavam a menor média de idade (4,8 ± 0,58 anos), seguidas pelas do grupo IVAS 

+ crise de sibilância (4,9 ± 0,57) e grupo controle (5,0 ± 0,53). Não houve diferença 

significativa entre os grupos em relação ao sexo (x2, p > 0,05), sendo 50,3% das 

crianças do sexo masculino e 49,7% do feminino. 

 
Tabela 1 - Distribuição dos grupos de acordo com a idade e o sexo 

 
Controle IVAS 

IVAS + crise 
de 

sibilância 
Total p 

valor 
  n = 51 n = 74 n = 52 n = 177 
Idade (anos) 
(média ± dp) 5,0 ± 0,53 4,8 ± 0,58 4,9 ± 0,57 4,9 ± 0,57 0,037* 

Sexo n (%)      
Masculino 21 (41,2) 38 (51,4) 30 (57,7) 89 (50,3) 0,238** 

 Feminino 30 (58,8) 36 (48,6) 22 (42,3) 88 (49,7) 
(*) 1 way-ANOVA. O Post Hoc mostrou que há diferença entre os grupos controle e IVAS; (**) Qui-
quadrado  

A média de pessoas residentes no domicílio foi de 4,63 ± 1,66, com 

o valor mínimo de duas pessoas e máximo de treze. A média de cômodos por 

residência foi de 4,39 ± 1,65, tendo um mínimo de um e o máximo de onze cômodos, 

mostrando características semelhantes com relação à composição do poder econômico 

das famílias dos três grupos. 

 
4.2 Estado nutricional das crianças envolvidas no estudo 

As médias encontradas para os índices Altura/Idade, Peso/Idade, 

Peso/Altura e Índice de Massa Corpórea/Idade foram de -0,29 ± 0,95, 0,22 ± 1,14, 0,56 

± 1,42 e 0,37 ± 0,97, respectivamente; a Tabela 2 mostra as características 

antropométricas das crianças nos três grupos avaliados. A média da A/I foi de -0,29 ± 
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0,95 (ANOVA, P = 0,216), sendo a maior média nas crianças com IVAS + crise de 

sibilância (-0,15 ± 0,89) e a menor, nas com IVAS (-0,43 ± 1,02).  

De 101 crianças  (24 controles, 47 IVAS e 30 IVAS + crise de 

sibilância), do total de 177, foi calculada a relação de peso (kg) para altura (cm), de 

acordo com as tabelas da Organização Mundial da Saúde para o cálculo do escore-Z 

(91). Somente foram incluídas crianças com altura acima de 121 cm. 

Com relação ao P/I, a média do escore - Z foi de 0,22 ± 1,14. 

Verificou-se que as crianças com IVAS tinham a menor média (0,09 ± 1,14) e as do 

grupo controle, a maior (0,34 ± 1,09). A média do escore - Z para P/A foi de 0,56 ± 

1,42, sendo maior nas crianças controle (0,67± 1,87), seguidas de 0,54 ± 1,32  e 0,50 ± 

1,18 nas crianças com IVAS e IVAS + crise de sibilância, respectivamente. Quanto ao 

IMC, não houve diferença significativa entre os grupos estudados (ANOVA, p =0,565). 

De um total de 177 crianças avaliadas, 7,9% (n=14) tinham IMC acima de 19,2, sendo 

classificadas como sobrepeso e obesidade. Das crianças controles, 5,2% (2/38) tinham 

obesidade e 13,1% (5/38) tinham sobrepeso; as crianças com IVAS e IVAS + crise de 

sibilância tinham, respectivamente, 1,3% (1/74), obesidade, e 4,0% (3/74), com 

sobrepeso, e 1,9% (1/52), com obesidade, e 3,8% (2/52), com sobrepeso. Apenas uma 

criança (0,6%) foi classificada com magreza acentuada no grupo IVAS.  

 

Tabela 2 - Características antropométricas dos grupos  

Z-scores 
 

Controle 
 

IVAS 
 

IVAS + crise 
sibilância 

Total 
 

p* 
valor

 n = 51 
Média ± dp 

n = 74 
Média ± dp 

n = 52 
Média ± dp 

n = 177  
Média ± dp 

Altura/Idade -0,21 ± 0,88 -0,43 ± 1,02 -0,15 ± 0,89 -0,29 ± 0,95 0,216 

Peso/idade 0,34 ± 1,09 0,09 ± 1,14 0,29 ± 1,18 0,22 ± 1,14 0,474 

Peso/Altura 0,67 ± 1,87 0,54 ± 1,32 0,50 ± 1,18 0,56 ± 1,42 0,899 

IMC**/idade  0,48 ± 1,12 0,30 ± 0,97 0,34 ± 0,79 0,37 ± 0,97 0,565 

*ANOVA    **IMC = Índice de Massa Corpórea 

 
4.3 Parâmetros bioquímicos de inflamação na população estudada 

Utilizando-se as dosagens de concentração sérica de proteína de 

fase aguda, Proteína C Reativa, albumina, transferrina e ferro como parâmetros de 

análise para inflamação, observou-se que a Proteína C Reativa foi semelhante nas 
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crianças com IVAS e IVAS + crise de sibilância, 3,0 ± 3,1 e 3,0 ± 3,0mg/dL, 

respectivamente, indicando estado inflamatório (ANOVA, p = 0,172). A concentração 

média de albumina foi de 3,7 ± 0,17g/dL, havendo diferença entre os grupos  controle e 

IVAS + crise de sibilância (ANOVA, p = 0,020). A transferrina é a proteína que 

transporta o ferro no plasma e a média foi de 234,3 ± 41,7mg/dL, não apresentando 

diferença significativa entre os grupos (ANOVA, p = 0,059). A média do ferro sérico foi 

de 55,9 ± 7,7mg/dL e, embora tenha sido maior no grupo controle 60,4 ± 37,8mg/dL, 

não houve diferença significativa entre os grupos (ANOVA, p = 0,571). 
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Tabela 3 - Parâmetros bioquímicos da inflamação na população estudada 
 Controle IVAS IVAS + crise de 

sibilância 
Total   

P* valor 

 

 n = 38 n = 69 n = 46 n = 153 

Características Média ± dp Média ± dp Média ± dp Média ± dp 

Proteína C Reativa (mg/dL)  2,1 ± 0,7 3,0 ± 3,1 3,0 ± 3,0 2,7 ± 0,5 0,172 

Albumina (g/dL) ‡ 3,9 ± 0,4 3,8 ± 0,5 3,5 ± 0,7 3,7 ± 0,17 0,020 

Transferrina (mg/dL) 237,0 ± 34,1 224,1 ± 39,2 241,9 ± 53,0 234,3 ± 41,7 0,059 

Ferro sérico (mg/dL) 60,4 ± 37,8 51,4 ± 42,0 56,0 ± 52,9 55,9 ± 7,7 0,571 

‡ O Teste Post Hoc mostrou que há diferença significativa entre os grupos controle e IVAS + crise de sibilância em relação à albumina; (*) ANOVA 
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4.4 Sintomas respiratórios de IVAS e o estado da vitamina A 

Foi avaliada a relação entre os sintomas de IVAS referidos nos 

grupos IVAS e IVAS + crise de sibilância, em relação aos níveis de retinol sérico e 

MRDR. Os sintomas referidos no questionário de avaliação clínica das 119 crianças 

que realizaram as dosagens, em ordem decrescente de frequência, foram no grupo 

IVAS (70 crianças):  tosse, 90,0% (63/70); coriza, 84,3% (59/70); espirros, 61,4% 

(43/70); hiperemia de orofaringe, 57,1% (40/70); febre, 51,4% (36/70); peito cheio, 

42,8% (30/70) e dor de garganta, 32,8% (23/70). Responderam ter tido mais de oito 

IVAS por ano 42,8% (30/70) e, alguma vez, tosse por mais de 3 semanas, 47,14% 

(33/70). 

No grupo IVAS + crise de sibilância, os sintomas foram: tosse, 

97,9% (48/49); peito cheio, 91,8% (45/49); coriza, 85,7% (42/49); espirros, 83,7 (41/49); 

hiperemia de orofaringe, 69,4% (34/49); febre, 55,1% (27/49); dor de garganta, 30,6% 

(15/49). Responderam ter tido mais que oito IVAS por ano 61,2% (30/49) e, alguma 

vez, tosse por mais de 3 semanas, 61,2% (30/49).  

Na relação sintomas respiratórios e retinol sérico (Tabela 4), houve 

predominância significativa de crianças com sintomas de tosse (p = 0,046), peito cheio 

(p = 0,000) e mais de 8 IVAS por ano (p = 0,019), com o retinol em nível marginal.  

Com relação ao MRDR (Tabela 5), os sintomas que apresentaram 

diferenças significativas foram: espirros (p = 0,003), peito cheio (p = 0,038) e mais que 

8 IVAS por ano (p = 0,023). Todos esses sintomas foram predominantes nas crianças 

com  MRDR normal. 
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Tabela 4 - Relação entre sintomas de infecção de vias aéreas superiores (grupos IVAS e IVAS + crise de sibilância) e nível de retinol 
sérico 

Sintomas 
Presença 

n=119 (%) 

Retinol 

p*  valor 
 < 10µg/dL  ≥ 10 e < 20 

µg/dL  
≥ 20 e < 30 

µg/dL 
 ≥ 30µg/dL 

n=9 (%) n=37 (%) n=34 (%) n=39 (%)  

Tosse   111 (100,0) 9 (8,1) 37 (33,3)** 32 (28,8) 33 (29,7) 0,046 

Febre  63 (100,0) 5 (7,9) 23 (36,5) 18 (28,6) 17 (27,0) 0,448 

Coriza  101 (100,0) 7 (6,9) 34 (33,7) 28 (27,7) 32 (31,7) 0,535 

Dor de garganta  38 (100,0) 2 (5,3) 13 (34,2) 12 (31,6) 11 (28,9) 0,803 

Espirros  84 (100,0) 8 (9,5) 30 (35,7) 23 (27,4) 23 (27,4) 0,107 

Peito cheio  75 (100,0) 9 (12,0) 30 (40,0)** 20 (26,7) 16 (21,3) 0,000 

Tosse por mais de três 

semanas  

63 (100,0) 6 (9,5) 21 (33,3) 17 (27,0) 19 (30,2) 0,731 

Mais que 8 IVAS por ano  60 (100,0) 8 (13,3) 22 (36,7)** 12 (20,0]) 18 (30,0) 0,019 

Hiperemia de orofaringe 74 (100,0) 7 (9,5) 26 (35,1) 16  (21,6) 25  (33,8) 0,149 

(*) O teste do x2 foi considerado com relação aos pacientes que apresentaram ou não os sintomas; (**) diferença significativa em pacientes com DVA marginal.
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Tabela 5 - Relação entre sintomas de infecção de vias aéreas superiores (grupos IVAS e IVAS + crise de sibilância) e o MRDR 

Sintomas 
Presença  

n= 119 (%) 

MRDR 

p* valor ≥ 0,060           
n=41 (%) 

≥ 0,030 e < 0,060 
n=22 (%) 

< 0,030      
n=56 (%) 

