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Resumo 

 

Introdução: A asma é considerada um problema mundial de saúde pública. 

Objetivos: Verificar a presença de fatores desencadeadores da crise asmática em crianças no 

domicilio, relacionados ao controle do ambiente, à limpeza do mesmo, à presença de animais 

e de tabagismo e ao ambiente de repouso da criança.  Métodos: Estudo transversal, realizado 

em três Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Distrito Leste de Porto Alegre, com 

estimativa de 4409 famílias cadastradas. A amostra foi constituída por mãe, pai ou principal 

cuidador de crianças de 3 a 12 anos, com diagnóstico de asma. A coleta de dados foi realizada 

por meio de inquérito domiciliar com instrumento próprio.  Os dados foram analisados 

utilizando-se o programa SPSS 13.0
1
. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da PUCRS (Registro 09/04564) e da Secretaria Municipal de Saúde (Registro 356, 

Processo nº 001.022765.09.3).  Resultados: O estudo foi constituído por 80 entrevistados 

sendo que a maioria eram mães (63,3%). A média de idade dos mesmos foi 36 anos ±12,83 

anos. Quanto à escolaridade, 51,9% tinham primeiro grau incompleto. A ocupação mais 

citada foi do lar (58,4%). Em relação às crianças, prevaleceu o sexo feminino (53,2%). Os 

fatores desencadeantes de crise de asma mais citados pelos entrevistados foram mudança de 

temperatura (57,0%), seguido de exercício físico (8,9%) e de poeira (6,3%). A presença de 

tabagismo foi identificada em 44,3% dos domicílios e 51,9% dos mesmos possuíam animais 

domésticos. Em relação à limpeza da casa, 87,3% dos entrevistados afirmaram que é feita 

diariamente e 35,4% referiram a inexistência tapetes/carpetes no lar; 62,8% relataram a 

ausência de mofo nas residências. Quanto às condições do local de repouso da criança, a 
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maioria (57,0%) afirmou que a criança não dorme sozinha no quarto. Sobre o controle do 

ambiente, 91,1% dos pais/cuidador responderam ser importante para a prevenção de crises de 

asma da criança. As medidas de controle no ambiente mais citadas foram manter o ambiente 

arejado, tirar cortinas, tapetes e carpetes. Conclusões: Constatou-se, através dos depoimentos 

dos pais/cuidadores, que os domicílios possuíam um ou mais fatores ambientais 

desencadeantes da crise asmática, a identificação desses dados reforça a necessidade de ações 

educativas que promovam comportamentos para melhor qualidade de vida das crianças e suas 

famílias. 


