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Fatores genéticos isolados não explicam o aumento mundial da prevalência da asma, assim condições ambientais, sociais e 
psicológicas têm sido consideradas. Após detectar a prevalência de sintomas de asma em escolares num bairro de Salvador, 
Bahia, dez famílias de escolares com sintomas de asma grave foram avaliadas por um roteiro semiestruturado. Os dados 
foram analisados considerando momentos anteriores à primeira crise, anterior à crise e posterior à crise de asma. Os resul-
tados indicaram influência genética, ambiental, familiar e emocional no aparecimento da crise e uma conjuntura em torno 
dessa criança que a torna especial, favorecendo o aparecimento da crise e sua perpetuação.
Descritores: Asma; Estudantes; Família.

Genetics factors alone do not explain the global increase of the prevalence of asthma, therefore psychological, social and 
environmental conditions have been considered. After detecting the prevalence of asthma symptoms in schoolchildren in a 
neighborhood of Salvador, Bahia, Brazil, ten families of schoolchildren with severe asthma were interviewed using a semi-
structured questionnaire. Data were analyzed considering moments before the first fit; before the fit and after the fit of asth-
ma. The findings showed a genetic, environmental and emotional influence on the onset of asthma and the presence of an 
event that makes the child special, which favors the onset and perpetuation of the crisis.
Descriptors: Asthma; Students; Family.

Solamente factores genéticos no explican el crecimiento mundial de la prevalencia del asma. Condiciones psicológicas, so-
ciales e ambientales han sido consideradas. Después de detectar la prevalencia de síntomas de asma de estudiantes en un 
barrio de Salvador, Bahia, Brasil, diez familias de estudiantes con asma severa fueran entrevistadas usando un cuestionario 
semiestructurado. Los datos fueran analizados según momentos antes de la primera crisis, antes de la crisis y después de 
la crisis de asma. Los resultados mostraran influencia genética, ambiental y emocional en el inicio de asma y presencia de 
evento que torna la crianza única y especial, de modo a favorecer el inicio y la perpetuación de la crisis. 
Descriptores: Asma; Estudiantes; Familia.
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INTRODUÇÃO

A  asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por       
 hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limi-

tação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou 
com tratamento. Ela se manifesta clinicamente por episódios 
recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, par-
ticularmente à noite e pela manhã, ao despertar. É a doença 
mais comum na infância e pode levar à morte1.

Ela pode ser classificada de acordo com a gravidade e a sua 
avaliação usual pode ser feita pela análise da frequência, inten-
sidade dos sintomas e pela função pulmonar. A Organização 
Mundial de Saúde estima uma média de 100 a 150 milhões 
de pessoas com asma no mundo, dos quais 255 mil morreram 
desta patologia no ano de 2005, sendo no Brasil 18 milhões 
de pessoas portadoras de asma. Apesar dos grandes progressos 
da medicina, a asma ainda causa muito sofrimento individu-
al, familiar e social2. No Brasil, anualmente, ocorrem cerca de 
350.000 internações por asma, constituindo-se na quarta causa 
de hospitalização pelo SUS (2.3% do total) e a terceira entre 
crianças e adultos jovens. A asma é identificada em cerca de 
13% das crianças brasileiras em idade escolar1.

Não há um consenso sobre a causa do incremento da 
prevalência e gravidade da asma, mas este fato vem preocu-
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pando os especialistas, impondo-se como um problema de 
saúde pública, que necessita de políticas regionalizadas de 
enfrentamento da patologia nos seus diversos aspectos epi-
demiológicos e psicossociais. Os fatores genéticos isolados 
não podem explicar um aumento da prevalência da asma 
no mundo. Por isso, acredita-se que fatores ambientais, a 
urbanização, o estilo de vida “ocidental”, o aumento da 
densidade populacional, a poluição ambiental entre outras 
questões, contribuam para a elevação das taxas de preva-
lência desta patologia3.