Tosse  111 (100,0) 36 (32,4) 21 (18,9) 54 (48,6) 0,222 

Febre  63 (100,0) 18 (28,6) 11 (17,5) 34 (54,0) 0,249 

Coriza  101 (100,0) 35 (34,7) 20 (19,8) 46 (45,5) 0,620 

Dor de garganta  38 (100,0) 11 (28,9) 9 (23,7) 18 (47,4) 0,520 

Espirros  84 (100,0) 21 (25,0) 18 (21,4]) 45 (53,6)** 0,003 

Peito cheio  75 (100,0) 13 (17,3) 18 (24,0) 44 (58,7)** 0,038 

Tosse por mais de três semanas  63 (100,0) 17 (27,0) 16 (25,4) 30 (47,6)  0,060 

Mais que 8 IVAS  por ano  60 (100,0) 15 (25,0) 16 (26,7) 29 (48,3)** 0,023 

Hiperemia da orofaringe 74 (100,0) 24 (32,4) 15 (20,3) 35 (47,3) 0,752 

(*)O teste do x2 foi considerado com relação aos pacientes que apresentam ou não os sintomas. (**) Diferença significativa nos pacientes com reserva 

hepática adequada de vitamina A. 
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4.5 Avaliação do estado da vitamina A 

Um potencial de vitamina A ingerido pelas crianças dos 3 grupos foi 

inferido a partir da ingesta dietética nas 24 horas que antecederam o exame, referida 

em um questionário recordatório respondido pela mãe/responsável. Das 174 crianças 

que tiveram este questionário respondido, 79,3% (n=138) (x2, p=0,070)  mencionaram a 

ingestão de leite; carne, 82,7% (n=143) (p=0,000); ovos, 26,6% (n=46) (p=0,948); 

margarina/manteiga, 47,1% (n=82) (p=0,854); jerimum, 11,5% (n=20) (p=0,465); 

hortaliças, 9,2% (n=16) (p=0,504); cenoura, 38,5% (n=67) (p=0,117)  e frutas ou suco, 

71,1% (n=123) (p= 0,496).  

Foram avaliados os níveis de retinol e MRDR de 157 das 177 

crianças da população estudada. Nas demais crianças, as amostras de soro foram 

insuficientes. 

  A Tabela 6 mostra o estado da vitamina A nos diversos grupos 

estudados.  A média de retinol foi de 33,4 ± 22,77µg/dL, sendo este valor médio 

normal. No entanto, verificou-se uma menor concentração sérica de retinol no grupo 

IVAS + crise de sibilância com 17,5 ± 7,30µg/dL, observando-se diferença significativa 

em relação aos demais. Os grupos IVAS e controle tiveram médias de 32,1 ± 13,16 e 

56,8 ± 29,82µg/dL, respectivamente, e também tiveram diferença significativa (ANOVA, 

P < 0,0001), Figura 3.  

 A média do MRDR foi de 0,037± 0,042. A reserva de retinol avaliada 

pelo MRDR foi mais comprometida no grupo IVAS, 0,065 ± 0,046 (ANOVA, P < 

0,0001), enquanto o IVAS + crise de sibilância foi de 0,021 ± 0,021 e o controle 0,007 ± 

0,006, não havendo diferença significativa entre estes dois grupos, Figura 4. 

  A Tabela 7 mostra que o grupo IVAS + crise de sibilância 

apresentou 65,3% (32/49) das crianças com valores de retinol sérico < 20µg/dL, 

(ANOVA, p < 0,0001), embora o MRDR > 0,060 tenha ocorrido apenas em uma das 

crianças. O grupo IVAS apresentou retinol sérico < 20µg/dL em 20,0% (14/70) e MRDR 

> 0,060 em 57,1% (40/70) das crianças, revelando reserva de vitamina A deficiente 

(ANOVA, p < 0,0001). O grupo controle apresentou retinol sérico < 20µg/dL em apenas 

uma criança e o MRDR demonstrou nível adequado da referida vitamina (< 0,030) em 

100,0% das crianças. 
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Tabela 6 - Médias e desvios-padrão de retinol sérico e MRDR nos grupos estudados 
 Controle IVAS IVAS + crise de 

sibilância  
Total 

p* valor  n = 38 n =  70 n =  49 n =  157 

 Média ± dp Média ± dp Média ± dp Média ± dp 
Retinol (µg/dL) 56,8± 29,82 32,2 ± 13,16 17,5 ± 7,30* 33,4 ± 22,77 0,000 

MRDR** 0,007 ± 0,006 0,065± 0,046* 0,021 ± 0,021 0,037 ± 0,042 0,000 

(*) 1 way-ANOVA. O Teste de Tukey mostrou diferença significativa entre os três grupos quanto ao retinol; em relação ao MRDR, o grupo IVAS apresentou 

diferença significativa em relação aos demais grupos. Não houve diferença entre os grupos IVAS + crise de sibilância e controle  

(**) MRDR: Modified relative dose response 
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Figura 3 - Nível de retinol sérico das crianças nos grupos. 
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                    Figura 4 - Reserva hepática de retinol pelo MRDR nos grupos. 
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Tabela 7 -  Estado da vitamina A (concentração sérica de retinol e  MRDR)  nos grupos  estudados 

Níveis de vitamina A 

Controle IVAS IVAS + crise sib. Total 
p* valor 

 
n = 38 n = 70 n = 49  n = 157 

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%) 

Retinol < 10µg/dL (deficiente) 0 (0,0) 1 (1,4) 8 (16,3)  9 (5,7)  

0,000 
Retinol ≥ 10 e < 20µg/dL (deficiente marginal) 1 (2,6) 13 (18,6) † 24 (49,0)  38 (24,2)  

Retinol ≥ 20 e < 30µg/dL (baixo) 7 (18,4) 20 (28,6) 14 (28,6) 41 (26,1) 

Retinol ≥ 30µg/dL (normal) 30 (78,9) 36 (51,4) 3 (6,1) 69 (43,9) 

     

0,000 
MRDR < 0,030 (normal) 38 (100,0) 21 (30,0) 35 (71,4)  94 (59,9)  

MRDR ≥ 0,030 e < 0,060 (incerto) 0 (0,0) 9 (12,9) 13 (26,5) 22 (14,0) 

MRDR ≥ 0,060 (deficiente) 0 (0,0) 40 (57,1)** 1 (2,0)  41 (26,1)  

(*) 1 way-ANOVA; (†) p<0.001 x2  comparado ao controle; (**) comparado aos grupos controle e IVAS com crise de sibilância, 1 way-ANOVA 

 

 

 



43 

 

 

 
4.6 Avaliação da resistência respiratória total (RRT) entre os grupos estudados 

e determinação dos níveis de RRT para crianças saudáveis 
  

A RRT de crianças saudáveis para a faixa etária pré-escolar, 

representada pela resistência observada para o grupo controle, está mostrada na 

Figura 5. Conforme pode ser observado, há uma relação entre a altura da criança e o 

nível de resistência respiratória, com a resistência diminuindo com a altura. 
A comparação das médias de RRT obtidas por oscilometria de 

impulso, realizada em 51 crianças do grupo controle, 74 do grupo IVAS e 52 do grupo 

IVAS + crise de sibilância, demonstra diferença significativa entre a RRT do grupo IVAS 

+ crise de sibilância e os demais grupos. Tabela 8 (ANOVA, p = 0,000).  

As crianças com IVAS (grupo IVAS e IVAS + crise de sibilância) - 72 

e 51 crianças, respectivamente - repetiram a medida de RRT 3 semanas após a fase 

sintomática (RRT fase 2). Houve diferença significativa entre as médias de RRT na 

fase 1  sintomática e na fase 2, tanto no grupo IVAS (p = 0,022) como no IVAS + crise 

de sibilância (p = 0,000), conforme mostra a Tabela 9. As crianças do grupo controle 

não repetiram  o exame. 

 
 Figura 5. Avaliação da resistência respiratória 
total do grupo controle, considerando a altura dos 
voluntários 
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Tabela 8 - Resistência respiratória total  (R5Hz) nos grupos estudados 

Grupos 
R5Hz ( fase 1- sintomática)  

n % Média** 1 ± dp   p* valor 
 

Controle 51 (100,0) 93,6 ± 18,0* 

<0,0005 
IVAS 74 (100,0) 97,2 ± 16,6 
IVAS + crise de 
sibilância 52 (100,0) 126,0 ± 26,9* 
Total 177 (100,0) 105,6± 17, 8 
(*) 1 way-ANOVA. O Teste Post Hoc indica que há diferença significativa entre o grupo IVAS + crise de 
sibilância e o Controle (p < 0,0005); não houve diferença significativa entre as médias de resistência de 
Controle e IVAS (p > 0,05). (**) Percentual do valor predicto 
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Tabela 9 - Resistência respiratória total (R5Hz) na fase sintomática (fase 1) e  fase pós-sintomática (fase 2) entre os grupos do estudo 
Grupos R5Hz  (durante fase sintomática)** R5Hz  (3 semanas após) p* valor  n % Média1***  ± dp n % Média2*** ± dp 
Controle 51 (100,0) 93,6 ± 18,0 -  - - 
IVAS 74 (100,0) 97,2 ± 16,6 72 (97,3) 93,6 ± 16,0 0,022 
IVAS + crise de 
sibilância 52 (100,0) 126,0 ± 26,9 51 (98,1) 96,8 ± 21,5 0,000 
Total 177 (100,0) 105,6± 17, 8 123 (100,0) 95,2 ± 2,2  
(*) Teste t de amostras pareadas, comparando-se a RRT inicial e a recuperação 
(**) O Teste Post Hoc mostra diferença significativa entre os grupos (P= 0,000), mas nenhuma diferença significativa entre IVAS e controle (P> 0,05) 
(***) Percentual do predicto 
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4.7 Avaliação da resistência respiratória total (RRT) e vitamina A no grupo IVAS 

+ crise de sibilância 
 

As médias da RRT de 38 crianças do grupo controle e 49 do grupo 

IVAS + crise de sibilância foram comparadas com as dosagens do retinol sérico e do 

MRDR obtidos nesses dois grupos (13 das crianças controle e três do grupo IVAS + 

crise de sibilância não realizaram as dosagens por apresentarem soro insuficiente).   

As médias da RRT mais elevadas - 132,1 ± 23,2 mmHg/L/s e 127,2 

± 19,3 mmHg/L/s - ocorreram  nas crianças do grupo IVAS + crise de sibilância com 

deficiência marginal de vitamina A (retinol ≥ 10 e < 20µg/dl)  e quando o estado da 

vitamina A era incerto (MRDR de 0,030 a 0,060, respectivamente) (Tabela 10). 

A relação entre a RRT - fases 1 e 2 - das crianças do grupo IVAS + 

crise de sibilância e o retinol (Tabela 11) demonstra que 65,3% (32/49) dessas crianças 

apresentavam retinol sérico deficiente/marginal e a resistência respiratória total 

mostrou-se aumentada com diferença significativa (Teste t, p = 0,041), quando se 

comparou com 34,7% (17/49) das crianças com níveis de retinol acima de 20µg/dL. 

 Na recuperação da RRT (fase 2) foi observado que tanto as 

crianças deficientes ou marginais  (65,3%), quanto as com retinol responsivo ou normal 

(34,7%) apresentavam diferença significativa entre as médias de RRT 1 e 2 (Teste t 

pareado, p= 0,000). 

