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CONHECIMENTOS DAS MAES SOBRE PREVENf;AO E CONTROLE DE CRISE
ASMÁTICA DOS FILHOS t

KNOWLEDGE OFASTHMATlC CHlLDREN'S MOTHERS REGARDING ATTACK
PREVENTION AND CONTROL

CONOCIMIENTOS DE MADRES ACERCA DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
CRISIS ASMÁTICA DE LOS HIJOS

M ARIA V'L'NI CAnLCA NTE G UEDES2

L u isA HELENA DE OUVEIRA L"1.é

ANA L UISA BRANDAO DE CARI'ALII04

FRANCISCA DIANA ~HCIA DE OUVEIRA 5

Estudo descritito objetivando rerificar o que sabem as miies de criancas asmáticas sobre a doenca, a precendio e o
controle dascrises; conbecer comoagemas miiesna vigellcia dascrises de asmade seusfilbos e identificaras repcrcussoes
da doenca 110 qualidadede vida das criancas. Coletaram-se dados com quarenta mdes em 11m hospital público infanti!
de Fortaleza- CE, com entreoista estrutumda e obseruac áo simples1I0S domicilios. Segundo mostram os resultados, estas
miiespossuem baixa escolaridade e baixa renda, identificam com clareza os[atores desencadeadores de crises, mas as
criancas tém pelo menos lima crise por mes, que repercute 110 sua qualidade de vida. Concluiu-se que os conbecimentos
das miies sobre o controle da asma sdofragmentados e superficiais e que elas nito os colocam em prdtica, contribuindo
para aumentar a incidéncia das crises e a conseqiiente repercuss ño 110 baixa qualidade de vida das enancas.

UNITERMOS: Crianca; Asma; Educacño em Saúde.

Descriptite study about bealtb education and astbma ubose objectire is lo eraluate ubat astbmatic cbildren S motbers
knou: regarding tbe illness, getting lo knoniboto sucb motbers act icben tbe astbma attack takesplace, ami idelllij)'illg tbe
implications ofastbmafor tbe cbildren 's qllalit)' oflije. 71)e dala lI'ere co/lecled tbrougb tbe obseruation offo rl)' motbers
in a Children's Publtc Hospital in iortaleza-Cñ, structured interuieuis ami simple obsertation al tbeir bomes. Tbe results
sbotutbat tbese motbers bnie little etlucation and receire loto unges, idelllifj'clearly tbefactors tbat Irigger tbe attacks, but
tbe cbildren bare al least one attack per montb, trbicb affects tbeir qlla/it)' of lije. /1 I/'{IS concluded that tbe motbers'
kllOldedge oftbe astbma 1'01111'01 is fragmented and superficial, ami tbat tbey do 1101 employ Ibis kIlOldel{~e, contributing
lo increase tbe incidence ofattacks and tbe consequent repercussion 011 tbe cbildren 's 10/1' qualtty oflije.

KEY WORDS: Children; Asrhma; Health Education.

t studto descritiio acerca de la educaci án en salud )' asma objetivando eraluar los conocimientos de madres de ni ños
asmáticos 1'011 relacián a la enfermedad y al control de las crisis; verificar la incidencia de las crisis)' los recursos para
controlarlasy identificarlas repercusiones de la enfermedaden la calidadde vidade los niños. Seba colectado dados 1'011

cuarenta madres en /1// hospitalpúblico de niños en Portnteza - CE, 1'011 encuestaestructurada y obserraci ún simpleen
los domicilios. seg ún muestran los resultados, estas madres poseen bajaescolaridad)' bajarenta, identifican 1'011 clareza
los factores desencadenadores de crisis, pero los lIi/IOS tienen P Ul' lo menos 11110 crisis por mes, que repercute en Sil
calidad de vida. Se ba concluido que los conoclmientos de las madres acerca del colllrole del asma SO/I fragmelllados)'
sllperficiales)' qllee/las 110lospOllell ellprácfica, cOlllribll)'elldoparaallmelllarla illcidellcia de las crisis)' la COlIseCllellle
repercllsiólI ell la baja calidadde I'ida de los lIi/IOS.