A asma resulta da interação de componentes genéticos e 
de fatores ambientais4. Fatores psicológicos, estresse, compo-
nentes familiares, status socioeconômico têm recebido grande 
atenção quando o assunto é asma5,6.

Somando-se aos aspectos genéticos, os distúrbios emo-
cionais são comuns em portadores de doenças crônicas5,7,8.  
Na asma, os distúrbios emocionais podem desencadear os 
sintomas, persistir ou agravar as crises e interferir na adesão 
ao tratamento1.

As doenças crônicas caracterizam-se pelo seu curso de-
morado, progressão, necessidades de tratamentos pro-
longados e pelo seu impacto na capacidade funcional da 
criança9. A criança portadora de doença crônica pode ter 
seu desenvolvimento físico e emocional afetado, podendo 
apresentar desajustes psicológicos decorrentes da enfermi-
dade e do tratamento7. A rotina da família é modificada pe-

las constantes visitas ao médico, medicações e hospitaliza-
ções e acaba atingindo todas as pessoas que convivem com 
a criança10. Os recursos psicológicos dos genitores, da pró-
pria criança e a estrutura familiar interagem e podem con-
tribuir para adaptação da criança à doença.

O estresse psicológico pode ter um efeito direto no siste-
ma imunológico, favorecendo o aparecimento dos sintomas 
da asma. Eventos negativos de vida representam estresses 
agudos e crônicos que podem afetar indivíduos com asma, 
causando os sintomas e levando a um controle ineficiente 
da doença. A família e a comunidade podem também repre-
sentar estressores significantes. Portanto, o estresse psicoló-
gico pode estar presente em todos os níveis de interação da 
criança com o ambiente11.

A ansiedade tem sido apontada por vários autores como ten-
do importante ocorrência entre pessoas com asma6,8. Testes de 
avaliação com escalas de ansiedade demonstram níveis bem 
mais altos, mesmo fora das crises12. Há ocorrência significativa 
de dificuldades comportamentais e de ajustamento entre crian-
ças portadoras de asma precoce13. 

As crises asmáticas, frequentemente, se iniciam em situ-
ações de forte tensão emocional, com diferentes conteúdos 
– ansiedade, ódio, medo. As bases neurológicas e psicodi-
nâmicas da participação de fatores emocionais no desenca-
deamento das crises asmáticas estão bem estabelecidas. A 
via eferente tem sua sede no hipotálamo, cuja porção an-
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terior inicia a ativação do parassimpático e a porção poste-
rior do simpático12.

A vulnerabilidade emocional do indivíduo com asma é 
conhecida de longa data, embora seja insuficientemente 
considerada no seu papel. Uma concordância psicossomá-
tica notável reúne a hiper-reatividade brônquica por um 
lado, e a hipersensibilidade afetiva por outro: uma dupla 
orientação onde os lados biológicos e mentais cooperam 
para constituir o núcleo psicossomático originário da doen-
ça asmática sob a influência de circunstâncias relacionais 
que podem ser explicitadas12. Por isso, a asma é conside-
rada uma doença psicossomática. Doenças psicossomáticas 
são manifestações orgânicas que podem ser causadas ou 
cujos sintomas podem ser agravados por aspectos psíquicos 
(mental/emocional)14. 

As consequências das experiências de separação e per-
da no psiquismo nos seres humanos têm a necessidade de 
estabelecer vínculos de afeto e cuidado 
para garantir sua sobrevivência física e 
psíquica15. A “formação do vínculo” se 
refere ao investimento emocional dos 
pais em seus filhos, sendo um processo 
construído através de repetidas expe-
riências significativas e prazerosas, no 
qual eles se colocam no lugar do bebê, 
percebendo e respondendo às suas ne-
cessidades, tanto físicas quanto emocio-
nais16. O “apego”, por sua vez, desen-
volve-se nas crianças em relação a seus 
cuidadores, sendo a partir dessa cone-
xão emocional que os bebês começam 
a desenvolver um sentido de si mesmos, 
além de serem influenciados pelo inves-
timento emocional dos pais. 