Na relação RRT e MRDR, observou-se que 28,6% (14/49) das 

crianças com reserva incerta/inadequada de retinol apresentavam uma média da RRT 

de 128,3 ± 18,9 mmHg/L/s, enquanto em 71,4% (35/49) das crianças com reserva 

adequada de retinol a RRT foi de 122 ± 26,6 mmHg/L/s, sem  diferença significativa 

entre estas médias (teste t p = 0,475).  

Avaliando-se a diferença entre as médias da RRT, na fase 1 e 2, foi 

observada uma  recuperação significativa da RRT independente, quando o MRDR era 

normal ou estava incerto/deficiente (teste t pareado, p = 0,000) (Tabela 12).  
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Tabela 10 - Correlação entre a resistência respiratória total (R5Hz*)  e o estado da vitamina A entre os grupos Controle  e  IVAS + crise de 
sibilância  

Estado da vitamina A 

R5Hz*  Controle   R5Hz  IVAS + crise de sibilância (fase  
sintomática) 

n =38 (% de 
pacientes) Média***± dp    n =49 (% de 

pacientes) Média***± dp  p** valor  

MRDR < 0,030  38 (100,0) 92,4 ± 18,5 

 

 35 (71,4) 122,7 ± 27,4  
MRDR ≥ 0,030 e < 0,060  -   13 (26, 6) 127,2 ± 19,3  
MRDR ≥ 0,060     1 (2,0) -    
       
Retinol < 10µg/dL  -  8 (16,3) 121,6 ± 20,6 

 
Retinol ≥ 10 e < 20µg/dL 1 (2,6) -  24 (49,0) 132,1 ± 23,2 
Retinol ≥ 20 e < 30µg/dL 7 (18,4) 87,5 ± 20,2  14 (28,6) 113,9 ± 26,3 
Retinol ≥ 30µg/dL 30 (79,0) 92,4 ± 17,5  3 (6,1) 117,2 ± 28,0 
Total 38 (100,0) 93,6 ±18,0   49 (100,0) 126,0 ± 26,9 0,000 
(*) R5Hz= Resistência Respiratória Total a uma frequência de 5 Hz; (**)Teste t pareado para variáveis independentes; (***) percentual do predicto 
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Tabela 11 - Resistência respiratória total (fase sintomática 1 e fase 2) e o retinol sérico no grupo de IVAS + crise de sibilância 

Retinol 
R5Hz  (fase sintomática)  R5Hz  (3 semanas após) 

p* valor 
n  (%) Média1** ± dp n (%) Média2**± dp 

<20µg/dL 32 (65,3) 129,5±22,7 31 (64,5) 98,0±22,0 0,000 
≥20µg/dL            17 (34,7) 114,5±25,7 17 (35,5) 92,6±19,8 0,000 
Total 49 (100,0)  48 (100,0)   
(*) Teste t pareado; (**) Percentual do predicto 

 

 

 
Tabela 12 - Resistência respiratória total (fase sintomática 1 e fase 2)  e o MRDR no grupo IVAS + crise de sibilância 

MRDR 
R5Hz (fase sintomática)  R5Hz  (3 semanas após) 

p* valor 
n (%) Média1** ± dp    n (%) Média2** ± dp 

< 0,030 35 (71,4) 122,7±26,6  34 (70,8) 95,7±17,4 0,000 
≥  0,030 14 (28,6) 128,3±18,9  14 (29,2) 97,1±29,3 0,000 
Total 49 (100,0)   48 (100,0)   
(*) Teste t pareado; (**) Percentual do predicto 
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4.8 Avaliação da Resistência Respiratória Total (RRT) e da vitamina A no grupo 

IVAS 
 

A média da RRT das crianças do grupo IVAS foi correlacionada com 

o nível sérico de retinol (Tabela 13), verificando-se que 20,0% (14/70) dessas crianças 

tinham deficiência ou nível marginal de vitamina A e também apresentaram RRT menor 

que as crianças com níveis de retinol ≥ 20µg/dL, 80% (56/70), embora o teste t pareado  

não tenha mostrado diferença significativa entre as médias RRT 1 e 2 (p > 0,05). Por 

outro lado, quando o retinol estava em níveis responsivos (≥20µg/dL), houve diferença 

significativa entre as médias de RRT 1 e 2 (p < 0,05), sugerindo uma melhor 

recuperação da RRT.  

A correlação das médias de RRT das crianças do grupo IVAS com o 

MRDR é mostrada na Tabela 14. Observou-se que 30,0% (21/70) dessas crianças 

apresentavam reserva de retinol hepático normal e resistência respiratória total maior 

que as com reserva incerta ou deficiente de retinol. O teste t pareado detectou 

diferença significativa entre as médias de RRT 1 e 2 (p < 0,005), mostrando haver boa 

recuperação da RRT, na fase pós-sintomática, nas crianças com reserva normal. Nas 

crianças com MRDR deficiente/incerto, não houve diferença significativa entre as 

médias RRT 1 e 2 (p > 0,05), revelando um prejuízo na recuperação da RRT.  
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Tabela 13 - Correlação entre a RRT (fases 1 e 2) e o retinol, no grupo IVAS 

Retinol 
R5Hz  (fase sintomática)  R5Hz  (3 semanas após) 

p* valor n (%) Média1**± dp  n (%) Média2** ± dp 

<20µg/dL 14 (20,0) 92,3±16,9  12 (17,6) 87,4±11,1 0,399 

≥20µg/dL 56 (80,0) 98,4±16,1  56 (82,4) 93,9±16,3 0,009 

Total 70 (100,0)   68 (100,0)   

(*) Teste t pareado; (**) percentual do predicto 
 
 
 
 
Tabela 14  - Correlação entre a RRT (fases 1 e 2) e o MRDR, no grupo IVAS 

MRDR 
R5Hz (fase sintomática)  R5Hz (3 semanas após) 

p* valor 
n (%) Media1** ± dp  n (%) Media2** ± dp 

< 0,030 21 (30,0) 98,5±15,0  20 (29,4) 88,7±14,8 0,002 

≥  0,030 49 (70,0) 96,5±17,0  48 (70,6) 94,4±15,8 0,187 

Total 70 (100,0)   68 (100,0)   

(*) Teste t pareado: (**) percentual do predicto 
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4.9 Pesquisa viral 

 Foram analisadas 118 amostras de lavado nasal de crianças com 

IVAS (67, do grupo IVAS, e 51, do grupo IVAS + crise de sibilância). O rinovírus foi 

identificado em 19,5% (n=23) do total, sendo 17,9% (n=12) no grupo IVAS e 21,6% 

(n=11) no grupo IVAS + crise de sibilância.  

Os vírus influenza A e B  e o vírus sincicial respiratório (VSR) foram 

investigados apenas no grupo IVAS + crise de sibilância por haver número insuficiente 

de kits para o teste ProFlu-1 Real Time Assay, mas nenhum  desses vírus foi 

identificado nesse grupo. 
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5 DISCUSSÃO 

As crianças são particularmente vulneráveis às infecções 

respiratórias virais, notadamente na primeira infância - faixa etária esta contemplada no 

presente estudo, no qual avaliamos como o estado da vitamina A pode influenciar a 

função pulmonar, após exposição à infecção de vias aéreas superiores (IVAS) de 

etiologia viral. 

 Houve homogeneidade nos grupos estudados quanto ao sexo e ao 

estado nutricional (p > 0,05).  

Conforme as normas propostas pela OMS, 2006 (90), foi verificado 

que 6,8% das crianças apresentavam baixa estatura para a idade e um déficit ponderal  

menor que 1%. Essas crianças pertenciam ao grupo IVAS, no qual predominaram as 

reservas mais baixas de retinol. Tais valores foram menores que os encontrados no 

estudo de Saldiva et al (104), em que foram avaliadas as condições de saúde e 

nutrição de crianças menores de cinco anos de idade, no semi-árido do Rio Grande do 

Norte. Estudos na literatura demonstram uma associação de deficiência de vitamina A  

com déficit estatural (13, 105), corroborando com os achados do presente estudo.   

Nos últimos quinze anos, com o controle da inflação e a melhora do 

poder aquisitivo da população, vem ocorrendo o fenômeno conhecido como “transição 

nutricional”, em todo o territitório brasileiro, em que os índices de desnutrição estão 

caindo enquanto os de sobrepeso/obesidade vêm aumentando. Essa mudança está 

ocorrendo sobretudo na população de pouca escolaridade e  baixa renda. Isto é 

preocupante porque demonstra desconhecimento sobre os valores nutricionais dos 

alimentos, não esquecendo que os proteicos são mais caros que os alimentos à base 

de carboidratos. Sem dúvida é necessário um trabalho educativo com a propagação do 

conhecimento da alimentação saudável a partir da educação infantil. 

A avaliação alimentar da população estudada foi inferida a partir de 

um questionário estruturado respondido pela mãe sobre a ingesta alimentar das últimas 

24h que antecederam aos exames. De acordo com esse questionário, menos de 12% 

das crianças ingeriam jerimum (abóbora) e verduras; menos de 39% ingeriam cenoura,  

mas mais de 70,0% ingeriam frutas ou suco de frutas, alimentos estes fontes de 

betacaroteno e precursores da vitamina A. A Organização Mundial da Saúde preconiza 

a ingestão diária de três porções de verduras e legumes e três de frutas. Essa 
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recomendação também é adotada pelo Ministério da Saúde. É conhecido o papel dos 

alimentos ricos em substâncias antioxidantes na saúde respiratória.  

A maioria das crianças para quem foi referida ingesta de leite e/ou  

carne foram as que melhor apresentaram níveis de retinol plasmático e de reserva 

hepática de retinol. No entanto, a falta de precisão acerca da quantidade de alimentos 

ingerida e a capacidade recordatória das mães pode ter influenciado esses resultados. 

Com relação ao estado da vitamina A e à inflamação, sabe-se que, 

durante uma resposta de fase aguda, os níveis de retinol declinam e voltam a 

normalizar após cessados a infecção, o trauma ou a inflamação.  

Segundo Thurnham et al (106), em estados infecciosos, ocorre 

depleção de 24% do retinol sérico. Silva et al (107) encontraram nível deficiente 

marginal de retinol plasmático em 15% das crianças na fase aguda de pneumonia. 

Após a convalescença, 77% dessas crianças haviam recuperado os níveis normais de 

retinol. No presente estudo, as crianças tinham quadro infeccioso leve (grupo IVAS e 

IVAS + crise de sibilância) confirmado com  níveis de Proteína C Reativa > 2mg/dL. Os 

níveis de retinol sérico e de reserva hepática (MRDR) estavam significantemente 

comprometidos  nos pacientes com IVAS + crise de sibilância e no grupo IVAS, 

respectivamente,  diferentemente do grupo controle (Tabela 6). 

 A redução do retinol plasmático durante os quadros infecciosos e 

inflamatórios pode ocorrer em consequência da baixa ingestão alimentar; pelo aumento 

da excreção urinária da proteína ligante do retinol ou RBP (do inglês retinol binding 

protein), que transporta o retinol hepático para a circulação e para os tecidos; e pela 

febre e aumento da atividade metabólica (31). No entanto, como o MRDR é uma 

relação entre o análogo da vitamina A administrado e o retinol plasmático, é esperado 

que essa relação não sofra redução importante, pois a concentração de RBP no fígado 

é igual tanto para o retinol sérico quanto para o análogo da vitamina A (84).  

