
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

KARINA MACHADO SIQUEIRA 

 

 

 

 

 

 

A ESSÊNCIA DO CUIDADO À CRIANÇA COM ASMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2014 



 

 

 

                                                                                                                             

TERMO DE CIÊNCIA E DE AUTORIZAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR AS TESES E 
DISSERTAÇÕES ELETRÔNICAS (TEDE) NA BIBLIOTECA DIGITAL DA UFG 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de Goiás (UFG) a disponibilizar, 

gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, 
de acordo com a Lei nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, impressão e/ou 
download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. 

 
 1. Identificação do material bibliográfico:        [  ] Dissertação         [ x ] Tese 
  
 2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Karina Machado Siqueira 

E-mail: karinams.fen@gmail.com 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ x ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor Universidade Federal de Goiás 

Agência de fomento:  Sigla:  

País: Brasil UF: GO CNPJ:  

Título: A essência do cuidado à criança com asma 

 

Palavras-chave: cuidado da criança; enfermagem pediátrica; asma; família; relações familiares. 

Título em outra língua: The essence of care of children with asthma. 

 

Palavras-chave em outra língua: child care; pediatric nursing; asthma; family; family relations. 

 

Área de concentração: A Enfermagem no Cuidado à Saúde Humana 

Data defesa: (dd/mm/aaaa) 02/07/2014           

Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de 
Goiás 

Orientador (a): Profa. Dra. Maria Alves Barbosa 

E-mail: maria.malves@gmail.com 

Co-orientador (a):*  

E-mail:  

*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 
 
3. Informações de acesso ao documento:  
 
Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM          [   ] NÃO1 
 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em 
formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que os arquivos contendo 
eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua disponibilização, receberão procedimentos de segurança, 
criptografia (para não permitir cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do 
Acrobat.  

 
 
________________________________________             Data: ____ / ____ / _____ 
               Assinatura do (a) autor (a) 

                                                           

1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo suscita justificativa junto à 
coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o período de embargo.  
 
 

mailto:karinams.fen@gmail.com


 

 

 

KARINA MACHADO SIQUEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESSÊNCIA DO CUIDADO À CRIANÇA COM ASMA  

 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem da 

Faculdade de Enfermagem da Universidade 

Federal de Goiás, para obtenção do título de 

Doutor em Enfermagem. 

 

 

 

 

Área de Concentração: A Enfermagem no Cuidado à Saúde Humana. 

Linha de Pesquisa: Integralidade do Cuidar em Saúde e Enfermagem 

Orientadora: Profª. Drª. Maria Alves Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG 

 

 

S618e 

 

 

 

 

 

 

 

Siqueira, Karina Machado. 

A essência do cuidado à criança com asma [manuscrito]  / 

Karina Machado Siqueira. - 2014. 

130 f. : il. 

 

Orientador: Profª. Drª. Maria Alves Barbosa. 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Goiás, 

Faculdade de Enfermagem, 2014. 

       Bibliografia. 

       Inclui listas de ilustrações, abreviaturas e siglas. 

       Apêndices e anexo. 

 

1. Asma - Tratamento 2. Asma em criança. I. Título. 

 

                                                            CDU – 616.248-053.2 

 

 

 

 



 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
KARINA MACHADO SIQUEIRA 

 
 
 

A ESSÊNCIA DO CUIDADO À CRIANÇA COM ASMA  

 
Tese de Doutorado apresentada ao Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem da 
Faculdade de Enfermagem da Universidade 
Federal de Goiás para obtenção do título de 
Doutor em Enfermagem.  

 

Aprovada em 02 de julho de 2014.  
 

 
  

Professora Doutora Maria Alves Barbosa – Presidente da Banca  
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Goiás 

 
 

Professora Doutora Maria de Fátima Teixeira Barreto – Membro Efetivo 
 Externo ao Programa - Faculdade de Educação – Universidade Federal de Goiás 

 
 

Professora Doutora Thaíla Corrêa Castral – Membro Efetivo 
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Goiás 

 
 

Professora Doutora Maria Aparecida Vieira – Membro Efetivo 
Externo ao Programa - Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

 
 

Professora Doutora Ana Karina Marques Salge  – Membro Efetivo 
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Goiás 

 
 

Professora Doutora Lusmaia Damaceno Camargo Costa – Membro Suplente, 
Externo ao Programa - Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Goiás 

 
 

Professora Doutora Lourdes Maria Silva Andraus - Membro Suplente Externo 
Faculdade de Enfermagem – Universidade Federal de Goiás – Profa. Aposentada 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA  

 

Às crianças com asma, que no convívio 

com a doença crônica, conseguem 

ressignificar o seu existir e nos dão 

grandes lições de vida. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS  

 

A Deus, por me guardar, guiar e conceder tantas oportunidades de aprendizado nesta vida. 

Às famílias das crianças com asma, que me receberam em suas casas e foram essenciais 

para a construção deste estudo. 

Ao Hugo, meu companheiro, por seu amor e incentivo. Ter alguém com quem contar faz muita 

diferença na vida. 

Aos meus familiares, em especial meu pai, Braz, e meus irmãos, Daniel e Wanderley, que 

compreenderam minha ausência em alguns momentos e, de diferentes formas, me motivaram 

a prosseguir.  

À minha mãe, Sônia, que apesar de sua ausência física, se fez presente em muitos momentos, 

me lembrando sempre da importância de discernir entre o essencial e o efêmero. 

À minha orientadora, Profª. Dra. Maria Alves, por sua confiança, carinho e oportunidade de 

trabalharmos juntas. Certamente aprendi muito neste convívio desde a minha graduação e 

sou grata por seus ensinamentos. 

À banca examinadora, Dra. Maria de Fátima T. Barreto, Dra. Maria Aparecida Vieira, Dra. 

Thaíla C. Castral, Dra. Ana Karina M. Salge, Dra. Lusmaia D. Camargo Costa e Dra. Lourdes 

Maria S. Andraus, pela disponibilidade em participar da avaliação deste trabalho e contribuir 

para o seu aprimoramento.  

À Profª. Dra. Magali Boemer, que fez toda a diferença em meu caminhar acadêmico, me 

aproximou da fenomenologia e me fez sentir capaz. Também agradeço a você e à Tauana 

Boemer pela qualidade empreendida na revisão final do trabalho.  

Aos membros do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia – NEPEFE, pela 

oportunidade de conviver e aprender com vocês nos últimos sete anos. 

Às alunas e ex-alunas que colaboraram para o projeto de extensão “Aprendendo a Conviver 

com a Asma” e atividades do Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, Adolescente e Criança 

– GESMAC. Em especial, meus agradecimentos à Isabela Fernandes, Camila Silva e Juliane 

Ortiz, que colaboraram para a construção deste trabalho.  

Aos profissionais do Hospital das Clínicas da UFG, em especial àqueles que trabalham 

comigo no ambulatório de Pediatria e Clínica Pediátrica. 

À Profª. Dra. Lizete Malagoni A. C. Oliveira, especialmente por sua colaboração no exame de 

qualificação. 

À Profª. Dra. Denize Bouttelet Munari, por sua generosidade e pelos conhecimentos 

compartilhados em momentos cruciais para a construção deste trabalho. 

 

Às minhas colegas de disciplinas da graduação e amigas, Profas. Ana Karina Salge, Thaíla 

Castral, Ruth Minamisava, Jacqueline Leão e Lucimeire Lemos, pela solidariedade em dividir 



 

 

 

comigo algumas atividades, contribuindo para que eu pudesse me dedicar um pouco mais ao 

doutorado. 

Às amigas e colegas da FEN, Profas. Janaína Valadares e Flaviana Vieira, pelo 

companheirismo e carinho. E também à querida Ivana Guimarães, pelas palavras de incentivo 

e amizade. 

Às colegas do Doutorado, Bárbara Rocha, Jacqueline Leão, Selma Montefusco, Mary Lopes, 

Grécia Pessoni e Sergiane Bisinoto, que compartilharam comigo alguns momentos de tensão, 

mas também muitas alegrias no decorrer de nossa trajetória. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, em especial, Dra. Sheila 

Araújo Teles, Dra. Anaclara Ferreira Veiga Tipple e Dr. Marcelo Medeiros, que estiveram na 

coordenação. Agradeço também aos técnicos administrativos e bolsistas, em especial, 

Izabete Ataíde e Luana Vieira.  

Aos demais colegas, professores e técnicos administrativos da Faculdade de Enfermagem, 

bem como, aos meus alunos de graduação que, de diversas maneiras, colaboraram para 

minha dedicação ao doutorado.  

 

A todos vocês, o meu sincero, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  

 

RESUMO  

ABSTRACT  

RESUMEN  

 

1. O INTERESSE PELO TEMA ............................................................................ 15 

2. INTRODUZINDO A TEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO ..................................... 19 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................... 23 

4. REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................ 24 

4.1 Considerações gerais sobre a asma .............................................................. 24 

4.2 O cuidado centrado na criança com asma e sua família ............................... 30 

5. REFERENCIAL TEÓRICO- METODOLÓGICO .............................................. 41 

6. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA .................................................................... 47 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................ 58 

7.1 Artigo 1 ............................................................................................................ 59 

7.2 Artigo 2 ............................................................................................................ 78 

7.3 Artigo 3 ............................................................................................................ 94 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................. 109 

REFERÊNCIAS .................................................................................................... 113 

APÊNDICE A ........................................................................................................ 121 

APÊNDICE B ........................................................................................................ 124 

APÊNDICE C ........................................................................................................ 126 

ANEXO 1 .............................................................................................................. 128 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1: Composição das categorias temáticas que contribuíram para compreensão 

do fenômeno A essência do cuidado à criança com asma ..........................................53 

Figura 2: Genograma e ecomapa da Família 1........................................................121 

Figura 3: Genograma e ecomapa da Família 2 ........................................................121 

Figura 4: Genograma e ecomapa da Família 3........................................................122 

Figura 5: Genograma e ecomapa da Família 4........................................................122 

Figura 6: Genograma e ecomapa da Família 5........................................................123 

 

Quadro 1: Trechos de descrições e unidades de significado que convergiram para a 

categoria temática Ser-com a criança com asma, segundo os passos propostos pelo 

Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado ................................................54 

Quadro 2: Trechos de descrições e unidades de significado que convergiram para a 

categoria temática O cuidado familiar à criança com asma, segundo os passos 

propostos pelo Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado ........................55 

Quadro 3: Trechos de descrições e unidades de significado que convergiram para a 

categoria temática Ser-criança com asma: particularidades e restrições, segundo os 

passos propostos pelo Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado ...........57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Caracterização das famílias das crianças com asma, segundo os familiares 

participantes, idade e sexo da criança, classificação da gravidade e nível de controle 

da asma da criança. ..................................................................................................64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AIDPI - Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância  

ASBAI - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia 

CNS - Conselho Nacional de Saúde 

ESF - Estratégia Saúde da Família 

FEN - Faculdade de Enfermagem  

GESMAC – Grupo de Estudos em Saúde da Mulher, Adolescente e Criança 

GINA - Global Initiative for Asthma 

HC/UFG – Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

ISAAC – International Study of Asthma and Alergies in Childhood 

NEPEFE – Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PNCA - Plano Nacional de Controle da Asma  

SUS - Sistema Único de Saúde 

SBCM – Sociedade Brasileira de Clínica Médica 

SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria 

SBPT - Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia  

UFG - Universidade Federal de Goiás  

WHO - World Health Organization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 
 
Dentre as doenças crônicas que acometem a saúde infantil, a asma merece destaque 
especial devido à sua alta prevalência e impacto que pode provocar na vida da 
criança. Considerando sua complexidade, o cuidado à criança com asma deve ser 
compartilhado entre a família e uma equipe de profissionais de saúde capacitada para 
esse fim. Este estudo teve como propósito desvelar facetas da essência deste 
cuidado, segundo as percepções e vivências das crianças e suas famílias. Por 
valorizar a experiência consciente das pessoas, a fenomenologia foi escolhida 
enquanto referencial teórico e metodológico. Por meio dessa abordagem, foi possível 
lançar luz ao que é essencial no cuidado a essas crianças e avançar na elucidação 
desse fenômeno, partindo de sua estrutura intencional. O cuidado foi tomado 
enquanto eixo central das discussões e, nesse sentido, tornou-se oportuno recorrer 
ao pensamento de Martin Heidegger, com o intuito de ampliar possibilidades de 
compreensão e discutir algumas questões que convergem para a fenomenologia do 
cuidar. Participaram da pesquisa cinco famílias de crianças com asma moderada ou 
grave, com idade entre sete e dez anos, acompanhadas em um ambulatório 
especializado em asma infantil, localizado em Goiânia-GO. A coleta de dados ocorreu 
entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, durante visitas domiciliares. Inicialmente 
foram elaborados genogramas e ecomapas que representavam as famílias e, em 
seguida, foram realizadas entrevistas com as crianças e familiares presentes, 
apontados como partícipes do cuidado. As descrições expressas foram analisadas 
segundo o Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado. A estrutura invariante 
do fenômeno direcionou-se para três grandes temas: Ser-com a criança com asma; O 
cuidado familiar à criança com asma; Ser-criança com asma: particularidades e 
restrições. A análise dos dados agregou aspectos relevantes para a compreensão da 
essência do cuidado à criança com asma e foi apresentada sob forma de artigos. A 
construção conjunta dos genogramas e ecomapas favoreceu a aproximação com as 
famílias e facilitou a condução das entrevistas segundo o método fenomenológico. Os 
resultados possibilitaram compreender que, nas relações estabelecidas com a 
criança, os membros da unidade familiar, os serviços de saúde e as instituições 
religiosas destacaram-se enquanto fontes de apoio para o cuidado. A escola 
apresentou-se como espaço de relevância, onde encontraram apoio, mas também 
vivenciaram situações de constrangimento e exclusão. Os familiares descreveram 
suas angústias, medos e dificuldades, especialmente durante as crises asmáticas. 
Destacaram as particularidades e restrições impostas na vida da criança e no 
ambiente familiar e descreveram atitudes de proteção. Emergiu a dificuldade das 
crianças em lidarem com alguns medos, frustrações e constrangimentos relacionados 
à doença e ao tratamento, mas também ficaram claras suas potencialidades e as de 
seus familiares para assumirem o cuidado de forma mais autônoma e efetiva. O 
estudo revelou que o conhecimento sobre as experiências das famílias oferece 
importantes subsídios para os profissionais de saúde que atuam no contexto da asma 
infantil e pode colaborar para melhor compreensão das intervenções propostas, 
favorecendo novas estratégias de atenção.  
 
Palavras-chave: Cuidado da criança; enfermagem pediátrica; asma; família; relações 
familiares.  

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Among the chronic diseases that affect children's health, asthma deserves special 
mention because of its high prevalence and the impact it can have on a child's life. 
Given its complexity, the care of children with asthma should be shared between the 
family and a team of health professionals trained for this purpose. This study aimed to 
unveil facets of the essence of this care, according to the perceptions and experiences 
of children and their families. For value conscious experience of people, the 
phenomenology was chosen as theoretical and methodological referential. Through 
this approach, was possible to shed light to what is essential in the care of these 
children and advance in the elucidation of this phenomenon, from its intentional 
structure. The care was taken as the centerpiece of discussions and, accordingly, 
became appropriate appeal to think of Martin Heidegger, in order to enlarge the 
possibilities of understanding and discuss some issues that converge to the 
phenomenology of care. Participated in the survey five families of children with 
moderate or severe asthma, aged between seven and ten years, attending in a 
outpatient clinic specializing in childhood asthma, located in Goiânia-GO. Data 
collection occurred during home visits between September 2013 and January 2014. 
Initially were elaborated genograms and ecomaps representing families and, then, 
were made interviews with children and family, mentioned as participants in care. 
Descriptions expressed were analyzed according to the Method of Qualitative Analysis 
of Situated Phenomenon. The invariant structure of the phenomenon directed to three 
major themes: Being with a child with asthma; The family care to children with asthma; 
Be children with asthma: particularities and restrictions. Data analysis aggregated 
relevant aspects for the understanding of the essence of the care of children with 
asthma and were presented in the form of articles. The joint construction of genograms 
and ecomaps favored the approximation with families and facilitated the conduct of 
interviews according to the phenomenological method. The results enabled us to 
understand that the established relationships with the child, the members of the family 
unit, health services and religious institutions stood out as sources of support for care. 
The school was presented as a space of relevance, which found support, but also 
experienced situations of embarrassment and exclusion. Family members described 
their anxieties, fears and difficulties, especially during asthma attacks. Highlighted 
particularities and restrictions in the lives of children and in family environment, and 
described attitudes of protection. Emerged the difficulty of children in dealing with some 
fears, frustrations and constraints related to the disease and treatment, but also 
became clear their strengths and their families’ strengths to take care of more 
autonomous and effectively way. The study revealed that knowledge about the 
experiences of families provides important information for health professionals that 
work within the context of childhood asthma and may contribute to better 
understanding of the proposed interventions, promoting new strategies of attention. 

Keywords: Child care; asthma; family; family relations. 

 
 
 
 
 



 

 

 

RESUMEN 
 

Entre las enfermedades crónicas que afectan la salud de los niños, el asma merece 
una mención especial debido a su alta prevalencia y el impacto que puede provocar 
en la vida del niño. Dada su complejidad, el cuidado de los niños con asma debe ser 
compartido entre la familia y un equipo de profesionales de salud capacitado para este 
fin. Este estudio tuvo como objetivo mostrar las facetas de la esencia de este tipo de 
cuidado, de acuerdo con las percepciones y experiencias de los niños y sus familias. 
Por valorar la experiencia consciente de la personas, la fenomenología he sido elegida 
como marco teórico y metodológico. A través de este enfoque, he sido posible arrojar 
luz a lo que es esencial en el cuidado de estos niños y avanzar en el esclarecimiento 
de este fenómeno, a partir de su estructura intencional. El cuidado he sido tomado 
como pieza central de los debates y, en eso sentido, se convirtió oportuno recorrer al 
pensamiento de Martin Heidegger, con el fin de ampliar posibilidades de comprensión 
y discutir algunos temas que convergen a la fenomenología del cuidado. Participaron 
de la pesquisa cinco familias de niños con asma moderada o grave, con edades entre 
siete y diez años, asistidas en una clínica especializada en asma infantil, situado en 
Goiânia-GO. La recolección de datos ocurrió entre septiembre de 2013 y enero de 
2014, durante las visitas domiciliarias. Inicialmente fueron elaborados genogramas y 
ecomapas que representaban las familias y, en seguida, fueron realizadas entrevistas 
con los niños y con la familia, vistos como participantes en el cuidado. Las 
descripciones expresas fueron analizadas según el Método de Análisis Cualitativo del 
Fenómeno Situado. La estructura invariante del fenómeno he sido dirigida para tres 
temas principales: Ser-con el niño con asma; El cuidado familiar de niños con asma; 
Ser-niño con asma: particularidades e restricciones. El análisis de los datos agregaran 
aspectos relevantes para la comprensión de la esencia del cuidado a los niños con 
asma y fueron presentados en forma de artículos. La construcción conjunta del 
genograma y ecomapas favoreció la aproximación con las familias y facilitó la 
conducción de las entrevistas según el método fenomenológico. Los resultados he 
posibilitado comprehender que, en las relaciones establecidas con el niño, los 
miembros de la unidad familiar, los servicios de salud y las instituciones religiosas se 
destacaron como fuentes de apoyo para el cuidado. La escuela se presenta como un 
espacio de relevancia, donde encuentran apoyo, pero también vivieron situaciones de 
vergüenza y exclusión. Los familiares describieron sus angustias, miedos y 
dificultades, sobre todo durante los ataques de asma. Destacaran las particularidades 
y restricciones impuestas en la vida de los niños y en el ambiente familiar y 
describieron actitudes de protección. Surgió la dificultad de los niños para hacer frente 
a algunos miedos, frustraciones y limitaciones relacionadas a la enfermedad y el 
tratamiento, pero también se tornaran claros sus puntos fuertes y los de sus familias 
para asumir el cuidado de forma más autónoma y eficaz. El estudio reveló que el 
conocimiento sobre las experiencias de las familias proporciona información 
importante para los profesionales de salud que trabajan en el contexto de asma en 
niños y pueden contribuir para una mejor comprensión de las intervenciones 
propuestas, favoreciendo la promoción de nuevas estrategias de cuidado. 

Palabras clave: Cuidado del niño; asma; familia; relaciones familiares.
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1. O INTERESSE PELO TEMA 

Meu interesse em desenvolver este estudo surgiu após aproximação a 

crianças com doenças crônicas, as quais vivenciam situações que, em muitos casos, 

requerem um incessante acompanhamento e vigilância de seu estado de saúde. A 

doença crônica pode comprometer o crescimento da criança, seu desenvolvimento 

psicossocial, autoestima e realização pessoal, além de, possivelmente, repercutir em 

aspectos relacionados à sua autonomia e emancipação. 

As experiências com crianças durante as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, desenvolvidas na condição de professora da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) e pesquisadora do Grupo de Estudos em 

Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (GESMAC), têm me proporcionado 

oportunidades de apreender particularidades do universo infantil, bem como 

compreender aspectos importantes da complexidade que envolve o cuidar no contexto 

da pediatria.  

Em diversas ocasiões, pude me aproximar desse universo e, ao lado de outros 

pesquisadores e alunos de graduação, tive a oportunidade de refletir, desenvolver 

pesquisas e conhecer algumas situações em que a criança, a família e os profissionais 

de saúde compartilham vivências relacionadas ao adoecimento por condições 

crônicas, especialmente o câncer e a asma.  

No que diz respeito às crianças com câncer, estudos desenvolvidos segundo 

o referencial fenomenológico de investigação colaboraram para ampliar o meu 

conhecimento sobre as particularidades que envolvem o adoecer dessas crianças e o 

tratamento a que foram submetidas, com base nas perspectivas de suas mães e de 

profissionais de enfermagem (OLIVEIRA et al. 2010; SANTOS et al., 2011; TEIXEIRA 

et al., 2012). Ao utilizar a fenomenologia como referencial teórico e metodológico 

nesses estudos, pude melhor compreender a complexidade do adoecimento de 

crianças por doenças crônicas e as repercussões em suas famílias.  

Dentre as condições crônicas que acometem a saúde infantil, faço destaque 

especial para a asma. Desde o ano de 2008, tenho me envolvido na condução do 

projeto de extensão “Aprendendo a conviver com a asma”, cujas atividades são 

desenvolvidas em um ambulatório de referência para o tratamento da asma infantil 

em Goiânia-GO. Além das ações de extensão que caracterizam o referido projeto, 

tenho agregado atividades de ensino e pesquisa, o que tem colaborado para um 
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melhor entendimento acerca dos diversos aspectos que envolvem a atenção às 

crianças com asma. 

Ao compartilhar o cuidado dessas crianças junto aos seus familiares e outros 

membros de uma equipe multiprofissional em ambulatório especializado em asma 

infantil, pude perceber melhor a singularidade de cada criança e família, refletida em 

suas diferentes restrições, dificuldades, potencialidades, fragilidades, estratégias 

empreendidas e superações. Tem sido muito interessante e desafiador captar essas 

diferenças e aprender a valorizá-las no contexto da atenção multiprofissional. 

Com base em minhas experiências no referido ambulatório, bem como em 

reflexões sobre o autêntico sentido do cuidado, e considerando ainda as inquietações 

relacionadas à participação e autonomia da família no contexto da atenção à criança 

com asma, propus as seguintes questões para este estudo: 

 Como as famílias das crianças com asma se organizam e se 

relacionam? Como essa organização afeta o cuidado à criança? 

 Como se dão as experiências de cuidado ou modos de cuidar das 

famílias junto às crianças com asma? 

 Como essas famílias se percebem enquanto cuidadoras e como 

percebem as crianças com asma? 

Essas perguntas só poderiam ser respondidas por meio de um método de 

investigação que permitisse ir além das aparências, das discussões empreendidas em 

relação ao cuidar de crianças com asma e suas famílias e, por isso, a fenomenologia 

foi tomada enquanto referencial teórico-metodológico deste estudo.  

Minha primeira aproximação com a fenomenologia ocorreu durante o 

mestrado, finalizado no ano de 2006, quando pude conhecer as bases teóricas que 

fundamentam o método fenomenológico de pesquisa. Em seguida, passei a integrar 

o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia da UFG (NEPEFE), onde pude 

aprimorar conhecimentos acerca da fenomenologia enquanto movimento filosófico e 

método, especialmente por meio de participação em grupos de estudos, atividades de 

extensão, eventos voltados para essa temática e aproximação com pesquisadores 

envolvidos no estudo desse referencial. 

Trazer a fenomenologia para minha prática pedagógica e científica tem me 

possibilitado novas formas de pensar as realidades encontradas em meu mundo-vida 

e me permitido repensar atitudes e posturas, abrindo perspectivas para encontrar 
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novos sentidos para o meu agir, especialmente no que diz respeito ao ensino e a 

pesquisa no contexto da enfermagem pediátrica. 

No presente estudo, a fenomenologia foi fundamental para conferir visibilidade 

ao que é vivenciado pelas crianças com asma e suas famílias, justamente porque 

possibilitou um olhar mais atentivo às suas experiências e formas de empreender o 

cuidado.   

Exponho, no primeiro capítulo, as questões que permearam esta investigação, 

mas, na sequência, no segundo capítulo, o leitor encontrará alguns aspectos 

introdutórios da temática do estudo, bem como sua relevância e objetivo.  

A revisão da literatura, apresentada no terceiro capítulo, está dividida em dois 

tópicos. No primeiro, constam algumas considerações gerais sobre a asma, incluindo 

aspectos conceituais, epidemiológicos e clínicos da doença, bem como questões 

relacionadas ao diagnóstico e tratamento. Nesta parte, também estão citadas algumas 

recomendações internacionais e políticas públicas nacionais para o controle da asma. 

No segundo tópico da revisão da literatura, são abordados diversos aspectos 

que envolvem o cuidado à criança com asma e sua família. Faço uma introdução à 

temática do cuidado, referindo-me ao seu sentido ontológico e ressaltando as 

particuralidades do cuidado voltado para famílias, incluindo o uso de ferramentas de 

abordagem familiar na prática clínica, ensino e pesquisa. Em seguida, procuro enfocar 

as reflexões para o contexto da atenção à criança, com destaque para aquelas com 

doenças crônicas. Ao final deste capítulo, apresentarei algumas especificidades do 

cuidado voltado para as crianças com asma, os enfrentamentos das famílias e as 

repercussões de ações terapêuticas e educativas. 

O referencial teórico, abordando brevemente alguns conceitos gerais da 

fenomenologia e, especialmente, alguns aspectos relacionados ao cuidado, tomado 

como foco central deste estudo, encontra-se no quarto capítulo. Em seguida, mostro 

a trajetória metodológica da pesquisa no capítulo cinco, com a descrição dos 

participantes do estudo, os critérios para inclusão, o local do primeiro contato com os 

participantes, os detalhes da coleta de dados, aspectos éticos e análise dos dados. 

Os resultados e discussão deste trabalho, no formato de três artigos, 

compõem o sexto capítulo. No primeiro artigo, intitulado Ser-com a criança com asma: 

compreensões com base no uso de genogramas e ecomapas, são apresentadas as 

estruturas, padrões de relacionamento e sistemas de apoio descritos pelas famílias, 
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com enfoque no mundo das relações vivenciado pelas crianças com asma. Discuto 

como o uso de genogramas e ecomapas pode ser oportuno para a compreensão da 

realidade familiar, colaborando para uma maior aproximação entre pesquisadores e 

familiares no desenvolver da pesquisa qualitativa fenomenológica com famílias.  

No artigo intitulado O cuidado familiar à criança com asma: suas angústias, 

dificuldades e modos de enfrentamento, abordo os aspectos essenciais das 

experiências de cuidado de familiares de crianças com asma, com base nos relatos 

de suas percepções e vivências. Na discussão deste artigo, faço uma aproximação 

ao referencial fenomenológico de cuidado que, segundo a perspectiva heideggeriana, 

é entendido como solicitude antecipadora, que remete o outro para sua 

responsabilidade e o liberta para o seu cuidado.  

 No terceiro artigo, intitulado Ser-criança com asma: assumindo suas 

particularidades e lidando com restrições, faço uma descrição sobre como as famílias 

e crianças se percebem no convívio com a asma e como ocorrem algumas ações de 

cuidado. Há um foco maior nas restrições impostas pela doença na vida da criança e 

suas influências no Ser-criança. Discuto a importância da participação ativa da criança 

no processo saúde-doença, ressaltando suas potencialidades de colaboração.  
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2. INTRODUZINDO A TEMÁTICA DE INVESTIGAÇÃO 

Diante do acometimento do estado de saúde de crianças com condições 

crônicas, as famílias costumam vivenciar muitas dificuldades que as obrigam a 

ressignificá-las para fazer frente à demanda de cuidados imposta pela situação. Isso 

exige adaptação e reorganização interna e do ambiente, buscando minimizar os 

prejuízos provocados pela enfermidade na vida da criança e manter ou restabelecer 

o equilíbrio das relações familiares.  