A separação e a perda implicam que a 
figura de apego está inacessível, tempora-
riamente (separação) ou permanentemente 
(perda). Entretanto, o apego e o desapego 
emocional podem desencadear ansiedade, 
raiva e depressão por perda real ou sim-
bólica, consciente ou inconscientemente15. Pode-se pensar 
que situações de perda ou separação ocasionam estresse, que 
para algumas pessoas pode ser desencadeante de algum pro-
blema físico, tais como as doenças imunológicas, auto-imu-
nes, alergias e infecções.

Conforme projeção acredita-se no aumento da urbaniza-
ção no mundo com taxas de 45% para 59% até 2025, e as-
sim, projeta-se também o crescimento no número de casos 
de asma em cerca de mais de 100 milhões de pessoas17. Em-
bora a asma ocorra em todas as classes sociais, observa-se 
um incremento na sua prevalência, bem como uma maior 
gravidade nas classes sociais menos favorecidas2. Indivídu-
os com status socioeconômico baixo experienciam índices 
maiores de morbidade e mortalidade em quase todas as ca-
tegorias de doenças, quando comparados com aqueles que 
possuem um nível socioeconômico mais alto18. Suporte so-
cial precário e grande número de eventos negativos de vida 
estão associados com altos índices de morbidade e mortali-
dade entre adultos com asma8. 

O objetivo deste estudo é identificar e analisar a influência 
da dinâmica familiar na percepção, no tratamento, na condu-
ção e no aparecimento de sintomas de asma, possibilitando um 
maior entendimento das relações que se estabelecem entre o 
escolar portador de sintomas de asma e os seus familiares nesta 
comunidade carente.

METODOLOGIA
Optou-se pelo método qualitativo que propõe uma com-
preensão particular e profunda dos fenômenos em estudo. 
Foi selecionada uma amostra intencional, na qual foi dada 
relevância aos portadores de sintomas de asma mais gra-
ves. O escolar deveria apresentar uma maior quantidade de 
sintomas de asma, o que o classificaria como uma asma de 
maior gravidade. Assim, foram entrevistadas dez famílias 
dentre a amostra geral das 242 famílias, previamente estu-
dadas. O tamanho da amostra foi gerado pela consistência 

das informações obtidas. 
Os critérios de inclusão foram: famí-

lias pertencentes ao estudo previamente 
realizado; responsável capaz de respon-
der à entrevista e concordar em partici-
par da pesquisa. 

Foram realizadas entrevistas domici-
liares, abertas e semiestruturadas com 
os familiares, posteriormente transcritas 
de forma fiel e integral. O instrumento 
semiestruturado foi elaborado pelas pes-
quisadoras e previamente testado. Foram 
obtidos dados sobre: a gravidez e os sen-
timentos associados a esta experiência, 
as relações familiares e a percepção fa-
miliar dos sintomas da asma, a forma 
como estes sintomas influenciam nas 
atividades dos familiares e das crianças/
adolescentes, bem como o manejo dos 
familiares frente às crises de asma.

 O momento inicial da análise 
pressupôs a leitura cuidadosa e reitera-
da das entrevistas, observando questões 

recorrentes, semelhanças e diferenças presentes nas falas. 
Foram selecionados os seguintes itens a serem analisados: 
sentimentos em relação à gravidez, sentimentos em relação 
ao momento do nascimento, quando e como ocorreu a pri-
meira e a última crise respiratória, o que foi feito nestes mo-
mentos, o que favoreceu o aparecimento das crises respira-
tórias, o que mudou para estas famílias, a postura adotada 
pela família após a crise de asma, relação entre o desenca-
deamento das crises com fatores emocionais e as dificulda-
des atuais dos escolares e das famílias. 