PAL\BRAS CL\VES: Niños; Asma; MOlher; Educación en salud.
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INTRODU~AO

Aasma é uma doenca crónica caracterizada por in
flamacáoeobstrucáo dasviasaéreas,degrandeprevalencia
e com sérias impllcacóes físicas, socíaíse económicas, de

terminando sofrimento ao indivíduo portador e a seus fa
miliares. Asintomatologia de tosse, sibiláncía e dispnéia

assustao paciente e as pessoas que cstáo próximas.
Quando este paciente é uma enanca, o impacto é

maior, principalmente para a mñe, que sofre corn oquadro
de"fome de ar" apresentado porseu filho . Para a enanca,

a doenca representa atraso no seu desenvolv ímento e até
mesmo noseucrescimento. Para a máe, ésofrimento tanto

quanto para o filho, ou mais, pois nossa cultura tem colo
cadosobrea mulher a responsabílídade docuidadodasaú

de familiar' .
Todo estesofrimento, no entanto, pode ser minimi

zadoporqueem95%dos pacientes adoenca podeser con
troladadesde que elessigam o tratarneruo-. O tratamento,
porém, nao se restringe 11 parte farmacológica por ocasüo
das crises, as quaís devern ser evi tadas e, para tanto, o tra
tamemo náo-fanuacolégíco baseado na educacáo emsaú

de é um forre aliado.
Conforme evidenciado por estudos, vários fatores

contribuemparaa Instalacáo da crise asmática. Entreesses
sobressaem a poeira domiciliar, os p ólens, as baratas, o
pelo de anímaís, as rnudancas climáticas, a exposícáo a

fumacae odores fo rres, as fortes cmocóes, os alimentos e
os fatores endócrtnos' , Quando o doente é uma enanca, a
rnáe precisasaber que é possível mam é-lo longe dascrises

asmáticasseadotar medidas preventivas. Desse modo, pre
cisa ser sujeito ativo da prevencño.

Aeducacño constituí-se uma das mais import:mtes

estratégias para osucesso do tratamentodaasma' .Aceita-se
edefende-seo processoeducativo queconduza oaprendiza
doconscientee participativo , poiseste, porceno, cnntribui
rá paraa mclhoría da qualídade de vida desta clientela.

Aeducacáo emsaúde mostra-se forre aliada no pro

cessodeaprendizagemde pessoasasmáticasouquecuidam
de asmáticos, neste estudo, asmñes. Assírn, devesempreser
pensada, planejada, executada e avaliada de modo
participativo, no qual o doente ou seu cuidador assume a
posi~ao de responsável pela manutencáo de sua saúde.

Arligos Originais

Entretanto, nao se pode deíxar toda esta respon
sabilidade com o paciente ou o cuidador, porque muí
tos aspectosenvolvídos se encontramalémdoseupoder
decisório e cognitivo , de modo que aos profissionais de
sa úde cabe a incumbencia de desenvolver, comesta cli
entela, a consde ntízacáo para a busca dos meios neces

sários ao seu bem-esta r junto ao Estado , maior
responsável pelarnanutencáo decondícñcs dignas de vida
de seus cídadáos.

1I0je,procura-sedesenvolver uma educacño em saú
de mais voltada para as necessídades dos índivíduos, maís

participatíva e mais respcitávcl. Conforme se sabe, há difl

culdades tanto noalcance de mudancas de hábitos e estilo
de vida, comodos próprios educadoresemsaúde, cuja for
macáo ern geral é pautada no modelo reprodutívísta, e, na
prática, o profissional torna-se agente de reproducáo do
saber produzido, nao conseguindo alcancar uma prática
transformadora.

Deste modo, a educacáo emsa úde é uma estrat égia
para ensinar 11 clientela usuária dos servícos de saúde os
cuidadosbásicos para mantel' ou alcancar padrees desaú
de, para o enfrentamentoe adaptacáoas condícñcs impos
tas pelas doencas crñnícas, As orícntacñes dadas pelos
proflssíonaís cuidadoresdessaclienteladevem ser objeuvas,
claras, cxeqüíveís e capazes de influencia-las com vistas a
fazé-laparticipar comlíbcrdade, paraque, conscientemen
te, possa experimentar todas as possibilidades apresenta
das para víverhem.

Comesteeruendímento, asautoras decidiram inves
tigar o que mñes de enancas asmáticas sabemsobre a do
enea e principalmente sobre medidas de prevencáo do
desencadeamento de críse asmática. Moüvou-as a partici
pa~ao emum grupo que investigaeducacáoemsaúde.Tam
bémcontribuiu paradespertar o interesse eobaixo número
de publícacóes em periódicos de enfermagem no Brasil
sobre a temática asma.