A família necessita se reorganizar diante da condição crônica de saúde, 

alterando sua rotina e reestruturando as relações entre seus membros de modo a 

atender às demandas de cuidado da criança (OLIVEIRA et al., 2010; BALTOR; 

DUPAS, 2013; SANTOS et al., 2013). Assim, adota diferentes formas de lidar com as 

dificuldades e crises; para tanto, utiliza mecanismos internos, agregados ao núcleo 

familiar, atenção prestada por profissionais de saúde e por outras famílias em situação 

semelhante e até apoio de equipamentos sociais, como as instituições religiosas, 

centros comunitários e organizações não governamentais (BELTRÃO et al.,2007; 

NÓBREGA et al., 2010; ALLEN; MARSHALL, 2010; PIZZIGNACCO; MELLO; LIMA, 

2011; BOLLA et al., 2013). 

No entanto, em muitas situações, a família pode apresentar dificuldades em 

compreender suas possibilidades de cuidado à criança, os padrões de interação que 

se estabelecem entre seus membros, as potencialidades internas ao núcleo familiar e 

as repercussões decorrentes da doença crônica. Além disso, os profissionais de 

saúde envolvidos na atenção à criança e sua família desconhecem, muitas vezes, 

como se dão os modos de cuidar no contexto familiar e, assim, não conseguem 

reconhecer formas de valorizar o papel da família, estabelecer relações efetivas com 

seus membros e empreender estratégias eficazes para o cuidado. 

É imprescindível que os profissionais tenham uma visão mais ampliada sobre 

todo o processo que envolve o cuidado à criança com doença crônica e incorporem 

um pensar e agir mais reflexivos junto à ela e sua família. Entendo que, para que não 

acabemos por retroceder no verdadeiro entendimento do cuidar, caindo na armadilha 

da prestação e do recebimento da assistência, a criança e sua família devem ser vistas 

como agentes ou sujeitos autônomos do processo saúde-doença e não somente 

enquanto usuários passivos dos serviços prestados por profissionais de saúde. 
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O cuidado é tomado enquanto temática central deste estudo e entendido de 

uma forma mais ampliada, que ultrapassa o seu sentido ôntico, ou seja, os aspectos 

técnicos e as ações que se configuram como assistência ou prestação de cuidados. 

Pretendo me orientar pelo sentido de cuidado referenciado por Martin Heidegger 

(1889-1976), em sua obra Ser e Tempo, publicada em 1927. Para esse filósofo, o 

cuidado tem um sentido ontológico enquanto pré-ocupação, diz respeito à condição 

originária do Ser, que se antecede aos atos, se antecipa a toda atitude ou situação. 

Trata-se de uma condição existencial que se refere à possibilidade de cuidado com a 

vida, de zelo ou dedicação (HEIDEGGER, 2005). 

O trabalho com famílias de crianças com doenças crônicas requer, de cada 

profissional de saúde, uma postura atentiva, aproximação e entendimento sobre como 

se dão as relações entre seus membros, além de atenção às demandas de cada 

núcleo familiar, às suas capacidades de enfrentamento e aos equipamentos sociais 

disponíveis. 

Nesse sentido, percebe-se a importância da integralidade do cuidado no 

contexto da atenção às crianças com doenças crônicas e suas famílias. Implementar 

estratégias inovadoras, que considerem os pressupostos de uma atenção integral e 

estejam centradas na criança e sua família, valorizando suas demandas e interesses, 

torna-se o desafio da prática diária dos profissionais envolvidos nesse cuidar 

(ANDRAUS et al., 2007; PIZZIGNACCO; MELLO; LIMA, 2011; SANTOS et al., 2011; 

MELO; SOUZA; PAULA, 2013). 

Ao tratar da integralidade do cuidado em relação ao outro, é importante 

resgatar o sentido heideggeriano de cuidar que vai além da ocupação e se configura 

como solicitude. “Em sendo no mundo, a partir da solicitude, nós já somos sempre 

com os outros. O cuidado já sempre nos colocou numa comunhão e comunicação 

que, antes de se dar no nível do falar e do agir, já se dá no nível do ser” (FERNANDES, 

2011, p. 25). No entanto, em nosso cotidiano, na condição de profissionais de saúde, 

muitas vezes nos ocupamos de nossos afazeres e nos dispersamos no mundo dessas 

ocupações, perdendo o verdadeiro sentido do cuidado de nós mesmos e com os 

outros. 

No cuidado com as crianças que possuem alguma doença crônica e suas 

famílias, este resgate de sentido é essencial. As possibilidades de relações entre 

crianças, familiares e profissionais de saúde se configuram em sentidos que vão 



21 

 

 

desde a indiferença e negligência, até atitudes doadoras e emancipadoras em relação 

ao outro.  

Dentre as doenças crônicas que podem acometer a saúde infantil, a asma 

merece um destaque especial. Trata-se uma doença de alta prevalência na infância, 

que pode trazer repercussões significativas no que se refere aos aspectos biológicos, 

mas também influencia nos componentes psíquicos e sociais, podendo estar 

relacionada a experiências difíceis, permeadas por sofrimento, dor e, até mesmo, 

ameaça de morte (BORBAet al., 2009; SALOMÃO JÚNIOR et al., 2008). 

Por se tratar de doença crônica, que muitas vezes provoca restrições 

importantes na vida da criança e no desenvolvimento infantil, especialmente em 

situações de difícil controle das crises, seu tratamento deve ser visto como algo a ser 

desenvolvido em longo prazo e o cuidado compartilhado entre a família e uma equipe 

multiprofissional capacitada para esse fim.  

A valorização da família no contexto da atenção às crianças asmáticas 

certamente configura uma ação que colabora para a qualidade do trabalho 

empreendido pelos profissionais de saúde que atuam nessa área. Essa prerrogativa 

baseia-se em recomendações e diversos estudos já desenvolvidos com famílias de 

crianças portadoras de doenças crônicas, incluindo aquelas acometidas por asma 

(PINTO et al., 2010; INSTITUTE FOR FAMILY-CENTERED CARE, 2008; DEIS et al., 

2010; CHAREPE et al., 2011).  

Nesse sentido, é relevante o conhecimento acerca das percepções dos 

familiares sobre o cuidado de crianças com asma, buscando evidenciar como se dão 

as relações, os modos de cuidar, incluindo suas dificuldades e potencialidades no 

enfrentamento da situação de doença crônica vivenciada pela criança, assim como as 

repercussões dessa condição na dinâmica familiar.  

A proposta de compreensão do que se desvela enquanto essencial no 

cuidado familiar de crianças com asma, sob a ótica do referencial fenomenológico de 

cuidado, propõe ultrapassar as aparências, as ações que frequentemente se mostram 

no contexto da atenção à criança com doença crônica. A fenomenologia nos possibilita 

“deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de 

si mesmo” (HEIDEGGER, 2005, p.65). A pretensão foi, portanto, uma aproximação às 

experiências das famílias enquanto vivências, compreendendo suas preocupações, 

seus modos autênticos de ser e de cuidar.  
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A discussão sobre o cuidado empreendido por famílias de crianças com asma, 

utilizando o referencial teórico-metodológico da fenomenologia e ferramentas de 

abordagem familiar nesse processo de aproximação do fenômeno, ampliou as 

possibilidades de reflexão e compreensão acerca das vivências, dos processos 

familiares desenvolvidos e das subjetividades que envolvem os modos de cuidar 

dessas crianças no contexto familiar.  

Além disso, as contribuições desta investigação relacionam-se ao melhor 

entendimento sobre as intervenções propostas às crianças com asma e seus 

familiares, possibilitando assim subsidiar o estabelecimento de novas estratégias de 

atenção. Este estudo poderá ainda oferecer contribuições não somente para a 

instituição de saúde onde foi desenvolvido, mas, também, para outros serviços 

envolvidos na rede de atenção voltada para o controle da asma, o que amplia suas 

possibilidades de impacto. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo geral 

Desvelar facetas da essência do cuidado às crianças com asma, segundo as 

percepções e vivências das crianças e suas famílias. 

 

3.2. Objetivos específicos 

a ) Compreender, por meio de ferramentas de abordagem familiar e percepções de 

crianças e familiares, a estrutura das famílias, padrões de relacionamentos e 

sistemas de apoio relacionados ao cuidado às crianças com asma. 

b ) Conhecer as experiências de cuidado às crianças com asma por meio das 

vivências descritas por seus familiares. 

c ) Descrever como as crianças com asma se percebem e são percebidas por seus 

familiares no convívio com a doença e durante as ações de cuidado. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Considerações gerais sobre a asma 

A asma é uma doença crônica que provoca inflamação das vias aéreas e 

caracteriza-se por hiperresponsividade dessas vias e limitação ao fluxo aéreo, levando 

à ocorrência de episódios de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse, 

especialmente à noite ou no início da manhã. As crises ou exacerbações da asma são 

episódicas e reversíveis, porém a inflamação das vias aéreas está cronicamente 

presente, mesmo que a pessoa não refira sintomas (GLOBAL INICIATIVE FOR 

ASTHMA – GINA, 2012). 

Para compreender os mecanismos patogênicos responsáveis pelas diferentes 

manifestações da asma, torna-se essencial identificar os fatores de risco que 

desencadeiam, intensificam e modulam a resposta inflamatória das vias aéreas e 

determinar como os processos imunológicos e biológicos produzem as alterações 

características desta doença (BUSSE; LEMANSKE, 2001). 

Apesar de a fisiopatologia ainda não estar totalmente esclarecida, o padrão 

inflamatório presente na asma é fortemente associado à hiperresponsividade das vias 

aéreas e aos sintomas. Assim como em outras afecções alérgicas, as células 

inflamatórias envolvidas ativadas são mastócitos, eosinófilos, linfócitos T, células 

dendríticas, macrófagos e neutrófilos, as quais liberam mediadores que contribuem 

para a presença dos sintomas característicos da doença. Além disso, estão também 

envolvidas na patogênese células estruturais das vias aéreas (células epiteliais, 

musculares lisas, endoteliais, nervosas, fibroblastos e miofibroblastos). Entre os 

mediadores inflamatórios identificados, estão as quimiocinas, leucotrienos, citocinas, 

histamina, óxido nítrico e prostaglandinas (GINA, 2012). 

A inflamação é cronicamente presente nas vias aéreas, as quais podem 

apresentar broncoconstrição, edema e hipersecreção de muco. Alguns fatores podem 

causar exacerbações da doença, desencadeando ou agravando os sintomas, dentre 

os quais estão os alérgenos inaláveis (como ácaros, fungos, baratas, pelos de 

animais, pólens), irritantes (tintas, perfumes, produtos de limpeza, fumaça de cigarro, 

entre outros), condições climáticas, infecções virais, exercícios físicos, fatores 

emocionais e medicamentos. Além disso, são considerados fatores de risco 
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componentes genéticos (genes que predispõem a atopia e a hiperresponsividade das 

vias aéreas), o sexo e a obesidade (PORTO, 2005; GINA, 2012).  

É importante entender a asma como um sério problema mundial de saúde, 

pois sua prevalência vem crescendo na maioria dos países, especialmente entre as 

crianças e adolescentes, acometendo cerca de 300 milhões de indivíduos em todo o 

mundo. É uma doença que gera encargos significativos em termos de custos em 

saúde, os quais aumentam proporcionalmente com a sua gravidade. Também gera 

prejuízos importantes no que se refere às perdas de produtividade, menor participação 

na vida familiar e risco de exclusão social (GINA, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA - SBPT, 2012).  

Diante da necessidade de melhor compreensão da epidemiologia global da 

asma entre crianças e adolescentes, foi realizado, em 1996, o primeiro Estudo 

Internacional de Asma e Alergias na Infância (The International Study of Asthma and 

Allergies In Childhood – ISAAC), que investigou a prevalência mundial de sintomas de 

asma, rinoconjuntivite alérgica e eczema atópico. Na fase I do ISAAC, foram 

estudados crianças de 6 a 7 anos e adolescentes de 13 a 14 anos, em 91 centros de 

38 países e 155 centros de 56 países, respectivamente. Houve variações marcantes 

na prevalência de sintomas de asma, com diferenças de até 15 vezes entre os países. 

A prevalência de sibilância, nos últimos 12 meses que antecederam o estudo, variou 

de 2,1-32,2% no grupo etário mais velho e 4,1-32,1% no mais jovem, tendo sido 

particularmente elevada em países de língua inglesa e da América Latina. O Brasil 

ficou entre os dez países onde a doença é mais prevalente e foi representado por 

centros de pesquisa nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Recife, São Paulo e 

Salvador (ISAAC, 1998a; ISAAC, 1998b). 

Decorridos dez anos, o referido estudo foi refeito, utilizando a mesma 

metodologia e, na chamada fase III, foram avaliadas as alterações ao longo do tempo. 

De um modo geral, as diferenças na prevalência de sintomas da asma diminuíram 

entre os países, sobretudo no grupo etário de 13 a 14 anos. Observou-se aumento na 

prevalência de sintomas em centros de países da África, América Latina e partes da 

Ásia, indicando que o impacto global da asma continua aumentando. Na América 

Latina, que anteriormente também apresentou taxas relativamente elevadas, a 

prevalência de sintomas da asma aumentou (0,32% ao ano). No Brasil, a prevalência 

média de sibilância na faixa etária de 6 a 7 anos foi de 22,9% e, entre 13 e 14 anos, 
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foi de 21,3%. Quanto à asma referida, a população de 6 a 7 anos apresentou 

prevalência de 6,2% e de 14,6% entre os adolescentes de 13 a 14 anos (PEARCE et 

al., 2007; SOLE et al., 2007).   

Em 2008, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD a 

prevalência de asma foi de 8,5% no Brasil e de 7,6% na Região Centro-Oeste 

(WEHRMEISTER et al., 2012). Além da prevalência, apresenta números relevantes 

no que diz respeito às hospitalizações, sendo que, em 2011, foi a quarta causa de 

internação pelo Sistema Único de Saúde - SUS (SBPT, 2012). 

Ainda no que se refere à prevalência da doença na Região Centro Oeste, em 

estudo realizado com adolescentes de 13 a 14 anos do município de Goiânia-GO, 

encontrou-se uma prevalência de 10,6% de asma diagnosticada e de 18,5% de 

sibilância nos últimos 12 meses (COSTA; CONDINO NETO, 2005). 

No que se refere aos óbitos por asma, a média de mortalidade no Brasil, entre 

1998 e 2007, foi de 1,52/100.000 habitantes. A mortalidade por asma ainda é baixa, 

porém a gravidade da doença tem sido mostrada como um dos principais fatores 

responsáveis por atendimentos nos serviços de emergência, o que causa importante 

impacto na vida do asmático, seus familiares e na sociedade em geral (SBPT, 2012). 

Apesar de raros, os óbitos por asma têm sido utilizados como eventos 

sentinela da qualidade dos serviços de saúde, justamente por ser uma doença que, 

na maioria dos casos, apresenta boa resposta ao tratamento. Somente uma menor 

parcela das mortes é causada por crises graves e fulminantes, nas quais, muitas 

vezes, não há tempo hábil para intervenções efetivas por parte dos profissionais de 

saúde (NORONHA; CAMPOS, 2002).  

Diante da relevância epidemiológica da asma no Brasil, as discussões sobre 

a atenção aos asmáticos têm sido expandidas, especialmente após o I Encontro 

Brasileiro sobre Asma, em 1993, e o I Congresso Brasileiro de Asma, em 1997. Porém, 

somente em 1999, ampliou-se o debate sobre a doença, durante o II Congresso 

Brasileiro de Asma, em Brasília. Nesse evento, propôs-se conhecer como estavam 

sendo tratados os asmáticos brasileiros nos serviços públicos de saúde, avaliar as 

experiências nacionais e internacionais com os programas de controle da asma e 

sensibilizar, com base em evidências, os responsáveis pelos serviços de saúde 

pública que assistem a asmáticos do Brasil, especialmente os casos de baixa renda 

(HOLANDA, 2000). 
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Ainda nesse contexto, em 1999, foi firmado um compromisso entre o 

Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), 

Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI), Sociedade Brasileira de 

Clínica Médica (SBCM) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e estabelecidas 

diretrizes para a criação do Plano Nacional de Controle da Asma (PNCA). A partir de 

então, diversas ações de controle e atenção à asma foram organizadas, consolidadas 

e expandidas por meio de programas; esse esforço tem gerado experiências 

acumuladas de tratamento multiprofissional bem sucedido, melhor controle da 

doença, redução de hospitalizações, da mortalidade e da procura por serviços de 

urgência (HOLANDA, 2000; CERCI NETO; FERREIRA FILHO; BUENO, 2008; 

AMARAL; PALMA; LEITE, 2012).  

Além do PNCA, outras estratégias relacionadas à área da saúde da criança, 

como a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância – AIDPI (BRASIL, 

2003) e a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil (BRASIL, 2004), referem-se à avaliação, classificação e 

tratamento da criança com asma. Nesta última, a atenção à criança com asma é citada 

como ação prioritária da linha de cuidado: doenças prevalentes na infância, sendo 

destacada a necessidade de triagem das crianças com asma em todas as 

oportunidades, bem como o tratamento e acompanhamento na atenção básica e/ou 

encaminhamento para serviços de referência (BRASIL, 2004). 

No ano de 2012, a Ação Brasil Carinhoso, que integra o Brasil sem Miséria - 

plano que visa superar a extrema pobreza em famílias brasileiras com crianças de até 

seis anos, trouxe, entre as ações voltadas para a ampliação do acesso à saúde, a 

distribuição gratuita de alguns medicamentos para o tratamento da asma (BRASIL, 

2012). A adesão ao tratamento famacológico é essencial para o controle dos sintomas 

e redução das exacerbações (SBPT, 2012). 

Com base na preocupação em assistir a população de asmáticos do 

município, assim como em atender às recomendações do PNCA, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia, em parceria com a Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás, elaborou, em junho de 2003, o Plano Municipal de 

Asma. Posteriormente, em agosto de 2005, foi elaborada uma nova versão desse 

plano, com novas diretrizes, a fim de viabilizar a efetiva concretização do programa 

denominado Catavento – Programa de Controle da Asma de Goiânia, o qual 
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estabelece estratégias de saúde para capacitação de profissionais e unidades 

básicas, incluindo as da Estratégia Saúde da Família - ESF, para o diagnóstico, 

tratamento e controle da asma. Além da atenção básica, serviços de atenção 

secundária e terciária estão diretamente envolvidos nesse programa e constituem 

referência para o tratamento de pessoas asmáticas no município (GONDIM, 2007; 

AMARAL; PALMA; LEITE, 2012).  

A abordagem terapêutica proposta no programa Catavento valoriza medidas 

de higiene e controle ambiental e o tratamento com medicações disponíveis na rede 

municipal. O objetivo do programa é classificar a gravidade da asma controlando os 

sintomas, prevenindo a limitação crônica ao fluxo aéreo, permitindo atividades 

normais, mantendo função pulmonar, evitando crises, reduzindo o uso de 

broncodilatadores para alívio, melhorando assim a qualidade de vida dos asmáticos e 

prevenindo os óbitos por asma (GONDIM, 2007).   

O reconhecimento dos principais sintomas que caracterizam a doença torna-

se primordial para que o diagnóstico de asma seja estabelecido e o plano terapêutico 

seja proposto e avaliado pela equipe que acompanha o asmático. Dispneia, tosse 

crônica, sibilância, opressão ou dor/desconforto torácico, especialmente no início da 

manhã ou no período noturno, e a melhora após o uso de medicações 

broncodilatadoras, são os principais indicativos para sustentar o diagnóstico. Já a 

classificação da gravidade e do controle da doença é feita por meio da avaliação da 

frequência de sintomas, necessidade de medicação de alívio, limitação de atividades 

físicas e intensidade da limitação ao fluxo aéreo. A asma pode ser classificada em 

intermitente ou persistente, sendo que a última pode se apresentar como leve, 

moderada ou grave (SBPT, 2012). 

Nesse sentido, é importante que a equipe multiprofissional esteja atenta aos 

sinais e sintomas relatados pelas crianças e seus familiares, bem como aos aspectos 

relativos ao controle ambiental de fatores alérgenos desencadeantes. O conhecimento 

sobre os alérgenos, que se encontram em maior quantidade no domicílio e provocam 

hipersensibilidade ao asmático, é de fundamental importância na educação sobre a 

doença e orientação sobre o controle ambiental. 

O controle ambiental no tratamento da asma refere-se às medidas adotadas 

com o intuito de minimizar ou manter o ambiente livre de alérgenos que podem 

provocar hipersensibilidade no asmático; dentre essas medidas, podem ser citados o 
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controle do tabagismo, a redução de contato com ácaros da poeira doméstica, pelos 

de animais, mofo, umidade excessiva ou falta de ventilação no domicílio, entre outros. 

Estudos referem que, na prática clínica, raramente são alcançados resultados 

satisfatórios em qualquer tratamento de alergia respiratória em que o controle 

ambiental não seja parte integrante e ativa desse processo (GINA, 2012; MELO et al., 

2005).  

Além dos aspectos relativos ao tratamento não farmacológico empreendidos 

para o controle da asma, é importante destacar as especificidades da terapêutica 

farmacológica preconizada para o tratamento da doença, especialmente a inalatória. 

Atualmente, a via inalatória é a preferencial para administração de broncodilatadores 

e anti-inflamatórios, resultando em ação terapêutica local eficaz, com uso de baixas 

doses e mínimos efeitos sistêmicos (CASTRO-RODRIGUEZ; RODRIGO, 2009).  

Muitos medicamentos indicados para o tratamento da asma estão disponíveis 

no formato de inaladores dosimetrados, também conhecidos como sprays ou 

“bombinhas”. Recomenda-se que esses inaladores sejam acoplados a um espaçador 

no momento de sua administração. Apesar de ainda serem pouco conhecidos entre a 

população e também por muitos profissionais de diferentes categorias, esses 

dispositivos podem, na maioria dos casos, substituir os nebulizadores nos serviços de 

saúde e ambiente domiciliar (CHONG NETO et al., 2005; GINA 2012). 

A opção de administrar o medicamento por meio de um inalador dosimetrado 

acoplado ao espaçador contribui para uma reversão mais rápida do broncoespasmo 

durante as crises asmáticas, tem menor evidência de efeitos colaterais sistêmicos e 

diminui o tempo de preparo e administração do medicamento, quando comparado aos 

nebulizadores (CAMARGO et al., 2012). Espaçadores estão disponíveis no mercado 

em diferentes volumes, formas e materiais (MUCHÃO; SILVA FILHO, 2010). 

Apesar da eficácia da terapêutica inalatória no controle da asma, a forma de 

apresentação dos medicamentos pode configurar uma novidade para a criança e seus 

familiares. Assim, outro aspecto importante, e que demanda investimento por parte da 

equipe multiprofissional, é a educação dessas crianças e familiares para que 

consigam reconhecer a forma correta de utilizar esses dispositivos. É essencial que 

os profissionais de saúde envolvidos na atenção às crianças asmáticas estejam aptos 

e dispostos a desenvolver estratégias de educação em saúde que visem orientar 
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sobre a maneira adequada de utilização desses dispositivos, contribuindo assim para 

o correto seguimento da terapêutica proposta. 

Devido à cronicidade da doença, o tratamento da asma em crianças é 

prolongado e recomenda-se que seja feito por meio de acompanhamento 

ambulatorial, sob a responsabilidade de uma equipe multiprofissional que compartilhe 

os cuidados com os pais ou responsáveis. Por necessitar de tratamento complexo, 

exige uma interação entre a equipe multidisciplinar, a família e a criança asmática. 

Para o controle da asma, é necessário o desenvolvimento de atitudes bem sucedidas 

de automanejo; por isso, além do tratamento farmacológico adequado, é fundamental 

que a família e a criança se sintam seguras quanto ao conhecimento sobre a doença, 

fatores desencadeantes, uso das medicações e sinais de controle e sintomas que 

caracterizam as exacerbações (GINA, 2012; STHEPHAN; COSTA, 2009). 

Por ser uma doença crônica, com alta prevalência na infância, as ações de 

atenção à saúde devem intencionar a apropriação de conhecimentos por parte das 

crianças e seus familiares, de modo a propiciar uma adequada adesão ao tratamento 

farmacológico e não farmacológico, com vistas ao manejo consciente e controle 

efetivo da doença. Todos os profissionais de saúde envolvidos em programas de 

atenção a asmáticos necessitam promover ações que possibilitem a minimização de 

sintomas e prejuízos advindos dessa condição crônica de saúde, colaborando assim 

para a redução de danos biológicos, psíquicos e sociais. 

 

4.2 O cuidado centrado na criança com asma e sua família 

A história social da família permite evidenciar a valorização da estrutura 

familiar ao longo dos tempos e o desenvolvimento do sentimento de família, 

especialmente entre os séculos XV e XVII, quando a criança passou a ocupar mais 

espaço na vida familiar até ser vista como um elemento indispensável ao seu 

cotidiano. A evolução da família mostra que as crianças conquistaram, ao longo dos 

séculos, cada vez mais a atenção dos adultos e da sociedade, passando a ser 

incluídas na organização familiar (ARIÉS, 2006). 

As discussões relacionadas ao cuidado de famílias no contexto da atenção à 

saúde trazem reflexões cada vez mais ampliadas sobre conceitos de família, 

características e singularidades de cada unidade familiar. A família merece ser 

valorizada na atenção à saúde de seus membros e compreendida pelos profissionais 
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sob uma ótica mais ampliada, especialmente no que diz respeito aos modelos, 

estruturas, funcionamento e relações entre seus membros, entendendo que doenças 

ou condições crônicas de saúde podem afetar toda a estrutura familiar e social 

(BLUNDO; MCDANIEL, 2004; NASCIMENTO; ROCHA; HAYES, 2005; ELSEN et al., 

2009; NOBREGA et al., 2010; SANTOS et al., 2013). 

Em especial na política nacional de atenção à saúde, a família deve ser 

valorizada e assumir um papel fundamental, visto que o núcleo familiar precisa ser 

entendido como foco principal de atuação dos profissionais de saúde. Também é 

importante considerar que as famílias vêm sofrendo profundas variações em sua 

estrutura e organização, sendo influenciadas por questões sociais, políticas, culturais, 

econômicas e biológicas (MOIMAZ et al., 2011). Essas mudanças e influências 

precisam ser consideradas no contexto da atenção à saúde familiar. 

Além disso, faz-se necessário explorar e debater questões acerca de políticas 

públicas fragmentadas, que impedem uma atenção de maior qualidade e abrangência 

às famílias, bem como discutir o preparo de profissionais e das instituições de saúde 

para acolher e cuidar de famílias (ELSEN et al., 2009).  

Ao estudar a família, é possível observar as interações entre seus membros 

e compreender o funcionamento individual de cada uma das pessoas nela envolvida. 

A família pode causar um impacto importante na saúde e no bem-estar de seus 

membros, influenciando, de forma significativa, em suas enfermidades, nos seus 

modos de lidar com a situação de adoecimento e no seu potencial de enfrentamento 

(WRIGHT; LEAHEY, 2012).  

A família que se apresenta orientada e presente poderá empreender ações 

mais resolutivas no que se refere à promoção da saúde, prevenção de doenças e 

recuperação de seus membros. A partir do momento em que se tornam conscientes 

de suas condições de saúde-doença, de suas dificuldades e fortalezas, dos seus 

valores e ambiente sociocultural, os componentes da família passam a ter uma 

participação fundamental e tornam-se corresponsáveis pela vida uns dos outros 

(PEREIRA et al., 2009). Nesse sentido, os familiares podem participar de forma mais 

autônoma do cuidado daqueles que se relacionam no espaço familiar, colocando-se 

em uma atitude de solicitude em relação ao outro e não somente se ocupando de 

forma superficial ou indiferente.  
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Devido às relações de proximidade e convivência, sabe-se que a família é 

quem tem melhores condições de acompanhar os processos relacionados à saúde e 

à doença de seus integrantes (ÂNGELO; BOUSSO, 2001). A avaliação integral da 

família deve ser feita em parceria com os membros que a compõem, pois são capazes 

de vislumbrar suas dificuldades e possuem potencial para propor intervenções que, 

efetivamente, melhorem a qualidade de vida familiar (SILVA; BOUSSO; GALERA, 

2009). 

O pesquisador que se propõe trabalhar com famílias deve considerar 

alternativas diversas para gerar dados de boa qualidade acerca do fenômeno 

estudado, tendo em vista a subjetividade e a complexidade da família enquanto 

sistema de relações. Nesse contexto, a entrevista costuma ser a estratégia mais 

comum para acessar dados sobre famílias (ÂNGELO et al., 2009). 

No entanto, além de entrevistas, outras ferramentas podem ser utilizadas 

pelos profissionais de saúde com a intenção de estreitar as relações com as famílias 

e assim possibilitar compreensão em profundidade de seu funcionamento e das 

relações que se estabelecem: genograma, ecomapa, ciclo de vida da família, F.I.R.O. 

(Fundamental Interpersonal Relations Orientation), P.R.A.C.T.I.C.E. (Problem, Roles 

and structures, Affect, Communication, Time in life, Illnesss in family, Coping with 

stress, Environment or ecology), APGAR Familiar (Adaptation, Partnership, Growth, 

Affection, Resolve) e mapas de redes (MENDES, 2012).  

No que se refere, particularmente, aos genogramas e ecomapas, além da 

ampla possibilidade de aplicações na prática clínica e no ensino, eles possuem um 

importante potencial de aplicação em pesquisas com famílias. São ferramentas 

adaptáveis e, por isso, podem ser aplicadas em investigações conduzidas sob  

diferentes abordagens metodológicas (REMPEL; NEUFELD; KUSHNER, 2007; 

WENDT; CREPALDI, 2008). Outro potencial relacionado ao uso de genogramas e 

ecomapas em pesquisas com famílias refere-se à promoção do processo relacional 

entre pesquisador e participantes (REMPEL; NEUFELD; KUSHNER, 2007; ÂNGELO 

et al., 2009; OKIDO et al., 2012). 