Foram estabelecidas relações entre os itens, em tópicos agre-
gados de acordo com cada relato específico e também no con-
junto dos relatos obtidos. Para fins de análise do conteúdo das 
entrevistas, foi utilizado como referência o momento da crise 
de asma. Em consequência, os resultados e a discussão dos 
mesmos foram organizados em torno dos seguintes tópicos: 
momento anterior à primeira crise de asma, momento anterior 
à crise e momento posterior à crise.

“A SEpArAção E A pErdA 
implicAm quE A figurA dE 
ApEgo EStá inAcESSívEl, 

tEmporAriAmEntE 
(SEpArAção) ou 

pErmAnEntEmEntE 
(pErdA). EntrEtAnto, 
o ApEgo E o dESApEgo 

EmocionAl podEm 
dESEncAdEAr AnSiEdAdE, 

rAivA E dEprESSão”
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REsULTADOs
Momento anterior à primeira crise de asma
Sentimentos maternos no momento de nascimento
Em relação aos sentimentos referidos pelas mães no momento 
do nascimento destes escolares foram percebidas três situações 
específicas e peculiares: felicidade, rejeição e ambivalência:

Felicidade: quando o sentimento expresso foi estar feliz 
ante a chegada do filho. Este sentimento foi observado na fala 
das informantes 4 e 9.

“Mesmo sem esperar a gravidez, a gente fica feliz. Filho é 
uma benção de Deus. ... na hora do nascimento dele, sabia 
que Deus estava me agraciando com esse filho. E ele sempre 
foi bom mesmo.”Informante 4.

Rejeição: quando o sentimento expresso foi o de que a 
criança não era desejada, resultado ou resultando em conflitos 
de ordem familiar, conforme aparece nos relatos de seis mães 
do estudo em questão, porém exemplificado na fala de uma 
delas. Ao ser rejeitada, a criança é privada 
de uma fonte de afeto positivo, o que pode 
vir a comprometer o seu desenvolvimento e 
o seu futuro e até mesmo resultar em ma-
nifestações nem sempre claras e simples de 
serem identificadas pelos familiares, como 
no caso de doenças.

“Passei a gravidez todinha tomando raiva 
dela. Não acreditava que tava grávida. Por-
que eu não queria filho nenhum, não esta-
va preparada para isto. Não que não tivesse 
idade. Idade eu já tinha, mas não queria e 
pronto. O pai também não queria. E pra ser 
sincera, porque a gente tem que ser since-
ra, filho só serve pra atrapalhar o casal, dá 
uma canseira danada. É muito trabalho.” 
Informante3.

Os casos relatados no estudo podem 
ser subdivididos quanto à rejeição em: 
materna (4 casos); paterna (5 casos) e 
avó paterna (1 caso). Assim, embora a 
aferição tenha sido realizada a partir do 
relato materno, a fonte de rejeição pode 
estar na situação familiar.

Ambivalência: quando o sentimento expresso indicou emo-
ções contraditórias em relação ao neonato. A ambivalência 
pode ser compreendida como sentimentos opostos dirigidos ao 
mesmo objeto, resultantes de um conflito defensivo em que en-
tram em jogo motivações incompatíveis18, conforme a fala da 
seguinte mãe:

“...quando eu descobri que estava grávida, minha mãe des-
cobriu também que estava com câncer e nós era muito ligada. 
Daí, foi um momento bom e ruim. Aí eu queria ficar feliz, mas 
tava também triste”. Informante 10.

Conforme os relatos, além desta constituição, a relação da 
mãe com o seu bebê está imersa em um universo sócio-familiar 
do qual a própria mãe é sujeito e objeto. Embora alguns casos 
relatem a felicidade de receber o bebê, a maioria deles apon-
tou para fatores que perturbaram o vínculo mãe/criança desde 
os primeiros momentos. Como a mãe que relata: “Fiquei muito 
mal, sem querer me apegar”.