A febre alta pode favorecer a perda proteica urinária (108). No 

presente estudo, a prevalência de febre foi semelhante nos grupos IVAS e IVAS + crise 

de sibilância - 51,4% e 55,1%, respectivamente. A tosse foi queixa de mais de 90% das 

crianças doentes; peito cheio foi duas vezes mais frequente no grupo IVAS + crise de 

sibilância do que no grupo IVAS.  História de tosse por mais de três semanas e de mais 

de oito IVAS/ano também foi mais frequente no grupo IVAS + crise de sibilância. 
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 A inflamação causada pela infecção viral pode provocar hiper-

reatividade brônquica, principalmente em sujeitos susceptíveis, sendo o principal 

gatilho para desencadeamento de crises agudas de asma.  Tosse, peito cheio e mais 

de 8 IVAS/ ano  predominaram significativamente nas crianças com nivel marginal de 

retinol sérico, porém os dois últimos ocorreram mais quando o MRDR estava normal.  

A interação entre o estado de carência marginal de vitamina A e a 

doença respiratória viral pode aumentar a gravidade e a duração da enfermidade, pois 

a DVA afeta a integridade da barreira epitelial da mucosa respiratória, o que pode 

favorecer a adesão e a colonização de bactérias, facilitando a ocorrência de doença 

invasiva (25).  

Ainda em relação à resposta inflamatória, a DVA, embora aumente a 

produção de IL-12 e IFN-γ, diminui a capacidade fagocitária dos macrófagos, 

favorecendo, assim, à replicação de vírus e bactérias nos locais de infecção (32, 33) 

Dentre as crianças com nível de retinol sérico deficiente ou marginal, 

a maioria significativa pertencia ao grupo IVAS + crise de sibilância. Todas as crianças 

que apresentaram MRDR elevado, ou seja, baixa reserva de retinol hepático, 

pertenciam aos grupos de crianças com infecção (grupo IVAS e grupo IVAS + crise de 

sibilância), demonstrando, assim, uma relação entre essas variáveis.  

No caso do grupo IVAS + crise de sibilância, tal diferença pode-se 

dever ao estado inflamatório da asma, pela liberação de vários mediadores 

inflamatórios e formação de radicais livres aliada à baixa ingestão alimentar.  

Segundo Maier et al (109), a inflamação da via aérea no paciente 

asmático está associada com a produção de metabólitos reativos do oxigênio por 

eosinófilos, neutrófilos e macrófagos alveolares. O aumento da produção de radicais 

livres pode levar a um maior consumo de antioxidantes (como a vitamina A) e a uma 

consequente queda dos níveis séricos de retinol.  

Luo et al (58) encontraram uma correlação positiva entre baixos 

níveis de vitamina A e severidade da sibilância, o que evidenciou deficiência dessa 

vitamina em 47% dos chiadores severos. Na amostra do presente estudo, não foi 

avaliada a gravidade da asma. 

A prevalência de 65,3% de retinol sérico deficiente no grupo IVAS + 

crise de sibilância superou a encontrada no estudo de Arora et al, que foi de 28,6%. 
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 Senaidy (57) encontrou níveis baixos séricos de retinol 

(19,4±1,1µg/dL) em 53,0% de crianças com asma  e Mizuno et al (110) encontraram 

retinol sérico abaixo de 20µg/dL em 62% de crianças asmáticas, sem infecção 

respiratória associada.  

Já Cristóvão et al (111) não encontraram diferença significativa dos 

níveis séricos de retinol em pacientes asmáticos comparados aos seus controles, 

embora 20% das crianças avaliadas apresentassem retinol sérico responsivo à 

vitamina A e os valores abaixo de 20µg/dL terem sido encontrados em pacientes 

asmáticos. 

Analisando-se a resistência respiratória total (RRT) pela técnica da 

oscilometria de impulso (IOS) nos três grupos envolvidos, como era esperado, a RRT 

foi significativamente maior no grupo IVAS + crise de sibilância em relação aos demais 

grupos. Houve também significativa diferença entre as fases sintomática (1) e a de 

recuperação (2), avaliada esta após três semanas, nas crianças com IVAS (grupo IVAS 

e IVAS + crise de sibilância).   

Não há valores de referência nacional para o IOS na faixa etária 

pediátrica. Frei et al (112) avaliaram esses tipos de valores em crianças americanas de 

3 a 10 anos de idade, com altura de 100 a 150 cm e os resultados mostraram que a 

Resistência e a Frequência de Ressonância (Fres) diminuem com a idade e a altura, 

enquanto a Reactância aumenta.  

No estudo de Dencker et al (113) realizado em crianças finlandesas 

e suecas, com idade entre 2 e 11 anos, a Resistência Respiratória Total mostrou 

resultados semelhantes, porém quando usaram frequências de 20 Hz, a Reactância 

parou de aumentar com a altura e manteve-se constante. 

A técnica da IOS é rápida e de fácil execução, exigindo da criança 

apenas uma cooperação mínima, já que essa técnica é feita em respiração corrente. 

Ainda assim, três crianças triadas não conseguiram realizar o exame, por recusa em 

usar o bocal adequadamente. 

Alguns estudos nacionais avaliaram a função pulmonar com a 

Técnica da Oscilação Forçada. Souza et al (114) encontraram que essa técnica 

apresentou uma boa correlação com a espirometria. Moreira (115), estudando a 

contribuição da Oscilometria de Impulso na avaliação da obstrução de vias aéreas de 

pacientes adultos, demonstrou que tal técnica permite identificar pacientes obstruídos, 
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destacando o componente periférico dessa obstrução, além de apresentar uma boa 

correlação com o VEF1.   

As médias mais elevadas de  RRT que ocorreram no grupo IVAS + 

crise de sibilância (Tabela 10) eram das crianças  com deficiência marginal de retinol e 

daquelas com nível de reserva hepática incerta (MRDR ≥0,03 e 0,06), demonstrando 

que o estado da vitamina A influencia a RRT.  A recuperação dessa Resistência foi 

satisfatória tanto para as crianças com valores deficientes de vitamina A (DVA), quanto 

para as com valores suficientes de vitamina A (VAS) mostrados nas Tabelas 11 e 12.  

Diferentemente do observado com o grupo IVAS, cuja recuperação 

da RR foi significativamente maior quando o MRDR e o retinol sérico estavam no limite 

de normalidade, ou seja, com VAS (Tabela 13 e 14). Ao que se pode atribuir que parte 

das crianças do grupo IVAS + crise de sibilância poderia estar apenas em crise de 

atopia sem infecção interpretado como IVAS, neste caso a infecção seria a contribuinte 

maior pela depleção da vitamina A. 

Como já abordado anteriormente, a vitamina A desempenha um 

papel fundamental na recuperação do dano epitelial. No estudo experimental de 

McGowan et al (10), camundongos submetidos a uma dieta com deficiência de 

vitamina A (DVA) apresentaram broncoconstricção com doses menores de metacolina 

em relação aos camundongos com dieta suficiente em vitamina A (VAS), devido à 

alteração na quantidade e na função dos receptores muscarínicos M2 no tecido 

brônquico,  demonstrando que a DVA pode aumentar e prolongar a hiper-reatividade 

brônquica, contribuindo, assim, para a morbimortalidade por IVAS.  

No presente estudo, as crianças com reserva inadequada de 

vitamina A não apresentaram alteração significativa da RRT em relação aos controles, 

porém a recuperação da RRT na fase 2 estava prejudicada, mantendo-se praticamente 

a mesma que na fase sintomática.  

Em estudo realizado posteriormente, estes autores avaliaram a 

relação da RRT em camundongos com DVA e observaram uma associação do 

aumento de aproximadamente duas vezes na RRT e na elastância com a situação de 

camundongos VAS. A reposição com ácido retinoico por 12 dias restaurou a resistência 

e elastância aos níveis dos controles (116). 

Outro estudo experimental realizado por Moreno-Vinasco et al (11) 

em cobaias, para avaliar o efeito do ácido retinoico na hiper-reatividade de vias aéreas 
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induzida por vírus e a disfunção dos receptores brônquicos (receptor M2), mostrou que 

o tratamento com ácido retinoico administrado após o início da infecção diminuiu a 

replicação viral, a inflamação e a hiper-reatividade das vias aéreas. Estes resultados 

sugerem mais um mecanismo antiviral e antiinflamatório do ácido retinoico.  

A associação de DVA e a alteração na função pulmonar em 

escolares foram demonstradas por Kassaye et al (21), através de espirometria. Neste 

estudo os autores encontraram uma associação entre a baixa reserva de retinol 

hepático e o menor valor do VEF1 (p = 0,006). O Volume Expiratório Forçado no 1º 

minuto (VEF1) encontrado nas crianças que apresentaram baixa reserva de vitamina A 

(MRDR ≥ 0,060) foi 48,8 mL menor do que seus controles. Posteriormente, com o valor  

ajustado, houve diminuição da diferença para 14,1 ml e as crianças com retinol sérico < 

10µg/dL e entre 10 e 20µg/dL, embora apresentassem  menores VEF1 em relação aos 

controles,  essa diferença não foi significativa.  

São vários os vírus envolvidos na epidemiologia das infecções das 

vias aéreas superiores. Estes compreendem o rinovírus,  o influenza A e B, o vírus 

sincicial respiratório (VSR), o parainfluenza, o adenovírus, o coronavírus, o 

metapneumovírus, entre outros. Segundo Arden et al (62), o rinovírus é o que está 

mais associado às infecções agudas do trato respiratório, sendo responsável por 25 a 

50% dos casos. O rinovírus tipo C tem sido predominantemente descrito em crianças e 

está associado a quadros mais severos. 

Infecções de vias aéreas de origem viral constituem o principal 

gatilho para a crise de asma. Vários estudos recentes mostraram a importância de 

como o rinovírus contribui para o desenvolvimento da asma na  infância, sendo o 

principal agente desencadeante de crises, chegando a ser isolado em mais de 60% 

dos casos (60, 61, 117). Isso corrobora com nossos achados, em que houve uma maior 

prevalência de rinovírus nas crianças do grupo IVAS com crise de sibilância. 

No estudo de Emuzyte et al, há relato de que indivíduos asmáticos e 

não asmáticos têm respostas imunes diferentes ao rinovírus. Durante uma infecção no 

indivíduo atópico, o sistema imune é estimulado para o desenvolvimento  da asma 

(118). Crianças que sibilam durante uma infecção por rinovírus têm maior risco para 

desenvolver asma (117).  
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O número reduzido de  identificação viral pode ser creditado a 

possíveis falhas técnicas de coleta, transporte e armazenamento das amostras para o 

laboratório. Por isso, estudos com desenhos mais direcionados para a investigação 

viral são necessários para estabelecer melhor a relação entre rinovírus e asma. 

A avaliação da hipovitaminosa A em pré-escolar de população de 

risco para carências nutricionais, aliada a adequação da técnica de Oscilometria de 

Impulso para esta faixa etária, nos motivou a desenvolver este estudo.  
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6 CONCLUSÕES 

1- Os níveis de  retinol sérico e de reserva hepática (MRDR) estão comprometidos nas 

crianças com IVAS, em relação aos controles; 

2- A resistência respiratória total (RRT) é maior nas crianças com IVAS + crise de 

sibilância do que nos demais grupos; 

3- Há recuperação da RRT na fase pós-sintomática de crianças com IVAS;  

4- A recuperação da RRT nas crianças do grupo IVAS é significativamente maior nas 

crianças com vitamina A suficiente (VAS) do que nas com deficiência dessa 

vitamina (DVA); 

5- A DVA está associada ao retardo na recuperação da função respiratória de crianças 

do grupo IVAS, até três semanas após a fase aguda da infecção; 

6-  A Oscilometria de Impulso utilizada na medida de RRT, é um método fácil, rápido e 

por isto muito apropriado para a avaliação da função respiratória em crianças pré-

escolares. 

