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Resumo

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

descrever o conhecimento do/a principal cuidador/a sobre os cuidados relativos à asma em 

crianças na idade de 3 a 12 anos, no âmbito domiciliar com vistas à proposição de novas 

ações  na  prevenção  e  nos  cuidados  da  saúde  da  criança  com  asma.  Métodos: Pesquisa 

quantitativa do tipo exploratória e descritiva, realizada nas seguintes unidades de Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) do Distrito Leste de Porto Alegre: Vila Pinto; Jardim Carvalho e 

Tijuca. A captação dos sujeitos foi realizada por busca prévia nos prontuários dos três ESFs. 

O critério de inclusão foi crianças de 3 a 12 anos com asma. A amostra foi constituída pelo 

principal  cuidador  das  crianças  e  a  coleta  de  dados  realizada  no  domicilio  utilizando 

instrumento próprio.  O total da amostra nos três ESFs foi de 96 cuidadores. A pesquisa foi 

aprovada  pelas  instituições  envolvidas.  Os participantes  do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento  Livre  Esclarecido.  Resultados:  Dos  96  cuidadores,  a  maioria  eram mães 

64(66,7%) o que prevaleceu nos três ESFs.  A média de idade dos cuidadores foi de 39,04. 

Quanto à ocupação dos/as entrevistados/as,  a mais citada foi  dona de casa nos três ESFs. 

Quanto  à  caracterização  das  crianças,  há  a  prevalência  do  sexo  masculino  (53,1%).  No 

entanto, no ESF Vila Pinto a maioria (60,0%) era do sexo feminino. Em relação com o início 

dos sintomas da doença a prevalência foi falta de ar nos três ESFs, seguido de tosse e chiado 

no peito. Sobre a freqüência de crises nos últimos 12 meses a média é 2,1 crises. Em relação 

aos fatores desencadeantes  da crise de asma das crianças,  constatou-se que 79 cuidadores 

identificaram a existência de fatores desencadeantes da crise asmática. Os fatores mais citados 

pelos entrevistados foram mudança de temperatura com 50,6% seguida de poeira com 32,6% 

e umidade com 10,1%. Outros fatores como fatores também foram citados. No que se refere à 
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freqüência  com  que  é  realizada  a  limpeza  da  casa,  72(75,0%)  responderam  que  é  feita 

diariamente.  Com  relação  ao  controle  do  ambiente  como  fator  para  prevenção  da  crise 

asmática  88(91,7%)  responderam  que  acham  que  o  controle  do  ambiente  domiciliar  é 

importante  para  diminuir  a  crise  de  asma  da  criança.  Conclusões:  Constatou-se  que  os 

pais/cuidadores  identificaram fatores  ambientais  do  domicílio  e  outras  causas  que  podem 

influenciar  no desencadeamento de crises de asma na criança. 
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