 O tipo de apego favorecido por esta vinculação não pode 
ser o apego seguro, pois desde o início de sua vida extra-ute-
rina, a criança não recebe mensagens de afeto positivo. Assim, 
provavelmente terá dificuldades de desenvolver uma imagem 
positiva de si própria. 

A questão social, psicológica e emocional são fatores rele-
vantes em todos os relatos, conforme se observa no quadro 1.

Conforme se identificou no quadro 1, existem caracterís-
ticas peculiares em torno da vida dessas famílias que pare-
cem marcar esses indivíduos. Nas famílias estudadas, existe 
um sistema desfavorável aos escolares, seja ele referente ao 
aspecto social, econômico ou familiar, que finda por com-
prometer o momento estruturante de vida desses indivídu-
os, tornando-os presos a este momento específico. Um caso 
apenas não segue tal interpretação.

As dificuldades materiais e interpessoais da família 
podem deixar uma marca na criança sob a forma de car-

gas emocionais negativas, que podem 
se manifestar como doenças futuras ou 
em prazo muito curto como doenças 
na infância de origem misteriosa ou 
desconhecida. 

“...nessa época eu e meu marido brigá-
vamos muito, porque faltava dinheiro para 
tudo, não tínhamos nem comida pra dar 
para a mais velha, dava dó de olhar pra 
ela”. Informante1.

Do ponto de vista da caracterização 
social, as mães tinham baixa escolarida-
de e até um salário mínimo (SM) em mais 
da metade da amostra, caracterizando 
uma população de baixa renda. Quanto à 
programação da gravidez, em apenas um 
caso esta ocorreu. 

Hereditariedade
Houve uma afirmação da hereditarieda-
de em todas as entrevistas. Identificou-
se que a hereditariedade parece con-
vocar diretamente um dos pais, de tal 

forma a transferir de maneira imediata a responsabilidade 
pela asma do filho. 

“O pai mesmo não tem asma, mas as irmãs, os irmãos dele 
tudo tem. Só ele e o caçula é que não tem.” Informante 2.

A asma na criança parece fazer parte de um registro de 
pertencimento que finda por constituir um caráter simbóli-
co na identificação das relações de parentesco. Ao mesmo 
tempo, coloca as pessoas envolvidas diante de situações 
em que estas se sentem responsáveis por buscar soluções 
para o problema, mas impotentes para tal. Em muitos des-
ses relatos, percebe-se situações onde a competência ge-
nética dos pais passa a ser questionada, podendo, algumas 
vezes, levar a sentimentos de culpa e a autoestima dos ge-
nitores ficar diminuída, podendo até eles próprios se senti-
rem defeituosos19. 

“De vez em quando meu marido até me chama de mulher 
bichada. Que passou doença pros filhos. Aí quando ele se 
chateia não fica junto nem pra ajudar. Acha que não foi culpa 
dele.” Informante5.

“A AmBivAlênciA podE 
SEr comprEEndidA como 

SEntimEntoS opoStoS 
dirigidoS Ao mESmo 

oBjEto, rESultAntES dE 
um conflito dEfEnSivo 

Em quE EntrAm Em 
jogo motivAçõES 
incompAtívEiS”
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Momento anterior ao aparecimento da crise
Quando se refere ao momento anterior ao aparecimento das 
crises de asma, identificaram-se os seguintes fatores: a sepa-
ração e morte de familiar; a presença de fatores emocionais 
como mecanismos desencadeadores das crises de asma; a ex-
posição à alérgenos (fatores ambientais) como alterações cli-
máticas e poeira. 

Separação e morte
“Quando o pai dela foi embora de casa, foi a pior crise que ela 
teve.” Informante 3.

Crises de asma podem ser desencadeadas por uma situação 
de estresse vinculada a perdas relacionadas à morte, à separa-
ção, ao lugar que ocupa na família, à confiança, ou à ameaça 
de perda devido à doença de familiar próximo20. 