Diante destas consíderacñes, tracaram-se para este

estudo osseguintes objetivos:verifi car oquesabemasmñes
de criancas asmáticas sobrea doenca,a prevencáo eocon

trole das críses; descrever as atitudesdas máes na vigencia
das críses de asma de seus filhos, os recursos utilizados
para controlá-Ias e identi ficar as repercuss óes da asma na
vida da enancaportadora.
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METODOLOGIA

Este estudo, do tipo descritívo, foi desenvolvído com
quarenta máesdeenancasasmaucas,selecíonadas poracessi

bílidade, porocasíáo daconsulta no setor deemergencia de

um hospital infantil público do Município de Fortaleza-CE.
Acoletadedados foi precedida desolícítacáoa insti

tuicáo e aprovacáo do projeto pelo Comité de Ética em

Pesquisa da Universidade Estadual do Ceará. Em campo,
proceden-seemconformidadecom a Resolucáo 196196do
Conselho Nacional deSa úde". Asrnáesqueaccítaram parti

cipar da pesquisa foram esclarecidas sobre a importancia
doestudo, a líberdade de partícipacáo, assegurado-lhes si

gilo de suas identidades e de seus filhos e quea participa
~ao nao traría nenhum tipo deprejuízo parao atendimento
noservíco. Por fim, as rnáes participantes assinaram o Ter- .

rno deConsentirnento Esclarecido paraa entrevistagravada
e paraa visita ao domicílio.

Acoleta de dados, realizada por meío de entrevista

estruturada evisitadomiciliária,ocorreu no período desetern
broadezembro de 2003. Utilizou-se a entrevista estruturada
para aobtencáo dos depoimentos porocasiáo doatendímen
to e írnplemeruacáo da terapéuuca de emergencia, nosetor

de emergencia,em ambiente reservado noqual a mñe pudes

sesesenti r a vontade para falar,até porque naquele momen
to ela jáestava mais tranqüílízada cm relacáoao bem-estar
do filho.Apósa entrevista, consultara-sea máe sobrea pos

sibilidadede sevísitarsuaresidencia paraconhecermelhor
o ambiente onde a crtanca vivía, brincava e dormía, assím

como as condícóesgerais do domicilio passíveís de favore

cerou naoo desencadeamento de crísesasmáticas.
Por estecamínho, realízararn-se visitasdomiciliárias

com observacáo simples registrada em diário de campo.

Essas técnicas de coleta de dados forarn consideradas ne
cess árias e importantes porque os fatos podemser rnelhor
compreendídos quando sao observados em seu ambiente
natural , pois iSIOajuda o pesquísadora entender melhor o

problema em estudo",
Os dados íoram organizados a medida em que fo

ram coletados, enquanto os resultados da caractertzacáo
da amostra Ioram analisados por meio defreqüéncías sim
ples e percentuais e os discursos interpretados de modo
compreensívo,
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DISCUSSÁO DOS RESULTADOS

Os resultados relacionados acaracterízacáo das máes

no referente aos cuidados com o ambiente onde a enanca
habita foram analísados descrítívarnente, enquanto os refe
rentesaos conhecimentos das rnáese suasacóesparacon
trolar as crises foramanalísados de forma cornpreensiva,

As mñes e os cuidados com a críanca

Ao se analisar os dados relacionadosa escolaridade
das rnáes, veriflcou-se que 31 (77,5%) lem até nove anos
de estudo. Destas, duas (5,0%) tém até tres anos; treze
(32 ,5%) até seis anos e dezesseís tém até nove anos de
esmdo, ouseja, estas últimas possuern o ensíno fundamen
tal completo, o que talvez nao possa garantir, pelo menos
em nossa óptica, um bom acompanhamento da enanca. As
outras nove tém entredez e quínzeanosdeestudo .

Sabe-se que para víver ouacompanharpessoas com
doencacrónlca é necessárioaprender sobreadoenca e es
tar atento aos avances no tratarncnto, capazes de trazer
melhorías parao doente. Desta forma, a escolaridade pode
ter influencia no modo de entender e conduzir o tratarnen
to farmacológico e nao-farmacológico. Aasma nao foge a
regra, portanto, a escolarídade do cuidador é importante
parao encamínhamento de todo protocolo de acñes.