O genograma e o ecomapa constituem instrumentos bastante úteis para o 

delineamento das estruturas internas e externas da família, inclusive propostos para 

avaliação estrutural no Modelo Calgary de Avaliação da Família (WRIGHT; LEAHEY, 

2012). Para favorecer o processo de autoconscientização da família acerca de sua 
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realidade e o planejamento do cuidado orientado para a própria família, é possível 

utilizar esses instrumentos para melhor compreender a estrutura, os processos 

familiares e as relações sociais dos indivíduos e da família (NASCIMENTO; ROCHA; 

HAYES, 2005).  

Ao se tratar de Cuidado Centrado na Família no contexto da pediatria, a 

família deve ser entendida como fonte primária de apoio para a criança. Suas 

perspectivas e informações são consideradas primordiais nas decisões sobre a vida 

da criança (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS - COMMITTEE ON HOSPITAL 

CARE, 2003). Com base nessa filosofia de cuidado, propõe-se que as famílias 

passem a compartilhar informações e a estabelecer parcerias com os profissionais no 

cuidado e nas tomadas de decisão (KUO et al., 2012). 

Ao cuidar de crianças com doenças crônicas, as famílias precisam se adaptar 

a essa realidade na busca e manutenção de um adequado funcionamento familiar. 

Elas enfrentam os momentos de crise e procuram diferentes formas de adaptação, 

processo esse que depende de fatores como a gravidade e complexidade da situação 

de adoecimento, maturidade familiar e estruturas disponíveis para a satisfação de 

necessidades (MARCON et al., 2007; BARBOSA et al. 2011; BALTOR; DUPAS, 

2013). 

Importante ressaltar que, além dos problemas e dificuldades relacionados à 

doença da criança, a família continua vivenciando conflitos inerentes ao seu cotidiano, 

os quais podem se exacerbar e repercutir negativamente nas relações entre seus 

membros, alterando a rotina familiar (FERREIRA et al., 2010). 

Durante os itinerários terapêuticos, percorridos por crianças com doenças 

crônicas e seus familiares, são estabelecidos contatos com diversos serviços e 

profissionais de saúde. A forma como as relações se estabelecem com esses 

profissionais pode ou não favorecer o enfrentamento das adversidades pelas famílias 

e as decisões relacionadas ao processo saúde-doença. 

No cuidado a crianças gravemente enfermas, estudos revelam que, em muitos 

casos, a assistência oferecida se dá de modo inautêntico, impessoal (OLIVEIRA et al., 

2010; SANTOS; GONÇALVES, 2008). Esse modo impessoal de ser pode ser 

entendido como aquele que evita toda a responsabilidade pessoal, aceita as opiniões 

do coletivo e se expressa por meio de uma linguagem superficial (MELO; VALLE, 

2010). 
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Durante a atuação dos profissionais com as famílias, espera-se uma postura 

que valorize o ser-com, um cuidado reflexivo que considere e valorize o outro: 

É preciso estar presente e junto com a família descobrir meios que 
possam fortificá-la, mobilizá-la, impulsioná-la ao alcance de seu 
próprio equilíbrio e bem-estar. Junto com a família, descobrir 
estratégias que facilitem o desenvolvimento de sua tarefa de socializar 
e adaptar a criança a uma convivência saudável física e mentalmente 
na sociedade (MARCON; ELSEN, 2006). 
 

A família da criança precisa ser reconhecida e valorizada durante o processo 

de enfrentamento das situações de doença crônica, incluindo-a no planejamento e 

implementação dos cuidados de forma consciente e autônoma (ARAÚJO et al., 2009). 

Sua participação e colaboração nas decisões e cuidados são importantes, pois, 

independente das necessidades e particularidades de cada criança, é detentora de 

estrutura e funcionamento próprios, os quais só são passíveis de compreensão por 

meio da interpretação dos familiares envolvidos (CHAREPE et al., 2011). 

Reconhecer a família e suas particularidades é, portanto, extremamente 

relevante para elaboração de um plano terapêutico coerente com suas necessidades. 

Somente considerando essa individualidade, é possível auxiliá-la na superação de 

dificuldades e colaborar para sua reorganização e equilíbrio (PACHECO et al., 2013). 

Estudo realizado com famílias de crianças portadoras de anomalias 

congênitas revelou a expectativa da família pelo amparo advindo do profissional de 

saúde. Esse apoio faz com que se sintam mais fortalecidos e os levam a depreender 

que a situação pode ser enfrentada, mostrando-se menos complicada do que parece 

ser (BOLLA et al., 2013). A falta de orientações mais concretas e o não 

comprometimento dos profissionais de saúde geram insegurança nas famílias durante 

as ações de cuidado. Ao se sentirem desamparadas, as famílias de crianças com 

paralisia cerebral passaram a se mobilizar em busca de respostas por iniciativa própria 

(BALTOR; DUPAS, 2013). 

Ao se tratar da criança hospitalizada, permitir a presença da família durante o 

acompanhamento da criança não é suficiente; é preciso envolvê-la, em especial a 

mãe, na assistência, e possibilitar condições de uma participação efetiva em 

diferentes momentos do cuidar. Ela deve participar desde a elaboração do plano de 

cuidados até a organização e preparo para o cuidado domiciliar, após a alta hospitalar 

(ANDRAUS; MINAMISAVA; MUNARI, 2004). 
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Ainda no contexto da hospitalização infantil, ressalta-se também o direito da 

família no espaço hospitalar. Um marco importante para a saúde infantil foi o Estatuto 

da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990), que garantiu, dentre outros 

muitos direitos, que crianças e adolescentes sejam acompanhados integralmente por 

um responsável durante sua hospitalização. 

Outro documento importante é a resolução do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente– CONANDA, pois trata dos diretos da criança e do 

adolescente hospitalizados e se refere à garantia de que tenham conhecimento acerca 

de sua enfermidade e do processo terapêutico proposto, respeitando sua fase 

cognitiva. Além disso, garante aos pais ou responsáveis o direito de participarem 

ativamente do diagnóstico, tratamento e prognóstico da criança (CONANDA, 1995). 

A família tem o direito de conhecer o projeto terapêutico proposto durante a 

hospitalização da criança e, para favorecer o enfrentamento da situação de 

adoecimento, deve ser instrumentalizada para o cuidado. Tem o direito de manter-se 

autônoma, participar das decisões e negociar com a equipe de saúde. Quando não 

inserida nas decisões e plano de cuidados, a família se sente desrespeitada em seus 

direitos (XAVIER et al., 2013).  

A criança hospitalizada requer acompanhamento contínuo, o que impõe aos 

familiares que assumem o cuidado um afastamento do convívio familiar e social com 

o qual estavam habituados. Em estudo realizado com mães de crianças em 

tratamento quimioterápico, as descrições revelam sentimentos de angústia e 

preocupação, principalmente em relação aos outros filhos que permanecem afastados 

de seus cuidados durante a hospitalização daquele que está doente (OLIVEIRA et al., 

2010). 

Embora o sofrimento seja frequente entre as famílias de crianças que 

requerem hospitalização, precisa deixar de ser visto pelos profissionais de saúde 

como algo normal, inerente ao contexto hospitalar. Faz-se necessário que esses 

profissionais reflitam sobre sua prática, sintam-se incomodados com essa realidade e 

procurem estabelecer estratégias efetivas para mudança desse cenário (SANTOS et 

al., 2013). 

É importante que os profissionais construam uma prática que estabeleça o 

diálogo entre a dimensão objetiva do cuidar em saúde, que envolve normas, rotinas, 

procedimentos e diversas intervenções terapêuticas invasivas, e sua dimensão 
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subjetiva, em que se sobressaem as vivências e experiências das pessoas envolvidas 

(MELO; SOUZA; PAULA, 2013).  

Oportuno aqui lembrar as ponderações de Heidegger acerca das questões 

ontológicas do Ser enquanto cura, que ultrapassa o sentido ôntico da palavra e se 

manifesta enquanto ocupação e preocupação (HEIDEGGER, 2002a). Faz-se 

necessário que os profissionais de saúde repensem suas posturas e atitudes, pois a 

atenção em saúde também se dá por meio de ações técnicas; no entanto, esse 

aspecto ôntico do cuidado pode ser ressignificado e permitir que seu sentido 

ontológico se manifeste.  

A comunicação é essencial nesse processo, um recurso primordial na 

adaptação da família à situação de adoecimento da criança e necessidade de 

hospitalização. Por isso, o profissional precisa dispensar uma atenção especial à 

criança e sua família, possibilitando que se tornem conscientes da situação, 

participem das tomadas de decisão e se sintam respeitadas e seguras nessa relação 

(MARTINEZ; TOCANTINS; SOUZA, 2010; MILBRATH et al., 2011). 

O estabelecimento de uma comunicação efetiva entre os profissionais e as 

pessoas que procuram o serviço de saúde está fortemente agregado à forma de 

condução da linguagem por parte de cada profissional. O significado das expressões 

e os termos técnicos, frequentemente adotados na área de saúde, podem não ter 

significação alguma para o leigo que os ouve. Por isso, a efetivação de um diálogo 

esclarecedor com a família deve ser um exercício contínuo no cotidiano dos 

profissionais de saúde (MILBRATH et al., 2011). 

Na atenção a famílias, a comunicação ocupa um importante papel, não 

somente em relação ao diálogo estabelecido com os profissionais de saúde, mas 

especialmente nas relações entre os membros da família. Tal relevância é destacada 

nos Modelos Calgary de Avaliação e Intervenção na Família, frequentemente 

utilizados por enfermeiros que trabalham com famílias, os quais trazem, em seus 

fundamentos teóricos, a teoria da comunicação (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

A função da comunicação no contexto da família é bastante ampliada e 

relevante: 

Dentro das famílias, a função de comunicação é ajudar seus membros 
a esclarecer as regras familiares no que tange ao comportamento para 
ajudá-los a conhecer o seu ambiente, explicar como se resolve o 
conflito, cultivar e desenvolver a autoestima em todos os integrantes e 
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modelar expressões de estados emocionais, de forma construtiva 
dentro da família como unidade (WRIGHT; LEAHEY, 2012, p.32). 
 

No contexto da atenção pediátrica, a comunicação requer do profissional a 

habilidade de avaliar a capacidade de entendimento da criança, considerando sua 

faixa etária, desenvolvimento cognitivo, além de aspectos individuais. Outra questão 

a ser lembrada é que a criança costuma demonstrar maior receptividade às 

informações fornecidas por profissionais com os quais ela possui maior proximidade 

e vínculo.  

Em estudo sobre a comunicação estabelecida entre o médico, o paciente 

pediátrico e sua família, as crianças relataram sentimento de exclusão das 

comunicações ocorridas entre os médicos e seus familiares. Além disso, 

demonstraram interesse em manter uma relação mais próxima com a equipe de 

saúde, desejo pela comunicação e necessidade de serem mais ativas na relação com 

os profissionais (GABARRA; CREPALDI, 2011). 

Crianças na fase escolar e adolescentes que convivem com a doença crônica 

demonstram que a adaptação à situação de adoecimento é um processo complexo e 

que seus modos de enfrentamento vão se modificando na medida em que superam 

adversidades. Eles são capazes de perceber as restrições impostas em suas vidas e 

de desenvolver responsabilidades relativas à colaboração com seu tratamento. Ter o 

direito de fazer algumas escolhas relativas ao seu tratamento faz com que se sintam 

mais importantes e autônomos (VIEIRA; DUPAS; FERREIRA, 2009). 

Com base nessas considerações sobre a participação da criança nos 

processos decisórios, especialmente relacionados ao tratamento de condições 

crônicas de saúde, depreende-se que essas crianças precisam ser envolvidas nas 

discussões acerca do plano terapêutico proposto e das ações de cuidado a serem 

empreendidas para o enfrentamento da situação vivida. Suas opiniões merecem ser 

valorizadas, especialmente porque, dependendo da faixa etária em que se encontram, 

podem assumir responsabilidades que favorecerão o manejo da doença e a melhora 

de sua qualidade de vida.  

Quanto às crianças com asma, é muito importante que os cuidadores, e até 

mesmo a própria criança, a depender de sua capacidade cognitiva, estejam 

conscientes das características da doença e tenham segurança para agir em parceria 

com os profissionais (WALL-HAAS et al., 2012; YILMAZ et al., 2012). Por se tratar de 

uma doença crônica e que requer ações de autocuidado, especialmente no domicílio, 
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é essencial que as orientações e atividades de educação em saúde direcionadas ao 

controle da asma sejam voltadas tanto para a criança quanto para seus familiares. 

Os pais desempenham papel fundamental no manejo da asma na infância e 

suas decisões acerca do tratamento são altamente influenciadas por suas percepções 

sobre a doença e medicações. Desse modo, o acompanhamento regular em consultas 

com efetiva colaboração entre profissionais e familiares de crianças asmáticas pode 

favorecer a adesão ao tratamento e o controle da doença (KLOK et al., 2011). 

A adesão das crianças ao tratamento da asma é um desafio para os 

profissionais de saúde e pode ser favorecida por ações educativas. A promoção de 

um programa psicoeducacional direcionado às famílias de crianças com asma 

mostrou-se eficaz em alguns estudos (FORSTER et al., 2011; SZCZEPANSKI et al., 

2010). O envolvimento dos pais em um programa de educação interativa, organizado 

em pequenos grupos, melhorou o cuidado global das crianças com asma, 

especialmente no que se refere à redução da necessidade de assistência de 

emergência e ao uso de corticosteroides por via oral (WATSON et al., 2009). 

Em um estudo que propôs um programa com atividades educacionais sobre 

o manejo da asma, envolvendo os pais de crianças asmáticas, os resultados 

evidenciaram que esses pais se sentem mais confiantes para estabelecer estratégias 

de controle da asma de seus filhos e para discutir sobre a doença com o médico 

responsável. Além disso, as crianças cujos pais participaram do programa tiveram 

redução significativa no absenteísmo escolar, nas idas ao serviço de emergência e 

nas hospitalizações quando comparadas ao grupo em que não houve participação 

dos pais no referido programa (FINDLEY et al., 2011). 

O conhecimento dos pais sobre a doença e o tratamento pode levar à melhor 

adesão ao uso de medicamentos entre crianças com asma, especialmente corticoides 

inalatórios e contribuir para menor exposição às causas ambientais (RASTOGI; 

GUPTA; KAPOOR, 2009; PETERSON-SWEENEY et al., 2010). Equívocos 

importantes foram identificados junto a pais de crianças asmáticas, especialmente 

relacionados à segurança no uso de corticoides inalatórios, os quais foram preteridos 

em relação aos administrados por via oral em virtude da possibilidade de causarem 

efeitos colaterais (ZARAKET et al., 2011).  

Os pais verbalizam preocupações que, muitas vezes, podem estar 

relacionadas à falta de conhecimento, dentre as quais se destacam os efeitos 
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colaterais decorrentes do tratamento, as dúvidas em relação ao regime terapêutico 

proposto e à necessidade de uso de corticosteroides inalados e nasais (ORRELL-

VALENTE et al., 2007). 

Estudo norte-americano, conduzido segundo a fenomenologia interpretativa, 

com a intenção de analisar as perspectivas de pais com baixa renda para o manejo 

da asma em crianças de alto risco, mostrou que os pais se sentiam aflitos com a 

gravidade da doença e com os riscos a que seus filhos estavam expostos. Além disso, 

relataram medo de que a criança necessitasse de cuidados intensivos e que parasse 

de respirar. Por outro lado, sentiam-se mais confiantes ao conhecerem melhor os 

sintomas e participarem de forma mais efetiva do manejo da doença (KOENING, 

2007).  

Ampliar o conhecimento dos pais/responsáveis sobre os medicamentos 

indicados para o tratamento da asma e suas necessidades de uso pode contribuir para 

o controle da doença em crianças, reduzindo o número de visitas aos serviços de 

emergência devido à manifestação aguda de sintomas (YILMAZ et al., 2012). As 

exacerbações ou crises asmáticas podem provocar muitas aflições à família e, 

portanto, os cuidadores podem se sentir mais seguros quando adequadamente 

orientados sobre o manejo da situação de crise. 

Sugere-se, também, aproveitar o momento em que procuram o serviço de 

emergência para envolver os pais nos cuidados prestados durante a exacerbação da 

doença, inclusive no uso do inalador dosimetrado com espaçador (HUSSAIN-RIZVI; 

KUNKOV; CRAIN, 2009). Outra estratégia recomendada é oferecer o plano de ação 

por escrito para essas situações, pois pode favorecer a capacidade dos pais de 

prestarem cuidados durante uma exacerbação (DEIS et al., 2010)  

As exacerbações podem ser desencadeadas por fatores ambientais em 

virtude da maior sensibilidade do asmático aos alérgenos irritantes das vias aéreas 

presentes no ambiente. Assim, é importante que as crianças e seus familiares estejam 

atentos para o controle ambiental, de modo a diminuir a presença desses agentes, 

especialmente no local de moradia da criança.  

Estudo que avaliou uma intervenção feita por agentes comunitários de saúde 

direcionada à redução de causas ambientais para a asma no domicílio favoreceu a 

melhora na qualidade do ar no ambiente domiciliar e a redução nas internações das 

crianças com asma (POSTMA et al., 2011). Outro estudo avaliou uma intervenção 
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educativa, também realizada por agentes comunitários de saúde, onde informações 

relacionadas à asma e ênfase no controle ambiental do domicílio eram feitas durante 

visitas domiciliares. Evidenciou-se que, após a intervenção, houve uma diminuição 

significativa da utilização de vassouras para a limpeza do chão, da utilização de carvão 

para queima em fogões, do número de brinquedos de pelúcia e, além disso, melhora 

no controle de aeroalérgenos nos quartos das crianças (CORIOLANO et al., 2011). O 

envolvimento das famílias em prol do controle ambiental foi essencial para a evidência 

de melhoras, em ambos os estudos. 

Algumas estratégias são destacadas na literatura como colaboradoras para o 

adequado manejo das situações de exacerbação dos sintomas da asma, dentre elas 

o acompanhamento regular em consultas que favoreçam a efetiva colaboração entre 

profissionais e cuidadores (KLOK et al., 2011) e a educação em saúde oferecida por 

equipe multiprofissional (SZCZEPANSKIet al., 2010).  

Oportuno afirmar que a necessidade de conhecimento específico é ampla e, 

portanto, os familiares e responsáveis diretamente envolvidos no cuidado à criança 

com asma podem ter dificuldades no aprendizado de informações sobre 

características da doença, sinais e sintomas, alérgenos desencadeantes, manejo das 

situações de exacerbação, controle ambiental, entre outras. Desse modo, é 

importante que os profissionais de saúde que prestam atenção à criança asmática se 

preocupem com a qualidade das ações de educação em saúde. A equipe necessita 

assumir efetivo papel nas ações de educação em saúde a familiares e crianças para 

um manejo adequado da doença.  
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5. REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

A fenomenologia é uma importante corrente de pensamento da filosofia 

contemporânea, entendida como resultado da crise do pensamento moderno no 

século XIX. A palavra fenomenologia foi utilizada pela primeira vez por J.H. Lambert 

em 1764, em seguida por Kant, em 1770, e Fichte, em 1804; porém, foi com Hegel, 

em sua obra Fenomenologia do Espírito (1807), que o termo passou a se referir a um 

método e uma filosofia (CAPALBO, 2008). 

Afirmou-se enquanto movimento filosófico com Edmund Husserl (1859-1938), 

desenvolvido, sobretudo na França e na Alemanha, por seus seguidores. Husserl 

sistematizou os fundamentos da fenomenologia enquanto uma nova filosofia e um 

novo método, que se caracterizou inicialmente como “um método que pretende 

explicitar as estruturas implícitas da experiência humana do real, revelando o sentido 

dessa experiência através de uma análise da consciência em sua relação com o real” 

(MARCONDES, 2005, p. 257). 

Para Husserl, a filosofia é a descrição da essência da consciência, de seus 

atos e correlatos (HUSSERL, 2001). Esse pensador via a filosofia como uma ciência 

rigorosa e propunha, por meio da fenomenologia, a volta às coisas mesmas e a 

superação da oposição entre idealismo e realismo, sujeito e objeto, consciência e 

mundo (MARCONDES, 2005). A fenomenologia é a “descrição de todas as essências 

(eidos) ou significações de todas as realidades materiais, naturais, ideais e culturais; 

é a descrição de todos os fenômenos” (PEIXOTO, 2011a).  

Para Husserl, as ciências vinham se dedicando a estudar somente fatos, 

“tratando os valores e ideais como meros epifenômenos que não fazem parte da 

realidade mundana” (PEIXOTO, 2011b, p.56). Baseadas no objetivismo, as ciências 

se distanciaram do Lebenswelt, o mundo da vida, e também de uma atitude crítica, 

questionadora. Husserl defendia ser necessário ampliar a ideia de cientificidade, em 

que não se recusa a complexidade do mundo vivido, mas se parte dela enquanto 

possibilidade para compreender e superar o objetivismo (PEIXOTO, 2011b). 

Somente a fenomenologia poderia esclarecer, tratar daquilo que é essencial, 

avançar gradualmente na elucidação do fenômeno a partir da sua estrutura 

intencional. Para Husserl, é absurdo querer captar o universo do ser como algo que 

se encontra fora do universo da consciência, bem como supor que o ser e a 
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consciência relacionam-se um com o outro de maneira puramente exterior 

(HUSSERL, 2001). 

Para a fenomenologia, a compreensão e as reflexões a respeito de 

determinado fenômeno não devem partir de concepções previamente elaboradas e 

estabelecidas, de estruturas determinadas a priori, mas precisam fundamentar-se nas 

próprias coisas que se desvelam, nos próprios fenômenos. 

Etimologicamente, fenômeno deriva da expressão grega fainomenon e do 

verbo fainestai, que significa mostrar-se a si mesmo, o que pode ser trazido à luz. É 

entendido ainda como aquilo que se apresenta à consciência, se manifesta, se 

desvela àquele que o interroga (MARTINS; BICUDO, 2005). 

Dessa forma, a fenomenologia se firma como um movimento filosófico que 

possui uma autêntica exigência ética, comprometido com as verdades do Ser, que 

rejeita todo e qualquer tipo de manipulação da realidade. É uma concepção de ciência 

e de filosofia, mas também um método, um caminho para se atingir um conhecimento 

rigoroso (PEIXOTO, 2011a). Preocupa-se com a essência do vivido e, ao mesmo 

tempo, apresenta-se como uma ciência descritiva, rigorosa, concreta, que mostra e 

explicita os fenômenos tal como aparecem à consciência perceptiva (CAPALBO, 

2008). 

A fenomenologia rompe com a pretensão de uma epistemologia das ciências 

humanas fundamentada no modelo das ciências naturais. Volta-se para o mundo das 

experiências vividas pelo sujeito e nega a independência ou possibilidade de 

isolamento entre o sujeito e o mundo.  A ênfase da fenomenologia está na descrição 

e compreensão do fenômeno conforme se apresenta à consciência, situado em 

determinado tempo e espaço, e na descoberta dos significados envolvidos 

(HUSSERL, 1965). 

A consciência não é pura consciência, como acreditava o racionalismo; é 

consciência de alguma coisa, é intencionalidade, um transcender, um dirigir-se a 

alguma coisa. O objeto só possui sentido para uma consciência (PEIXOTO, 2011a). 

Fenômeno é a manifestação do mundo dos objetos, que só pode acontecer na 

interação entre a consciência e o mundo (GUIMARÃES, 2013).  

O conceito de intencionalidade, de extrema importância no contexto da 

fenomenologia de Husserl, não se atém ao seu significado literal e sim à direção da 

consciência para alguma coisa, algum objeto. “O termo não tem a ver com o léxico 
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intenção, desejo de fazer alguma coisa, mas com o caráter próprio da consciência 

pelo qual a cada ato desta corresponde o seu conteúdo” (LIMA, 2011).  

Em síntese: o fenômeno só é possível em função da 
intencionalidade e esta é pura direcionalidade ao fenômeno. Um 
não existe senão em função do outro. E é essa circunstância 
que, antes de qualquer coisa, nos leva à compreensão do 
processo de interação consciência-mundo, superando clássicas 
dicotomias na relação sujeito-objeto (GUIMARÃES, 2013, p. 37). 
 

Além do conceito de intencionalidade, um dos fundamentos da fenomenologia 

é a epoché, a redução eidética, um ato filosófico que significa ir-à-coisa-mesma e nos 

permite distinguir os fatos das essências. Significa colocar entre parênteses ou em 

suspensão o fato, permitindo o emergir da ideia, do sentido, da essência ou do eidos 

(CAPALBO, 2008).  

Ao colocar entre parênteses o fato, a existência de um pré-reflexivo não pode 

ser negada. No entanto, o investigador que se propõe ter uma atitude fenomenológica 

diante daquilo que investiga, precisa evitar que esse pré-reflexivo cerceie ou direcione 

o seu interrogar, pois, se isso ocorrer, já terá obtido respostas antes mesmo de buscá-

las na experiência de quem vivencia o fenômeno (MARTINS; BICUDO, 2005). Por 

meio da Epoché, renunciamos à ingenuidade da atitude natural para reter, sem negar 

a existência do mundo factual, “o mundo na sua pura significação, a coisa mesma, 

recuperada na consciência transcedental” (TOURINHO, 2011). 

O fenômeno da experiência deve ser estudado com base na experiência 

vivida pelo sujeito e não em uma concepção funcionalista da experiência (MARTINS; 

BICUDO, 2005). Não pode ser estudado isoladamente da pessoa que vive tal 

fenômeno em sua totalidade existencial; assim, sujeito e objeto, ou noese e noema, 

são indissociáveis (CAPALBO, 2008). 

“A Fenomenologia proposta por Husserl é uma filosofia, um método e também 

um estilo de vida intelectual, aberto para a vida, para a significação das coisas, para 

a valorização do humano, da ética e do diálogo” (PEIXOTO, 2003, p. 30). A trajetória 

fenomenológica propõe uma saída da maneira comum do pesquisador olhar e 

perceber o “objeto de estudo”, fazendo uma suspensão de seus preconceitos, crenças 

e pressupostos, sem a negação do mundo ou das experiências, mas no sentido de 

chegar à experiência como é vivida pelo sujeito (MARTINS; BOEMER; FERRAZ, 

1990).  
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A fenomenologia foi tomada enquanto referencial teórico-metodológico deste 

estudo justamente por valorizar a vivência intencional dos sujeitos, suas experiências 

conforme aparecem à sua consciência, seus modos de ser e existir no mundo. As 

questões propostas para o presente estudo sinalizavam claramente para a questão 

do existir humano, para o sentido do Ser, para as vivências das famílias de crianças 

com asma e, sobretudo, para os seus modos de cuidar.  

O cuidado foi, portanto, tomado enquanto aspecto central da temática deste 

estudo. Nesse sentido, considerei oportuno recorrer ao pensamento de Martin 

Heidegger (1889-1976), por ser o filósofo que questionou incessantemente a questão 

do sentido do Ser e tratou, fundamentalmente, do cuidado enquanto modo de ser do 

homem. Ao recorrer a algumas ideias do pensamento de Heidegger durante a 

realização deste estudo não pretendi realizar uma análise hermenêutica segundo o 

referencial heideggeriano. Procurei, por meio dessa aproximação, ampliar as 

possibilidades de compreensão do fenômeno a ser desvelado e discutir algumas 

questões que convergem para a fenomenologia do cuidar. A seguir, trago algumas 

ideias centrais do referencial heideggeriano.  

Martin Heidegger, filósofo alemão, é indubitavelmente um dos principais 

pensadores do século XX e buscou dar um novo sentido à filosofia por meio da 

retomada da ontologia, o resgate do verdadeiro sentido do Ser. Heidegger nos 

encaminha para a reflexão sobre a ontologia fundamental do Ser. A ontologia 

fundamental heideggeriana procura as origens genuínas do Ser e o “ontológico é 

aquilo que possibilita as várias maneiras de algo tornar-se manifesto, presente, criado, 

produzido, atuado, sentido etc.” (SPANOUDIS, 1981, p. 10). 

Heidegger considera o homem como ser-aí ou Dasein, que significa 

necessariamente um ser consigo mesmo (Eigenwelt) e com o outro (Mitwelt), que só 

pode ser concebido em sua temporalidade e que interroga a si mesmo em busca de 

sua verdade. Segundo esse referencial, o Ser só pode ser interpretado em sua 

mundanidade, todos os modos de ser dos entes intramundanos fundam-se, 

ontologicamente, no fenômeno do ser-no-mundo (HEIDEGGER, 2005). Ou seja, o ser-

no-mundo é o modo de ser básico do ser-aí, por meio do qual todos os seus modos 

de ser são codeterminados. O mundo é entendido como algo que eu partilho com os 

outros e, dessa forma, o mundo do ser-aí é um “mundo com” (HEIDEGGER, 1981). 
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O ser-com apresenta-se como uma constituição ontológica do ser-aí e 

possibilita o cuidado enquanto um modo de ser. A questão do cuidado, segundo o 

referencial de Martin Heidegger, é tratada de forma mais detalhada no sexto capítulo 

de Ser e Tempo (HEIDEGGER, 2005), especialmente parágrafos 39 a 42. Nas 

traduções, cuidado é trazido como cura; no entanto, a compreensão ontológica de 

cura para Heidegger em muito se distancia das concepções gerais de cura, 

especialmente no contexto das ciências da saúde. 