Entre os principais fatores de estresse mencionados na pes-
quisa em questão, separação foi o mais relevante. A perda de 
uma figura com a qual o indivíduo desenvolve um comporta-
mento de apego pode trazer repercussões importantes. Confor-
me observado nos dados do presente estudo, o sofrimento pela 
perda de uma figura considerada importante independe da ida-
de, porém, na infância e principalmente na tenra infância, es-
ses efeitos podem ser ainda mais danosos. Portanto, a perda de 
uma figura considerada de apego e proteção pode gerar grande 
insegurança e estresse, o qual vivenciado de forma intensa pro-
duz modificações no sistema imunológico, o que pode propi-
ciar o desenvolvimento de alergias. 

Fatores emocionais imediatos à eclosão da crise
Fatores emocionais, associados à agressividade, sofrida e/ou 
percebida e à ansiedade, aparecem como mecanismos desen-
cadeadores das crises de asma também conforme relato de 
uma das mães entrevistadas:

“Quando ele fica nervoso, se chateia, ele começa a canseira. 
Se brigar, também.” Informante 7.

Esse relato enfatiza o aparecimento da crise a brigas, ou seja, 
à agressividade e à ansiedade dela resultante, podendo ser con-
siderados estressores.  

Referente à relação entre questões emocionais e asma, crian-
ças com história familiar de asma ou doenças alérgicas estão 
mais vulneráveis a desenvolverem distúrbios de comportamen-
to e desencadearem os sintomas quando expostos a questões 
emocionais21. Podem-se obter descrições de algumas situações 
estressantes pelas quais estes escolares passaram ainda crian-
ças, as quais findaram podem ser traduzidas em crises de asma.

“...sei que quando eu e o pai dela a gente discutia, ela ficava 
nervosa e a crise atacava. Da última vez que ela teve a crise 
foi assim mesmo. Ele tinha bebido muito e chegado em casa 
tarde. Só tinha eu acordada e o pai começou a dizer desaforo 
pra mim, e ele que tava errado. Aí só ela acordou e começou a 
cansar” Informante 2.

O estresse influencia o desenvolvimento da doença. Há sig-
nificante relação entre o estresse dos cuidadores como preditor 
de dispneia em crianças; no entanto, a dispneia nas crianças 
não indica subsequente estresse para os cuidadores6.

Quadro 1 - Característica especial encontrada em cada informante

 

 

 

 

Informante 1

Informante 2

Informante 3

Informante 4

Informante 5

Informante 6

Informante 7

Informante 8

Informante 9

Informante 10

Desemprego, brigas conjugais, situação de pobreza, 

perigo local (Bairro) - fratura social

Desemprego, dificuldades sociais, alcoolismo paterno, 

violência doméstica

Desemprego, rede de apoio precária, transferência 

de sentimentos negativos para a criança (dores na 

gestação, culpa pelos conflitos conjugais)

Felicidade com o nascimento do filho

Dificuldades sociais, conflitos conjugais por motivo de 

relação extraconjugal 

Desemprego, rede de apoio precária, dificuldade no 

relacionamento com a sogra que a rejeita e também a 

sua filha. Transferência dos conflitos com a sogra para 

o conjugue

Mãe drogadita, com a gravidez se inicia brigas entre o 

casal, rede de apoio precária

Felicidade com o nascimento do filho, orgulho por ser 

menino, porém nasceu prematuro e permaneceu na UTI 

sem muitas perspectivas de sobrevivência a princípio

Felicidade com o nascimento do filho

Ambivalência de sentimentos - felicidade pela 

descoberta da gravidez x tristeza pela descoberta do 

câncer da mãe - angústia materna

Rejeição do pai e da avó paterna em decorrência do 

sexo da criança (menina)

Rejeição dos pais em decorrência da situação social

Rejeição dos pais em decorrência da não 

aceitação da gravidez

Rejeição dos pais devido ao sexo da criança (menino)

Rejeição do pai e da avó paterna em decorrência do 

sexo da criança (menina)