A1ém daescolarídade, fOr'JI11 consideradas tarnb érn a
renda familiar e as condícóes de moradía. O grupo tinha
baíxo poder aquísitívo, 34 (85,0%) com renda menor que
tressalários mínimos (naocasíño do estudo o sal árío núni

mo equivalía a R$ 240,00), agravado pelo fato de 31maes
(77,5%) nao trabalharem, isto é, nao terem urna ocupacáo

remunerada, porque precísarn cuidar do filho, As rnñes
rnoram na periferia de Fortaleza-CE, embora 100%dasresi
dencias seíam de ti jolos e ern 80% destas:o piso seja de
cimento, fato constatado por ocasíño das visitas domicilia
res. No entanto, estas casasestño ern ruassern pav írnentacáo

esaneamentobásico,e,naépocachuvosa, provocam acúmulo
de água ern frente as C:L~:lS , favo recendo ambiente úmido e
prnpicíandocondícóespara desenvolver novascríses da asma?
enquanto noveráo tamh ém canS:Ull l1~lOst0 I110S, pelo aumento
da pocíra, principalmente em decorréncía da passagem de
carros,entreoutros. Em geral, eSS:L~ C:L~:L~ témquatro como-



dos (sala, quarto, banheiro, cozinha) para abrigar, cm rn é
dia, quatro pessoas, ouseta, multas pessoas usam o mesmo
cómodo, prtndpalmente 11 noite, quando mais comumente
ascrises asm áticas sao desencadeadas,

Neste sentido,as medidas parao controledealgumas

eníermídades estáo foradacompetenciadaequipedesaúde,
porquesao conseqüñncíasdascondícñes socíoeconñmícas

da populacño, No C:L") da asma, as condlcóes dessas famí
lías sao por excelencia fac ilitadoras de crises.

Ademais, a baixa renda familiar, e talvez a escolari
dade da rnáe, influenciam nosaspectosde higieniza~ao da
moradia, da roupa usada pela enanca, dos brinquedos e
atérnesmo do mobiliárioe decoracáo dacasae, principal

mente, do ambiente no qual a enanca dorme. Conforme
veríñcou-sc, apenas duas enancas dormem sozinhas; as
dernaís 38 (95,0%) dividem o ambiente de dormir com
até quatro pessoas, No concernente aos objetos que com
pñern o cen árío do quarto da enanca, :L' mñes entrevista

das enumeraram o seguinte: 23 (57,5%) tém ventilador,
16 (40,0%) almofada, 12 (30,0%) hicho de pelúcia, 9

(22,5%) cortinas e 6 (15,0%) tapete, Durante as visitas
domiciliárias foi possível verificar in loco a presencades
tes artefatos noambiente de repouso da enanca.

Sabe-se queo principal fator paraevitar a ínstalacáo

de críse asmática é a limpeza das roupas de dorntir (len
~óis, camisolas, pijamas). Neste estudo, encontraram-se
rnáes com cuidados cm diferentes níveis, Dez (25,0%) das
rnáes lavam eS~1S roupas diariamente, ernbora muras duas

(5,0%) lavern apenas uma vez por mes. MOl' a maioria das
rnáes consultadas possuí bonsconhecírncntos sobre higie

ne das roupas, porque 38 (95,0%) lavam pelo menos urna

vez por semana os lenc óís de seus filhos, isto é, de acordo
com as recomendacóes do Consenso Brasileiro noManejo

da Asma de 1994.

Apesardo bom conhecímento dasmñes cm relacáo

11 lavagem dasroupas de suasenancas, os outros aspectos
discutidos, como, por exemplo, a presen~a dos artelatos,
rnostram porque 19 (47, 5%) dasenancas térn no mínimo
urna críse de asma por mes, embora tenha-se tamb ém en

contrado duas (5,0%) que tém crises semanalmente. Vale
lembrar que quanto maior o número de crises asmátícas
do paciente por mes, maior seráa gravídade de sua doen
~a , o quea caracteriza como asma crónica 8.

