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Resumo 

 

Introdução 

Estudos referem que a prevalência média mundial de asma é de 11,6% em escolares, e 

13,7% entre os adolescentes. No Brasil a incidência é de 20% nas duas faixas etárias. Em 

2005 o custo do Sistema Único de Saúde (SUS) com internações por asma foi de 96 milhões 

de reais, o que corresponde a 1,4% do total de gastos com doenças, ocupando terceiro lugar 

em gasto anual e em causas de internação entre crianças e adultos jovens (WANNMACHER, 

2006). Devido à cronicidade da doença, o tratamento da asma em crianças é geralmente feito 

em domicílio, sob a responsabilidade dos pais ou cuidadores. Os conhecimentos deles sobre a 

asma podem influenciar na adesão ao tratamento e, conseqüentemente, no controle dos 

sintomas da doença nos seus filhos, assim como o cuidado no ambiente doméstico para 

prevenir futuras crises e agravar a doença. A desinformação sobre a asma por parte dos 

cuidadores foi demonstrada em vários países com níveis socioeconômico e cultural distintos, 

sendo apontada como um dos principais fatores responsáveis pela maior demanda de 

atendimento emergencial e maior taxa de hospitalização por crises asmáticas em crianças.  A 

avaliação do conhecimento sobre a asma dos pais ainda é escassa no Brasil, provavelmente 
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devido ao difícil acesso ao serviço especializado e a baixa escolaridade dos pais (ZHANG ET 

AL, 2005).  

Visto que esta doença trás interferências familiares, socioeconômicas e psicológicas 

para a criança, isto poderia ser amenizado com ações preventivas na residência da criança 

asmática, diminuindo o número de internações e aumentando a sua qualidade de vida. O 

estudo poderá contribuir para o conhecimento dos pais ou principal cuidador sobre a 

necessidade de um adequado controle ambiental do domicílio, no manejo inicial das 

exacerbações da doença, na prevenção das crises e na identificação de episódios que 

necessitem de cuidados mais específicos.   

Objetivos 

Verificar a presença de fatores desencadeadores da crise asmática de crianças, no 

âmbito domiciliar, relacionados à presença de animais, condições de vida, repouso da criança, 

higiene e limpeza do ambiente domiciliar e tabagismo. 

Associar o conhecimento do principal cuidador com suas características demográficas 

e sociais.  

Métodos 

O projeto de pesquisa é um estudo transversal, quantitativo (PEREIRA, 2008).
 
A 

pesquisa será realizada em Unidades de Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do Distrito 

Leste do município de Porto Alegre. Os ESFs que farão parte do estudo são: ESF Mato 

Sampaio com 897 famílias cadastradas; ESF Milta Rodrigues com 2355 famílias cadastradas;  

ESF Vila Brasília com 1157 famílias cadastradas, totalizando 4409 famílias.  

 A população amostra será constituída pelo principal cuidador de crianças de 3 a 12 

anos de idade atendidas nas Unidades Básicas dos ESFs. A captação dos sujeitos será 

realizada por busca prévia em todos os prontuários das famílias cadastradas, identificando 

àquelas que possuem crianças de 3 a 12 anos com diagnóstico de asma. Após a identificação 

das crianças será realizado sorteio da amostra. Considerando que a prevalência média mundial de 

asma é de 11,6% em escolares, e 13,7% entre os adolescentes, chegou-se ao tamanho amostral 99 

crianças,  com margem de erro de 0,5 pontos (para mais ou para menos).  

A coleta de dados será realizada no domicilio, a ser aplicado ao principal cuidador ,por 

meio de dois instrumentos: O primeiro instrumento,desenvolvido por  Zhang et al (2005) e 

adaptado pelos pesquisadores, com o objetivo de identificar a presença de fatores 

desencadeantes da crise asmática no âmbito domiciliar. O segundo instrumento, com o 

objetivo de identificar o conhecimento do principal cuidador, será avaliado com base nos três 
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critérios utilizados no estudo de Stephan e Costa (2009). A pesquisa ainda está em 

andamento, a coleta de dados iniciou em abril, com previsão de término para agosto do 

corrente. Os dados coletados serão codificados manualmente nos bancos de dados e, 

posteriormente, digitados no banco de dados do programa SPSS 13.0
1
. O Projeto já foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS e da Secretaria Municipal de Saúde.   

Resultados esperados 

Espera-se com os resultados, avaliar o conhecimento dos pais ou principal 

cuidador da criança na identificação de fatores desencadeantes da crise asmática, no 

domicilio, relacionados à presença de animais, condições de vida, repouso da criança, higiene 

e limpeza do ambiente domiciliar e tabagismo com vistas à proposição de projetos educativos, 

nos serviços de saúde estudados, conforme as características sociais de cada região. 
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