Rejeição materna inicialmente e posteriormente paterna, 

que culmina com a separação

Ambivalência 

Mãe super-protetora, o vê como o diferente

Mãe super-protetora

Ambivalência 

Gravidez conturbada devido a doença materna, 

sentimento de abandono tanto da mãe que havia 

falecido, quanto do marido que não auxiliava
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Exposição a alérgenos
Dentro de outra ordem de fenômeno, a exposição à alérgenos 
como desencadeante da crise, pode ser observada em nove fa-
las, sendo uma delas exemplificada abaixo: 

“É só o tempo mudar que ela começa a canseira. Nós tudo 
aqui já sabe quando vem tempo frio.” Informante 3.

Até meados da década de 1970, os alérgenos na asma 
eram considerados meros desencadeantes de crises, em indi-
víduos cujos pulmões fossem “geneticamente irritáveis”. Mais 
recentemente, entretanto, a “exposição alergênica” no desen-
volvimento da asma tornou-se melhor definida e acredita-se 
que exerça basicamente três funções: primeira, a exposição a 
determinado(s) alérgeno(s), principalmente no início da vida, 
faz com que indivíduos geneticamente susceptíveis desenvol-
vam hipersensibilidade; segunda, nesses indivíduos, a exposi-
ção contínua ao(s) alérgeno(s) aumenta o risco de desenvolvi-
mento de hiper-reatividade brônquica e, por último, a maioria 
dos indivíduos com hiper-reatividade brô-
nquica manifestam crises repetidas de obs-
trução ao fluxo aéreo que pode desenca-
dear vários fatores que incluem, além dos 
alérgenos, o ar frio, a fumaça do tabaco, o 
estresse, e outros.

Momento posterior à crise de asma
A problemática vivenciada pela pessoa 
com doença crônica, no caso específico, 
a asma, pode levar, em determinadas situ-
ações, ao isolamento social, a um aumen-
to da depressão e diminuição das expec-
tativas de melhora, contribuindo para um 
sentimento de desesperança e solidão, os 
quais podem se associar aos aspectos re-
ferentes à recreação e lazer. No caso dos 
escolares, a maneira com que os familia-
res lidam com os aspectos limitantes da 
doença reafirma a forma com que estes 
escolares vivenciam esta situação.

“Continua perdendo a escola, vai hoje, 
amanhã não vai porque tá no hospital, não 
pode jogar bola com os amigos, nem viajar que ele tem medo 
de ficar sem a gente e ninguém saber o que fazer com ele.” 
Informante 4.

Este relato enfatiza as restrições a que a criança fica su-
jeita que incidem sobre a sociabilidade, sobre medo de se 
expor e apego ansioso. O olhar da família para estes esco-
lares compromete muito além do que apenas a esfera bioló-
gica; ele acaba interferindo de diferentes formas no próprio 
estilo de vida das pessoas acometidas, do seu grupo familiar 
e social. A negatividade no ambiente familiar pode contri-
buir para a severidade da asma22. 

Em estudo sobre a influência de fatores psicológicos e so-
ciais em 50 pares de crianças e adolescentes com asma e seus 
familiares se observou que a ansiedade, entre outros estresso-
res psicológicos, foi o mais prevalente nas crianças (92%). As 
atividades diárias foram seriamente afetadas como brincadei-
ras (58%) e exercícios (60%). Além disso, identificou-se que 
as crianças que receberam menor suporte familiar tiveram 

asma severa persistente, com um índice superior a 20%, mos-
trando que as emoções negativas e as atitudes desfavoráveis 
dos pais influenciaram na gravidade dos sintomas e nas limi-
tações das atividades diárias das crianças e dos adolescentes 
portadores de asma23. 

Assim, é comum que os pais apresentem dificuldades em 
lidar com o seu filho. Tais complicações podem ser expressas 
através de comportamentos de extrema preocupação, de irres-
ponsividade às reais necessidades da criança, de super-prote-
ção ou ainda de negligência, quando os pais procuram evitar 
o envolvimento com a criança por medo de que ela possa vir a 
morrer precocemente10.