Artigos Onginais

De acordo com o constatado, diante das crises de
seusfilhos, 27 (67,5%) rnáes procuram osservícos desaú

de e 12 (30 ,0%) administram o remédio que já haviasido
prescrito, 6 ( 15,0%) med ícam a enancapor conta própria
e 3 (7,5%) procuram mamé-la tranqüíla, Tal fato mostraa

problemática da automedícacáo cm nosso país, pois mes
moemsüuacñes comoa de crise asmática, asmáes estuda

das repetiam receüas anugas e algumas até administravam
rncdícacáo sem receita médica.

Análise Compreensiva

Na análisequalitativa dosdiscursos dasrnáes decrí
ancas asm áticas identificaram-seos temas:conbecersobre
asma para ajudar o filho; mde de enanca asmática é
insegura eo impactoda doenca na vida daenanca, que
porseapresentarern de fo nnamareantefavoreccram acorn
preensáo desta vivencia.

Conhecer sobre a doenca asma para ajndar o filho

Para ajudar urna pessoa com doenca crñnica é ne

cessário ter conhecírnentos favoráveís 11 compreensáo da

situacáo, parapoderagirde fonna segura. As máespartici

pantes releva ram queseusconhecunentossaoinsuficientes

para ínterferírern no processo de adoecer dos seusfilhos.
Estes conhecímentos chegam as rnáes pelas oríentacóes

oriundas da equipede saúde, principalmenteno momento
do atendímento da crise asmática ainda no setor de emer

gencia hospitalar. Sao informacóes superfícíaís, expressas

cmseus discursos:

(...) Preciso saber multo sobre a doenca, por
isso ñco ligada no que os médicos dízern, (...)

mas nem sempre consigo fazer (...) o menino é
danado demais(...)(Enl. 8) .

(...) Ele (o médico) apenas pass;¡ rem édío para ele
tornar aquí mesmono hospital (...) seprecisarlevar

remédio para C"JS"J é que ele explica como eu devo
daro remédio, mas é sóisso rnesmo (...) (Ent. 25).

(...) Omédico dizque ele tem asma e fala que
ele nao pode pegar poeira, nem mormaco, mas

é só isso (...) (Ern. 20).
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(...) Fala queeu tenhoque limpar acasa díreí to,

nao devo derxar ele pegar multa poeira, essas
coísas (...) (Em. 33).

(...) FaJa o que ele pode e nao pode fazer (...)
(Em. 17).

c...) Fala que deve li mpar a casa c...) (Ent, 16) .

Consoante esses depoimentos evidenciam, embora
asmáes estejam acompanhando continuamente seusfilhos
aos Sef\1~OS de emergencia durante as críses, elas ainda

nao detérn conhecimentosuficiente, pois, como I1StO, existe
enancaque desenvolve crisetoda semana,apontando para
a necessidadede incrementar práticas educativas mais di

námícas e partícipativas.
Écurioso destacar queas participantes conseguem

identificar o fatordesencadeante da crise de asma nas cri
ancas. Estes fatores estáo a seguir explicitados: poeira, 39

(97,5%); fumara de cigarro, 22 (55,0%); mormaco, 20
(50,0%); atívídade física, 12 (30,0%); ínfeccóes respira
tórías, 9 (22,5%); ernocóes, 6 (15,0%); além de mofo,

pelo de animais, odores fortes, água gelada e alimentos
ácidos. Apenas urna máe nao consegue identificar o que

causaa críse deasma nacríunca. Ora, se a mñe quecuida,

que ama e vive cm permanente preocupacáo com o filho
conhece os fatores desencadeantes dascrises, porquenao

consegue interferir de rnaneira eficiente?
Talvez por ser a asma urna doenca crñ nlca, com fa

ses assíntomátícas, Iíca difícil a rnáe manter a enancacm

permanente estadode prevencñodecríses, princípalmcnte

seestaenanca naoestá apresentando nen hum síntomaque

justifique a rnanutencáo daqueles cuidados'.
Outro aspecto favorecedor deste fenómeno é o mo

mento dasoríentac óes. Estas OCOITem, muilas lo es,durante
o atendimento,quando a rnáeestá ansiosa, preocupada, ner
vosa e transtornada com o filho cmcrise de falla dear, chía
do no peíto, tosse e secrecáo brónquíca", Portante, é um

momento pouco adequado par.! realizar túatívidade.
Aeducacáo cm saúde, nestes Gl'OS, pareceserincom