 

.    
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7 ANEXOS 

 

ANEXO I
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ANEXO II 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
CENTRO DE BIOCIÊNCIAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
ESCLARECIMENTOS 

Este é um convite para seu (sua) filho (a) participar da pesquisa EFEITOS DA DEFICIÊNCIA 
DE VITAMINA A NA FUNÇÃO PULMONAR DE CRIANÇAS APÓS INFECÇÃO 
RESPIRATÓRIA VIRAL. 

Esta pesquisa será realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte com a colaboração 
da Universidade de Iowa. Os seguintes pesquisadores irão desenvolver a pesquisa: Dra. Cléia Teixeira do 
Amaral, Dra. Vera Maria Dantas, Dra. Selma M.B. Jeronimo, Dra. Núbia N. Pontes, Dra. Bruna Leal 
Lima Maciel, acadêmicos Hugo Sailly Moura Bezerra e Ana Nataly Adriane Bezerra Triestea 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte) e Dr. Stephen McGowan (Universidade de Iowa, Iowa, 
Estados Unidos). 

A participação do seu filho nesta pesquisa é voluntária, o que significa que poderá desistir a 
qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura saber se a falta de vitamina A pode provocar uma alteração no sistema 
respiratório e levar a uma demora da recuperação do mesmo após uma infecção por vírus. 

Caso decida aceitar o convite, seu filho será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos:  
1. Será pesado e medido; 
2. Será realizada uma consulta médica; 
3. Será realizado um teste para avaliar o nível de Vitamina A no sangue. Para realizar este teste, seu 

(sua) filho (a) irá engolir umas gotinhas de óleo e comer um pequeno lanche (castanha de caju 
caramelizada); 

4. Será feito um exame da função pulmonar que será realizado com a criança sentada. Esta deve 
permanecer com o nariz fechado. Em seguida, será colocado um tubo na boca, ligado a um 
computador, enquanto a criança permanece respirando normalmente; 

5. Após 3-4 horas da ingestão do óleo, serão colhidos, aproximadamente, uma colher de chá de 
sangue (5 ml) da veia do braço da criança. O sangue será usado para avaliar se a criança tem 
anemia e para realizar os testes relativos à infecção. 

6. Será colhido também a secreção do nariz (somente daquelas com resfriado), após colocação de 4 
ml de soro nas narinas da criança. O material coletado do nariz será utilizado para determinar o 
tipo de germe que pode estar causando a infecção. 
Os riscos envolvidos na participação são mínimos e incluem um certo desconforto que pode ser 

sentido pela colocação do soro no nariz, com a criança podendo sentir um gosto salgado na boca.  Uma 
mancha arroxeada pode aparecer no local da coleta de sangue. No entanto, estes riscos são mínimos e 
cuidados na coleta de sangue serão tomados para evitar qualquer complicação.  

A participação nesta pode trazer benefícios que podem incluir a determinação de carência de 
vitamina A, infecções respiratórias de repetição, mas acima de tudo crianças com asma não reconhecida 
anteriormente. Estes diagnósticos feitos precocemente podem auxiliar o tratamento específico, evitando 
complicações futuras.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a 
não identificar os voluntários. 
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Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, 
caso solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 
poderá perguntar aos pesquisadores no Hospital de Pediatria, Av. Cordeiro de Farias, SN, Petrópolis, 
3215-4403 ou no Departamento de Bioquímica da UFRN, fone 3215-3428.  Dúvidas a respeito da ética 
dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no Campus 
Universitário ou pelo telefone 3215-3135. Este projeto foi cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa 
sob o número CEP-UFRN 96-03 e CONEP 10872. 
 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa EFEITOS DA 
DEFICIÊNCIA DE VITAMINA A NA FUNÇÃO PULMONAR DE CRIANÇAS APÓS 
INFECÇÃO RESPIRATÓRIA VIRAL. 
 
Participante da pesquisa: 

DATA NOME: ASSINATURA 
 

   

 
Pesquisador responsável: 

DATA NOME: ASSINATURA 
 

   

 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 
perguntar aos pesquisadores no Hospital de Pediatria, Av. Cordeiro de Farias, SN, Petrópolis, 3215-4403 
ou no Departamento de Bioquímica da UFRN, fone, 3215-3428.  Dúvidas a respeito da ética dessa 
pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN no Campus Universitário ou 
pelo telefone 3215-3135. Este projeto foi cadastrado no Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CEP-
UFRN 96-03 e CONEP 10872. 
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ANEXO III 

IDENTIFICAÇÃO 
 
Sobrenome: ________________________Nome:________________________N°:______ 

Data de Nascimento: __/__/____ Sexo: [M] [F] Acompanhante : __________________ 

Pai: _____________________________ Mãe: ___________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ N°____________ 

Cidade: __________________________ Telefone: _______________________________ 

Referência: _______________________________________________________________ 

Quantas pessoas residem em casa? [___]  N° de cômodos: [___] 

Alguém em casa fuma cigarros, cachimbo ou charuto? [ S ]  [ N ] 

 
I – DADOS CLÍNICOS 
 
01. Seu filho já apresentou chiado ou falta de ar ou cansaço? [ S ]  [ N ] 

02. Seu filho já teve tosse por mais de três semanas seguidas? [ S ]  [ N ] 

03. Seu filho recebeu suplementação com Vitamina A? [ S ]  [ N ] Última data: 

04. Seu filho está espirrando? [ S ]  [ N ] 05. Há quanto tempo?  

05. Seu filho espirra com frequência, mesmo sem estar gripado? [ S ]  [ N ] 

06. Seu filho está com dor de garganta? [ S ]  [ N ] 08. Há quanto tempo? 

07 Seu filho está com o nariz escorrendo? [ S ]  [ N ] 10. Há quanto tempo? 

08. Seu filho escorre o nariz mesmo sem estar gripado? [ S ]  [ N ] 

09. Seu filho está com tosse? [ S ]  [ N ] 13. Há quanto tempo? 

10. A tosse está mais (  ) ou menos frequente? (  ) 

11. Seu filho tem tosse mesmo quando não está gripado? [ S ]  [ N ] 

12. Seu filho está com o peito cheio? [ S ]  [ N ]  Há quanto tempo? 

13. Seu filho teve febre na última semana? [ S ]  [ N ] 

14. Seu filho teve mais de oito gripes ou resfriado durante o ano anterior? [ S] [ N] 

 
II – ANTECEDENTE FAMILIAR (Pai, Mãe, Irmãos, Tios e Avós) 
 
Tosse por tempo acima de três semanas? [ S ]  [ N ] 

Diagnóstico de Asma ou Bronquite? [ S ]  [ N ] 

Rinite Alérgica? [ S ]  [ N ] 

 
III – EXAME FÍSICO 
 
Peso: ______Altura: _______Temperatura: _______Frequência Respiratória:____ /min 

Ouvido: Normal? [ S ]  [ N ] Detalhes: Narinas: Normal? [ S ]  [ N ] Detalhes:  
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Faringe: Normal? [ S ]  [ N ] Detalhes: Mucosa oral: Normal? [ S ]  [ N ] Detalhes:  

Linfoadenomegalia? [S] [N] Detalhes:  

A. cardíaca: Normal? [S] [N] Sopro? [S] [N] A. pulmonar: Normal? [S] [N]  

Sibilos? [S] [N] Roncos? [S] [N] Creptos? [S] [N] 

 
IV - AVALIAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR NAS ÚLTIMAS 24 HORAS 
 
CAFÉ DA MANHÃ (isolado ou como integrante de alimento) 
Leite  [S] [N] Margarina ou similar? [S] [N] Cenoura? [S] [N] Jerimum [S] [N] 

Ovos? [S] [N] Frutas ou Suco de frutas [S] [N] 

Carne (bovina, frango, peixe etc)? [S] [N] Outros: 

 
ALMOÇO (isolado ou como integrante de alimento) 

Leite  [S] [N] Margarina ou similar? [S] [N] Ovos? [S] [N] Frutas ou Suco de frutas [S] [N]                            

Carne (bovina, frango, peixe, etc)? [S] [N]  

Cenoura ? [S] [N] Jerimum [S] [N] Folhas? [S] [N] Outros:  

                                                                                                                                                           
JANTAR (isolado ou como integrante de alimento) 
Leite [S] [N] Margarina ou similar? [S] [N] Ovos? [S] [N]  

Frutas ou Suco de frutas [S] [N] 

Carne (bovina, frango, peixe etc)? [S] [N]  

Cenoura ? [S] [N] Jerimum [S] [N] Folhas? [S] [N] Outros: 
 
V- MEDIDA DE RESISTÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL (RRT) (Impulso oscilométrico) 
 
 

Exame Data Predicto 
Jaeger 

RRT 
% Predicto % Predicto % Predicto 

fase aguda      
3 semanas após      

 
 
 
VI- RESULTADOS DE EXAMES 
 
Leucócitos (contagem absoluta): [_______]  Seg: [_______]  Bast: [_______]  

Lin: [_______] Eos: [_______]  Mon [_______] Bas [_______]  

Plaquetas [_______] Hemoglobina: [_______] 

Retinol (µg/dL) : [_______] Albumina (g/dL): [______]Transferrina (mg/dL): [_______]                       

Proteína C reativa (mg/dL): [             ]  Ferro (mg/dL) [_______]                       

Pesquisa Viral : rinovírus [   ]  VSR [   ]  influenza [   ] 
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ANEXO IV 
 

 
TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO NUTRICIONAL 

 
 

 
Tabela 1 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 0 a 
menos de 5 anos de idade considerando escore Z e altura para idade 
Valores Críticos Altura/Idade 

< Escore z - 3 Muito baixa estatura para a idade 

≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Baixa estatura para a idade 

≥ Escore z - 2 Estatura adequada para a idade 

OMS, 2006 

 

Tabela 2 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 0 a 
menos de 5 anos de idade considerando escore Z e peso para idade 
Valores Críticos Peso/Idade 

< Escore z - 3 Muito baixo peso para a idade 

≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Baixo peso para a idade 

≥ Escore z - 2 e ≤ Escore z + 2 Peso adequado para a idade   

> Escore z + 2 Peso elevado para a idade 

OMS (2006) 

 

 

Tabela 3 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 0 a 
menos de 5 anos de idade considerando escore Z e peso para altura 
Valores Críticos Peso/Altura 

< Escore z - 3 Magreza acentuada 

≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Magreza 

≥ Escore z - 2 e ≤ Escore z + 1 Eutrofia 

≥ Escore z + 1 e ≤ Escore z + 2 Risco de sobrepeso 

≥ Escore z + 2 e ≤ Escore z + 3 Sobrepeso 

> Escore z + 3 Obesidade 

OMS (2006) 
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Tabela 4 ‐ Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 0 a menos 

de 5 anos de idade considerando IMC para idade 

Valores Críticos IMC/Idade 

< Escore z - 3 Magreza acentuada 

≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Magreza 

≥ Escore z - 2 e ≤ Escore z + 1 Eutrofia 

≥ Escore z + 1 e ≤ Escore z + 2 Risco de sobrepeso 

≥ Escore z + 2 e ≤ Escore z + 3 Sobrepeso 

> Escore z + 3 Obesidade 

OMS (2006) 