Após sua tradução em espanhol e derivações latinas, a palavra cuidado ou 

cura (Sorge, em alemão) passou a ser empregada em ciências humanas, sociais e da 

saúde. Entendida como solicitude, desvelo, o conceito significa a atitude que se deve 

ter para com o outro e consigo mesmo, se refere à atenção dispensada ao outro e a 

mim mesmo (CAPALBO, 2011). É denominado ocupação (Besorgen), o cuidado que 

se volta para os entes intramundanos, as coisas, e de solicitude (Fürsogen) o cuidado 

com o outro (FERNANDES, 2011). 

Para Heidegger, a cura pertence ao homem enquanto vive, faz parte de sua 

origem, seu existir, sua essência, e predomina seu percurso temporal no mundo. “A 

condição existencial de possibilidade de cuidado com a vida e dedicação deve ser 

concebida como cura num sentido originário, ou seja, ontológico” (HEIDEGGER, 

2005, p. 265).  

Importante ressaltar que, para Heidegger, o ser-em um mundo não significa 

simplesmente estar contido nesse mundo, deve ser entendido a partir da condição 

existencial do Dasein e sua relação com os entes intramundanos: 

o ser-em um mundo é o íntimo permanecer junto a, demorar-se 
junto de alguma coisa, o morar em, o ocupar-se com a 
manualidade, o preocupar-se com os outros, o correr o risco de 
se perder numa existência inautêntica. É nesse sentido que o 
ser-aí só existe no, para e com o mundo (FERREIRA-JÚNIOR, 
2012, p. 30). 
 

O cuidado enquanto modo de ser do Dasein determina e sustenta o seu ser-

no-mundo, “é no cuidado que irrompemos para o existir, é nele que somos gerados 

como ser-no-mundo, é nele que nos formamos e nos constituímos como o ser que 

somos” (FERNANDES, 2011, p. 22).  

Existem diferentes modos de cuidado, de preocupação, inclusive modos 

deficientes, que revelam a indiferença na convivência recíproca. “O ser por um outro, 

contra um outro, sem os outros, o passar ao lado um do outro, o não sentir-se tocado 
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pelos outros são modos possíveis de preocupação” (HEIDEGGER, 2005, p. 173). 

Pertencemos ao cuidado durante toda a nossa existência, quer seja por um modo de 

ser diligente ou negligente, atento ou desatento, estamos sempre entregues ao 

cuidado (FERNANDES, 2011). 

Já no que se refere aos modos positivos do cuidado, existem duas 

possibilidades extremas - uma solicitude substitutiva e uma solicitude antecipadora. 

Na primeira, o outro é deslocado de sua posição, se retira sua responsabilidade, 

tomando-lhe o lugar nas ocupações, substituindo-o. O outro pode se tornar 

dependente e dominado, mesmo que de forma silenciosa, encoberta. Já na segunda 

possibilidade, o modo de ser, o cuidado, não substitui o outro, mas se antecipa a ele, 

remetendo-o para sua responsabilidade, ajudando o outro a tornar-se transparente a 

si mesmo e livre para o seu cuidado (HEIDEGGER, 2005). 

A solicitude substitutiva é um modo de cuidar que se finda na anulação das 

possibilidades de o outro ser, “é um modo de cuidar que tira daquele de quem se cuida 

possibilidades de ser atuante, responsável, de sofrer, de sentir temor, de angustiar-

se” (BICUDO, 2011, p.90). Já na solicitude antecipadora, é possibilitado ao outro 

assumir seus próprios caminhos, cuidar de modo atento, preocupar-se com o outro 

visando sua liberdade (BICUDO, 2011). 

Com base nessa concepção originária de cuidado, fundamentada na ontologia 

heideggeriana, e, ainda, entendendo a fenomenologia enquanto movimento filosófico 

e método que questiona uma visão reducionista do ser humano e que valoriza a 

experiência consciente do indivíduo, apropriei-me de algumas concepções oriundas 

desse referencial para a condução deste estudo. O referencial da fenomenologia do 

cuidar me aparece, essencialmente, como uma forma de compreender o ser humano 

não apenas como ente, mas de resgatar sua totalidade, ou seja, sua essência 

enquanto Ser. 
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6. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Método escolhido e local de contato com os participantes do estudo 

Estudo descritivo-exploratório, fundamentado na metodologia da pesquisa 

qualitativa – modalidade fenomenológica, desenvolvido com famílias de crianças 

acompanhadas em um ambulatório especializado em asma infantil, localizado no 

município de Goiânia, Goiás. Esse serviço oferece atendimento por uma equipe 

multiprofissional e é referência para o Catavento – Programa de Controle da Asma de 

Goiânia.  

O referido ambulatório pertence a um hospital de ensino da rede pública de 

saúde e constitui um serviço de referência terciária para crianças e adolescentes 

advindos do município, inseridas no programa Catavento, e ainda crianças e 

adolescentes de outros municípios do estado de Goiás. Este ambulatório funciona 

desde o ano de 2003, com consultas médicas e de enfermagem sistematizadas. 

 Nele também são desenvolvidas atividades do projeto de extensão Aprendendo 

a conviver com a asma, desde 2008. Esse projeto agrega diversas ações de extensão 

e pesquisa ao referido serviço, as quais são vinculadas ao Grupo de Estudos em 

Saúde da Mulher, Adolescente e Criança (GESMAC) da Faculdade de Enfermagem 

da Universidade Federal de Goiás. 

O número de atendimentos no ambulatório de crianças e adolescentes com 

asma é, em média, de sessenta consultas por mês e a maior parte do atendimento 

consiste em consultas programadas para acompanhamento da asma infantil. 

Compõem a equipe multiprofissional: assistentes sociais, enfermeiros, 

pneumopediatras, psicólogos, além de residentes e acadêmicos de enfermagem, 

medicina, serviço social e psicologia.  

Para a realização deste estudo, optei pela pesquisa qualitativa. Essa escolha 

foi pautada na natureza do objeto de estudo, nas interrogações  anteriormente 

expostas e no entendimento de que essa modalidade de investigação permite uma 

interação mais efetiva entre pesquisador e participantes. Na investigação qualitativa 

são considerados os níveis mais profundos das relações sociais, os quais não podem 

ser operacionalizados em números e variáveis (MINAYO, 2004). 

A pesquisa qualitativa baseada no método fenomenológico foca-se no ser 

humano enquanto agente, cuja visão de mundo é o que realmente interessa, por isso, 
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mostra-se adequada sempre que se pretende dar ênfase às experiências de vida das 

pessoas (MOREIRA, 2002). Utilizada enquanto método de pesquisa, a 

fenomenologia, se propõe à realização de descrições, reduções e interpretações. “A 

descrição é o retorno ao mundo-vida, o que leva a uma rejeição do intelectualismo e 

do empirismo. É, sem dúvida, a saída de uma atitude introspectiva e solitária do 

pesquisador para uma abertura para o mundo” (LIMA, 2011). 

A trajetória fenomenológica propõe uma saída da maneira comum do 

pesquisador olhar e perceber o “objeto de estudo”, fazendo uma suspensão de seus 

preconceitos, crenças e pressupostos, sem a negação do mundo ou das experiências, 

mas no sentido de chegar à experiência como é vivida pelo sujeito (MARTINS; 

BOEMER; FERRAZ, 1990).  

Por considerar, portanto, fundamental a compreensão dos aspectos 

essenciais relacionados ao cuidado empreendido por familiares às crianças com 

asma, incluindo a busca por evidenciar suas atitudes, necessidades, possibilidades, 

valores e desejos, e entender que somente esses familiares são capazes de descrever 

o sentido e o significado do que estão vivendo ao lado da criança, o método 

fenomenológico foi escolhido como caminho para atingir os objetivos propostos. 

 

A seleção dos participantes e os encontros com as famílias 

Participaram do estudo cinco famílias de crianças na faixa etária entre sete e 

dez anos, com asma moderada ou grave, todas acompanhadas no ambulatório 

especializado há, no mínimo, seis meses. Foram selecionadas crianças maiores de 

sete anos por já estarem na faixa etária de escolares e por entender que já possuíam 

desenvolvimento cognitivo suficiente para participar das entrevistas com as famílias. 

O limite superior de idade das crianças participantes foi orientado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), que as define como menores de dez anos (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION – WHO, 2008). Foram excluídas do estudo as crianças que 

possuem outras doenças crônicas. 

Foram incluídas todas as pessoas indicadas pela família que colaboravam 

com os cuidados da criança com asma, presentes em ao menos uma das visitas 

domiciliares. No total, participaram cinco crianças e 13 familiares: cinco mães, um pai, 

dois padrastos, duas avós, duas tias, uma irmã. Foram considerados como família 

aqueles assim reconhecidos e indicados por seus membros (WRIGHT; LEAHEY, 
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2012). Mesmo aqueles que não possuíam parentesco com as crianças, como os 

padrastos, foram incluídos por terem sido considerados membros da família pelos 

seus próprios integrantes e também por participarem do seu cuidado. 

O número de famílias participantes foi definido no decorrer da coleta de dados 

e orientado pelo critério da “repetitividade que expressa o mostrar-se do fenômeno em 

sua essência” (BOEMER, 1984, p. 89), quando as convergências das informações 

coletadas sinalizam para o encerramento da coleta de dados (MARTINS; BICUDO, 

2005).  

A opção por trabalhar com famílias baseou-se na importância de valorizá-las 

enquanto unidades de cuidado nas ações de atenção à criança, o que reafirma a 

necessidade de se implementar o cuidado centrado na família de modo que todos os 

membros sejam reconhecidos como foco do cuidado (ANGELO et al., 2009). Além de 

participante ativa dos cuidados e processo de decisão, a família pode ser conselheira 

e parceira em questões mais ampliadas em relação ao processo saúde-doença 

(CRUZ; ANGELO, 2011). 

O primeiro contato com o familiar responsável ocorreu no ambulatório 

especializado em asma infantil, no mesmo dia das consultas da criança. Nesse 

momento, eu explicava os objetivos e a forma de condução do estudo, além de 

agendar a primeira visita domiciliar. Para cada família, foram realizadas duas visitas, 

respeitando os horários previamente acordados.  

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2013 a janeiro de 

2014. As entrevistas foram feitas, inicialmente, com o intuito de colaborar para a 

construção dos genogramas e ecomapas que representavam as famílias. Após essa 

construção, continuei as entrevistas com todos os membros da família presentes e 

apontados como partícipes do cuidado com a criança. A criança também participava 

de todos esses momentos e tinha a oportunidade de descrever suas vivências. As 

entrevistas com as famílias tiveram duração de aproximadamente quarenta minutos 

em cada visita domiciliar. Também realizei anotações em um diário de campo com o 

intuito de registrar os aspectos não verbais, bem como as impressões apreendidas 

durante a coleta de dados.  

O genograma é um dos instrumentos mais interessantes e recomendados 

para avaliação familiar (McGOLDRICK; GERSON; PETRY, 2011). Um diagrama que 

representa a composição familiar e tende a seguir gráficos genéticos e genealógicos. 
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Representa a estrutura familiar interna e favorece uma visão geral de quem faz parte 

da família e de sua situação (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Para construção dos genogramas, recomenda-se a inclusão de três gerações 

familiares; os membros são representados por símbolos, organizados em séries 

horizontais, que significam linhagens de gerações. As unidades familiares são 

envolvidas por um círculo ou uma área sombreada (WRIGHT; LEAHEY, 2012). No 

presente estudo, foram adotadas essas recomendações para construção dos 

genogramas, optando-se por colocar a legenda em cada uma das figuras com o intuito 

de facilitar a interpretação do leitor. 

O ecomapa é representado utilizando os elementos gráficos do genograma e 

tem por objetivo representar as relações entre os membros da família e seus 

envolvimentos com sistemas mais amplos. Tanto o genograma quanto o ecomapa 

proporcionam uma representação visual da família e favorecem a compreensão de 

sua estrutura e funcionamento (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Recomenda-se que “o desenho da estrutura familiar e a visualização dos 

símbolos”, que indicam os padrões relacionais, sejam realizadas em conjunto com os 

informantes. Assim, eles podem corrigir possíveis mal-entendidos e incrementar 

informações (WENDT; CREPALDI, 2008, p.307). A construção conjunta dos 

genogramas e ecomapas favoreceu o entendimento da realidade familiar e permitiu 

maior aproximação entre pesquisadora e familiares, facilitando a continuidade das 

entrevistas em profundidade. 

Para melhor visualização dos genogramas e ecomapas, os desenhos 

construídos foram transferidos para o meio digital, utilizando o software Microsoft 

Power Point 2007 e, na segunda visita domiciliar, eles foram apresentados às famílias, 

momento em que puderam relatar suas percepções acerca da representação gráfica 

familiar. Os genogramas foram editados para permitir melhor organização e 

visualização da representação gráfica das famílias participantes do estudo (Apêndice 

A). 

As entrevistas foram realizadas no ambiente domiciliar, resguardando os 

aspectos éticos, e conduzidas de modo a não causar quaisquer constrangimentos aos 

participantes. Depois de realizadas as perguntas que colaboraram para a construção 

dos genogramas e ecomapas, direcionei algumas questões centrais às famílias com 

o intuito de estimular as descrições relativas ao fenômeno, quais sejam: Para você, 
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como é cuidar de uma criança com asma?  Como você percebe essa criança? Como 

o cuidado da criança com asma repercute na família de vocês? 

A opção pela entrevista baseou-se na referência de que ela oferece ao 

pesquisador a possibilidade de obter dados sobre o mundo-vida do entrevistado, sob 

sua perspectiva. A entrevista, segundo o referencial da fenomenologia, não configura 

uma produção de estímulos pré-categorizados para respostas comportamentais; 

trata-se de um encontro social, cujo objetivo é conseguir descrições detalhadas sobre 

o fenômeno estudado (MARTINS; BICUDO, 2005).  

Neste estudo, o pressuposto básico para a realização das entrevistas foi o 

entendimento de que “a intencionalidade do pesquisador vai além da mera busca de 

informações; pretende criar uma situação de confiabilidade para que o entrevistado 

se abra” (SZYMANSKI, 2004). Todas entrevistas foram gravadas, após anuência dos 

familiares, e posteriormente transcritas. 

 

Observância aos aspectos éticos 

Este estudo é vinculado ao projeto de pesquisa intitulado “Impacto da 

condição crônica de saúde na vida de crianças e adolescentes asmáticos e de seus 

familiares”, o qual foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e 

Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e aprovado sob o 

número de protocolo 364.563/2013 (Anexo 1). 

Antes de iniciar a coleta de dados, todos os participantes receberam o “Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido” (Apêndice B) e participaram somente aqueles 

que concordaram, assinando-o. Além disso, a criança participante do estudo também 

assinou o “Termo de Assentimento” (Apêndice C), conforme recomendações da 

Resolução 466/12 (BRASIL, 2012).  

 

A análise dos dados 

Logo após realizar as entrevistas procedi às suas transcrições. Em seguida, 

iniciei a análise das descrições expressas pelos familiares. Para análise dos 

discursos, utilizei as recomendações propostas por Martins e Bicudo (2005) sobre o 

“Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado”. Também utilizei as orientações 

de Boemer (1994), que colaboraram para o melhor entendimento sobre como conduzir 

os quatro momentos propostos neste método de análise. 
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Primeiramente, realizei uma leitura de todas as descrições buscando o sentido 

do todo. Com base nessa primeira leitura, pude me familiarizar melhor com os 

discursos e buscar sentido nas descrições das experiências vividas pelas famílias das 

crianças com asma. Em seguida, fiz uma nova leitura, de maneira mais lenta e 

atentiva, identificando as unidades de significado e buscando focalizar o fenômeno 

em estudo. Após a identificação dessas unidades, busquei apreender o significado 

nelas contidos, interpretando as informações explícitas e implícitas. Finalmente, 

realizei a categorização temática ou síntese das unidades de significado, 

intencionando chegar à essência do fenômeno (MARTINS; BICUDO, 2005).  

Entendendo que o rigor da fenomenologia, tomada enquanto referencial 

teórico-metodológico deste estudo, se dá pelo caminho percorrido e não somente 

pelos resultados encontrados, optei por construir uma imagem e três quadros que 

expressam a organização da análise e composição das categorias temáticas que 

constituem a essência do fenômeno estudado.  

A Figura 1 representa o caminho percorrido durante a análise dos dados. 

Apresenta as unidades de significado identificadas nas descrições, bem como as 

subcategorias para as quais essas unidades fizeram convergência, compondo as três 

categorias temáticas que sinalizam para a essência do fenômeno estudado.  

 Trechos destacados das descrições e as unidades de significado relacionadas 

a esses conteúdos estão apresentados nos quadros. No Quadro 1, estão alguns 

trechos de descrições e as unidades de significado que convergiram para a categoria 

temática: Ser-com a criança com asma. No Quadro 2, há depoimentos e unidades da 

categoria: O cuidado familiar à criança com asma. E, no Quadro 3, os da 

categoria:Ser-criança com asma: particularidades e restrições. 

Foram destacados somente alguns trechos das entrevistas que exemplificam 

o conteúdo relacionado a cada unidade de significado identificada durante a análise.  

Optei por não apresentar todo o conteúdo das descrições feitas pelos participantes, 

com o intuito de sintetizar e colaborar para a melhor visualização dos quadros. 

Para identificação de cada participante, foram utilizados códigos, sendo que 

a primeira letra se refere à própria criança ou à representação da pessoa em relação 

a ela (C: criança, M: mãe, P: pai, PD: padrasto, I: irmã, A: avó, T: tia) e a segunda 

letra, seguida de um número, se refere à família do participante (f1, f2, f3, f4 ou f5). 

Os números atribuídos às famílias seguiram a sua ordem de inclusão no estudo. 
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Figura 1. Composição das categorias temáticas que contribuíram para compreensão do fenômeno A essência do cuidado à criança 

com asma. Goiânia, Goiás, 2014. 
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Quadro 1. Trechos de descrições e unidades de significado que convergiram para a categoria temática Ser-com a criança com asma, 

segundo os passos propostos pelo Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado (MARTINS; BICUDO, 2005). 

Trechos destacados das descrições dos participantes Unidade de 
significado 

Apesar de ser bem confusa a minha história e da minha família, porque tenho três filhos de três pais diferentes, você 
conseguiu organizar. Aqui sou eu grávida, né? (Mf1) 
Engraçado ver esse desenho (...) Agora, a gente vai ficar juntos de vez, os filhos dela e os meus, somos uma família só 
mesmo. (PDf5) 

Percepções 
sobre o 

genograma e 
ecomapa 

Eu trabalho na hora que a L. vai para a escola, mas o dia que ela não pode ir, minha mãe é que fica, me ajuda a cuidar 
dela(…) “(Mf2) 
Tem vez que eu não posso levar a M. ao médico e eu confio da minha irmã levar, é a tia que ela mais gosta (...).” (Mf3) 

Ajuda de 
pessoas do 

núcleo familiar 

Olha, depois que ele começou a tratar lá no hospital, ele ficou bem melhor sabe? (PDf1) 
Agora ela tá crescendo e fazendo o tratamento no hospital, aí melhorou mais um pouco. (Mf2) 
Eu levo ele no hospital para consultar e, quando acontece de ter crise, eu levo também no postinho[...]Agora eu já estou 
mais segura, porque antigamente eu ficava mais apavorada. (Mf5) 

Serviços de 
saúde como 

sistema de apoio 

Esse negócio da igreja, sou eu mesma que vou mais [...]Já me levaram no CAIS com a L. Então, a gente conta com a 
ajuda das pessoas de lá também. (Af2) 
[…] muitos irmãos da igreja ajuda muito a gente. Já teve vez da mãe dela não estar aqui em casa e eu precisar de levar a 
M. no médico e sempre posso contar (Tf3) 

Apoio de 
instituições 
religiosas 

Eu tenho meus colegas lá, eu gosto da minha escola […] não gosto quando os meninos fica rindo, falando do meu remédio. 
Eles falam, ah! G. toma remédio [tom de ironia] ele é doente, cansa toda hora...(Cf1) 
 Quando eu tinha crise eu nem ia pra escola, nem podia brincar, não fazia nada, ficava muito cansada e eu tinha medo de 
não respirar normal mais, ficava até internada umas vezes. (Cf3) 

Relações entre a 
criança e a 

escola 

(...) é um pouco atrasada na escola, mas é porque antes tinha muita crise e perdeu um ano, internou demais por conta de 
pneumonia e da asma,  vivia mais no hospital mesmo, daí ficou ruim na escola, desisti de levar nesse ano. (Mf2) 
Agora, a professora de educação física também, às vezes, percebe que ele não está bem. Ela coloca ele para descansar. 
E os meninos riem mesmo, falam que ele vai ter que esperar. (Mf4) 
Ele mesmo fala: Ah mãe, eu não quero ir para a escola porque tem que tomar a bombinha e eu não vou levar a bombinha, 
os meninos vai rir de mim (...) Eu falei para ele pegar escondido e tomar. Daí a professora ensinou ele que não, que não 
precisa ter vergonha, tem gente que tem muito mais problema...(Mf1) 

Percepções dos 
familiares sobre 

a escola 
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Quadro 2. Trechos de descrições e unidades de significado que convergiram para a categoria temática O cuidado familiar à criança 

com asma, segundo os passos propostos pelo Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado (MARTINS; BICUDO, 2005). 

Trechos destacados das descrições dos participantes Unidade de significado 

(...) agora tá melhorando porque eu larguei o meu namorado e agora tô morando sozinha. Ela não aceitava, 
tinha ciúme, ficava mais difícil ainda. (Mf2)  
Eu já mudei de casa por causa dele(...)Tinha mais gente perto, eu gostava mais de lá, das pessoas, umas 
amigas. Mas a casa era ruim, prejudicava ele...(Mf1) 
Meu irmão agora é normal, mas quando ele ficava doente era mais ruim. (...) Minha mãe quase que não ficava 
aqui comigo sabe? Era ruim demais, eu ficava com raiva disso, do meu irmão.” (If5) 

Prejuízos e mudanças na 
família 

Não tenho muito quem me ajuda não(...)Tudo isso é pesado pra mim! (Mf1) 
Para mim, não é fácil! Tive até que parar de trabalhar para cuidar dele. (Mf5) 
Então eu tive que parar de trabalhar para cuidar do D., para ficar mais com ele do que trabalhar(Mf4) 

Sobrecarga do cuidador 
principal  

 

A coisa mais difícil que dá mais medo é a crise(...) A gente apavora demais...” (Pf3) 
Ele fala: Ai mamãe me ajuda (...) mamãe eu não consigo, me ajuda a respirar. (Mf4) 
Eu acho que agora ele tá melhor, mas já vi ele passar muito mal, a gente até apavora um pouco sabe?(PDf5). 
Deus me livre de acontecer de ela está sozinha comigo (...) tenho medo. (Af2) 

Aflições, dificuldades e 
medos relacionados às crises 

asmáticas 

Eu acho que é mais preocupação à noite. Eu não sei se é porque esfriava. (...) então eu peguei um pouco de 
trauma da noite. (Mf4) 
Então não é fácil cuidar não (...) eu vivia mais acordada do que dormindo à noite. Até para perceber a 
respiração dele, que jeito que tava, se tinha febre. (Mf5 
Quando ele passa mal de noite eu durmo lá no quarto perto dele. (If5) 

Preocupação com as crises 
no período noturno 

 

As dificuldades que eu ainda tenho é aquilo assim: Será que hoje ele vai ficar bem?(...) Porque a crise é uma 
coisa de repente. Na mesma hora em que está bem, ele já não está. Esse medo ainda não passou. (Mf4)  
Mas eu falo porque senão depois a menina é que sofre, fica doente, com falta de ar, tossindo (...)Eu tenho 
muito medo quando ela dá essas crises mais fortes. (Af2) 

Medo de novas exacerbações 

Agora a mãe dele já sabe usar uns remédios em casa que melhora a crise.É bem melhor agora! Ela já tá mais 
segura, eu acho.” (PDf1) 
Eu aprendi até a ficar mais calma na hora da crise (...) Aí, quando eu vejo que ele está ruim, assim, puxando 
o ar, aí que eu dou o remédio, o salbutamol.” (Mf4) 
Aí hoje eu já uso salbutamol em casa, ele costuma melhorar. (Mf5) 

Manejo das crises pela 
família 
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Agora eu já tô aprendendo, já percebo quando a crise vem. Sempre tá vindo a crise da tosse, aí já pode saber 
o que é, nariz escorrendo também (...)” (Mf3) 
(...)eu sei o que é o prejuízo pra ele, pra respiração dele, a falta de ar, respira muito com a boca aberta, o 
peito já começa a chiar (...) Agora eu mesma tô tendo conhecimento de como funciona (Mf1) 
Quase toda vez ele começa a crise com um chiadinho no peito e falta de ar (...) (Af4) 

Percepção dos sintomas 
iniciais 

Também tem que tomar o remédio na hora. Outra coisa é isso, tomar o remédio. Não deixo ficar sem (...) 
Agora já vi que melhora mesmo e já diminuiu o tanto. (Af2) 
Ela até já toma remédio sozinha. Só quando esquece é que eu fico falando, mas ela fez daquele jeito que 
falou no hospital: toma antes de escovar os dentes de manhã e também de noite, antes de dormir. Aí dá mais 
certo de não esquecer.” (Mf3) 

Valorização do tratamento 
farmacológico 

Essa casa que eu tô morando é boa, quando eu tava no interior a casa era ruim, não tinha asfalto, a parede 
não era pintada (...) Mas agora é boa, limpinha, arrumada, tirei o que faz mal, tem só um cachorrinho...sei que 
não pode né?” (Mf2) 
Na casa não tem cortina, já não uso produto, já mudei tudo (...) Lá no hospital ele ganhou o colchão e o 
travesseiro. Lá no quarto dele tinha que ser só a cama e o guarda-roupa, mas não dá, tem que reformar” (Mf1) 
Eu não deixo ela ficar lá na minha sogra, porque tem gente que fuma e tem gato, passarinho (...) O que eu fiz 
também foi melhorar o quarto dela. (Mf3) 
Quero fazer um quarto melhor pra ele, forrar a casa, mas ainda não deu, fica caro. (PDf4) 

Controle ambiental de 
alérgenos e irritantes 
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Quadro 3. Trechos de descrições e unidades de significado que convergiram para a categoria temática Ser-criança com asma: 

particularidades e restrições, segundo os passos propostos pelo Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado (MARTINS; 

BICUDO, 2005). 

Trechos destacados das descrições dos participantes Unidade de significado 
A asma? É assim...é ruim...eu tenho falta de ar, me atrapalha na escola e aqui em casa, quando eu vou 
dormir à noite, tenho até medo,) de passar mal, num respirar mais. (Cf1) 
É mesmo é muito ruim. Eu sinto dor de cabeça, falta de ar e dor aqui na barriga. Eu tenho medo, muito medo, 
medo de, de eu morrer. (Cf4) 

Percepções das crianças 
sobre a doença 

Quando precisa eu acho melhor ir embora do que usar o remédio lá na escola. A bombinha eu até que uso, 
mas a garrafinha, o espaçador, eu uso não, todo mundo acha esquisito ele.” (Cf3) 
Só se for pra usar na escola que eu tenho vergonha mesmo. Minhas colegas ficam é rindo de mim. Mas 
quando eu fico cansada eu fico quieta. Eu não, uso o remédio lá não.” (Cf2) 

Vergonha de usar o 
medicamento 

Tenho muito cuidado com ele, é diferente por causa desse problema da asma. Eu tenho outro filho, menor, 
ele não tem. Com o G. é diferente por causa da respiração, da falta de ar. (Mf1) 
Ela acha ruim, fica nervosa, mas ela é diferente nessas coisas, não adianta querer fazer tudo que as outras 
crianças faz porque pode ficar passando mal. (Af3)  

Criança vista como 
diferente pelos familiares 

Na escola dela, tem muita poeira e aqui em frente tem terra, você viu lá? Ela já não brinca. Não deixo ela na 
rua por causa da poeira, das coisas, evito muito. (Mf3) 
Ela não deixa a L. fazer nada, brincar com água, nadar, tomar gelado, correr, ela cansa um pouco mesmo, 
mas melhora depois, tá melhorzinha.(Mf2) 
Esses dias eu viajei, mas ela não foi (...) a gente tem medo de ela passar mal, faltar o ar. (Tf3) 
A gente brinca de tudo, ele que cansa mais fácil, daí eu tenho medo de ele passar mal e não fico correndo, 
andando de bicicleta com ele. Credo, se ele passar mal, dá falta de ar e eu tenho medo. (If5)  
Ele gosta do futebol, mas lá é poeira, não pode muito. Eu fico de olho nele também, no fim de semana, eu 
brinco com ele. Do jeito que pode, não corre muito, não brinca na poeira. (PDf1) 

Restrições sobre a vida da 
criança 

Quando eu tinha crise eu nem ia pra escola, nem podia brincar (...) ficava muito cansada e eu tinha medo de 
não respirar normal mais, ficava até internada umas vezes. Eu hein, ainda bem que quase não dá...(Cf3) 
 Eu gosto da minha escola, a professora é que é meio enjoada, mas eu gosto dos meus colegas. Quase não 
passo mal na escola não, só quando eu corro muito, jogo bola com as meninas, brinco de basquete... (Cf2) 
Tem um menino lá, a gente brinca de futebol. E aí eu fico um pouco cansado na escola. Os meus colegas 
falam: vai tomar água D. Mas eles irritam eu. Fica me batendo. Aí ficam falando que eu cansei...(Cf4) 

Percepções das crianças 
quanto às restrições 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Optei por apresentar os resultados e discussão dos resultados no formato de 

três artigos, os quais retratam a essência do cuidado familiar no contexto da atenção 

à criança com asma, organizados do seguinte modo: 

 

Artigo 1 - Ser-com a criança com asma: compreensões com base no uso de 

genogramas e ecomapas. 