pleta ouineficiente, influenciada por crencas, barreiras cul
turaís, as quais prejudicam o manejo efe tivo da doenca no
sentido nao apenas de fcnalecer a adesáo a medícacñc, mas

levar a rnudancas componarnentais permanentes. Aadesño
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ao tratamentoem geral recebe influencia do profissional de
sa údee se constítui mesmo cm fator essencial. Afinal, antes
de esubelecer um protocolo terapéutíco é importante defi
nir com o doente ou seu cuidador outros cuidados para
muduncas no estilo de vida, Esta maneíra de agír envolve

maís aproxímacáo do proflssíonal-cliente com objetivos de

melhor conhecer, e, por meio do diálogo, favo recer um cli
ma amistoso de troca de íníormacóes 10,11.

Evidentemente a abordagern nao-farmacológica é

indíspensável paratratar qualquer doencacrónica,inclusi

ve a asma, pois apesar dosfatores hereditários da doenca,
osambíentaís com seusalérgenossaoos11]6esdos proces
sosinflamatórios crónícos dasvíasaéreas desencadeadoras
de crise asmática rz

Mae de crianca asmática é máe insegura

Arn ñe em nossacultura é a fiel depositária do zeloe
manutencáo da saúde da família, portante, é possível ima

ginar suas preocupacñes com um fil hoasmático. Suas atl
ludes de ínseguranca tendema ser de superprotecáo para

evitar o desencadeamentode crises e seu sensode zeloal
canraníveis elevados, a ponlOdesacrífícíos, conforme ex
pressam emseus depolrnentos:

(. ..) De noile quando ele estáern criseeu nao o
deíxo sozinho umsó minuto (...) (Ent, 15).

(...) Eu nao consigo dormir vendo meu fil ho su
focado, tenho que Iicar comele c. ..) (Ent. 28) .

(...) Ela j:í dorme comigo com medo de sentir
algurna coísa de noile (...) (Ent. 32).

c. ..) Me preocupo muilo com ele, sempre estou
porperlo, prtnc ípalmente anoite,vai queele acor
dasuíocado, eutenho que estar perlo... (Ent. 25).

Pelosdepoírnentos nota-se que amñe sósesente segura
nocuidado dofilho seestíver sempre aolado, e isso significa

nao ter tempo parasi, nao ter repouso, talvez nem rnesrno
hora para se alimentar. É tarnanha a dedicacño que a rnáe

enfrenta ludo para cumprí r o quea socíedade tem definido
como seudever e, destaforma, seentrega :¡rnissño de prote
ger e poupar o ñlhodosofrimento. Por íssosofre COIU ele,se
priva dequalquer privilégio para minimizar a dor do mhol3.



Apesar daatitude superprotetora damáe aoacompa
nhar osofrimento dofilho, ela nao consegue porem prática
rnuitas das medidas saneadoras, contríbuldoras na reduráo
dafreqüéndad:1S críses deasma dacríanca, porquanto,como
visto na amostra estudada, exístern enancas que tém duas,
tres e até quatrocríses mensaís, Tal situacño permite pensar

na dífl culdadc do tratarn ento de doenca crónica na fase
assintomática e na ansíedade de rnñes, diante daseverídade
da docnca do filho, Iazendo-as cadavez rnaís protetoras, No
entanto, elas nern sernpre conseguern evitar a ínstalacáo de
críses asm áticas. Parece atéhaver um descompasso entre o
saber e a prática, talvez pormedo ouansíedade. lI"a realída
de, seas rnñes assimilassern asonemacóes dadas pelos pro
físsíonaís desaúde durante asconsultas, eradese esperar a
colocacáo em prátíca dos conhecímeruos adquiridos napre
\'en~ao de críses asrn áucas':'.

o impacto da asma na vida da crianca

Aenanca, por natureza, éalegre, dinámica,gosta de
correr, brincar ao ar livre com água, areia, entre outros.
Quando portadora de urna doenca como a asma, ela se
torna tolhída em seus movímentos e passa asermonitorada
por seus familiares, em especial , a mñe.

Amñe, com suas preocupacóes, ve nas a\oes, brin
cadeíras e travessuras da crianca algo desencadeador de
críse asmática, as quais atrapalham seu desenvolvimento.
Esta consratacáo pode ser percebida no discurso das parti
cipantes do estudo:

... Adoenca atrapalha porqueele perde multaaula,
faz 1; díasque ele nao",ti paraa escola... (Ent. 1).