 

 

 
Tabela 5 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 5 a 10 
anos de idade considerando altura para idade 
Valores Críticos Altura/Idade 

< Escore z - 3 Muito baixa estatura para a idade 

≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Baixa estatura para a idade 

≥ Escore z - 2 Estatura adequada para a idade 

OMS (2006) 

 

 

Tabela 6 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 5 
a 10 anos de idade considerando peso para idade 

Valores Críticos 
Peso/Idade 

< Escore z - 3 Muito baixo peso para a idade 
≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Baixo peso para a idade 
≥ Escore z - 2 e ≤ Escore z + 2 Peso adequado para a idade   
> Escore z + 2 Peso elevado para a idade 
OMS (2006) 
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Tabela 7 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 5 a 10 
anos de idade considerando peso para altura 
Valores Críticos Peso/Altura 

< Escore z - 3 Magreza acentuada 

≥ Escore z - 3 e < Escore z  - 2  Magreza 

≥ Escore z - 2 e ≤ Escore z + 1 Eutrofia 

≥ Escore z + 1 e ≤ Escore z + 2 Risco de sobrepeso 

≥ Escore z + 2 e ≤ Escore z + 3 Sobrepeso 

> Escore z + 3 Obesidade 

OMS (2006) 

 

 

 

Tabela 8 - Classificação nutricional segundo os parâmetros da OMS para crianças de 5 a 10 
anos de idade considerando IMC para idade 
Valores Críticos IMC/idade 

< Escore z - 3 Magreza acentuada 

≥ Escore z - 3 e < Escore z - 2  Magreza 

≥ Escore z - 2 e ≤ Escore z + 1 Eutrofia 

≥ Escore z + 1 e ≤ Escore z + 2 Sobrepeso 

≥ Escore z + 2 e ≤ Escore z + 3 Obesidade 

> Escore z + 3 Obesidade grave 

OMS (2006) 
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  Abstract 

Marginal vitamin A deficiency is a state where hepatic reserves of vitamin A 

decrease without exhibiting clinical signs. Airway inflammation caused by viral 

infection contributes to bronchial hyperreactivity, promoting increased airway 

resistance, which normalizes later. Hypothesis: Marginal vitamin A deficiency may 

influence the evolution of viral respiratory disease, altering its seriousness and 

duration. Therefore, this study aimed to determine if there is a relationship between 

vitamin A status and alterations in pulmonary function in preschoolers with upper 

respiratory infection (URI). This is a cross-sectional study that evaluated 177 children 

between the ages of 4 and 6 years, divided into 3 groups: 1. Healthy controls (n = 

51); 2. Children with symptoms of upper respiratory tract infection (URI) (n = 74): 3. 

Children with URI and wheezing, URI-wheezing (n= 52). Serum retinol was 

determined and the modified relative dose response (MRDR) test was applied using 

high-performance liquid chromatography (HPLC). The forced oscillation technique 

(FOT) and impulse oscillometry (IOS) was used to evaluate total respiratory 

resistance (TRR). Viral identification was determined by PCR.  Nutritional status was 

based on weight-for-age, height-for-age and weight-for-height z-scores, as well as 

body mass index for age. Mean  H/A, W/A, W/H and BMI/A indices were  -0.29 ± 

0.95; 0.22 ± 1.14; 0.56 ± 1.42 and 0.37 ± 0.97 respectively. Rhinovirus was identified 

in 19.5% (n=23) of children with URI. Mean serum retinol in URI-wheezing, URI and 

control groups  was 17.5 ± 7.30; 32.1 ± 13.16 and 56.8 ± 29.82 µg/dL, respectively, 

with a statistically significant difference in the URI-wheezing group compared to the 

remaining groups (ANOVA, P< 0.0001). Mean MRDR of URI-wheezing, URI and 

control groups was 0.021 ± 0.021; 0.065 ± 0.046 and 0.007 ± 0.006, respectively 

(ANOVA, P < 0.0001). Total respiratory resistance in the URI-wheezing and URI 

group (126.0 ± 26.9 and 97.2 ±16.6 percent of the predictor, respectively) was 

significantly higher (x2, p < 0.001) than in the control group (93.6 ± 18.0) Recovery of 

total respiratory resistance in the URI group was significant (p < 0.005) when MRDR 

was < 0.030 and serum retinol ≥ 20µg/dL, but was compromised when MRDR was > 

0.030 and serum retinol < 20µg/dL.  Recovery of total respiratory resistance in the 

URI- wheezing group was significant irrespective of retinol or MRDR value (p < 

0.001). Controls obtained MRDR < 0.030. Results indicate that 65% of children from 



81 

 

 

the URI- wheezing group have deficient/marginally deficient serum retinol levels, but 

adequate hepatic vitamin A reserves. Total respiratory resistance in children from the 

URI group with inadequate MRDR remained altered up to three weeks after the 

acute phase of infection. In conclusion, this study demonstrates that marginal levels 

of vitamin A alter respiratory resistance, causing a delay in post-viral infection 

recovery time. 

 

Keywords: Vitamin A deficiency, MRDR, pulmonary function, wheezing, respiratory 

resistance. 
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Summary 

OBJECTIVE. To assess whether vitamin A deficiency alters the recovery of total 

respiratory resistance (TRR) following acute upper respiratory tract infection (URI).  

METHODS. This is a case control study of children, age 4 to 6 years and grouped 

as:  URI, (n = 74), URI and wheezing, (URI-wheezing, n = 52) and healthy controls 

(n = 51).  Vitamin A and total respiratory resistance (TRR) were assessed using the 

modified relative dose response (MRDR) and forced oscillometry, respectively. 

RESULTS: Children with URI and URI-wheezing had lower retinol,  32.4 ± 13.12 and 

18.3 ± 6.83 mg / dL respectively, compared to controls, 56.9 ± 29.82 mg/dL 

(ANOVA, P <0.001).  The MRDR was elevated in children in the URI or URI-

wheezing groups 0.066 ± 0.045 and 0.021 ± 0.021 respectively compared to controls 

0.007 ± 0.006 (ANOVA, P <0.001).  The TRR in the URI and URI- wheezing groups 

differed from controls.  During convalescence, the TRR failed to decline in the URI-

group only when the MRDR was >0.06.  In the URI-wheezing group, TRR declined 

independently of retinol and MRDR.    

CONCLUSION: Vitamin A contributes to preservation of airway function during and 

in recovery after upper respiratory infection in children.  

 

Key words: Asthma, modified relative dose response test, forced oscillation, 

wheezing, respiratory virus. 
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Introduction 

Respiratory infections by viruses such as parainfluenza, respiratory syncytial 

virus (RSV), influenza, coronavirus or rhinovirus can trigger acute episodes of 

asthma (1).  Viral infection causes inflammation of the lower respiratory tract in both 

atopic and nonatopic individuals, but this usually only becomes clinically significant in 

individuals with pre-existing asthma.  Affected individuals exhibit decreased forced 

expiratory volume in 1 second (FEV1) and increased bronchial hyperreactivity (2), 

which normalize after the infection.  When infection is coupled with deficiency of 

micronutrients such as iron, zinc or vitamin A, recovery may be modified (3).  

Plasma retinol may diminish from reduced intake, or decreased absorption. 

Vitamin A deficiency (VAD) can cause metaplasia with keratinization of the tracheal 

and bronchial epithelium (4) (5).  Prior studies in children suggest that diminished 

vitamin A intake is associated with diminished conducting airflow.  Kassaye et al. (6) 

showed that 40.6% of children who had low vitamin A reserves had a mean FEV1 

that was 48.8 ml lower than the reference group.  Gilliland et al. found that lung 

function was diminished in children whose diet included fewer fruits, vegetables and 

vitamin A, C, and E (7).  Checkley and associates demonstrated that prenatal 

maternal supplementation with retinol improved lung function in their offspring (8).  A 

meta-analysis of vitamin A supplementation identified 9 clinical trials in children aged 

6 months to 7 years old, and only 2 studies demonstrated that vitamin A 

supplementation protected against the lower respiratory tract infection (9).  Other 

studies showed an adverse effect of vitamin A supplementation on respiratory tract 

infection (10).  A more recent meta-analysis showed that lower vitamin A intake was 

associated with increased odds of asthma and wheezing (11).  
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There are conflicting results from studies in rodents.  McGowan et al. showed 

that VAD increased airway responsiveness in rats with diminished M2 muscarinic 

receptor function, which may also contribute to asthma (12) (13).  In contrast Shuster 

and associates showed that VAD protected against bronchial hyperreactivity 

associated with eosinophilic inflammation after antigen challenge in mice (14).  

Because mechanistic studies in rodents suggest that VAD may alter more than one 

pathway, they have limited predictive value in humans,  

Although airway development and function may be influenced by the level of 

vitamin A intake, it is unclear whether this alters the course of respiratory illnesses or 

has long term clinical consequences.  We hypothesized (a) that adequate vitamin A 

is required for airway epithelial repair after injury; and (b) that the effects of VAD may 

be more readily discerned in an acute illness which primarily involves the conducting 

airways (rather than the alveolar region as in pneumonia).  To address this 

hypothesis we studied children age 4 through 6 in a region of Brazil where children 

are at risk for VAD.  The primary outcomes were the level of total respiratory 

resistance (TRR) during and its normalization after recovery from an acute upper 

respiratory illness.  Serum retinol and the modified relative dose response (MRDR) 

were determined during the acute illness, to assess the relationship between vitamin 

A status and changes in pulmonary function during an upper respiratory infection). 

We found that children with lower vitamin A had a lag in normalization of airway 

resistance after an upper respiratory infection (URI). 



 

 

4 

 

Methods 

Enrollment 

Using a cross sectional study design, 177 children, age 4 through 6 years 

were enrolled during visits to outpatient clinics or from schools in Natal, RN Brazil 

between September 2007 to March 2010.  The children comprised three groups: (a) 

acute upper respiratory infection (URI, n = 74), the URI children had symptoms of 

sore throat and or pharyngeal erythema within 7 days prior to enrollment and were 

without signs of pneumonia or wheezing on physical examination; (b) upper 

respiratory infections and wheezing (URI-wheezing, n=52 children with symptoms of 

URI and wheezing on presentation;. and (c) healthy controls, who had no respiratory 

symptoms for four weeks prior to enrollment (n=51).  The required number of 

subjects per group was estimated, based on the prevalence of sub-clinical vitamin A 

deficiency in this population and on predicted changes in the total respiratory 

resistance (TRR).  A questionnaire addressing respiratory health, history of atopy, 

(15) home environment and diet (emphasizing vitamin A-rich foodstuffs)  was 

completed by the caregiver of the children.  Anthropometric measurements were 

obtained and a complete physical examination was performed.  Children with a 

diagnosis of pneumonia (based on rales, fever and/or chest radiograph), vitamin 

supplementation within the prior 6 months, or oxygen saturation <92% were 

excluded.  This protocol and consent documents were reviewed and approved by the 

Human Subjects Committee at the University of Iowa (the awarded institution), the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Ethical Committee (CEP-UFRN 96-

03) and by the Brazilian National Ethical Committee (CONEP 808-2005).  Guardians 

of the participating children provided consent on behalf of the participants.  
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Evaluation of vitamin A status 

The Modified Relative Dose Response test (MRDR) was administered by 

giving 1.5 mg of 3.4 didehydroretinol acetate (DRA), an analogue of vitamin A, orally 

followed by ingestion of cashew nuts (6 units) to maximize absorption of the DRA 

(16).  Four hours after of ingestion, venous blood was collected in a citrated tube. 