 

Artigo 2 - O cuidado familiar à criança com asma: suas angústias, dificuldades e 

modos de enfrentamento.  

 

Artigo 3 - Ser-criança com asma: assumindo suas particularidades e lidando com 

restrições. 

 

Utilizaremos, a partir de agora, a primeira pessoa do plural de forma a 

expressar a dupla autoria e o trabalho conjunto dos pesquisadores na elaboração dos 

artigos. 
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7.1 ARTIGO 1 

 

SER-COM A CRIANÇA COM ASMA: COMPREENSÕES COM BASE NO USO DE 

GENOGRAMAS E ECOMAPAS 

Karina Machado Siqueira 

Maria Alves Barbosa 

 

Resumo. Este estudo teve por objetivo conhecer a organização das famílias de 
crianças com asma, seus padrões de relacionamento, sistemas de apoio e modos de 
lidar com a doença crônica. Trata-se de pesquisa fenomenológica, realizada com 
cinco famílias de crianças com asma moderada ou grave, idade entre sete e dez anos, 
acompanhadas em um ambulatório especializado em asma infantil, localizado em 
Goiânia-GO. A coleta de dados ocorreu entre setembro de 2013 e janeiro de 2014, 
durante visitas domiciliares. A construção conjunta de genogramas e ecomapas com 
as famílias permitiu maior aproximação com o pesquisador e, agregada às percepções 
descritas pelos familiares e crianças, favoreceu a compreensão do fenômeno Ser-com 
a criança com asma. Nas relações estabelecidas com a criança, os membros da 
unidade familiar, os serviços de saúde e as instituições religiosas se destacaram 
enquanto fontes de apoio para o cuidado. A escola apresentou-se como espaço de 
relevância na vida da criança, onde encontraram apoio para o convívio com a doença 
crônica, mas também vivenciaram situações de constrangimento e exclusão. Na 
elaboração de ações voltadas para a atenção à criança com asma, deve-se considerar 
a complexidade de seu mundo de relações.  
 
Palavras-chave: Cuidado da criança; enfermagem pediátrica; asma; família; relações 

familiares. 

 

Introdução 

Ao conviver com a doença crônica, a criança habitualmente vivencia situações 

que podem influenciar significativamente em seu ser-criança, ao desempenhar 

atividades cotidianas do universo infantil, bem como em suas relações com o mundo. 

Nesse contexto, a família precisa ser vista como fonte primária de apoio para a 

criança, pois compartilha informações, estabelece relações efetivas e é primordial 

para os enfrentamentos e tomadas de decisão (ARAÚJO et al., 2009; KUO et al., 2012; 

SANTOS et al., 2013). 

Por meio de suas relações e vínculos estabelecidos com os outros, 

especialmente com a família, a criança pode se perceber e ser percebida enquanto 

Ser, volta-se para sua temporalidade e sua condição ontológica de ser-no-mundo. O 

Ser só pode ser interpretado em sua mundanidade, todos os modos de ser dos entes 
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intramundanos fundam-se, ontologicamente, no fenômeno ser-no-mundo. O mundo é 

sempre entendido como algo que é compartilhado com os outros, ou seja, é 

determinado pelo ser-com (HEIDEGGER, 2005).  

O ser-com apresenta-se como uma constituição ontológica do ser-aí e 

possibilita o cuidado enquanto um modo de ser (HEIDEGGER, 2005). Nesse contexto 

de entendimento do ser-com enquanto condição existencial do Ser, o mundo de 

relações da criança com os outros merece ser compreendido e valorizado. Ao nos 

direcionarmos para a atenção à saúde de criança que convive com uma condição 

crônica, ressaltamos a importância de sua família desempenhar, de forma 

participativa, autônoma e contínua, as ações que envolvem o cuidar, compartilhando 

suas demandas com os profissionais de saúde e se reorganizando no sentido de 

atender às necessidades da criança. 

Para a criança com asma, a compreensão sobre esse mundo das relações 

pode favorecer o estabelecimento de abordagens mais efetivas por parte da equipe 

de saúde que se compromete com seu cuidar.  É importante que a criança, a depender 

de sua capacidade cognitiva, e seus cuidadores estejam conscientes sobre as 

características da doença, formas de manejo, condução da terapêutica proposta e 

tenham segurança para agir em parceria com os profissionais da equipe que as 

acompanham (WALL-HAAS et al., 2012; YILMAZ et al., 2012). A efetiva colaboração 

entre profissionais e familiares de crianças com asma pode melhorar a adesão ao 

tratamento e o controle da doença (KLOK et al., 2011). 

A família deve ser compreendida pelos profissionais de saúde sob uma ótica 

que valorize sua estrutura, funcionamento e relações entre seus membros, 

entendendo que situações de doença ou condições crônicas de saúde podem atingir 

toda a dinâmica familiar (CHAREPE et al 2011; ELSEN et al., 2009; NOBREGA et al., 

2010). Nesse sentido, o uso de ferramentas de abordagem familiar pode colaborar de 

forma efetiva para a compreensão da realidade das famílias e  contribuir para a 

compreensão do ser-com a criança com asma em seu mundo de relações.  

Dentre essas ferramentas, o genograma e o ecomapa constituem 

instrumentos bastante úteis para o delineamento das estruturas internas e externas 

da família e têm se destacado por possibilitarem a representação visual da 

composição e organização familiar, além de um entendimento mais ampliado sobre 
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os vínculos, padrões de interação da família e serviços de apoio envolvidos 

(CHAREPE et al., 2011; MUSQUIM et al., 2013).  

No presente estudo, tomamos por objetivo conhecer, por meio das 

percepções de crianças e seus familiares, bem como pelo uso de ferramentas de 

abordagem familiar (genograma e ecomapa), as estruturas, padrões de 

relacionamento, sistemas de apoio, maneiras de lidar com o processo de adoecer e o 

cuidado empreendido pelas famílias de crianças com asma.  

Desse modo, apresentaremos essas percepções e os genogramas e 

ecomapas construídos conjuntamente com as famílias, ressaltando como as 

ferramentas podem ser oportunas para a compreensão da realidade familiar e 

colaborar para uma maior aproximação entre pesquisadores e familiares no 

desenvolver da pesquisa qualitativa fenomenológica com famílias.  

 

Metodologia 

Estudo fundamentado na metodologia da pesquisa qualitativa – modalidade 

fenomenológica, desenvolvido com famílias de crianças acompanhadas em um 

ambulatório especializado em asma infantil, localizado no município de Goiânia, 

Goiás. Esse ambulatório pertence a um hospital de ensino da rede pública de saúde 

e constitui um serviço de referência terciária para crianças e adolescentes advindos 

do município, inseridos no programa Catavento – Programa de Controle da Asma de 

Goiânia, e, ainda, para crianças e adolescentes de outros municípios do estado de 

Goiás.  

Para a realização deste estudo, optamos pela pesquisa qualitativa 

fenomenológica, pois essa modalidade procura focar na existência humana e remonta 

à sua subjetividade. Segundo Husserl, a fenomenologia é um retorno às experiências 

vividas pelo sujeito, tal como são apresentadas à sua consciência (HUSSERL, 1965). 

Preocupa-se em “explicitar as estruturas em que a experiência se verifica, de deixar 

transparecer na descrição da experiência as suas estruturas universais” (CAPALBO, 

2008, p.18).  

A fenomenologia volta-se para o mundo das experiências vividas pelo sujeito 

e nega a independência ou possibilidade de isolamento entre o sujeito e o mundo. O 

Ser só pode ser interpretado em sua mundanidade, todos os modos de ser dos entes 

intramundanos fundam-se, ontologicamente, no fenômeno do ser-no-mundo 
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(HEIDEGGER, 2005). Com base na concepção de mundo compartilhado com os 

outros, a apropriação da fenomenologia, enquanto referencial teórico-metodológico 

deste estudo, subsidiou a análise do fenômeno Ser-com a criança com asma. 

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2013 a janeiro de 

2014 e participaram cinco famílias de crianças, na faixa etária entre sete e dez anos, 

com asma moderada ou grave. Foram incluídas todas as pessoas indicadas pela 

família que colaboravam com os cuidados da criança com asma, presentes em ao 

menos uma das visitas domiciliares. No total, participaram da pesquisa, cinco crianças 

e 13 familiares: cinco mães, um pai, dois padrastos, duas avós, duas tias, uma irmã. 

Foram considerados como família as pessoas assim nomeadas e indicadas por seus 

membros (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

O primeiro contato com o familiar responsável ocorria no ambulatório 

especializado em asma infantil, no mesmo dia das consultas da criança. Nesse 

momento, os objetivos e a forma de condução do estudo eram explicados, além de 

agendada a primeira visita domiciliar. Para cada família, foram realizadas duas visitas, 

respeitando os horários previamente acordados.  

Durante as visitas domiciliares, foram realizadas entrevistas com o intuito de 

colaborar para a construção dos genogramas e ecomapas que representavam as 

famílias. O genograma é um dos instrumentos mais interessantes, bastante 

recomendado para avaliação familiar (McGOLDRICK; GERSON; PETRY, 2011). É um 

diagrama que representa a composição familiar e tende a seguir gráficos genéticos e 

genealógicos; uma árvore que representa a estrutura familiar interna e favorece uma 

visão geral de quem faz parte da família e de sua situação. Já o ecomapa tem por 

objetivo representar as relações entre os membros da família e seus envolvimentos 

com sistemas mais amplos. Ambos os instrumentos proporcionam uma representação 

visual da família , favorecendo a compreensão de sua estrutura e funcionamento 

(WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Após essa construção, foram realizadas entrevistas com todos os membros 

da família presentes e apontados como partícipes do cuidado com a criança, com o 

intuito de conhecer as relações estabelecidas entre a criança, a família e sistemas de 

apoio destacados pelos familiares, especialmente no que se refere ao enfrentamento 

da situação de doença crônica. Também realizamos anotações em um diário de 

campo, com o intuito de registrar os aspectos não verbais, bem como as impressões 
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captadas durante a coleta de dados. Todas as entrevistas foram gravadas e, 

posteriormente, transcritas. 

O número de famílias participantes foi definido no decorrer da coleta de dados 

e orientado pelo critério da saturação dos dados, em que as convergências das 

informações coletadas sinalizam para o encerramento da coleta (MARTINS; BICUDO, 

2005).  

Quanto aos aspectos éticos, todos os participantes receberam o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” e participaram somente aqueles que 

concordaram, assinando-o. Além disso, as crianças participantes do estudo também 

assinaram o “Termo de Assentimento”, conforme recomendações da Resolução 

466/12 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). Este estudo é vinculado ao projeto de 

pesquisa intitulado “Impacto da condição crônica de saúde na vida de crianças e 

adolescentes asmáticos e de seus familiares”, o qual foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás e aprovado sob o número de protocolo 364.563/2013.  

Procedemos à análise das descrições expressas pelos familiares, em 

complementaridade à construção conjunta do genograma e do ecomapa. As 

entrevistas com os familiares e crianças duraram aproximadamente quarenta minutos 

em cada visita domiciliar. A análise dos discursos foi fundamentada nas 

recomendações propostas por Martins e Bicudo (2005) sobre o “Método da Análise 

Qualitativa do Fenômeno Situado”. Primeiramente, realizamos uma leitura de todas 

as descrições buscando o sentido do todo. Em seguida, fizemos uma nova leitura, de 

maneira mais lenta e atentiva, identificando as unidades de significado.  Após a 

identificação dessas unidades, buscamos apreender o significado nelas contido e, 

finalmente, realizamos a categorização temática ou síntese das unidades de 

significado, buscando chegar à essência do fenômeno (MARTINS; BICUDO, 2005).  

Foram identificadas seis unidades de significado: percepções sobre o 

genograma e ecomapa; ajuda de pessoas do núcleo familiar; serviços de saúde como 

sistema de apoio; apoio de instituições religiosas; relações entre a criança e a escola; 

e percepções dos familiares sobre a escola. As unidades de significado foram 

organizadas em três subcategorias: Genogramas e ecomapas: visualização e 

entendimento do cenário familiar; Percepções sobre os sistemas de apoio familiar: 

serviços de saúde e instituições religiosas; Relevância da escola na vida das crianças 
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e seus significados no contexto familiar. Essas subcategorias convergiram para a 

construção da categoria temática Ser-com a criança com asma.  

 

Resultados 

Durante os encontros com as famílias participantes deste estudo, buscamos 

valorizar a experiência consciente de cada familiar e criança, no convívio com a 

situação de doença crônica.  

Informações que caracterizam as crianças com asma e suas famílias são 

apresentadas na Tabela 1. Os dados relativos à classificação da gravidade e grau de 

controle da asma foram coletados das fichas de consultas das crianças, durante o 

atendimento no ambulatório, após anuência do familiar em participar da pesquisa. 

 
Tabela 1. Caracterização das famílias de crianças com asma, segundo os familiares 
participantes, idade e sexo da criança, classificação da gravidade e controle da asma 
da criança. Goiânia, Goiás, Brasil. 2014. 
 

Família 
Familiares 

participantes 
Idade da 
criança 

Sexo da 
criança 

Classificação 
da asma 

Controle da 
asma 

Família 1 Mãe 
Padrasto 

8a 2m M Persistente 
moderada 

Parcialmente 
controlada 

 
Família 2 Mãe 

Avó 
Tia 

 

9a 9m F Persistente 
moderada 

Parcialmente 
controlada 

Família 3 Mãe 
Pai 
Tia 

 

9a 3m F Persistente 
moderada 

Totalmente 
controlada 

Família 4 Mãe 
Avó 

 

7a 8m M Persistente 
moderada 

Parcialmente 
controlada 

Família 5 Mãe 
Padrasto 

Irmã 

7a 8m M Persistente 
moderada 

Não 
controlada 

 

Aspectos essenciais acerca do cuidado com a criança com asma foram se 

desvelando durante a elaboração conjunta dos genogramas e ecomapas. Além disso, 

as informações coletadas no momento das entrevistas permitiram aprofundar o 

conhecimento acerca dos padrões de relação estabelecidos entre os membros da 

família, dos recursos, serviços de apoio e modos de empreender o cuidado à criança 
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com asma. A seguir, são apresentadas as três subcategorias que colaboraram para a 

compreensão do fenômeno Ser-com a criança com asma. 

 

Genogramas e ecomapas: visualização e entendimento do cenário familiar  

Após a construção conjunta dos genogramas e ecomapas, os familiares 

tiveram a oportunidade de analisar as informações representadas e discutir os 

significados dos símbolos utilizados. Demonstraram melhor compreensão do cenário 

familiar e destacaram detalhes importantes sobre vínculos e relacionamentos 

existentes, simbolicamente representados. 

 
 “É, ficou bom, eu concordo com o jeito do desenho. Realmente eu e 
a L. somos muito unidas uma com a outra e sou eu que fica mais 
responsável por ela. Até mais que a R. [mãe]. Por isso é que ela fala 
que eu mimo a menina, estrago ela(…).” (Af2) 

“A relação com minha mãe é bem forte mesmo. Ela me ajuda muito e 

sempre posso contar com ela. Mostrou também o problema que o G. 
está tendo na escola, essa linha diferente aqui né?” (Mf1)  

 
Além de favorecer o entendimento da estrutura, relações existentes e alguns 

padrões de funcionamento da família, a visualização da representação familiar 

colaborou para que o sentimento de pertencimento a um grupo, de ser-com-os-outros, 

fosse vivenciado por alguns familiares. 

 
“Apesar de ser bem confusa a minha história e da minha família, 
porque tenho três filhos de três pais diferentes, você conseguiu 
organizar. Aqui sou eu grávida, né? Acho que é isso mesmo. É isso.” 
(Mf1) 
“Engraçado ver esse desenho. A nossa família ficou grande hein, F.? 
[risos, dirigindo-se à esposa]. Ainda não tinha nem parado pra pensar 
nisso. Agora a gente vai ficar juntos de vez, os filhos dela e os meus, 
somos uma família só mesmo.” (PDf5) 
 

No presente estudo, a unidade familiar recebeu destaque nos genogramas e 

ecomapas com uma área sombreada. São os membros da família diretamente 

envolvidos no cuidado da criança com asma e que residem no mesmo domicílio. 

Observamos que os vínculos mais estreitos e representativos, ou seja, as relações 

mais fortes, representadas por linhas mais espessas, foram encontradas entre os 

membros que compõem a unidade familiar e residem no mesmo domicílio. No 

genograma e ecomapa da família 3, apresentado na Figura 1, é possível observar a 

relevância dos vínculos estabelecidos em sua unidade familiar. 
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Figura 1. Genograma e ecomapa da família 3 e a maior intensidade dos vínculos 
estabelecidos entre a criança e os outros membros da unidade familiar. Goiânia, 
Goiás, 2014.  

 

Além da importante representação da unidade familiar para o cuidado com a 

criança, os pais também referiram encontrar apoio em pessoas mais próximas, como 

avós, irmãos e tios da criança. Os depoimentos trazem exemplos de situações em que 

puderam contar com o apoio de pessoas que, apesar de não morarem no mesmo 

domicílio, possuíam importante vínculo com a criança e participavam de seu cuidado: 

 
“Minha mãe tá sempre aqui, cuida dela também, me ajuda um pouco. 
Eu trabalho na hora que a L. vai para a escola, mas o dia que ela não 
pode ir, minha mãe é que fica, me ajuda a cuidar dela (…)“(Mf2) 
“Minha irmã está sempre por perto. Ela me ajuda em tudo que a M. 
precisa. É bom ter alguém assim, sabe? Tem vez que eu não posso 
levar a M. ao médico e eu confio da minha irmã levar. É a tia que ela 
mais gosta.” (Mf3) 
 “Eu conto mais é com minha mãe, que mora comigo. Não tenho outras 

pessoas que ajudam não (...) Minha mãe ajuda mais é dentro de casa.” 

(Mf4) 

“E eu mais a minha filha cuida dele, cuida bem da limpeza, cuida bem 

dele […] A minha mãe também ajuda em algumas coisas, ele gosta 

muito dela, a vovó é coruja. Tenho uma irmã que também ajuda. 

Quando ele dá crise ela ajuda a cuidar, mas como não mora junto, fica 

mais difícil. Os outros não entendem bem não.” (Mf5) 

 

Percepções sobre os sistemas de apoio familiar: serviços de saúde e 

instituições religiosas 
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 Dentre os sistemas de apoio externos, destaque especial foi dado aos serviços 

de saúde. Em todos os genogramas e ecomapas das famílias participantes do estudo, 

foi incluído, como sistema de apoio, o hospital de referência em asma infantil, onde a 

criança é rotineiramente acompanhada. Também foram representados, em alguns 

ecomapas, os Centros de Atenção Integral à Saúde – CAIS, serviços geralmente mais 

próximos ao domicílio da família, onde é disponibilizado o atendimento de urgência da 

atenção básica em saúde do município em estudo. Na Figura 3 são apresentados o 

genograma e o ecomapa da família 1, nos quais se observa que a família destaca os 

dois serviços. 

 

Figura 3. Genograma e ecomapa da família 1 e as relações estabelecidas com os 

serviços de saúde. Goiânia, Goiás, 2014. 

 

 Os familiares atribuíram intensidade de moderada a forte às relações 

estabelecidas entre a família e esses serviços de saúde. Destacaram a importância 

da atenção especializada para a criança com asma, tanto no período intercrise quanto 

nas exacerbações de sintomas da doença. Nos seus relatos acerca do cuidado da 

criança com asma, ficaram evidentes o apoio encontrado e a relação de confiança 

estabelecida com os serviços e profissionais de saúde. 

Os serviços de saúde foram lembrados pelos familiares, especialmente ao 

descreverem suas dificuldades e angústias relacionadas ao tratamento das crises 

asmáticas. Algumas mães relataram maior segurança para o manejo dessas crises 
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após iniciarem o acompanhamento das crianças em ambulatório multiprofissional 

especializado em asma infantil. 

 “Olha, depois que ele começou a tratar lá no hospital, ele ficou bem 
melhor sabe? Foi ótimo!” (PDf1) 
 “Depois que começou a tratar lá no hospital ela melhorou demais. Foi 
uma benção na vida dela, na nossa, né? A gente tem confiança, isso 
é muito bom, a gente tenta seguir direitinho o que fala, só na casa que 
tem umas coisas que pode fazer mal, mas a gente vai melhorando 
devagarzinho.” (Af2) 
“Eu achei que ele está bem melhor, depois que começou o tratamento 
lá no hospital! Melhorou demais, mudou tudo.” Mf5) 
 “Ele tinha muita crise, passava uma crise e no mesmo mês ele já tinha 
outra. Agora está melhorando bastante as crises dele, inclusive, eu 
mesma tô tendo conhecimento de como funciona. Então, antes de ficar 
grave, eu já trato, já consigo ficar um pouco mais tranquila na hora e 
começar o remédio” (Mf1) 

  

Além dos serviços de saúde, as instituições religiosas também foram descritas 

por alguns familiares como fontes de apoio, com destaque em seus genogramas e 

ecomapas, conforme mostra a Figura 4. 

 

Figura 4. Genograma e ecomapa da família 4 e o vínculo estabelecido com a 

instituição religiosa, denominada pela família como Igreja. Goiânia, Goiás, 2014 

 

Os participantes relataram receber apoio espiritual e financeiro de instituições 

religiosas, além de poderem contar com pessoas que se disponibilizavam em 
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colaborar no deslocamento da criança até o serviço de saúde, como observado em 

alguns depoimentos:  

“Esse negócio da igreja sou eu mesma que vou mais. Eles ajudam a 
gente em algumas coisas, além do apoio para a alma da gente, né? O 
espírito também é importante, não é só a matéria não. As meninas não 
gostam muito, mas a L. vai comigo de vez em quando. Eles já 
ajudaram com cesta básica numa época que tava tudo mais difícil. Já 
me levaram no CAIS com a L. Então, a gente conta com a ajuda das 
pessoas de lá também”.(Af2) 
“(…) muitos irmãos da igreja ajuda muito a gente. Já teve vez da mãe 
dela não estar aqui em casa e eu precisar de levar a M. no médico e 
sempre posso contar.” (Tf3) 
 

Relevância da escola na vida da criança e seus significados no contexto familiar 

Na análise dos genogramas e ecomapas das famílias das crianças com asma, 

torna-se evidente a relevância dada pelas crianças e seus familiares ao papel da 

escola. Todas as crianças estavam na faixa etária entre sete e dez anos, ou seja, em 

idade compatível com frequência regular à escola. 

A escola ocupa um lugar importante na vida da criança, por isso aparece em 

todos os diagramas que representam as relações estabelecidas com a criança e 

família, bem como em suas descrições. A Figura 5 evidencia forte intensidade para o 

vínculo da criança com a escola, o que foi encontrado com frequência entre as 

crianças participantes deste estudo.  

 

Figura 5. Genograma e ecomapa da família 2 e a relevância do vínculo da criança 

com a escola. Goiânia, Goiás, 2014. 
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Interessante perceber que, mesmo aquelas crianças que participavam pouco 

das entrevistas, faziam questão de falar sobre a escola. Esse foi o momento em que 

mais participaram da construção do genograma e ecomapa e de outras situações de 

discussão sobre o convívio com a doença crônica. Relataram não somente o apoio 

recebido, mas, também, seus conflitos, frustrações, restrições e implicações da 

doença em seu cotidiano escolar: 

 
“Eu tenho meus colegas lá. Eu gosto da minha escola! […] Não gosto 
quando os meninos fica rindo, falando do meu remédio. Eles falam: O 
G. toma remédio [tom de ironia] ele é doente, cansa toda hora.” (Cf1) 
“Eu gosto da minha escola. A professora é que é meio enjoada, mas 
eu gosto dos meus colegas. Quase não passo mal na escola não. Só 
quando eu corro muito, jogo bola com as menina. É bom lá.” (Cf2) 

 
Além das crianças, os pais também fizeram observações interessantes sobre 

a escola e sua representatividade na vida da criança, especialmente nos aspectos que 

confluem para o convívio com a doença crônica. As restrições impostas pela asma, 

relativas ao ambiente escolar, como absenteísmo e reprovação, foram destacadas em 

alguns depoimentos.  

 
“(...) é um pouco atrasada na escola, mas é porque antes tinha muita 
crise e perdeu um ano. Internou demais por conta de pneumonia e da 
asma. Muitas crises, vivia mais no hospital mesmo. Daí ficou ruim na 
escola. Desisti de levar nesse ano.” (Mf2) 
Agora na escola até que tá indo bem. Mas ele deu muito trabalho para 
mim foi no CMEI, na creche. Eu deixava ele lá, aí ele dava as crises, 
passava mal, aí eu tinha que sair correndo. Agora, a professora de 
educação física também, às vezes, percebe que ele não está bem. Ela 
coloca ele para descansar. E os meninos riem mesmo, falam que ele 
vai ter que esperar. Aí ele fala que isso é implicância dos meninos 
(Mf4) 

 

Ainda no contexto da escola, os pais descreveram aspectos relativos às 

dificuldades das crianças em se integrarem ao grupo por se sentirem diferentes dos 

demais colegas, em decorrência dos sintomas da asma e das particularidades do 

tratamento farmacológico. Explicitaram os constrangimentos vividos pela criança, 

especialmente no que se refere à necessidade de uso das medicações no espaço 

escolar e estratégias de enfrentamento adotadas: 

 
“Ele mesmo fala: Ah mãe, eu não quero ir para a escola porque tem 
que tomar a bombinha e eu não vou levar a bombinha, os meninos vai 
rir de mim (...) Eu falei para ele pegar escondido e tomar. Daí a 
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professora ensinou ele que não, que não precisa ter vergonha, tem 
gente que tem muito mais problema. Ele sabe que é o melhor para ele, 
para a respiração dele.” (Mf1) 
“Agora ela vai, leva o remédio se precisar. Mas é engraçado, ela tem 
vergonha de falar para as professoras que tem a asma, bronquite. Tem 
vergonha do remédio de bombinha. Usa mais é só em casa mesmo, 
mas é melhor, né? Só quando tá em crise eu mando o remédio, mas 
a escola me chama se ela passar mal, eu já pedi.” (Mf2) 
 “Ah, eu acho que na escola é que é mais difícil para ele. Ele sente 
diferente, ele mesmo fica com vergonha dos colegas.” (Mf4) 

 

 

Discussão 

 A construção dos genogramas e ecomapas possibilitou representar a 

composição familiar, bem como as relações estabelecidas nos contextos intra e 

extrafamiliares. Permitiu que os membros de cada família visualizassem, por meio de 

esquemas gráficos, o modo como se organizam e as influências externas, 

especialmente em relação ao cuidado da criança com asma. 

A utilização dessas ferramentas de abordagem familiar possibilita aos membros 

da família a tomada de consciência acerca do cenário familiar, a identificação de seus 

integrantes e as relações estabelecidas entre si, além de avaliação das redes e apoios 

sociais disponíveis e suas possibilidades de utilização (NASCIMENTO; ROCHA; 

HAYES, 2005; PEREIRA et al. 2009). Uma família consciente, presente e orientada 

para o cuidado, poderá atuar de forma muito mais resolutiva, pois seus componentes 

passam a ser corresponsáveis pela vida e saúde uns dos outros (PEREIRA et al. 

2009). 

Para a construção de genogramas e ecomapas, faz-se necessária uma 

abordagem ampliada da família, considerando as impressões de seus membros e a 

subjetividade que envolve a dinâmica familiar. Desse modo, estudos direcionam o uso 

dessas ferramentas no contexto das pesquisas qualitativas em saúde (NASCIMENTO; 

ROCHA; HAYES, 2005; PEREIRA et al. 2009; WENDT; CREPALDI, 2008; MUSQUIM 

et al, 2013). Além de propiciar compreensão sobre a família, sua utilização promove 

o processo relacional entre pesquisador e participante (REMPEL; NEUFELD; 

KUSHNER, 2007; PEREIRA et al. 2009). Neste estudo, foi possível perceber que as 

famílias se sentiram valorizadas enquanto unidades que participavam da pesquisa; 

consideraram interessante visualizar sua representação gráfica, construída em 

conjunto com o pesquisador presente nas visitas domiciliares.  
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No contexto de convívio com doença crônica na infância, o uso dessas 

ferramentas junto às famílias das crianças com asma representou uma importante 

estratégia, uma vez que se espera o real evolvimento dos familiares nas ações de 

cuidado, agindo com consciência, segurança e autonomia. Importante ressaltar que 

os familiares envolvidos no núcleo de cuidado da criança podem, quando valorizados 

em suas potencialidades e providos de informações, colaborar para que intervenções 

efetivas sejam empreendidas em prol da saúde da criança. 

Os membros das unidades familiares, compostas pelos que residem no mesmo 

domicílio da criança e compartilham de seu cuidado, revelaram-se fonte de maior 

apoio para o enfrentamento da situação de doença crônica. Além da unidade familiar, 

pessoas próximas, como avós e tias, foram destacadas como importantes fontes de 

apoio para o cuidado. Essas pessoas fazem-se presentes e podem auxiliar na 

manutenção da saúde, na diminuição da sobrecarga do cuidador principal e contribuir 

para menor frequência de distúrbios familiares (SIMIONI; GEIB, 2008). 