... Ele édiferente, pois nao pode bri ncar direito,
nao pode pegar poeira... (Ent, ;) .

o, . ÉmuilO mim elanJio pode hrincar, correr, ir

" praia, pegar morma\o, ela live só trancada
denlro de GlSa. EIa nao ,ive... (Ent. 7).

Em 'i rlude d,t.~ repercussoes da:lSma nocrescimen
toe desenvolvimento dacrian\a, esta "//(io/Jode brincar",
como aCilllla a entrevistada. Claro que há exagero, mas a
mae se refere 1Iquelas brincadei ra.~ de correr, saltar, subir
em :írvores, enfim, estar no meio :unbiente brincando ao
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sol, em contare corn poeira. Na opiniáo da rnáe, provavel
mente, corn eSL1S límítacóes, a enancacrescerá deficiente
mente, pois é conhecida a infl uenciadosfato resambientais
nesta fase davida.Adoenca interfere também nos aspectos
de socíallzacáo, seja porque o portador nao freq üenta sa
tísfatortamente a escola, ou mesrno por flcar recluso ao
ambientedoméstico. Brincar é a fo rmade explorar o mun
do, descobnr novas id éiaseconceitos, aventurar-seaodes
conhecido. Por meío do brinquedo a enanca adquire
destreza, desenvolvímento motor, percepcáo sensorial e
espacial,sensacáo dedomínio econñanca, Nao poder brin
carconstitui um fator Iimitadordodesenvolvimento dacrí

an\a.Tudo isso fica prejudicado navida doasmático,porque
é preciso estar sempre vigilante paraevitar as bríncadeíras
passíveísdedesencadear urna crise deasma, deacordo com
osdepoímentos apresenudos.

Todavía, esta preocupacáo empoupar a enanca, de
cerro modo, é o quese esperada máe declientes, como os
que estño envolvidos nesie estudo. O fato da crianca nao
brincaraleta profundamente a sua saúde mental e física e
pode mesrno diminui r sua expectatíva de vída. E maís, a
importancia daatívidade lúdica paraa estnnuracáo psico
lógica pode atétransformar a angustia ern prazer 15. Apesar
dos resultados mostrarem as Iimítacñcs navida daenanca
asmatíca, Iorarn encontradas neste estudo 23rnáes quenao
pcrcebern nenhuma llmítacáo na qualidade de vida do fí
Iho portador deasma, embota o leveaopronto-socorroem
críse asm ática e acompanhe todasuaviacrucis.

Diante desses achados, pensa-se que 'luando urna
rnñe mostra tranqiiilidade diante de urna crisede asma, é
po rque jásofreu multo e parece ter se acostumado com a
realtdadedo filho. Desse modo, nao se assusta como qua
dro clínico, apesar de seu discurso ser de máe insegura
com a doenca do fil ho, como já foi explicitado em seus
discursos. Percebe-se entao que a educa\;ao em saúde é
uma estratégia importante paraensinar:1clientela nos ser
vi\;os desaúde os cuidados básicos paramanter e alcan\ar
níveis de saúde e, conseqiientemente, qualidade de ,ida.
Este fato requer docuidador preparo para oenfrentamento
d:1S condi\;oes adversas impostas pel:lS doen\as cronicas.
Sugere-se que:IS olienta\;oes dadas pelos profissionais de
saúde sejam claras, objetivas, e transmitidas numa Iingua
gem adequada 11 clientela, com a fin alidade de torná-Ias
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exeqüíveís. Éválido recomendar a essa clientela sua parti

cipa~ao atíva com liberdade e consciencia com vistas a ex
perimentaraspossihilidades paraviver bem.Portante deve-se
garantír aenanca asmática boaqualídade de vida.

CONSIDERA~ÓES FINAIS

oestudo rnostra asma como urna doenca grave que
requerdo paciente edesua familia, no caso dacríanca,a máe,
constante processo deaprendízagem paramanter sob controle
osfato resambíentaís desencadeadores decríses asm áticas.