“Nessa época, o pai dele foi embora, então foi tudo de vez. 
Precisei cuidar mais dele, do que dos outros, dar mais atenção, 
amor mesmo.” Informante 4.

A doença crônica interrompe ou dificulta a inserção no pro-
cesso produtivo, diminuindo as possibilidades de acesso aos 

bens de consumo; enquanto crianças, estas 
interferências são sentidas pelos seus res-
ponsáveis, já na vida adulta pelos próprios 
indivíduos portadores da afecção. Ao mes-
mo tempo, as pessoas com doença crônica 
passam também a experimentar diferentes 
sentimentos e comportamentos decorren-
tes de alterações na capacidade física, na 
autoestima e na imagem corporal, nas re-
lações com outras pessoas e na realização 
de uma série de atividades da vida diária. 

A família desses indivíduos, portadores 
de asma, também é forçada, muitas vezes, 
a realizar sacrifícios e renúncias, que fin-
dam por provocar repercussões na vida dos 
mesmos, principalmente na vida materna. 
Pode-se observar isto, no relato:

“Não podia trabalhar e o pai não presta-
va de nada, nada. Pedia ajuda aos vizinhos, 
porque meus parentes nem são daqui e não 
tinha ninguém. Êta fase dura.” Informante 3.

Portanto, existem outros fatores além da 
saúde física do indivíduo portador de sinto-

mas de asma que podem influenciar a vida e o comportamento 
dos familiares, como o funcionamento e a estrutura familiar, a 
rede de apoio disponível, as oportunidades limitadas de traba-
lho e de socialização, a dependência aumentada, o que resul-
ta em uma necessidade de adaptação a uma situação difícil de 
enfrentar.

CONsIDERAÇõEs fINAIs
Pode-se concluir que existe influência da dinâmica familiar na 
percepção, no tratamento, na condução e no aparecimento de 
sintomas de asma, possibilitando um maior entendimento das 
relações que se estabelecem entre o escolar portador de sin-
tomas de asma e os seus familiares nesta comunidade carente, 
seja a influência que ocorre anterior à apresentação da crise as-
mática, seja ela após a apresentação da mesma.

O intuito desse estudo não foi colocar em questão ou reafir-
mar a utilidade do tratamento de fundo proposto pelo modelo 
médico, mas assegurar a influência e a importância que deve 
ser dada aos mecanismos etiopatogênicos de natureza psico-

“A doEnçA crônicA 
intErrompE ou dificultA 
A inSErção no procESSo 

produtivo, diminuindo AS 
poSSiBilidAdES dE AcESSo 

AoS BEnS dE conSumo; 
EnquAnto criAnçAS, 
EStAS intErfErênciAS 

São SEntidAS pEloS SEuS 
rESponSávEiS, já nA vidA 

AdultA pEloS próprioS 
indivíduoS portAdorES

 dA AfEcção”
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lógica, subjacentes à própria descompensação somática já que 
foi observado um alto grau de associação entre alterações na 
saúde e eventos do ciclo de vida familiar. 

As crises asmáticas frequentemente se iniciaram em situ-
ações de forte tensão emocional, com diferentes conteúdos 
– separação, perda, ansiedade, medo, ódio; o que torna im-
prescindível identificar a importância da participação efeti-
va da mãe, desde o início da vida, favorecendo a criação e 

o fortalecimento do vínculo. 
Além disso, identificou-se que o sucesso do tratamento da 

criança com asma depender não só da criança, mas também do 
grupo familiar e da equipe de saúde. Portanto, o papel da equi-
pe de saúde pode ser aprimorado por meio do conhecimento 
da família, do planejamento em conjunto da organização ne-
cessária para que a criança receba o cuidado apropriado, evi-
tando uma futura crise asmática.           