A articulação entre as pessoas inseridas em uma rede social configura 

significativo apoio aos cuidadores de crianças com necessidades especiais de saúde, 

pois possibilita o estabelecimento de um cuidado comunitário, provido de um 

empoderamento coletivo (NEVES; CABRAL; SILVEIRA, 2013). No presente estudo, 

destacaram-se, na rede social de apoio às famílias, os serviços de saúde, as 

instituições religiosas e a escola da criança. 

Essa rede de apoio à criança se faz presente em seu mundo. Destaca-se que 

o “mundo no qual o homem existe não se restringe ao espaço geográfico, mas à 

construção humana que o homem realiza para viver junto aos outros, referindo-se 

sempre a uma rede de relações significativas” (BOEMER, 2011, p.62).   

A criança se relaciona com os membros da família e demais pessoas que fazem 

parte de seu mundo-vida ao construir vínculos positivos ou relações conflituosas que 

integram seu ser-com. Ao conviverem com a doença crônica, as crianças com asma 

também irrompem suas possibilidades de ser-no-mundo, um mundo que é 

essencialmente compartilhado com os outros. 

Esse compartilhar o mundo com os outros se dá em um contexto de 

entendimento de que o outro nunca é presença simples e objetivada, não significa 

todo o resto dos demais além de mim, do qual eu me isolaria (HEIDEGGER, 2005). 
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Nessa concepção, entende-se que a criança compartilha de um mundo de relações 

que é constantemente influenciado e influencia, todo o tempo, em seu ser-criança.  

Por meio de suas relações, ela se desenvolve e assume suas possibilidades 

existenciais. Enfrenta, ao lado dos seus, momentos de crise e, juntos, buscam 

diferentes formas de adaptação, processo que depende de fatores como a gravidade 

e a complexidade da situação de adoecimento, maturidade familiar e estruturas 

disponíveis para a satisfação de necessidades (BARBOSA et al. 2011; BALTOR; 

DUPAS, 2013).  

 Os serviços e os profissionais de saúde foram especialmente destacados 

pelas famílias em virtude das ações de cuidar da criança com asma. Foram 

considerados parte importante do sistema de apoio e elementos indispensáveis para 

que a família e a criança sintam-se mais seguras para o manejo da asma e atuem de 

forma autônoma no controle das crises.  

A adesão ao tratamento e a capacidade dos cuidadores de tomar decisões 

precisas durante o manejo das crises podem ser consideradas aspectos essenciais 

para o adequado manejo da asma. A promoção de ações educativas mostrou ser uma 

estratégia eficaz em outros estudos (FORSTER et al., 2011; SZCZEPANSKI et al., 

2010).  

 Diretrizes importantes, reconhecidas como referência para os profissionais 

que atuam junto a pessoas asmáticas, como a Iniciativa Global para a Asma (GINA, 

2012) e as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o 

Manejo da Asma (SBPT, 2012), enfatizam que a qualidade da atenção pode ser 

aprimorada com ações desenvolvidas em conjunto por profissionais de diferentes 

áreas. No entanto, a implementação desse trabalho em equipe e a participação efetiva 

da família da criança nas ações de cuidado ainda constituem importantes desafios 

para os profissionais das diversas áreas. 

Ressalta-se que os profissionais da equipe de saúde precisam se 

instrumentalizar para cuidar efetivamente da criança e de sua família. A prática do 

cuidado a crianças doentes e seus familiares revela, muitas vezes, certo despreparo 

dos profissionais para uma abordagem segura e eficaz, que valorize o papel da família 

no contexto deste adoecer (ANDRAUS et al., 2007; AVANCI et al., 2009). 

A escola foi lembrada por sua relevância na vida da criança, especialmente 

no que se refere ao seu ser-criança e seu mundo de relações. As restrições impostas 
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pela asma e suas implicações no ambiente escolar se destacaram, sendo descritas 

situações em que a criança foi vítima de constrangimentos e exclusão. 

A discriminação por parte dos colegas, os problemas relacionais e a 

dificuldade dos professores em lidar com as especificidades das crianças com asma 

também foram frequentes em estudo realizado com crianças portadoras de asma 

grave. Tendo em vista as dificuldades vivenciadas pelas crianças, sugerimos um 

trabalho conjunto entre os profissionais de saúde e educação, com o intuito de 

assegurar-lhes a educação formal e o convívio social salutar (BORBA et al., 2009).  

 

Considerações finais 

Nesta investigação acerca de crianças com asma, a utilização do genograma e 

do ecomapa viabilizou o entendimento sobre como o convívio com a doença e as 

estratégias adotadas como ações de cuidado repercutem em suas vidas e na 

dinâmica familiar. Além disso, possibilitou que os familiares avaliassem os serviços de 

apoio e suporte disponíveis, especialmente nas situações de maior adversidade, como 

nas exacerbações ou crises asmáticas. 

As vivências compartilhadas durante a construção dos genogramas e 

ecomapas favoreceram o entendimento mais ampliado sobre a família, bem como 

permitiram maior aproximação com o pesquisador. Assim, recomendamos que essas 

ferramentas sejam utilizadas no desenvolvimento de pesquisas de natureza qualitativa 

envolvendo famílias, inclusive na pesquisa fenomenológica.  

Este estudo possibilitou compreensões acerca do ser-com a criança com asma, 

seu mundo de relações e relevância para as ações de cuidar. A criança se percebe e 

é percebida no convívio com os outros, que envolve familiares, profissionais de saúde, 

pessoas de instituições religiosas, professores e colegas da escola e, nesses 

encontros com o outro, a criança com asma e seus familiares reconhecem suas 

fragilidades, aflições e desenvolvem seu potencial de enfrentamento das 

adversidades decorrentes do convívio com a doença crônica. 

Diante da importância atribuída à escola pelas crianças e seus famiiares e 

considerando a alta prevalência da asma na população infantil, consideramos 

oportuna a sugestão de que parcerias sejam realizadas entre as instituições de ensino 

e os serviços de saúde. Ações merecem ser implementadas com o intuito de divulgar 

informações sobre a asma no espaço escolar, buscando ampliar o conhecimento da 
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população sobre as características gerais da doença, diagnóstico, formas de 

tratamento e controle.  
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7.2 ARTIGO 2 

 

O CUIDADO FAMILIAR À CRIANÇA COM ASMA: SUAS ANGÚSTIAS, 

DIFICULDADES E MODOS DE ENFRENTAMENTO  

Karina Machado Siqueira 

Maria Alves Barbosa 

 

Resumo. Este estudo teve como propósito desvelar os aspectos essenciais das 
experiências de cuidado de familiares de crianças com asma, com base nos  relatos 
de suas percepções e vivências. Trata-se de pesquisa descritiva, exploratória, 
fundamentada no método fenomenológico, desenvolvida com cinco famílias de 
crianças com asma moderada ou grave, idade entre sete e dez anos, acompanhadas 
em ambulatório especializado. Os dados foram coletados durante visitas domiciliares, 
no período de setembro de 2013 a janeiro de 2014. A fenomenologia foi o referencial 
teórico-metodológico deste estudo, possibilitando o desvelamento de algumas facetas 
essenciais do fenômeno O cuidado familiar à criança com asma. Os familiares 
descreveram suas angústias, medos e dificuldades em cuidar da criança, 
especialmente durante as crises asmáticas. Referiram necessidade de reorganizar a 
vida familiar em decorrência das particularidades da doença, complicações e 
tratamento. Apesar das adversidades apontadas, demonstraram algumas 
potencialidades para assumir o cuidado à criança de forma mais autônoma e efetiva. 
Acreditamos que o conhecimento dessas experiências poderá oferecer importantes 
subsídios para os profissionais de saúde que atuam no contexto da asma infantil, 
possibilitar melhor entendimento das intervenções propostas e favorecer a inserção 
de novas estratégias de atenção qualificada a essas pessoas.  
 

Palavras-chave: Cuidado da criança; enfermagem pediátrica; família; asma. 

 

Introdução 

Discussões sobre o cuidado centrado na família no contexto da atenção à 

saúde infantil têm conquistado cada vez mais espaço e trazem interessantes reflexões 

acerca do impacto causado por condições crônicas de saúde de crianças na 

organização e dinâmica familiar.  

A rotina e dinâmica familiares costumam se alterar diante da situação de 

adoecimento da criança por alguma doença crônica. A família busca se reorganizar 

por meio da reestruturação de funções e relações familiares, com o intuito de atender 

às necessidades de cuidado com a criança (OLIVEIRA et al., 2010; BALTOR; DUPAS, 

2013; SANTOS et al., 2013).Nesse sentido, adota diferentes formas de 

enfrentamento, buscando superar as dificuldades e crises, por meio do apoio 
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agregado ao núcleo familiar, da atenção de profissionais de saúde, equipamentos de 

apoio social e outras famílias que vivenciam situação semelhante (NÓBREGA et al., 

2010; ALLEN; MARSHALL, 2010; PIZZIGNACCO; MELLO; LIMA, 2011; BOLLA et al., 

2013). 

Dentre as doenças crônicas que acometem a população infantil, destaque 

especial merece ser dado à asma. Trata-se uma doença crônica que apresenta 

importante relevância epidemiológica devido à sua alta prevalência na infância e 

impacto no que diz respeito aos custos em saúde e prejuízos biológicos, psíquicos e 

sociais (GINA, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 

2012). 

A asma na infância pode estar relacionada a experiências difíceis, permeadas 

por angústia, frustrações, sofrimento físico e, até mesmo, ameaça de morte (BORBA 

et al., 2009; SALOMÃO JÚNIOR et al., 2008). Devido à sua complexidade, a atenção 

à criança com asma deve ser planejada a longo prazo, compartilhada entre cuidadores 

e equipe capacitada para esse fim. A valorização da família pode colaborar para a 

qualidade das ações de atenção às crianças asmáticas, conforme já constatado e 

recomendado por outros estudos (PINTO et al., 2010; INSTITUTE FOR FAMILY-

CENTERED CARE, 2008; DEIS et al., 2010; CHAREPE et al., 2011).  

As reflexões sobre o cuidado centrado na família e o interesse na atenção 

qualificada às crianças com asma fizeram emergir algumas inquietações que 

direcionaram a realização deste estudo: Como se dão as experiências de cuidado ou 

os modos de cuidar das famílias de crianças com asma? Quais aspectos se revelam 

essenciais no cuidar dessas crianças no contexto familiar?  

Com base nesses questionamentos, acreditamos  que essas perguntas só 

poderiam ser respondidas por meio de um método de investigação que permitisse ir 

além das aparências e das discussões já empreendidas em relação ao cuidar de 

crianças com asma e suas famílias. Nesse sentido, a fenomenologia, tomada 

enquanto referencial teórico-metodológico deste estudo, colaborou no sentido de 

lançar luz ao vivenciado pelas famílias, justamente por requerer um olhar mais 

atentivo às suas experiências e formas de empreender o cuidado. 

Assim, este estudo teve como propósito desvelar os aspectos essenciais das 

experiências de cuidado de familiares de crianças com asma, com base nos relatos 

de suas percepções e vivências. Acreditamos que a compreensão dos modos de 
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cuidar das famílias poderá oferecer subsídios para os profissionais de saúde que 

atuam no contexto da asma infantil, possibilitar melhor entendimento sobre as falhas 

e sucessos das intervenções propostas e favorecer novas estratégias de atenção 

qualificada a essas pessoas. 

 

O referencial teórico-metodológico 

Trata-se de estudo descritivo-exploratório, fundamentado no método 

fenomenológico da pesquisa, desenvolvido com famílias de crianças portadoras de 

asma, acompanhadas em ambulatório especializado em asma infantil. O serviço 

oferece atendimento por equipe multiprofissional e é referência para o estado de 

Goiás, incluindo o Catavento – Programa de Controle da Asma do município de 

Goiânia. 

Escolhida como referencial teórico-metodológico deste estudo, a 

fenomenologia colaborou no sentido de dar vistas, lançar luz, elucidar o que é 

vivenciado pelas famílias dessas crianças, justamente porque requer um olhar mais 

atentivo do pesquisador às suas experiências e formas de empreender o cuidado. A 

fenomenologia nos possibilita “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, 

tal como se mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 2005, p.65).  

Na investigação fenomenológica, o pesquisador assume o propósito de ir às 

coisas mesmas, sondando as evidências e atentando para o fenômeno que se mostra. 

Nessa atitude, propõe-se a uma busca incessante, a um debruçar-se sobre o 

investigado e, ao mesmo tempo, a uma espera atentiva pelo irromper-se do fenômeno, 

que, até então, se encontrava encoberto, velado. (FERNANDES, 2011).  

A proposta da fenomenologia é descrever o fenômeno tal qual ele se dá a 

conhecer. Libera nosso olhar para a análise do vivido e caracteriza a consciência 

liberada como consciência intencional, direcionada para alguma coisa, consciência 

que sempre visa algo (CAPALBO, 2008).  

Com base na perspectiva fenomenológica, a proposta foi investigar o 

fenômeno “cuidar de uma criança com asma”; ir à coisa mesma, investigar o cuidado 

junto àqueles que cuidam, ou seja, uma aproximação às experiências vividas e 

descritas pelas famílias dessas crianças na busca pela essência desse cuidar.  

O cuidado é tido como modo de ser originário, faz parte da essência do Ser; 

“é no cuidado que irrompemos para o existir, é nele que somos gerados como ser-no-
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mundo, é nele que nos formamos e nos constituímos como o ser que somos” 

(FERNANDES, 2011, p. 22).  

Os modos de cuidado possíveis ao homem apresentam-se de diferentes 

maneiras. Em seus modos positivos, possui duas possibilidades extremas - uma que 

substitui o outro, tomando o lugar em suas ocupações, e outra que o ajuda a assumir 

suas responsabilidades e tornar-se livre para o cuidado (HEIDEGGER, 2005). Nesse 

sentido, é importante atentar para os modos de cuidar empreendidos pelas famílias 

das crianças com asma e pelos profissionais envolvidos neste processo. 

A opção por trabalhar com famílias baseou-se na importância de valorizá-las 

enquanto unidades de cuidado nas ações de atenção à criança, reafirmando a 

necessidade de se implementar o cuidado centrado na família, na qual todos os 

membros são reconhecidos como foco do cuidado (ANGELO et al., 2009).  

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2013 a janeiro de 

2014; participaram cinco famílias de crianças na faixa etária de sete a dez anos, com 

asma moderada ou grave. Foram incluídas todas as pessoas indicadas pela família 

que colaboravam com os cuidados da criança, presentes em ao menos uma das 

visitas domiciliares. No total, participaram da pesquisa cinco crianças e 13 familiares: 

cinco mães, um pai, dois padrastos, duas avós, duas tias, uma irmã. Foram 

considerados parte da familia aquelas pessoas assim indicadas por seus membros  

(WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

O convite para participação na pesquisa foi feito no ambulatório especializado 

em asma infantil, no mesmo dia das consultas da criança. Nesse momento, a 

pesquisadora responsável explicava ao familiar responsável os objetivos, forma de 

condução do estudo e agendava a primeira visita domiciliar. Para cada família foram 

realizadas duas visitas, respeitando os horários previamente acordados.  

O número de famílias participantes foi definido no decorrer da coleta de dados 

e pelo critério da “repetitividade que expressa o mostrar-se do fenômeno em sua 

essência” (BOEMER, 1984, p. 89), em que as convergências das informações 

coletadas sinalizam para o encerramento da coleta de dados (MARTINS; BICUDO, 

2005).  

Todos os participantes assinaram o “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” e, além disso, a criança participante do estudo também assinou o “Termo 

de Assentimento”, conforme recomendações da Resolução 466/12 (MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE, 2012). Ainda em relação aos aspectos éticos, este estudo é vinculado ao 

projeto de pesquisa intitulado “Impacto da condição crônica de saúde na vida de 

crianças e adolescentes asmáticos e de seus familiares”, o qual foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás e aprovado sob o número de protocolo 364.563/2013.  

Entrevistas foram realizadas com todos os membros da família presentes nas 

visitas domiciliares apontados como partícipes do cuidado com a criança. A criança 

também participava de todos esses momentos. As entrevistas tiveram duração 

aproximada de quarenta minutos, em cada visita domiciliar. Anotações foram feitas 

em um diário de campo, com o intuito de registrar os aspectos não verbais, bem como 

as impressões dos pesquisadores durante a coleta de dados. Todas as entrevistas 

foram gravadas e, posteriormente, transcritas. 

Em seguida, procedemos à análise das descrições, segundo as 

recomendações no “Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado” (MARTINS; 

BICUDO, 2005). No primeiro passo da análise, realizamos uma leitura das descrições 

buscando compreender o sentido do todo. Em seguida, fizemos uma leitura mais 

atentiva, buscando identificar as unidades de significado. Durante a organização 

dessas unidades, buscamos apreender o sentido de seus conteúdos e as 

convergências para a categorização ou construção dos temas. Nessa última etapa, 

foram sintetizadas as unidades de significado com o intuito de se chegar à estrutura 

do fenômeno, ou seja, à sua essência (BOEMER, 1984; MARTINS; BICUDO, 2005). 

Foram identificadas nove unidades de significado: prejuízos e mudanças na 

família; sobrecarga do cuidador principal; aflições, dificuldades e medos relacionados 

às crises asmáticas; preocupação com as crises no período noturno; medo de novas 

exacerbações; manejo das crises pela família; percepção dos sintomas iniciais; 

valorização do tratamento farmacológico; controle ambiental de alérgenos e irritantes. 

Após identificação dessas unidades, procuramos apreender os significados nelas 

contidos, organizando-as em duas subcategorias que convergiram para o tema O 

cuidado familiar à criança com asma. 

 

Resultados 

O cuidado à criança com asma: reorganizando a vida familiar e lidando com 

dificuldades, medos e aflições  
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 A presença da doença crônica no âmbito familiar pode gerar situações que 

exigem uma reorganização da família, alterando rotinas, com importantes mudanças 

na vida de seus membros. No presente estudo, os familiares destacaram a sobrecarga 

dos cuidadores, os desgastes e as mudanças realizadas para atender às 

necessidades das crianças com asma, especialmente no que diz respeito ao trabalho 

e à vida social: 

 
“Não dou conta dela sabe? Mas agora tá melhorando porque eu 
larguei o meu namorado e agora tô morando sozinha. Ela não 
aceitava, tinha ciúme, ficava mais difícil ainda. Isso pesou também 
para eu largar ele. Agora tá morando eu e ela, aqui em Goiânia 
mesmo, lá perto da minha mãe e minha irmã. Ficar sozinha é ruim, 
mas tá bom.” (Mf2) 
 “Eu trabalho fora. Eu trabalho à noite. Até optei por trabalhar à noite. 
É que ganha o adicional e, de dia, muitas vezes acontece né, de sair 
com ela correndo para o hospital, ou tem alguma consulta. Eu levo ela 
nos médicos.” (Pf3) 
“Eu já mudei de casa por causa dele. Tem vez que não tem jeito 
mesmo. Tinha mais gente perto, eu gostava mais de lá, das pessoas, 
umas amigas. Mas a casa era ruim, prejudicava ele..” (Mf1) 
 

A sobrecarga do cuidador principal, geralmente a mãe, foi evidenciada nos 

discursos. Elas relataram assumir as responsabilidades pelo cuidado tanto no 

domicílio quanto nas situações de internação hospitalar. Em alguns casos, 

descreveram a necessidade de se afastarem das atividades laborais e se dedicarem 

exclusivamente à criança, devido às demandas relacionadas à doença. 

 
“Não tenho muito quem me ajuda não. Minha mãe até faz alguma 
coisa, mas sou mais eu mesma que cuida dele, que fica o tempo todo. 
Tudo isso é pesado pra mim! Mas eu sou mãe, né?” (Mf1) 
“Para mim não é fácil! Tive até que parar de trabalhar para cuidar dele. 
Sozinha, não é fácil!”(Mf5) 
“Então eu tive que parar de trabalhar para cuidar do D., para ficar mais 
com ele do que trabalhar. Isso é bem cansativo! Mas é porque o D. 
vivia só internado, por causa da garganta, porque não comia. Aí tinha 
que tomar soro, ficava desidratado, a gente vivia internado. Falo a 
gente porque era eu e ele mesmo.” (Mf4)  
 

Ainda no que se refere às mudanças no ambiente familiar decorrentes das 

necessidades da criança, a irmã de uma delas relatou sua insatisfação, especialmente 

com a ausência da mãe, durante as internações hospitalares do irmão. Apesar de ter 

sido a única irmã participante do estudo, sua fala expressou sentimentos que 

chamaram a atenção: 
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“Meu irmão agora é normal, mas quando ele ficava doente era mais 
ruim. Minha mãe e ele ia muito no hospital. Quase que eles não ficava 
em casa, ele vivia internado. Minha mãe quase que não ficava aqui 
comigo sabe? Era ruim demais, eu ficava com raiva disso, do meu 
irmão.” (If5) 
 

 Ao descreverem os modos de empreender o cuidado às crianças com asma, 

os familiares frequentemente se referiram aos momentos de maior dificuldade; 

destacaram sentimentos e atitudes direcionados à criança durante as crises, sinais, 

sintomas e sensações vividas nesses momentos. 

 
“É tão difícil, porque quando dá crise mesmo, você fica desorientado, 
você não sabe o que faz, porque a boca fica roxa, tosse muito, quase 
vomita. Aí o que você pode fazer você faz. Às vezes, você acha que 
está fazendo errado, tenta fazer o máximo, fica tentando fazer o 
máximo... É, como se diz, a gente doa mais da gente do que a gente 
pode, né?” (Mf1) 
“A coisa mais difícil, que dá mais medo, é a crise. Nossa, é difícil 
quanto tá na crise! A falta de ar é o pior. A gente apavora demais...” 
(Pf3) 
“Eu acho que agora ele tá melhor, mas já vi ele passar muito mal, a 
gente até apavora um pouco, sabe? Quando vêm as crises mesmo aí 
o negócio fica feio. Ele fica roxo, é difícil ajudar nessas horas.” (PDf5). 
 

Apesar do acompanhamento em serviço especializado, alguns familiares 

destacaram a dificuldade de tomar decisões relacionadas ao manejo da crise asmática 

e o sentimento de impotência vivenciado nessas situações. Ficaram bastante 

explícitos em seus discursos a ansiedade e o medo: 

 
“Nessa doença, o mais difícil são as crises mesmo. Porque as crises 
vêm, você não sabe o que você faz. Não sabe se dá o remédio. O 
remédio demora um pouquinho para fazer efeito. Aí ele começa a 
chorar, você vê que ele está cansado, você fica doidinha!” (Mf4) 
“Eu fico ansiosa, vem um nervosismo. Porque eu já vejo que ele vai 
ficar mal, aí eu fico também. Aí eu já corro, já falo: G. vamo tomar o 
remédio porque a crise vai vim... Ele fica molinho, deitado, às vezes 
dá febre, você sabe né?” (Mf1) 
“Deus me livre de acontecer de ela está sozinha comigo. Quando a R. 
viaja e deixa a menina, eu tenho medo. Mas ainda bem que tem o 
CAIS aqui perto...Se precisar eu levo, mas não tá precisando, ela tá 
melhorzinha agora.” (Af2) 
 

As mães de algumas crianças referiram perceber a gravidade das crises 

asmáticas por meio das falas das crianças. Essas descrições foram narradas em tom 

de voz mais apreensivo, o que revela a aflição que sentem ao ouvirem o pedido de 

ajuda de seus filhos. Os trechos a seguir exemplificam essas situações: 
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“Aí ele falou pra mim: Mãe me ajuda! Eu não tô conseguindo respirar 
mãe! Mãe!” (Mf1) 
“Ele fala: Ai mamãe me ajuda, por favor! Mamãe eu não 
consigo...Mamãe me ajuda a respirar!” (Mf4) 
“Ele mesmo já falava: Mamãe eu estou sentindo ruim. Cadê os 
remedinhos? Eu tô ruim.” (Mf5) 

 

Alguns familiares ressaltaram o receio de que as dificuldades se  

acentuassem no período noturno, quando frequentemente se iniciam as crises e os 

sintomas da asma costumam se manifestar. Em suas descrições, expressaram sua 

insegurança em relação ao cuidar da criança, o que interfere, inclusive, no padrão de 

sono dos familiares: 

“Eu acho que é mais preocupação à noite. Eu não sei se é porque 
esfriava(...) Então, eu peguei um pouco de trauma da noite.” (Mf4) 
 “Então não é fácil cuidar não (...) eu vivia mais acordada do que 
dormindo à noite. Até para perceber a respiração dele, que jeito que 
tava, se tinha febre. Aquela preocupação!”(Mf5) 
“Teve dia de noite de eu sair com ela aqui. Atacava sempre à noite... 
tinha que levar pro CAIS. Chegava lá, além de aplicar as bombinhas 
nela, ainda tinha que dar injeção, aqueles corticoides. Ela ficava com 
muita falta de ar!” (Mf3) 
“Quando ele passa mal de noite, eu durmo lá no quarto perto dele.” 
(If5) 
 

Mesmo entre as crianças que já apresentavam controle parcial ou total da 

doença, os familiares ressaltaram o medo de novas crises. Vivenciam a angústia de 

conviver com a doença crônica, com a possibilidade iminente de novas exacerbações: 

“As dificuldades que eu ainda tenho é aquilo assim: Será que hoje ele 
vai ficar bem? Será que hoje ele vai acordar bem? Será que hoje eu 
vou conseguir dormir bem? Porque a crise é uma coisa que é de 
repente. Na mesma hora em que está bem, ele já não está. Esse medo 
ainda não passou. Eu ainda fico um pouco aflita. Mesmo ele tomando 
o remédio, é uma coisa que eu tenho que ter cuidado. Quando dá a 
crise, ele fica mal, ele fala que não está dando conta de respirar.” (Mf4) 
“Por isso é que eu fico sempre de olho. Se ele começa a tossir eu já 
levanto, já vou atrás, já começo a olhar ele... Aí ele já começa a 
respirar mal. Daí eu falo: Vixe meu filho, sua crise já vai atacar.” (Mf1) 
“Mas eu falo porque, senão, depois a menina é que sofre, fica doente, 
com falta de ar, tossindo. Vixe,  mas ela tosse! Precisa de ver! De noite 
então, faz dó de ver! Eu tenho muito medo quando ela dá essas crises 
mais fortes. Fica ruim mesmo!” (Af2) 

 

O cuidado que emancipa: potencialidades da família para agir de forma 

consciente autônoma 

Apesar de suas dificuldades, angústias e medos para o cuidado com a 

criança, os familiares descreveram potencialidades para agir de forma mais 
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autônoma, tomando decisões mais efetivas para o manejo das crises e reconhecendo 

suas possibilidades na condição de cuidadores. Em alguns depoimentos, foram 

descritas situações nas quais demonstraram essa capacidade de lidar com as 

adversidades relacionadas às crises asmáticas: 

 
“Agora a mãe dele já sabe usar uns remédios em casa que melhora a 
crise. É bem melhor agora! Ela já tá mais segura, eu acho.” (PDf1) 
“Eu aprendi até a ficar mais calma na hora da crise, usar o remédio, 
ficar mais calma(...) Aí quando eu vejo que ele está ruim, assim, 
puxando o ar, aí que eu dou o remédio, o salbutamol.” (Mf4) 
“Aí hoje eu já uso salbutamol em casa, ele costuma melhorar.” (Mf5) 
 

Outro aspecto identificado como importante para o manejo das crises 

asmáticas foi perceber precocemente o início dos sintomas. Foi possível observar a 

capacidade dos familiares para identificar os sintomas iniciais das crises, atitude 

indispensável para poderem estabelecer prontamente o plano de ação para 

tratamento.   

“Agora eu já tô aprendendo, já percebo quando a crise vem. Sempre 
tá vindo a crise da tosse, aí já pode saber o que é, nariz escorrendo 
também. A crise na hora já muda totalmente ela! Aí eu já faço o que 
tem que fazer. Eu sempre tenho os remédios dela aí.”(Mf3) 
“(...) eu já entendo melhor a crise, eu sei o que é o prejuízo pra ele, 
pra respiração dele, a falta de ar, respira muito com a boca aberta, o 
peito já começa a chiar, e aqui nele [aponta a fúrcula esternal] afunda 
bastante. Agora eu mesma tô tendo conhecimento de como funciona. 
Então, antes de ficar grave, eu já tento tratar. Já consigo ficar mais 
tranquila na hora e começar o remédio”.(Mf1) 
“Quase toda vez ele começa a crise com um chiadinho no peito e falta 
de ar. Quando começa assim, já pode dar o remédio porque tá 
começando a crise”. (Af4) 
 

Além dessas potencialidades para lidar com a situação adversa de crise 

asmática, os familiares também expressaram preocupação com a criança ao 

valorizarem o tratamento farmacológico proposto. Reconheceram a eficácia da 

terapêutica medicamentosa no controle dos sintomas e a importância do uso correto 

dos medicamentos, nos horários indicados. 