The blood was kept on ice, protected from ambient light, and serum was frozen at -

80o.  Five hundred microliters of serum were supplemented with retinol acetate as an 

internal standard.  After deproteination using ethanol, the serum was extracted twice 

with 0.75 ml of hexane.  The extract was dried under a stream of nitrogen in the 

dark.  After dissolving the lipid extract in ethanol, retinol, didehydroretinol and retinol 

acetate were resolved using isocratic HPLC (17).  Retinol and didehydroretinol 

standards were prepared from retinol acetate and DRA, respectively and used to 

calibrate each run.  A cutoff of MRDR of >0.060 children identified with low reserves 

of vitamin A deficiency (VAD subclinical), a serum retinol <10 μg / dL and from 10 to 

20 μg / dL retinol defined clinical and subclinical VAD respectively (16).  Blood was 

not obtained during the return visit. 

A portion of the serum was used to assess retinol binding protein 4 (RBP) 

using a sandwich ELISA (Immunology Consultants Laboratory, Newberg OR), 

following the manufacturer’s instructions.  Additional portions of the serum were used 

to assess the hemogram, total protein, albumin, transferrin and C-reactive protein in 

a certified clinical laboratory (18).   

Evaluation of total respiratory resistance (TRR) 
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Total respiratory resistance was measured during quiet tidal breathing using forced 

oscillation (FOS) with an impulse oscillometer (Masterscreen IOS, Erich Jaeger, 

Hoechberg, Germany) following American Thoracic Society guidelines (19).  The 

child’s cheeks and sub-mandibular region were supported during the measurements.  

A minimum of three reproducible measurements were performed for each child at 

each measurement session.  The oscillometric measurements were performed at a 

single session for controls and twice in the URI and URI-wheezing groups (upon 

initial enrollment and at a return visit after 3 weeks).    

Statistical Analyses 

Categorical variables were analyzed using the chi-square (Χ2) test. The normality of 

quantitative variables was assessed using the Kolmogorov-Smirnov test.  Variables 

with normal distribution were presented as means and standard deviations.  

Student’s t- test or analysis of variance (ANOVA) was used to investigate means 

between groups. Results were considered significant for P values <0.05.  Analysis 

was performed using the Statistical Package for Social Sciences, version 11.5 

(SPSS Inc. Chicago, IL). 
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RESULTS 

Anthropometric characteristics  

A total of 177 children were examined.  The mean age of the control group 

was slightly but significantly older than the URI group (60.6 vs., 57.4 months ANOVA 

p =0.04, Table 1).  There were no gender differences among the three groups (χ2, p= 

0.24), (Table 1).  The anthropometric data (Table 2) showed no significant 

differences among the groups.  Only 8 of the 126 (6.4%) children who were 

scheduled to return in 3 weeks failed to complete the second set of FOS 

measurements. 

Vitamin A status during URI 

The mean serum retinol in the control group was 56.78 ± 29.82 mg/dL. 

Children with URI-wheezing had a significantly mean lower serum retinol (18.29 ± 

6.83 mg/dL, p <0.001), compared to other groups (Table 3).  The MRDR for children 

in the URI or URI-wheezing groups, 0.066 ± 0.045 and 0.021 ± 0.021, respectively, 

differed significantly from the control group, (0.007 ± 0.006, p<0.001, Table 3).  Fifty-

five percent of the children had retinol ≤ 30 µg/dl, Table 3.  To evaluate correlations 

with the TRR, retinol and the MRDR were stratified as categorical variables. 

Comparison of these categories showed that the lower levels of retinol were 

predominantly observed in the URI and URI-wheezing groups (x2, P <0.001).  The 

highest mean MRDR was observed in children with URI (x2, p <0. 001), Table 3.  

Children in the three groups had similar diets based on 24-hour recall.   

 We queried whether acute inflammation or infection, which may be accompanied 

by a rise in C-reactive protein, could explain the diminished retinol in the URI-

wheezing group or the elevated MRDR in the URI group.   The C reactive protein in 
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children with URI and URI-wheezing, 3.0 ± 3.1 and 3.0 ± 3.0 mg /L respectively, did 

not differ from controls (ANOVA, p> 0.05, Table 4).  In all groups, the mean CRP 

was less than 5 mg/L, considered by some as the lower limit for inflammation (20).  

We examined the relationship between CRP and the MRDR, as continuous variables 

using linear regression, and found no significant correlations when each group was 

considered individually or when all groups were combined (data not shown).  Serum 

retinol binding protein 4 (RBP), an inverse acute phase reactant, was also similar 

among the three groups. All groups had normal serum albumin with a combined 

mean of 3.7 ± 0.17 g / dL although there was a, significant difference between URI-

wheezing and control (ANOVA, p = 0.020).  There was a significant positive linear 

correlation between albumin and RBP only in the URI-wheezing group (p=0.023, R 

=0.330).  Transferrin and iron were similar among all three groups of subjects (Table 

4).  The arithmetic means for the absolute number of peripheral eosinophils did not 

differ among the three groups (not shown).   

Respiratory Resistance is increased in children with URI and Vitamin A 

deficiency 

During the initial encounter, the mean percent predicted TRR (R5Hz) was 

increased in the URI-wheezing group with R5Hz of 126.0±26.9 (p = 0.001), whereas 

the URI group was similar to the control group whose mean was 93.6 ±18.0 percent 

predicted, Table 5.  The regression equation for control children, R5Hz =3.127 - 

0.0188(height), is similar to another population of children (21).  Total respiratory 

resistance decreased during recovery from URI symptoms, although the decrease 

was slight in the group without wheezing (Table 5).  
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The recovery of airway function was assessed by comparing the TRR during 

and after a symptomatic URI for each subject in the URI and URI-wheezing cohorts.  

The group-mean TRR did not change significantly for children with URI, without 

wheezing.  However there was a significant inverse linear relationship between the 

MRDR and the diminution in TRR for individuals in the URI-group.  A similar 

relationship was not observed for the MRDR or retinol in the URI wheezing group.  

During recovery, the children with wheezing showed a larger decrement in TRR than 

occurred in children without wheezing.  The subjects in the URI group without 

wheezing, whose MRDR was greater than 0.06, did not show a reduction in TRR 

after resolution of symptoms, whereas subjects whose MRDR was lower than 0.06 

had a significant reduction in their TRR after their symptoms resolved (Table 6). 
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DISCUSSION 

Children at risk for marginal vitamin A deficiency, within the URI-only and URI-

wheezing groups exhibited a more elevated MRDR (estimate of reduced liver 

stores),  or lower circulating retinol, respectively during an acute upper respiratory 

illness.  An elevated MRDR correlated with an attenuated normalization of airway 

resistance during the recovery from the upper respiratory illness in children without 

wheezing. 

Retinol may decline during an acute phase response and return to normal 

after resolution of infection, trauma or inflammation without an alteration in vitamin A 

body stores (22).  Others observed diminished levels of serum retinol in 15% of 

children admitted with pneumonia but after convalescence, 77% of these children 

had regained normal levels (23).  We observed that 63% of the children in the URI-

wheezing group had serum retinol <20 μg/dL whereas the MRDR was > 0.060 in 

only 2.2% of these children.  In the URI group only 18.8% had retinol <20mg/dL, but 

the MRDR exceeded 0.06 in 58% of the subjects.  The MRDR and retinol were both 

normal in the control group.  Observing a group mean MRDR in a vitamin A-sufficient 

range but mean serum retinol in a deficient may represent a decline in retinol related 

to the current URI.  We observed a weak, although significant, inverse linear 

relationship between RBP  and CRP when the URI and URI-wheezing groups were 

combined (p=0.0285, R=0.17). This suggests that the lower retinol in these groups 

correlates with lower availability of its serum carrier protein (RBP).  There was a 

significant positive correlation between albumin and RBP (p=0.023, R=0.331) in the 

URI-wheezing group, suggesting that these subjects had a decline in a second liver-

derived protein, in addition to RBP.  Therefore diminished synthesis may have 
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contributed to the lower RBP in the URI-wheezing group.  Others have shown that 

serum retinol may decline because of a short-term increase in renal clearance (even 

if the CRP remains less than 5 mg/L), without depletion of the larger retinyl ester 

storage pool in the liver (24).    

We used the MRDR to estimate hepatic vitamin A stores.  The MRDR is most 

commonly expressed as a categorical variable, with 0.059 as an upper limit of 

normal.  Those with a MRDR > 0.06 are considered to be marginally vitamin A 

deficient, although their serum retinol is in the normal range.  Others have sub-

divided the normal range and correlated other variables with the sub-divisions; 

although they have lower predictive value for health consequences than the 

traditional cut-off of 0.059 (25) (16).  The MRDR has some weaknesses as a 

surrogate of hepatic vitamin A stores, because like retinol the newly acquired serum 

3,4 DHR is also bound to RBP, which may diminish during inflammation (26).  Using 

the isotope dilution technique may circumvent this weakness (27). 

Prior comparisons of serum retinol in children with and without asthma have 

varied.  Some have observed a correlation between low serum retinol and the 

severity of wheezing (28) (29) or history of asthma (30) (31).  Our observation of a 

low serum retinol during URI with wheezing in children with a prior history of asthma 

is consistent with most prior studies.  The overall mean MRDR for the URI-wheezing 

group was similar to controls, but more children in the URI-wheezing group had 

retinol between 10 and 20 μg/dL than in the other two groups.  Stephensen and 

associates observed that a smaller percentage of children who were hospitalized for 

pneumonia , with a CRP exceeding 10 mg/L, exhibited diminished estimated liver 

stores (by the relative dose response test) than did children with CRP less than 10 
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mg/L (32).  Thus others have encountered disparities between liver stores and 

circulating retinol during a more severe respiratory illness. 

It is more difficult to explain why the children in the URI group had a higher 

mean MRDR, suggesting that their estimated liver stores were reduced, whereas 

their mean serum retinol was normal.  A less severe acute illness may account for 

the observation of a normal mean retinol.  Fifty-eight percent of the children without 

wheezing had a MRDR > 0.06 during the URI, whereas this was observed in only 

one child with URI and wheezing, and in none of the controls.  As an assessment of 

liver stores, the MRDR is a time-average of vitamin A intake over months rather than 

weeks or days.  Only two children in the URI-group and two in the URI-wheezing 

group had symptoms for more than 7 days, making it unlikely that liver stores 

diminished during the acute illness.  Therefore, it is likely that estimated liver stores 

in URI-children were chronically lower than in the URI-wheezing and control groups.  