As máes participantes desse estudo, em geral, pos
suem baíxa renda e escolarídade, as quais parccem influ
enciar no aprendlzado das orícntacóes mlnistradas pelos
profissionais desaúde,evidenciado pelo conhedmento aínda
fragmentado sobrea doencado fil ho. Abaíxa renda famili
ar tambérn dificulta a adocáo de medidas de melhorías da

qualídade de vida das enancas.
Mesrno evidenciado queasmáespossuern baixo nivel

de conhecímemo, fica claro que os proflssíonaís de saüde
desenvolvem acóes educativas. Mas nem sernpre estas sao
Implementadas pelas rnáes para prevenir :L~ críses ou torna
las maís espacadas, As acóes educativas certamente aiudam
asrnáesa melhor cuidardos fílhos, poís estas demonstraram
ern seus discursos saberem que mormaco, sol queme, poei
m,brincadeiras dependentes deesíorcofísico causam críses
de asma; no entamo, os conhecímentos nao tém alcancado
os resultados esperados, talvez porque algumas a~5es este
jam fora doseu poder aquísitívo e de decísño. Merece aten
~ao o fato das mñes medícarern seus fílhos com base em
antígas receitas ou mesmo sem nenhuma indícacáo formal,
pois tais atítudes poderáo porern risco a saú de daenanca.

REFERENCIAS BIBLIOGIt\FICAS

l. Silva VM , Guedes MVC. Consíderacñes sobre o díreíto
de inforrnacáo do paciente asmáti co pediátri co. Rev.
RENE. 2002 [ul/dez; 3 (2): 22-S.

2. Pízzi chinl E, Pizzichini MM. Controle da asma e qual í
dade de vida J Cons Fed Méd 1999 abr; 14 (104) : 19.

3. NaspitzCK, coordenador, Consenso Brasileiro noMane
jo daAsma l. 1993 ago 1-4; Fortaleza, Ceará. Sao Paulo:

BG Cultural, 1994.

Rev. RENE. Fortaleza, v. 6, n. 2, p. 32-38, maioJagoslo 2005

4. Emerson F, Pereíra KAV, Ríos JBM. Abordagem nao
fanuacológica daasrna.] Bras Med 1995abr;6S(4) :35-9.

5. Conselho Nacional deSaúde(BR). Resolucño 196 de 10
de outubro de 1996. Díspóe sobre as diretrizes e nOI'
mas regularneruadoras de pesquisa envolvendo seres

humanos. Brasilia: 1996.

6. Bogdan R, Bíklen S. Características da ínvesugacáoqua
luauva. In: tnvestígacáo qualuatíva cm educacáo. urna
íruroducño ateoría e aos métodos. Porto: Porto; 1994.
p. 47-51.

7. jacob C. Asma: maior risco noinverno. Medicina social
de grupo. Sao Paulo: ABRAMGE, 2000 maio/jun;

15(167): 12-4.

S. Machado MC, Stelmach R, Cukier A. Asma. Rev Bras

Med 1999 dez: 56(n. esp.):45-5S.

9. Ciclo de Aatuahzacáo Científica: Asma. Sao Paulo:
BoehringerdeAngeli , 1995. (Servíco deAtualizacáo Mé
dica Boehringer de Angelí, série 2, n° 2).

IO.Pereira CAC, Naspitz C, coordenadores, 11 Consenso Bm
sileiro no Manejo da Asma. J Pneumol 1998 [ul-ago:
24(4):173-276.

Ll.Leite SN, Vasconcelos /vI PC. Adesáo a terapéuuca

medicamentosa: elementosparaa díscussño deconcei

tos e pressupostos adotados naliteratura.Ciencia Saúde
Coletíva 2003; 8(3): 775-82.

12.Barnes PJ , Godfrey S , Naspitz CK Asma. Sao Paulo:
Martin Dunitz, 1997.

13.0liveim 1,Angelo M. Vivenciando com o filho urna passa
gem difícil e reveladora - a experiéncia damñe acompa

nhante. Rev Esc Enfermagern US, 2000 jun;34(2):202-S.

14.Griinspun 11. Distúrbios do sistema respiratório. In:
Griinspun 11. Distúrbios psicossomáticosdacríanca. Río
dejaneíro: Atheneu; 19S0. p. 127-S5.

15.Silva CD. Aatívídadelúdica eaconstruciío do conhedmcn

to. NUCEPEClUFC: Fortaleza: UFC/CBIA; 1994. p.73-90.

¡{ECEIIIIIO: 04/10/2004

ACEITO: lO/O l/OS