“Também tem que tomar o remédio na hora. Outra coisa é isso, tomar 
o remédio. Não deixo ficar sem. Dá trabalho ficar sempre lembrando 
disso, mas eu faço. No começo eu tinha medo dela ficar tomando tanto 
remédio. Agora já vi que melhora mesmo e já diminuiu o tanto.” (Af2)

  
“Ela até já toma remédio sozinha. Só quando esquece é que eu fico 
falando, mas ela fez daquele jeito que falou no hospital: toma antes de 
escovar os dentes de manhã e também de noite, antes de dormir. Aí 
dá mais certo de não esquecer.” (Mf3) 
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“(...) comigo não, comigo é diferente, chegou a hora do remédio, é a 

hora mesmo, entendeu? Não tem esse negócio de 9 horas, 10 horas 

não. Se o horário é 7 horas, então é 7 horas mesmo que vamos bater 

o remédio”. (Mf4) 

 

Além do cuidado voltado para o tratamento farmacológico, as falas 

destacaram a importância do controle ambiental no manejo da doença. Uma vez que 

alérgenos e irritantes podem exacerbar os sintomas da asma, os familiares relataram 

diversas mudanças empreendidas no ambiente com o intuito de reduzir esses fatores. 

Vejamos alguns depoimentos que trazem essa preocupação:  

 
“Olha, desde que eu descobri que ele tinha asma, a gente, eu, quando 
morava com o pai dele, a gente sempre foi muito atencioso com a 
limpeza, com tudo, a gente sempre cuidou de tudo, de não ter poeira, 
contato com nada. Mas, por mais que a gente cuide, não é fácil.”(Mf4) 
“Eu já mudei de casa por causa dele. Tem vez que não tem jeito 
mesmo (...) a casa era ruim, prejudicava ele..” (Mf1) 
 

Destacaram a atenção com a limpeza da casa, pintura das paredes, retirada 

de cortinas, adequação de colchões e travesseiros, restrições ao uso de produtos de 

limpeza e ao contato com fumantes e animais com pelos ou penas. Também 

ressaltaram as restrições financeiras que dificultam a realização de mudanças 

reconhecidas como necessárias.  

 
“Essa casa que eu tô morando agora é boa, quando eu tava no interior 
a casa era ruim, não tinha asfalto, a parede não era pintada, era 
péssimo lá. Mas agora é boa, limpinha, arrumada, tirei o que faz mal, 
tem só um cachorrinho...sei que não pode, né?” (Mf2) 
“Na casa não tem cortina, já não uso produto, já mudei tudo. Eu uso a 

capa no sofá, eu sei que o melhor era nem usar, mas com essa poeira 

aqui... Lá no hospital ele ganhou o colchão e o travesseiro. Lá no 

quarto dele tinha que ser só a cama e o guarda-roupa, mas não dá, 

tem que reformar” (Mf1) 

“Eu não deixo ela ficar lá na minha sogra, porque tem gente que fuma 

e tem gato, passarinho (...) O que eu fiz também foi melhorar o quarto 

dela. Mandei forrar, comprei colchão novo, coloquei a capa no 

travesseiro. Isso ajuda muito...” (Mf3) 

“A gente vai melhorando. Quero fazer um quarto melhor pra ele, forrar 

a casa, mas ainda não deu, fica caro”. (PDf4) 

 

Discussão 

No presente estudo, os familiares relataram a necessidade de alterar sua 

rotina, rever relações e modificar a dinâmica familiar - atitudes comuns em famílias de 

crianças com doenças crônicas. Estudos referem que, diante do adoecimento da 



88 

 

 

criança ou devido ao tratamento, as famílias vivenciam dificuldades e precisam se 

adaptar e se reorganizar internamente, de modo a atender às demandas da criança 

e, ao mesmo tempo, tentar manter o equilíbrio das relações familiares (MARCON et 

al., 2007; BARBOSA et al. 2011; SANTOS et al., 2013).  

A necessidade de cuidados à criança, seja no domicílio ou durante as 

internações hospitalares, provocou repercussões importantes na vida dos familiares, 

especialmente para o cuidador principal. A descrição da irmã de uma criança com 

asma evidenciou as repercussões  da ausência da mãe na vida da família como um 

todo, especialmente durante os períodos de internação hospitalar do irmão, que 

apresentava frequentes crises asmáticas. 

A mãe geralmente assume o papel de cuidadora principal e centraliza as 

ações para o cuidado com a criança. Ao assumir esse compromisso, muitas vezes 

necessita se afastar de outras atividades cotidianas, como trabalho, lazer e o cuidado 

com a casa e os outros filhos (SILVA; SILVA; SANTOS, 2009; OLIVEIRA et al., 2010; 

SANTOS et al., 2011).   

Importante compreender que a família da criança com doença crônica 

também continua vivenciando conflitos inerentes ao seu cotidiano, comuns a qualquer 

organização familiar. No entanto, esses conflitos podem se exacerbar diante da 

sobrecarga dos cuidadores, repercutindo negativamente nas relações entre os demais 

membros da família (FERREIRA et al., 2010). O envolvimento de outras pessoas da 

família no cuidado à criança e o controle da doença, com redução das exacerbações 

e internações por crise asmática, podem minimizar o impacto da doença no cotidiano 

familiar. 

Nas situações de não controle da doença, ou seja, durante as crises asmáticas, 

as crianças e os familiares vivenciaram momentos de angústia, medo e aflição. 

Relataram, neste estudo, a gravidade de algumas crises, descrevendo os sintomas 

mais comuns e a falta de habilidade para lidar com algumas situações. Também 

referiram a angústia de conviver com a doença e o receio de novas crises. 

Estudo norte-americano, que utilizou a fenomenologia interpretativa para 

analisar as perspectivas de pais para manejo da asma em crianças de alto risco, 

evidenciou que eles se sentiam aflitos com a gravidade da doença de seus filhos e 

com os riscos a que estavam expostos. Relataram, também, temer que a criança 

necessitasse de cuidados intensivos ou parasse de respirar (KOENING, 2007). A 
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preocupação mencionada pelas famílias em relação ao cuidado no período noturno 

também foi citada no referido estudo; as mães tinham medo de que a criança piorasse 

durante a noite e, por isso, interrompiam o próprio sono para se certificarem de que 

seus filhos respiravam bem (KOENING, 2007). 

O conhecimento dos familiares e crianças sobre a asma pode influenciar 

significativamente na adesão ao tratamento e, consequentemente, no manejo da 

doença, incluindo o controle dos sintomas. Especialmente durante as exacerbações 

ou crises asmáticas, é fundamental que os familiares tenham clareza acerca do plano 

terapêutico e consigam se sentir seguros em relação à sua capacidade de prestar 

cuidados nessas situações adversas (GINA, 2012; DEIS et al., 2010). A 

desinformação por parte dos pais foi apontada como um dos principais fatores 

responsáveis pela maior demanda de atendimento em pronto-socorro e maior taxa de 

hospitalização por crises asmáticas em crianças (RODRÍGUES MARTÍNEZ; SOSSA, 

2005).  

A aquisição de conhecimentos por parte da família determina a capacidade de 

enfrentamento da situação de doença. Estudo realizado com famílias de crianças 

diabéticas verificou que, a partir do momento em que aprende a lidar com a doença, 

controlando melhor as descompensações provocadas por hipo ou hiperglicemia, a 

família sente-se mais segura e acredita estar realizando um bom cuidado, o que 

contribui para melhora clínica da criança (NUNES; DUPAS; FERREIRA, 2007).  

Como a condição crônica de saúde da criança demanda cuidados contínuos, 

com o tempo, a família passa a reconhecer os sinais e sintomas manifestos pela 

criança, a desenvolver estratégias de cuidado e a se organizar para atender às 

necessidades (BALTOR, DUPAS, 2013). Nesse sentido, começa a ser autônoma no 

cuidado com a criança. Os profissionais de saúde precisam estar atentos a essas 

potencialidades e colaborar para que ações efetivas de cuidado sejam empreendidas 

no ambiente familiar. 

Ao valorizar e estimular o exercício da autonomia da criança e de seus 

cuidadores, os profissionais de saúde colocam-se em uma postura diligente, que 

favorece o cuidado enquanto solicitude antecipadora, em uma preocupação que, em 

sua essência, diz respeito à existência do outro e não a uma coisa com a qual se 

ocupa ou se domina. Nesse sentido, ajuda o outro a tornar-se livre para o seu cuidado 

(HEIDEGGER, 2005).  
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Na edificação de nossas relações com o outro, é fundamental não nos 

dispersarmos no mundo das ocupações e retomarmos o significado do cuidado com 

o outro enquanto modo de ser ou solicitude (FERNANDES, 2011). Portanto, é 

importante que os profissionais atuem como real apoio para as famílias, orientando 

sobre as especificidades do cuidado, oferecendo escuta qualificada e investindo nas 

relações com as pessoas envolvidas no cuidar (BOLLA et al, 2013). 

Apesar de descreverem suas angústias e dificuldades em lidar com as crises 

asmáticas da criança, os familiares demonstraram algumas potencialidades para 

decisões efetivas e autônomas relacionadas ao cuidar.  A identificação precoce dos 

sintomas que caracterizam a exacerbação da doença e a escolha por usar 

medicações de alívio emergiram nos depoimentos dos familiares enquanto atitudes 

que favoreceram o melhor controle da situação. 

Estudos mencionam que os pais se sentem mais confiantes após experiência 

na avaliação dos sintomas e manejo das crises asmáticas (KOENING, 2007) e que 

aqueles que possuem um plano de ação escrito apresentam- se mais confiantes em 

sua capacidade de prestar cuidados à criança durante uma exacerbação da asma 

(DEIS et al., 2010).  

No presente estudo, os familiares também demonstraram habilidades para 

compreender a importância do tratamento farmacológico e não farmacológico da 

asma. Relataram a eficácia dos medicamentos para o controle dos sintomas e 

também as medidas de controle ambiental necessárias para redução do contato com 

alérgenos e irritantes que podem desencadear crises asmáticas.  

O conhecimento dos pais sobre a doença e particularidades do tratamento 

pode melhorar a adesão à terapia medicamentosa entre crianças com asma, 

especialmente no que se refere ao uso de corticoides inalatórios; também pode 

favorecer a menor exposição aos fatores ambientais (RASTOGI; GUPTA; KAPOOR, 

2009; PETERSON-SWEENEY et al., 2010).  

  

Considerações Finais 

Descrições de familiares acerca do cuidado empreendido às crianças com 

asma evidenciam o vivenciar de situações angustiantes e dificuldades diversas, 

especialmente diante das crises asmáticas da criança. As particularidades da doença 
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e tratamento levam as famílias a modificarem hábitos e rotinas, reverem suas 

atividades cotidianas e, em alguns casos, alterarem a dinâmica familiar. 

Apesar das dificuldades descritas, na medida em que adquirem conhecimento 

sobre a doença e segurança para o manejo da asma, os familiares começam a 

assumir o cuidado à criança de forma mais autônoma. Nesse sentido, realizam ações 

efetivas para melhor adesão ao tratamento farmacológico e controle de alérgenos e 

irritantes no ambiente. Adquirem, também, habilidades para lidar com as crises 

asmáticas, reconhecendo o início dos sintomas e tomando decisões mais efetivas 

para controle da situação. 

Com base nas vivências dos familiares, concluimos que os profissionais de 

saúde que atuam no contexto da atenção à criança com asma necessitam atuar como 

facilitadores do cuidado, reconhecendo as fragilidades e as potencialidades das 

famílias e crianças, orientando-as de forma mais qualificada e precisa. Devem,  de 

fato, assumir o cuidado às famílias de modo a favorecer exercício de sua autonomia 

e emancipá-las para o seu próprio cuidar. 
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7.3. ARTIGO 3  
 
SER-CRIANÇA COM ASMA: ASSUMINDO SUAS PARTICULARIDADES E 
LIDANDO COM RESTRIÇÕES. 
 
 

Karina Machado Siqueira 

Maria Alves Barbosa 

 
Resumo. Estudo objetivou investigar a forma como as crianças com asma e suas 
famílias se percebem no convívio com a doença crônica e discutir as repercussões 
destas percepções em seus modos de enfrentamento e ações para o cuidado. Trata-
se de pesquisa qualitativa fenomenológica, realizada com cinco famílias de crianças 
portadoras de asma moderada ou grave, com idade entre sete e dez anos, 
acompanhadas em ambulatório especializado em asma infantil, localizado em 
Goiânia-GO. A coleta de dados ocorreu durante visitas domiciliares, realizadas entre 
setembro de 2013 e janeiro de 2014. A análise das entrevistas convergiu para a 
categoria temática Ser-criança com asma: particularidades e restrições. Sob a ótica 
da criança, ficou clara a dificuldade de lidar com medos, restrições, frustrações e 
constrangimentos relacionados à doença e ao tratamento, especialmente na escola. 
Quanto às percepções dos familiares, emergiram particularidades e restrições 
impostas pela doença na vida da criança e no ambiente familiar, expressas em suas 
descrições de atitudes de proteção excessiva à criança. Concluimos que os 
profissionais de saúde envolvidos na atenção à criança com asma precisam estar 
atentos ao ambiente escolar e às famílias, uma vez que, quando bem orientados, os 
familiares podem colaborar para que a criança se comprometa com o seu estado de 
saúde e aprenda a conviver a asma.  
 
Palavras-chave: Enfermagem pediátrica; criança; asma; família; saúde escolar. 
 

Introdução 

A asma é uma doença crônica que provoca inflamação das vias aéreas e 

caracteriza-se por hiperresponsividade dessas vias e limitação ao fluxo aéreo, levando 

à ocorrência de episódios de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse. As crises ou 

exacerbações da asma são episódicas e reversíveis, porém a inflamação das vias 

aéreas está cronicamente presente, mesmo que a pessoa não refira sintomas 

(GLOBAL INICIATIVE FOR ASTHMA – GINA, 2012). 

É uma doença de importante relevância epidemiológica, sendo que sua 

prevalência vem crescendo na maioria dos países, especialmente entre as crianças e 

adolescentes. No Brasil, a prevalência varia de 10 a 20%, entre as diversas regiões. 

Além disso, apresenta números relevantes no que diz respeito às hospitalizações, 

sendo que, em 2011, foi a quarta causa de internação pelo Sistema Único de Saúde 
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- SUS (GINA, 2012; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA - 

SBPT, 2012; PEARCE et al., 2007).  

Diversas ações vêm sendo propostas no Brasil, desde a criação do Plano 

Nacional de Controle da Asma (PNCA), em 1999, dentre elas: Atenção Integrada às 

Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) e a Agenda de Compromissos para a Saúde 

Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil, que tratam sobre a avaliação, 

classificação e tratamento da criança com asma. Outras referências importantes são 

as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da 

Asma (SBPT, 2012) e, mais recentemente, a Ação Brasil Carinhoso, com a proposta 

de distribuição gratuita de alguns medicamentos específicos para o tratamento.  

Com base na preocupação em assistir a população de asmáticos do 

município, assim como em atender às recomendações do PNCA, a Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia elaborou, em 2003, o Plano Municipal de Asma. 

Posteriormente, em 2005, foi elaborada uma nova versão desse plano, com novas 

diretrizes, a fim de viabilizar a efetiva concretização do programa denominado 

Catavento – Programa de Controle da Asma de Goiânia, o qual estabelece estratégias 

de saúde para o diagnóstico, tratamento e controle da asma (GONDIM, 2007; 

AMARAL; PALMA; LEITE, 2012).  

Devido à cronicidade da asma, o tratamento em crianças é prolongado e exige 

uma interação entre a equipe multidisciplinar que as acompanha, sua família e a 

própria criança. Para o controle da doença, é necessário o desenvolvimento de 

atitudes bem sucedidas de automanejo; por isso, além do tratamento farmacológico 

adequado, é preciso que a família e a criança se sintam seguras quanto ao 

conhecimento sobre a patologia, fatores desencadeantes, uso das medicações e  

sinais de controle e sintomas que caracterizam as exacerbações (GINA, 2012; 

STHEPHAN; COSTA, 2009). 

A adaptação à situação de adoecimento crônico é um processo complexo 

entre crianças e adolescentes, os quais são capazes de perceber as restrições 

impostas em suas vidas e de desenvolver responsabilidades relativas à colaboração 

com sua terapia. Ter o direito de fazer algumas escolhas relativas ao seu tratamento 

faz com que se sintam mais respeitadas e autônomas (VIEIRA; DUPAS; FERREIRA, 

2009). 
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É importante que as crianças sejam incluídas nos processos decisórios de seu 

tratamento que afetam o seu existir. Precisam ser envolvidas nas discussões acerca 

do plano terapêutico proposto e das ações de cuidado a serem empreendidas para o 

enfrentamento da situação vivida. Suas opiniões merecem ser valorizadas, 

especialmente porque, dependendo da faixa etária em que se encontram, podem 

assumir responsabilidades que favorecerão o manejo da doença e a melhora de sua 

qualidade de vida.  

No que diz respeito às crianças com asma, é muito importante que os 

cuidadores e a própria criança, dependendo de sua capacidade cognitiva, estejam 

conscientes das características da doença e tenham segurança para agir em 

conformidade com as orientações profissionais (WALL-HAAS et al., 2012; YILMAZ et 

al., 2012). Por requererem diversas ações de autocuidado, especialmente no 

domicílio, é essencial que as orientações e atividades de educação em saúde voltadas 

para o controle da asma sejam direcionadas tanto para a criança quanto para os seus 

familiares. 

Com base em estudos e reflexões acerca da valorização da criança e do 

cuidado centrado na família, especialmente relacionados ao contexto da atenção às 

crianças com asma, algumas questões foram colocadas para este estudo: Como as 

famílias das crianças com asma se percebem enquanto cuidadoras e como percebem 

as crianças com asma? Como as crianças se percebem no convívio com a doença e 

suas particularidades? 

Com esses questionamentos, o objetivo deste estudo foi conhecer como as 

crianças com asma e suas famílias se percebem no convívio com a doença crônica, 

discutindo como essas percepções repercutem em seus modos de enfrentamento e 

ações para o cuidado. 

 

O referencial teórico-metodológico 

Estudo descritivo-exploratório, fundamentado no método fenomenológico, 

desenvolvido com famílias de crianças portadoras de asma, acompanhadas em 

ambulatório especializado em asma infantil, referência para o Catavento – Programa 

de Controle da Asma do município de Goiânia, bem como para outras cidades do 

estado de Goiás.  
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A opção pela fenomenologia, enquanto referencial teórico-metodológico deste 

estudo, baseou-se no entendimento de que ela valoriza a vivência intencional dos 

sujeitos, suas experiências, conforme aparecem à sua consciência, e seus modos de 

ser e existir no mundo. Preocupa-se com a essência do vivido e, ao mesmo tempo, se 

apresenta como uma ciência descritiva, rigorosa, concreta, que mostra e explicita os 

fenômenos tal como aparecem à consciência perceptiva (CAPALBO, 2008). A 

fenomenologia volta-se para o mundo das experiências vividas pelo sujeito e nega a 

independência ou possibilidade de isolamento entre o sujeito e o mundo (HUSSERL, 

1965). 

Ao abordar o cuidado à criança, é importante compreendê-la em sua condição 

existencial de ser-criança, compreender que o ser humano não é uma pessoa doente; 

ele vivencia uma situação de doença. A doença não existe em si mesma, ela se 

apresenta nos sentidos atribuídos pelo homem, os quais são contextualizados e 

singulares ao seu mundo-vida. Em um autêntico dizer heideggeriano, ele vivencia o 

seu sendo doente. (BOEMER, 2011). 

Segundo a compreensão de que a criança com asma não é doente, mas 

vivencia uma situação de doença, sem deixar de exercer o seu ser-criança, tomamos 

como referência as compreensões de cuidado advindas do referencial de Martin 

Heidegger (HEIDEGGER, 2005, p.65). Segundo esse pensador, existem diferentes 

modos de cuidado, que podem se dar em diferentes sentidos. Podem revelar a 

indiferença com o outro, configurando um modo negligente de cuidado, ou atingir duas 

possibilidades extremas, entendidas como modos positivos (FERNANDES, 2011). 

No que se refere a esses modos positivos, o cuidado pode ser uma solicitude 

substitutiva ou antecipadora. Na primeira, toma-se o lugar do outro em suas 

ocupações, fazendo por ele, substituindo-o, impossibilitando que cuide de si mesmo. 

O outro pode se tornar dependente e dominado, mesmo que de forma silenciosa, 

encoberta. Já na segunda possibilidade, o cuidado não substitui o outro, mas se 

antecipa a ele, remetendo-o para sua responsabilidade (HEIDEGGER, 2005). Na 

solicitude antecipadora, é possibilitado ao outro assumir seus próprios caminhos, 

cuidar de modo atento, preocupar-se com o outro visando sua liberdade (BICUDO, 

2011). Para Heidegger, esse modo de solicitude pertence ao autêntico cuidar, 

tornando o outro livre para si. 
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Seguindo os pressupostos da fenomenologia enquanto referencial deste 

estudo e, especialmente, sua concepção originária de cuidado, buscamos a 

compreensão de algumas facetas da essência do fenômeno Ser-criança com asma, 

com base nas percepções de quem vivencia as particularidades inerentes ao convívio 

com a doença e também daqueles que compartilham seu mundo-vida e seu cuidado.  

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2013 a janeiro de 

2014; participaram cinco famílias de crianças, com idades entre sete e dez anos, 

portadoras de asma moderada ou grave. Foram incluídas todas as pessoas indicadas 

pela família que colaboravam com os cuidados da criança com asma, presentes em 

ao menos uma das visitas domiciliares. No total, participaram da pesquisa cinco 

crianças e 13 familiares: cinco mães, um pai, dois padrastos, duas avós, duas tias, 

uma irmã. Foram considerados da familia as pessoas   assim indicadas por seus 

membros (WRIGHT; LEAHEY, 2012). 

Os familiares foram, inicialmente, contatados no ambulatório especializado 

em asma infantil, no mesmo dia das consultas das crianças. Nesse momento, a 

pesquisadora responsável explicou os objetivos e a forma de condução do estudo e 

agendou a primeira visita domiciliar. Para cada família, foram realizadas duas visitas, 

respeitando os horários previamente acordados.  

O número de famílias participantes foi definido no decorrer da coleta de dados 

segundo o critério da saturação dos dados, em que as convergências das informações 

coletadas sinalizam para o encerramento da coleta de dados (MARTINS; BICUDO, 

2005).  

Antes de iniciar a coleta, todos os participantes receberam o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, tendo participado somente aqueles que 

concordaram, assinando-o. Além disso, a criança participante do estudo também 

assinou o “Termo de Assentimento”, conforme recomendações da Resolução 466/12 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Ainda em relação às questões éticas, este estudo é vinculado ao projeto de 

pesquisa intitulado “Impacto da condição crônica de saúde na vida de crianças e 

adolescentes asmáticos e de seus familiares”, o qual foi submetido ao Comitê de Ética 

em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás e aprovado sob o número de protocolo 364.563/2013.  
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As entrevistas foram realizadas com todos os membros da família presentes 

nas visitas domiciliares e apontados como partícipes do cuidado com a criança. A 

criança também participou da entrevista, com liberdade de intervir e expressar suas 

opiniões. Anotações foram realizadas em um diário de campo, com o intuito de 

registrar os aspectos não verbais, bem como as impressões do pesquisador durante 

a coleta de dados. Todas as entrevistas foram gravadas, conforme anuência dos 

participantes e, posteriormente, transcritas. 

Em seguida, procedeu-se à análise das descrições que se baseou nas 

recomendações contidas no “Método da Análise Qualitativa do Fenômeno Situado” 

(MARTINS; BICUDO, 2005). No primeiro passo da análise, foi realizada uma leitura 

das descrições buscando compreender o sentido do todo. Em seguida, fizemos uma 

leitura mais atentiva, buscando identificar as unidades de significado. Durante a 

organização dessas unidades, buscamos apreender o sentido de seus conteúdos e 

as convergências para a categorização ou construção dos temas. Nessa última etapa, 

foram sintetizadas as unidades de significado com o intuito de se chegar à estrutura 

do fenômeno, ou seja, à sua essência (BOEMER, 1984; MARTINS; BICUDO, 2005).  

Durante a análise, foram identificadas cinco unidades de significado nas 

descrições das crianças e seus familiares: percepções das crianças sobre a doença; 

vergonha de usar o medicamento; criança vista como diferente pelos familiares; 

restrições sobre a vida da criança; percepções das crianças quanto às restrições.  

Essas unidades de significado foram organizadas em duas subcategorias que 

sintetizaram os sentidos nelas contidos e convergiram para a categoria temática Ser-

criança com asma: particularidades e restrições. 

 

Resultados 

Particularidades da criança com asma: percepções próprias e de seus familiares 

Por se tratar de uma doença crônica, a asma pode interferir no cotidiano da 

criança, com importantes repercussões em seu desenvolvimento físico, psíquico e 

social. Nesse sentido, os relatos de algumas crianças sobre os incômodos provocados 

pela doença, bem como seus medos e angústias no enfrentamento das crises 

asmáticas, se destacaram durante as entrevistas.  

“A asma? É assim...é ruim...eu tenho falta de ar, me atrapalha na 
escola e aqui em casa, quando eu vou dormir à noite, tenho até medo 
de passar mal, num respirar mais.” (Cf1) 



100 

 

 

“Eu tenho medo ainda, mas acho que não vou ter essas crises assim 
mais não, tô tomando o remédio na hora certinha, todo dia eu tomo. 
Só quando ataca a alergia no nariz é que eu pioro, meu nariz fica ruim 
demais, aí eu já sei que vai piorar a crise, mas quase não ta dando 
não.”(Cf3) 
“Tem vez que eu fico pensando que eu vou dar crise e aí eu fico mais 
quieta, incomoda muito a falta de ar. Vai que eu paro de respirar, eu 
fico com medo...” (Cf2) 
 

Em alguns trechos de depoimentos das crianças, emergiu o medo da morte, 

incomum entre crianças na faixa etária escolar, mas frequente entre aquelas que 

convivem com doenças crônicas ou condições graves que requerem intervenções 

urgentes. Esse medo emergiu de forma velada nas expressões dos trechos citados 

anteriormente, especialmente quando se referem ao medo de não mais conseguir 

respirar ou de sentir-se mal. Entretanto, surgiu também  de forma explícita, conforme 

observado nos depoimentos a seguir:  

“É mesmo é muito ruim. Eu sinto dor de cabeça, falta de ar e dor aqui 
na barriga. Eu tenho medo, muito medo, medo de, de eu morrer.” (Cf4) 
“Nossa, quando dá crise forte eu acho até que tem perigo de morrer, 
se eu parar de respirar e morrer...” (Cf5) 
 

Além de seus medos, as crianças ressaltaram, com frequência, a dificuldade 

de utilizar o medicamento quando estão próximas dos colegas da escola. Para o 

tratamento medicamentoso da asma é necessário o uso de medicações que possuem 

formas de apresentação específicas e algumas particularidades para sua 

administração.  

As crianças afirmaram sentir vergonha e evitar utilizar os medicamentos na 

escola, especialmente os inaladores dosimetrados ou spray, acoplados aos 

espaçadores. Os familiares também descreveram essa dificuldade, conforme 

observado nos depoimentos a seguir: 

“Quando precisa, eu acho melhor ir embora do que usar o remédio lá 
na escola. A bombinha eu até que uso, mas a garrafinha [o espaçador] 
eu uso não, todo mundo acha esquisito.” (Cf3) 
“Só se for pra usar na escola que eu tenho vergonha mesmo. Minhas 
colegas ficam é rindo de mim. Mas quando eu fico cansada eu fico 
quieta. Eu não uso o remédio lá não.” (Cf2)  
 “Eu até já falei para ele, você sabe tomar, você leva na mochila e vai 
lá e toma. Mas ele reclama: ah, mas eu vou tomar e os meninos vai rir 
de mim. Eu falei para ele pegar escondido e tomar. Daí a professora 
ensinou ele que não, que não precisa ter vergonha, tem gente que tem 
muito mais problema. Ele sabe que é o melhor para ele, para a 
respiração dele.” (Mf1) 
“Ela sempre falava que não ia levar o remédio pra escola, tinha 
vergonha da doença, do remédio dela”. (Af2) 
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Outro aspecto importante que emergiu das descrições dos familiares foram 

suas percepções sobre as crianças. Destacaram como as percebem no convívio com 

a doença e suas diferenças em relação a outras crianças. Essas diferenças se 

relacionaram, especialmente, à possibilidade de as crianças desencadearem crises 

asmáticas. 