Because this was unanticipated, we evaluated several potential explanations.  No 

children were supplemented with vitamin A during the 6 months prior to enrollment, 

and 29.4 and 16.0% of children in the control and URI-groups, respectively had 

received vitamin A between 6 and 12 months prior to enrollment.   Differences in 

diet, not discerned by the 24-hour recall may have contributed.  Most of the children 

in the URI- and URI-wheezing groups were enrolled during the rainy season (April 

through August).  However the peak enrollment for the control group was during 

January through March.  Seasonal vitamin A-rich fruits and vegetables may have 

been more readily available during October through January, just prior to enrollment 

of the majority of the control children.  We also assessed the correlation between the 

MRDR and absolute blood eosinophil count.  A larger fraction of the children in the 
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URI group had eosinophils at the high end of the range compared to the other two 

groups.  This suggests that intestinal helminthes may have been more prevalent in 

children of the URI group.  Intestinal helminthes deplete hepatic vitamin A stores, 

resulting in increased MRDR which can be normalized by deworming (33) (34).   

Others have used forced oscillation (FOS) to estimate TRR in children.  

Delacourt and associates evaluated respiratory mechanics in asthmatic children and 

found that FOS correlated with spirometry (35).  Because FOS does not require a 

maximal expiratory effort, it was more suitable in children between 3 and 7 years of 

age, when VAD is most common.  Similar to others, we observed a coefficient of 

variation (CV) for the combined R5Hz (TRR) measurements in all subjects of 9% 

(36).  The mean change in TRR between the first and second encounter was 34% 

for the URI-wheezing and 19% for the URI groups respectively, which is greater than 

the CV of the within the same day measurements.  Therefore, although the observed 

changes were small, they cannot be attributed to inadequate reproducibility.   

We hypothesized that vitamin A status may influence the decrease in TRR 

that would be expected during recovery from a viral URI.  Although TRR remained 

within the normal range for all children with URI and without wheezing, it decreased 

significantly during recovery only in children in the URI group whose MRDR was less 

than 0.06.  In the URI-group, children with the most elevated MRDR had the smallest 

decline in TRR during convalescence (Table 6).  However, within the URI-wheezing 

group, the convalescent decline in TRR was not less in those children with lower 

serum retinol.  The lower retinol in the URI-wheezing group may result from an 

inflammatory response.  Children in the URI-wheezing group with the highest MRDR 

did not show a diminished normalization of TRR after recovery from their URI 
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symptoms.  Two factors may contribute to this variance from the group of children 

with URI but without wheezing.  First, there was only one child in the URI-wheezing 

cohort whose MRDR exceeded 0.06.  And second, the convalescent incremental 

decrease in TRR was much greater in the URI-wheezing group.  In this group, 

wherein nearly all children had a prior history of asthma, other contributors to airway 

inflammation and wheezing, may have obscured a more subtle effect of vitamin A.  

An alternate interpretation of our findings is that the lower mean MRDR (and 

presumably more abundant vitamin A reserves) in the URI-wheezing compared to 

the URI group predisposes the children to wheezing, as others observed in mice, 

which were sensitized to ovalbumin (14).  Although airway eosinophils increase in 

asthmatics during a URI, neutrophils and Th1 T-cells also increase, which differs 

from the ovalbumin model in mice where the increase is nearly exclusively limited to 

airway eosinophils (37) (38)   

The mechanisms behind this association between reduced vitamin A and 

delayed normalization of TRR remain undefined.  This case-control study yielded 

correlative data, and cannot conclusively define mechanisms.  However our findings 

may be interpreted in light of recent findings about how retinoids influence the airway 

immune response.  Allergic, Th2-driven inflammation is a hallmark of asthma and 

bronchial hyperreactivity.  Studies in mice suggest that retinoic acid (RA, an 

important biologically active vitamin A-metabolite) establishes and maintains 

forkhead box (Fox)P3+ regulatory T-cells (Treg) (39).  Along with transforming 

growth factor β and rapamycin, RA can reprogram Th2 cells into FoxP3+ Tregs, and 

reduce airway inflammation.  A recent study of Ecuadorian children showed that 

circulating FoxP3+ Tregs diminish prior to age 5 years as differentiated CD4 and 
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CD8 T-cells increase (40).  Poor vitamin A nutriture during the first 5 years of life 

may enhance the loss of Tregs and afford reduced protection against airway 

reactivity.  

 It is unclear whether the lack of decrease in TRR in children with MRDR > 

0.06 has physiological or symptomatic consequences.  Checkley and associates 

found that children who received vitamin A supplementation during pregnancy or 

their pre-school years did not show a reduced prevalence of wheezing or asthma 

when they reached the ages of 14 through 23 years when lung development has 

ceased (41).  Further longitudinal studies are required to assess whether vitamin A 

supplementation alters airway reactivity while the lungs are still developing (prior to 

cessation of the age-related decrease in airway resistance) (42).   
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Table 1 – Demographic composition of the study groups  

 Total URI URI-wheezing Control p 

  n = 177 n = 74 n = 52 n = 51 value 

Age (months) 

(mean ± SD) 
59.0 ± 1.58 57.4 ± 6.95 59.0 ± 6.80 60.6 ± 6.41 0.037* 

Gender  n (%)      

Male 89 (50.3) 38 (51.4) 30 (57.7) 21 (41.2) 0.238** 

Female 88 (49.7) 36 (48.6) 22 (42.3) 30 (58.8)   

mean ± SD.  (*) 1-way ANOVA ,  (**) χ2.  
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Table 2 – Anthropometric characteristics of the groups  

Z-scores - Control URI URI-wheezing Total P* value 

 N =51 N=74 N=52 N=177  

Height/Age -0.21 ± 0.88 -0.43 ± 1.02 -0.15 ± 0.89 -0.29 ± 0.95 0.216 

Weight/Age 0.34 ± 1.09 0.09 ± 1.14 0.29 ± 1.18 0.22 ± 1.14 0.474 

Weight/Height 0.67 ± 1.87 0.54 ± 1.32 0.50 ± 1.18 0.56 ± 1.42 0.899 
 

mean ± SD.  Of the 177 children, a total of 101 (24 controls, 47 URI and 30 URI-Wheezing) were 

used to calculate the ratio of weight (kg) per height (cm), according to the World Health Organization 

tables for calculating Z-scores ( WHO 2006) only children with height up to 121 cm should be used. 
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Table 3. Vitamin A and MRDR status   

Levels of vitamin A 
Total Control URI URI-Wheezing 

n = 153  n = 38 n = 69  n = 46  
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Group mean retinol μg/dL) 35.81 ± 19.47 56.78 ± 29.82 32.37 ± 13.12 18.29 ± 6.83* 

Retinol > 30 µg/dL 69 (45.1) 30 (78.9) 36 (52.2) 3 (6.5) 

Retinol 20-30 µg/dL 41 (26.8) 7 (18.4) 20 (29.0) 14 (30.4) 

Retinol 10-20 µg/dL 37 (24.2) 1 (2.6) 12 (17.4)† 24 (52.2)  

Retinol < 10 µg/dL 6 (3.9) 0 (0.0) 1 (1.4) 5 (10.9)†  

Group mean MRDR 0.031 ± 0.030 0.007 ± 0.006 0.066 ± 0.045** 0.021 ± 0.021* 

MRDR < 0.030 90 (59.0) 38 (100.0) 20 (29.0) 32 (69.6)  

MRDR 0.030-0.060 22 (14.2) 0 (0.0) 9 (13.0) 13 (28.3) 

MRDR > 0.060 41 (26.8) 0 (0.0) 40 (58.0)  1 (2.2)  

mean ± SD.  (*, p<0.001) compared to control and URI without wheezing using 1-way ANOVA.   

(**, p<0.001) compared to control and URI with wheezing using 1-way ANOVA.(†) p<0.001 χ2  compared 
to control at same level of retinol.  
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Table 4.  Serum constituents that can be altered by inflammation or infection 

 Total P† Control URI URI-Wheezing  

sibilância 

p value 

ANOVA 

  n = 153 n = 38 n = 69 n = 46 
Parameters Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD Mean ± SD 

C Reactive protein  (mg/L) 2.7 ± 0.5 2.1 ± 0.7 3.0 ± 3.1 3.0 ± 3.0 0.172 
Albumin‡ (g/dL) 3.7 ± 0.17 3.9 ± 0.4 3.8 ± 0.5 3.5 ± 0.7 0.020 
Transferrin (mg/dL) 234.3 ± 41.7 237.0 ± 34.1 224.1 ± 39.2 241.9 ± 53.0 0.059 

Transferrin saturation (%) 30.4 ± 17.2 31.5 ±18.5 31.3 ± 18.5 25.9 ± 13.1 0.062 
Iron (μg/dL) 55.9 ± 7.7 60.4 ± 37.8 51.4 ± 42.0 56.0 ± 52.9 0.571 

Retinol binding protein 4 
(μg/ml) 

19.6 ± 9.8 21.3 ± 11.0 19.8 ± 10.4 17.7 ±6,7 0.203 

mean ± SD.  ‡ Post Hoc test showed a difference in the level of albumin between the control group and the group 

with URI-wheezing.  Iron saturation did not differ among the groups and was 0.351 ± 0.185, 3.332 ± 0.245 and 

0.334 ± 0.032 for the control, URI, and URI-wheezing groups, respectively.   
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Table 5. Respiratory resistance (R5Hz) of the groups during symptoms and 3 weeks post-

respiratory symptoms.  

Groups 

R5Hz  P* value 

Initial** Recovery 
Mean  ± SD Mean  ± SD 

n kPa/(L/s) % n kPa/(L/s) % 

Control 51 1.08 ± 0.21 93.6 ± 18.0 -  - - 

URI 74 1.15 ± 0.20 97.2 ± 16.6 72 1.13 ± 0.19 93.6 ± 16.0 0.022 

URI-wheezing 52 1.47 ±0.32) 126.0 ± 26.9 51 1.14 ± 0.26 96.8±21.5  0.000 

mean ± SD.  Two-way repeated measure ANOVA on ranks comparing the initial and recovery TRR for 

individual subjects.   %, percent predicted.    ** Significant difference in the initial R5Hz between URI and 

URI-wheezing by the Post Hoc test, (p=0.000); but no difference between URI and controls (p> 0.05).  
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Table 6. Smaller decrement in TRR after recovery of symptoms correlates with lower higher MRDR in 

children with URI, but without wheezing  

 TRR (R5Hz*,†)  

 Symptomatic Phase  Post-Recovery  P* value 

MRDR n % 
subjects 

TRR 
(mean ±SD)

% predicted 
TRR 

n % 
subjects 

TRR 
(mean ±SD)

% predicted 
TRR 

 

> 0,060 40 (58,0) 1.14 ± 0.22 96,0 ± 18,2 39 (58,2) 1.15 ± 0.21 96,3 ± 16,9 0,565 

0,030 - 0,060 9 (13,0) 1.17 ± 0.16 98,8 ± 11,0 9 (13,4) 1.04 ± 0.09 86,5 ± 6,2 0,020 

< 0,030 20 (29,0) 1.15 ± 0.17 99,1 ± 16,0 19 (28,3) 1.05 ±0.16 88,2 ± 15,0 0,003 

Total 69 (100,0)   67 (100,0)    

mean ± SD.  * Two-way repeated measure ANOVA on ranks showed a significant difference between the symptomatic and post-

recovery measurements when the MRDR was between 0.030 – 0.060 and <0.03 

(†) mean ± SEM 
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