“Tenho muito cuidado com ele, é diferente por causa desse problema 
da asma. Eu tenho outro filho, menor, ele não tem asma. Com o G. é 
diferente por causa da respiração, da falta de ar.” (Mf1) 
“Ela acha ruim, fica nervosa, mas ela é diferente nessas coisas, não 
adianta querer fazer tudo que as outras crianças faz porque pode ficar 
passando mal.” (Af3)  
“Já minha mãe, ela olha ele diferente. Quando ele chega nos lugar, ela 
fala: D. você tem asma, você não fica no meio de quem tem muita 
criança.” (Mf4) 
“Até acho que hoje ele está melhor um pouco. Mas nunca é igual, é 
sempre um pouco diferente das outras crianças. Na mesma hora que 
tá bom, pode não tá” (Mf5) 
 

As atitudes de proteção excessiva geram conflitos entre os familiares e 

discordâncias nas formas de lidar com a criança. Em diversos momentos foi possível 

presenciar divergências entre os familiares, especialmente quanto às percepções 

sobre a criança e seus modos de cuidar. A seguir, apresentamos os discursos da mãe 

e avó de uma mesma família, tomados como exemplo para evidenciar  aspectos 

discordantes entre os familiares no que se refere ao cuidado com a criança que tem 

asma: 

”Ela é difícil, é teimosa, é muito paparicada pela minha mãe, sempre 
foi assim. Tem dia que ela cisma de não usar o remédio, o da asma, e 
aí fica sem, sem jeito mesmo (...) Minha mãe defende, diz que eu 
preciso ter paciência porque ela é doentinha. Mas eu acho é que ela 
mima demais.” (Mf2) 
“Eu sempre tive dó dela porque é mais magrinha, vivia internada, direto 
ficava internada, vixe, sofria demais com isso. A mãe dela é mais brava 
com ela, eu não dou conta de ser, tenho dó, já passou tanto 
sofrimento, tadinha.” (Af2) 

 
Alguns familiares ressaltaram a importância de se considerar as 

particularidades da criança relacionadas à doença, mas tratando-a como uma pessoa 

normal e não a considerando diferente das demais. Em alguns depoimentos, os 

participantes descreveram essa percepção sobre a criança: 

“Eu sempre tento olhar ele como uma criança normal. Sempre mostro 
para ele que ele não é diferente. Ele tem uma doença que pode 
conviver com as outras crianças.” (Mf4) 
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“Eu não deixo a doença atrapalhar, o esporte dele, eu sempre deixo 
ele brincar um pouquinho com as coisas que não deve. (...) Ele tem 
vida normal de criança.” (Mf5) 
“O G. é esperto, ele não deixa se abater com a doença não.” (PDf1) 
 

Essa possibilidade de tratar a criança como outras da mesma faixa etária 

parece estar relacionada ao controle da asma. Em muitos casos, os familiares que 

participavam ativamente dos cuidados com a criança relacionaram sua melhora com 

o tratamento e destacaram as suas possibilidades de ser criança no convívio com a 

doença: 

“Agora, depois que começou o tratamento, é que ela melhorou. Tá 
igual outra criança normal agora. Ela brinca, corre, pula com os 
meninos e tá boazinha. Na escola é que ela dá trabalho, mas criança 
é assim mesmo, dá trabalho mesmo, eu acho.”  (Af2) 
“Eu já deixo ele mais liberado. Mas agora é que eu estou mais assim. 
Porque quando eu cheguei lá no hospital, eu também era assim, eu 
protegia demais. Tentava isolar ele mais.” (Mf4) 
“Olha, a Sra. sabe que eu nem vejo ele como uma criança que tem 
problema. A mãe dele é que sempre me lembra do que ele pode e do 
que não pode. Mas ele não tem passado mal, igual ela fala que ele 
passava, ele brinca, corre com os meus meninos e não ta passando 
mal não.” (Pf5)  

 

O convívio com as restrições impostas pela doença e tratamento  

 Habitualmente, as crianças com asma são proibidas de realizar atividades 

comuns para sua idade, como correr, nadar, andar de bicicleta, entre outros. A 

justificativa dos cuidadores para essas proibições relaciona-se à exacerbação de 

sintomas característicos da doença, dentre os quais foram mais frequentes a tosse e 

a dispneia. Os depoimentos abaixo expressam essa atitude: 

“Ela não deixa a L. fazer nada, brincar com água, nadar, tomar gelado, 
correr, ela cansa um pouco mesmo, mas melhora depois, ta 
melhorzinha.” (Mf2) 
“Esses dias eu viajei, mas ela não foi, minha irmã não deixou, a gente 
tem medo dela passar mal, tossir, faltar o ar”. (Tf3) 
“A gente brinca de tudo, ele que cansa mais fácil, daí eu tenho medo 
de ele passar mal e não fico correndo, andando de bicicleta com ele. 
Credo, se ele passar mal, dá falta de ar e eu tenho medo”. (If5)  
“Ele gosta do futebol, mas lá é poeira, não pode muito. Eu fico de olho 
nele também, no fim de semana, eu brinco com ele. Do jeito que pode, 
não corre muito, não brinca na poeira.” (PDf1) 
 

 Os cuidadores também ressaltaram a dificuldade de as crianças aderirem a 

algumas orientações dos profissionais de saúde, como as voltadas para o controle de 

alérgenos e irritantes no ambiente, fatores que podem desencadear as crises 
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asmáticas. Citaram o contato com poeira, bichos de pelúcia e sofá de pano, conforme 

evidenciam alguns depoimentos: 

“Algumas coisas eu tirei bastante na casa, melhorou muito, mas ele 
gosta de brincar no quintal, na terra. Ele solta pipa, brinca de bola, lá 
na poeira. Que jeito que a gente não vai deixar também, né? (Mf6) 
“A L. gostava das bonecas velhas, isso eu tive que tirar. Ainda tem 
bicho de pelúcia, só um, mas tem. Você pode ver lá no quarto. Esse 
ela não deixou dar pra ninguém.” (Mf2) 
“A mãe dela sempre fala pra não ficar demais no sofá. Mas ela gosta 
é de lá. O sofá tá velho mesmo...” (Pf3) 
 

 Enfoque especial foi dado à diminuição do contato com animais domésticos que 

possuem pelos ou penas. As crianças também se queixaram dessa restrição e 

referiram nem sempre atender ao que é orientado, conforme exemplificado a seguir: 

 

 “Eu acho bom é brincar com meu cachorro, minha mãe fala que não 
pode, lá no hospital também, mas eu brinco...(Cf2) 
“Minha mãe é engraçada, não quer que eu brinco com o P., ele gosta 
de correr atrás de mim, eu deixo. Minha tia também fica falando: deixa 
esse cachorro pra lá M! O quê que tem a gente correr? Não tô pegando 
nele né? (Cf3) 
“Tem vez que é difícil de fazer tudo que orienta. Brincar com cachorro 
mesmo, precisa ver, ela teima e brinca. Quando eu vejo já tá lá”. (Mf2) 

 
 As restrições relacionadas ao brincar e à prática de atividades físicas no espaço 

escolar foram frequentemente lembradas pelas crianças. Apesar de serem atividades 

recomendadas para a maioria, em alguns casos, os sintomas da asma podem ser 

exacerbados após esforço físico. Em seus depoimentos, as crianças relataram suas 

insatisfações:  

“Nossa, o que eu mais acho ruim é quando eu não posso brincar com 
minhas colegas. Quando eu fico cansada, aí, víxe, eu tenho que parar 
mesmo.Tenho medo de piorar e parar de respirar” (Cf3) 
“Quase não passo mal na escola não, só quando eu corro muito, jogo 
bola com as meninas, brinco de basquete.” (Cf2) 
“Tem vez que eu quero brincar com os meninos, mas, se eu tiver 
cansado, eu não dou conta de jogar bola não, aí eu paro toda hora.” 
(Cf4) 
 
 

Discussão  

O convívio com a doença crônica representa impacto importante na vida da 

criança, pois vivencia situações que podem repercutir e causar prejuízos em seu 

crescimento e desenvolvimento. No que se refere à criança com asma, além das 

restrições físicas, relacionadas aos sintomas da doença, elas também relataram, 
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neste estudo, medo e angústia ao lidar com as crises asmáticas, o que pode 

influenciar seu desenvolvimento psíquico e emocional. 

Dentre as crianças que participaram do estudo, algumas afirmaram temer a 

morte e associam essa possibilidade às crises asmáticas, quando podem passar por 

grave desconforto respiratório. Apesar da facticidade humana e a condição existencial 

de ser-para-a-morte, inerente ao existir humano (HEIDEGGER, 2005), a possibilidade 

de morte de uma criança sempre costuma ser negada. Neste estudo, ela se mostrou 

de forma velada nos depoimentos de seus familiares. Somente em algumas falas das 

crianças, pode-se observar explicitamente o medo de morrer. 

Importante considerar que a percepção sobre a morte varia de acordo com a 

idade cronológica da criança, bem como com sua capacidade cognitiva e experiências 

reais de morte ou vivências de situações de perdas (PAIVA, 2011). Neste estudo, 

todas as crianças encontravam-se na faixa etária entre sete e dez anos, idade em que 

são capazes de compreender a polaridade entre vida e morte, já conseguindo 

perceber sua irreversibilidade. Interessante lembrar que aquelas crianças que 

convivem com doenças graves possuem uma concepção mais amadurecida da morte 

em comparação com as demais (TORRES, 1999). 

Além de seus medos, as crianças falaram de frustrações e de situações de 

constrangimento no convívio com  seus pares. Em diversos momentos, citaram a 

vergonha em usar medicamentos na escola, o que pode ser necessário, 

especialmente nas situações de crise asmática.  

A vergonha parece estar relacionada à forma de apresentação dos 

medicamentos que, em muitos casos, são inaladores dosimetrados, os quais 

requerem uso acoplado a um espaçador para melhor eficácia e redução de efeitos 

colaterais (SBPT, 2012; CAMARGO et al., 2012). O uso desses inaladores, também 

conhecidos como sprays ou “bombinhas” surge como denunciante de sua situação de 

doença. Há uma forte relação entre esse tipo de medicamento e a asma. 

No presente estudo, todas as crianças estavam na fase escolar e, por isso, a 

escola se destacou enquanto espaço onde lidam com algumas frustrações e 

empreendem formas de enfrentamento da situação de adoecimento. Estudo feito com 

crianças com asma grave mostrou o quanto a doença influencia no cotidiano da escola 

e interfere no aprendizado e frequência escolar. Também mostrou as dificuldades 
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enfrentadas pelas crianças diante das restrições durante as brincadeiras e nos 

conflitos com os colegas (BORBA et al., 2009). 

Nesse contexto do espaço escolar, é importante ressaltar a maior dificuldade 

para a criança lidar com restrições em um ambiente onde fatos corriqueiros ao 

cotidiano infantil estão acontecendo (VIEIRA, DUPAS, FERREIRA, 2009). Em nosso 

estudo, as crianças também ressaltaram o sentimento de exclusão e frustração por 

não se integrarem às brincadeiras e práticas de atividades físicas habitualmente 

desenvolvidas na escola. 

No que se refere às percepções dos familiares sobre a criança com asma, 

eles destacaram suas diferenças em relação a outras crianças, ressaltando as 

particularidades da doença e as restrições necessárias ao seu manejo. Algumas 

atitudes de proteção excessiva são percebidas pela própria família e crianças e, 

apesar de serem comuns entre crianças com doenças crônicas, podem ser 

prejudiciais.  

Nesse sentido, estudos referem que a criança com asma costuma ser 

superprotegida devido ao medo de que novas crises de asma aconteçam, porém, as 

atitudes de proteção excessiva impõem limites às atividades por ela desenvolvidas e 

podem ser impeditivas para uma vida normal, prejudicando  seu desenvolvimento 

(BOSI; REIS, 2000; SILVA; SILVA; SANTOS, 2009). 

Nessas atitudes, desvela-se uma forma de cuidado que se caracteriza como 

uma solicitude substitutiva (HEIDEGGER, 2005), que toma da criança a sua 

responsabilidade de aprender a lidar com a doença e criar, junto com os seus, 

mecanismos efetivos de enfrentamento que colaborem para o seu desenvolvimento e 

contribua para sua emancipação.  

 Apesar de ser um processo complexo, as crianças que convivem com 

doenças crônicas são capazes de se adaptar à situação de adoecimento e modificar 

seus modos de enfrentamento na medida em que superam adversidades. Possuem 

capacidade de reconhecer as restrições impostas em suas vidas e se responsabilizar 

por seu tratamento (VIEIRA; DUPAS; FERREIRA, 2009).  

 

Considerações Finais  

Os desvelamentos deste estudo colaboraram para o melhor entendimento de 

como a criança se percebe no convívio com a doença e é percebida por seus 
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familiares. No que se refere à criança, ficou clara sua dificuldade em lidar com alguns 

medos, frustrações e situações de constrangimento relacionadas à  doença e durante 

o convívio com os seus.  

A escola emergiu como importante espaço de convivência para a criança, 

onde se encontra com os colegas da mesma faixa etária e realiza   atividades típicas 

do cotidiano infantil. No entanto, também se mostrou como um espaço onde a criança 

pode se sentir discriminada e excluída do convívio natural com os colegas. Em 

diversos momentos, elas mencionaram sentir vergonha em usar medicamentos na 

escola.   

Nesse sentido, ações que envolvam a parceria entre a educação formal e os 

serviços de saúde devem ser empreendidas com o intuito de informar melhor os 

professores e alunos sobre a asma e suas repercussões na vida da criança. Faz-se 

necessário entender o quanto a asma é uma doença comum na infância e que o 

convívio com a doença não impede que a criança tenha uma vida normal. Desse 

modo, a escola também poderá ser um espaço de apoio para que a criança 

desenvolva formas efetivas de enfrentamento da situação de adoecimento.  

Quanto às percepções dos familiares sobre a criança com asma, foram 

destacadas as diferenças em relação a outras crianças, bem como as 

particularidades, especificidades e restrições impostas pela doença e tratamento. A 

própria família destacou as maiores dificuldades no convívio com as restrições e 

também assumiu sua postura de proteção excessiva sobre a criança.  

 Essas atitudes de superproteção são comuns entre cuidadores de crianças 

que possuem algum tipo de doença crônica e se dão em um sentido claro de 

colaboração com a criança, para que se sinta mais segura, confortável e não vivencie 

tantas situações de sofrimento. Porém, apesar da intenção positiva dos cuidadores, 

esse comportamento pode ser prejudicial ao desenvolvimento da criança.  

É importante que os profissionais de saúde envolvidos na atenção à criança 

com asma estejam atentos a esse aspecto e orientem os cuidadores. Nas ações de 

cuidado com a criança, a família pode colaborar para ela reconheça as restrições, 

medos e frustrações e, ao mesmo tempo, desenvolva mecanismos efetivos de 

enfrentamento dessa situação.  

O desenvolvimento desse senso de responsabilidade e a participação efetiva 

nos processos decisórios colaboram para que a criança se comprometa com o seu 
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estado de saúde, com seu tratamento, com sua vida. Nesse sentido, apesar de 

conviver com uma doença crônica, ela pode transcender a condição de vítima e 

resgatar o seu Ser-criança, assumindo, de forma autêntica, suas possibilidades 

existenciais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao realizar esta investigação em busca da essência do cuidado às crianças 

com asma, alicerçado nas percepções e vivências dessas crianças e suas famílias, 

não tive o intuito de elaborar conclusões acerca da temática em estudo ou a pretensão 

de extinguir suas possibilidades de compreensão. Busquei explorar o fenômeno, que 

a princípio me parecia oculto, por meio do desvelamento de facetas que se mostraram 

como essenciais no cuidado à criança com asma. 

 Os familiares e crianças que participaram deste estudo se dispuseram, 

enquanto unidade familiar, a descrever suas percepções sobre a estrutura da família, 

os padrões de relacionamento estabelecidos e os sistemas de apoio vinculados ao 

cuidado com as crianças com asma. Relataram suas experiências e permitiram melhor 

compreensão sobre como as crianças se percebem e são percebidas no convívio com 

a doença e durante as ações de cuidado. 

 Os encontros existenciais com as famílias foram marcados pelo 

desprendimento e pela capacidade dos participantes de olhar para a própria unidade 

familiar e descrever suas experiências e percepções, conforme se apresentavam à 

sua consciência. A intencionalidade dos participantes se manifestou em suas 

descrições e possibilitou que a essência do cuidado à criança com asma se mostrasse 

enquanto fenômeno. 

 Ressalto aqui que essa concepção de intencionalidade vem da compreensão 

husserliana de que “a consciência se define essencialmente em termos de intenção 

voltada para um objeto” (CAPALBO, 2008, p. 19). Nesse sentido, assumi, neste 

trabalho, a concepção de fenômeno como algo que não existe em si, é sempre oriundo 

da consciência que se volta para um objeto, do que se manifesta a ela como resultado 

de um interrogar. Dessa forma, só foi possível chegar à essência do cuidado à criança 

com asma por meio das manifestações verbais e não verbais daqueles que 

vivenciavam essa experiência e se dispuseram a descrevê-la. 

Denomino essencial o núcleo central para onde convergiram os aspectos 

relevantes do fenômeno estudado. Essa estrutura invariante, que permanece ao longo 

das descrições, sinaliza para a essência do fenômeno e é também chamada de eidos 

(HUSSERL, 1965). Percorrendo o caminho que direcionou para a essência do cuidado 

à criança com asma, foram construídas três categorias temáticas que agregaram 

aspectos relevantes para a compreensão do fenômeno, quais sejam: Ser-com a 
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criança com asma; O cuidado familiar à criança com asma; Ser-criança com asma: 

particularidades e restrições. 

Ao utilizar a fenomenologia enquanto referencial teórico e metodológico, pude 

melhor compreender a complexidade que envolve o cuidado à criança com asma e 

inferir sobre algumas ações dos profissionais de saúde que atuam nessa área. O 

cuidado, tomado enquanto núcleo central deste estudo, foi abordado segundo o seu 

sentido ontológico, ultrapassando o entendimento de questões técnicas ou 

assistenciais; o cuidado que diz respeito à condição originária do Ser e se refere à 

possibilidade de cuidado com a existência (HEIDEGGER, 2005). 

 Ao valorizar a experiência consciente das crianças e de seus familiares, foi 

possível apreender pontos importantes acerca do ser-com a criança com asma. O 

conhecimento sobre seu mundo de relações e suas repercussões nas ações de 

cuidado foi facilitado pela construção conjunta de genogramas e ecomapas, que 

representaram graficamente a família e permitiram melhor visualização sobre seus 

modos de organização, influências internas e externas, bem como a intensidade dos 

vínculos construídos.  

 A utilização dessas ferramentas de abordagem familiar possibilitou minha maior 

aproximação aos participantes da pesquisa e foi importante para a compreensão 

inicial da realidade vivida pelas famílias. Ao favorecer o vínculo com o pesquisador, a 

construção dos genogramas e ecomapas contribuiu para que as entrevistas em 

profundidade ocorressem de forma mais dinâmica, o que colaborou para a qualidade 

das descrições expressas acerca do fenômeno em estudo. Nesse sentido, acredito 

que essas ferramentas possam ser valiosas nas pesquisas qualitativas com famílias, 

inclusive naquelas que se propõem a utilizar o método fenomenológico. 

 Ainda no que se refere às relações estabelecidas, os familiares mais próximos 

às crianças foram responsáveis pelo maior apoio para o cuidado e enfrentamento da 

situação de doença crônica. Além deles, os serviços de saúde, instituições religiosas 

e a escola também possuíam vínculos importantes com a família e influenciavam no 

cuidado à criança com asma.  

Ao compartilhar o seu mundo, a criança e seus familiares se reconheceram 

enquanto ser-com-os-outros. Nesse encontro com os outros, demonstraram 

capacidade de reconhecer suas dificuldades e vivenciar situações que colaboraram 

para o enfrentamento das adversidades decorrentes do convívio com a doença 



111 

 

 

crônica. Por outro lado, ficou clara a dificuldade da criança em lidar com alguns medos, 

frustrações e situações de constrangimento relacionadas à doença e durante o 

convívio com os seus.  

 Nesse contexto, é oportuno afirmar que, nas relações e vínculos estabelecidos 

com familiares e pessoas significativas, a criança compartilha experiências de seu ser-

criança e agrega recursos que poderão afetar as diversas dimensões de seu existir. 

Assim, é importante que cuidadores e profissionais de saúde envolvidos na atenção à 

criança com asma estejam atentos a essas questões e proponham intervenções que 

favoreçam seu desenvolvimento e minimizem os prejuízos à sua vida. 

 Ao tratarem sobre seus modos de cuidar dessas crianças, as descrições dos 

familiares convergiram no sentido de que as especificidades da doença e do 

tratamento os levaram a conviver com situações adversas. Descreveram suas 

angústias, medos e dificuldades, especialmente nos momentos em que a criança 

apresentava crises asmáticas. Além disso, algumas famílias precisaram modificar 

hábitos e rotinas, mostrando que o convívio com a doença crônica influencia não 

somente a vida da criança, mas também repercute na dinâmica familiar. 

 Nos encontros com as famílias, também pude compreender que, na medida em 

que adquirem conhecimento e segurança, os familiares ativam potencialidades para 

assumir o cuidado à criança de forma mais autônoma, tomando decisões mais efetivas 

para o manejo da doença. No entanto, reconhecem, em meio aos seus modos de 

cuidar, atitudes de superproteção.  

 A proteção excessiva tem se mostrado comum entre cuidadores de crianças 

portadoras de doenças crônicas e deve ser considerada por profissionais que atuam 

na atenção às crianças com asma. Apesar de se darem em um sentido claro de 

colaboração com a criança, para que se sinta mais segura, confortável e não vivencie 

tantas situações de sofrimento, essas atitudes podem ser prejudiciais ao seu 

desenvolvimento global e emancipação para a vida adulta. 

Nesses modos de cuidar das famílias, em que a superproteção delineia as 

atitudes em relação à criança, o cuidado acaba por se desvelar enquanto solicitude 

substitutiva (HEIDEGGER, 2005). Apesar de diligente, atencioso e bem intencionado, 

esse modo de manifestação do cuidado costuma retirar da pessoa toda a 

responsabilidade para com seu estado de saúde, substituindo-a em suas ações, 

realizando por ela e não com ela.  
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Assim, considero oportuno ressaltar que as crianças necessitam participar 

efetivamente das decisões que envolvem seu estado de saúde, considerando sua 

faixa etária, nível de desenvolvimento e capacidade cognitiva. Não lidamos somente 

com a doença, mas com a criança que, no convívio com a asma, atribui sentidos 

diversos ao seu sendo-doente, no âmbito do seu ser-criança.  

Ao compreender algumas percepções e vivências que envolvem o cuidado à 

criança com asma, sugiro que profissionais de saúde envolvidos nessa área de 

atuação atentem para o que se desvelou no presente estudo. Ressalto que, na 

construção conjunta de um plano terapêutico para o manejo da asma, tanto as 

crianças quanto seus familiares assumem um papel fundamental.  
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APÊNDICE A 

GENOGRAMAS E ECOMAPAS DAS FAMÍLIAS 

 

Figura 2. Genograma e ecomapa da Família 1. Goiânia, Goiás, Brasil, 2014. 

 

 

Figura 3. Genograma e ecomapa da Família 2. Goiânia, Goiás, Brasil, 2014. 
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Figura 4. Genograma e ecomapa da Família 3. Goiânia, Goiás, Brasil, 2014. 

 

 

Figura 5. Genograma e ecomapa da Família 4. Goiânia, Goiás, Brasil, 2014. 
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Figura 6. Genograma e ecomapa da Família 5. Goiânia, Goiás, Brasil, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

APÊNDICE B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Gostaria de convidar o(a) senhor(a) e a criança, pelo qual o(a) senhor(a) é 

responsável, para participar, como voluntária(o), da pesquisa intitulada “A essência 

do cuidado familiar à criança com asma” que faz parte do projeto “Impacto da condição 

crônica de saúde na vida de crianças e adolescentes asmáticos e de seus familiares”. 

Meu nome é Karina Machado Siqueira e sou a pesquisadora responsável pela 

pesquisa. 

A presente proposta se justifica pela necessidade de melhorar o cuidado 

prestado a crianças com asma e seus familiares. O objetivo principal é conhecer a 

essência do cuidado às crianças com asma, segundo as percepções e vivências das 

crianças e suas famílias. 

O primeiro contato está sendo feito no ambulatório de pediatria, onde a criança 

é acompanhada. Porém, os dados serão coletados por meio de entrevistas, realizadas 

durante visitas domiciliares, que serão programadas junto com as famílias das 

crianças com asma, respeitando seus horários e rotinas. Serão feitas algumas 

perguntas sobre o cuidado prestado pela família à criança asmática e sobre como o 

fato de a criança ter uma doença crônica, influencia na vida da família. E também 

perguntas sobre como a criança se percebe no convívio com a doença e como as 

famílias as percebem.  

Como a criança possui mais de sete anos de idade e tem capacidade para 

compreender os objetivos da pesquisa, ela também receberá informações e assinará 

um termo, concordando com sua participação. 

Você tem direito a pleitear indenização caso ocorra algum problema, 

devidamente comprovado, decorrente de sua participação e da criança nesta 

pesquisa. Esta pesquisa é de cunho voluntário e os dados são confidenciais e 

sigilosos, por isso, não há qualquer tipo de pagamento ou gratificação financeira pela 

participação. Você tem total liberdade de recusar sua participação e a da 

criança/adolescente ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem 

penalização alguma e sem prejuízo ao cuidado. Os dados serão utilizados apenas 

para esta pesquisa e não serão armazenados para estudos futuros.  
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Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com a 

pesquisadora responsável: Profa. Ms. Karina Machado Siqueira (62-96799078). Em 

casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa localizado no Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e 3269-

8426. 

Declaro que fui informado sobre a pesquisa “A essência do cuidado familiar à 

criança com asma” que faz parte do projeto “Impacto da condição crônica de saúde 

na vida de crianças e adolescentes asmáticos e de seus familiares”. Todos os 

procedimentos foram claramente esclarecidos. Foi me dada oportunidade de 

esclarecer qualquer dúvida que tive sobre a pesquisa e sei que eu ou a 

criança/adolescente poderemos nos recusar a participar ou retirar nosso 

consentimento a qualquer momento da pesquisa, sem precisar dar explicação, e sem 

que nos traga algum prejuízo. Sei também que não terei gastos com minha 

participação e que os dados coletados são confidenciais. A criança/adolescente pelo 

qual sou responsável foi também esclarecida sobre a pesquisa e teve a oportunidade 

de escolha de sua participação. Sendo assim, concordo com a minha participação e 

a da criança/adolescente, do qual sou responsável, nesta pesquisa. 

 

Goiânia, ______ de ______________________ de 20____. 

 

Assinatura do participante: ______________________________________________ 

Assinatura dactiloscópica:  

 

 

 

Assinatura do responsável pela pesquisa: __________________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimento sobre a pesquisa e 

aceite do sujeito em participar. 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: _____________________________  Assinatura: ______________________ 

Nome: _____________________________  Assinatura: ______________________ 
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APÊNDICE C 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 Gostaria de convidar você para participar da pesquisa “A essência do cuidado 

familiar à criança com asma” que faz parte do projeto “Impacto da condição crônica 

de saúde na vida de crianças e adolescentes asmáticos e de seus familiares”. Meu 

nome é Karina Machado Siqueira e sou a pesquisadora responsável. 

 Vou informar você e te convidar para participar desta pesquisa. Você pode 

escolher se quer participar ou não. Conversei sobre esta pesquisa com seus pais ou 

responsáveis e eles sabem que também estamos pedindo seu acordo. Se você vai 

participar da pesquisa, seus pais ou responsáveis também terão que concordar. Mas 

se você não desejar fazer parte da pesquisa, não é obrigado, até mesmo se seus pais 

concordarem.  Você pode discutir qualquer coisa desta pesquisa com seus pais, 

amigos ou qualquer um com quem você se sentir a vontade de conversar.  

 Pode haver algumas palavras que você não entenda ou coisas que você quer 

que eu explique melhor porque você ficou mais interessado ou preocupado. Por favor, 

peço que pare a qualquer momento e eu explicarei.  

 Esta pesquisa pretende conhecer melhor o que a asma provoca em sua vida e 

como você está lidando com a doença. Você foi escolhido para participar porque tem 

asma e é atendido em um lugar que trata crianças com asma. E também porque tem 

a idade das crianças que irão participar deste estudo.  

 Se você não se sentir bem ou ficar com vergonha de responder a alguma 

pergunta, você pode falar sobre suas preocupações ou sobre o que está te 

incomodando e, até mesmo, interromper a sua participação em qualquer momento. 

 Caso você concorde em participar, precisará responder a algumas perguntas 

que serão feitas na sua casa. Nesse momento, também estarão presentes outras 

pessoas da sua família.  

 Esta pesquisa poderá colaborar para que possamos melhorar a forma de cuidar 

das crianças com asma.  

 Você não receberá nenhum dinheiro ou presente por participar desta pesquisa. 

Não falaremos para outras pessoas que você está participando e também não vamos 

falar sobre você para qualquer um que não trabalha na pesquisa. Em nenhum 

momento o seu nome aparecerá para outras pessoas.  
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 Você não é obrigado a participar. Ninguém ficará com raiva ou desapontado 

com você se disser não, a escolha é sua. Você pode dizer “sim” agora e mudar de 

ideia depois, e tudo continuará bem, sem nenhum prejuízo no seu cuidado.  

 Se tiver alguma dúvida, você pode me perguntar agora ou depois. Eu escrevi 

um número de telefone e endereço onde você pode me localizar ou, se você estiver 

por perto, você poderá vir e me ver. Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá 

entrar em contato comigo: Karina Machado Siqueira (62-96799078). O endereço é 

Rua 227 Qd 68, s/n, Setor Universitário, Goiânia/GO.  

 Em casos de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, 

você poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa localizado no 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-

8338 e 3269-8426.  

  

 

Certificado do Assentimento  

   

 Eu entendi que a pesquisa é sobre como a asma influencia na vida de crianças 

e suas famílias. Recebi informações sobre como vou participar, respondendo algumas 

perguntas. Entendi que posso não querer participar desta pesquisa e que, caso eu 

aceite, posso desistir a qualquer momento, sem precisar dar explicação e sem 

nenhum prejuízo no meu tratamento.  

 Sei também que não terei gastos com minha participação e não vou receber 

por isso. Entendi que o meu nome não será divulgado para outras pessoas. Sendo 

assim, concordo com a minha participação nesta pesquisa.  

  

Goiânia, ______ de ______________________ de 20____.  

 

Assinatura da criança: _________________________________________________  

 

Assinatura do responsável: _____________________________________________  

  

Assinatura do responsável pela pesquisa: __________________________________  
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ANEXO 1 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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