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RESUMO

Berumen, Burciaga Luz Verónica. Experiências das famílias no cuidado à criança
com asma em um serviço de saúde mexicano: subsídios para a assistência de
enfermagem. 2004.192f. Tese Doutorado – Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2004.

Este estudo buscou apreender as experiências de famílias com crianças
menores de seis anos de idade com asma, com vistas ao cuidado integral à saúde.
Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, tendo como referência a atenção
primária à saúde. Foram realizadas entrevistas não estruturadas no domicilio de
nove famílias da cidade de Chihuahua, Chihuahua – México. Os dados empíricos
foram organizados ao redor dos seguintes temas: experiências cotidianas
familiares, partilhando experiências e experiências com os serviços de atenção
à saúde. As famílias das crianças com asma aprendem formas de cuidar da criança.
Nessa trajetória, elas desenvolvem um conhecimento acerca da enfermidade e de
cuidados preventivos nas crises asmáticas, identificam os fatores desencadeantes, o
início da crise e a utilização de medicamentos. O conhecimento das experiências
com a doença, seja passadas com outros filhos e com o início da enfermidade, ou
presentes, oferece autoconfiança no cuidado. Além disso, elas procuram
conhecimentos para ter mais elementos para o cuidado da criança, obtendo-os de
fontes técnicas, como profissionais de saúde, livros, folhetos, televisão, e não
técnicas, como familiares, amigos e outras famílias com crianças com asma. Assim,
elas desenvolvem uma sabedoria prática para o cuidado familiar. As famílias utilizam
os serviços de saúde, que, organizados para dar atenção a problemas agudos de
saúde, possibilitam pouco espaço para expressão de dúvidas, preocupações e
outros sentimentos em relação ao problema do filho. Na visão das famílias, o acesso
ao especialista tem sido difícil, a atenção nos serviços de urgências pediátricas não
tem desencadeado o seguimento da criança e de seu problema, e não há consenso
quanto ao tratamento. A interação entre profissionais de saúde, famílias e crianças
com asma desenvolve-se em curtos períodos de tempo, na consulta ambulatorial ou
nos serviços de urgência, prevalecendo uma relação prescritiva por parte dos
profissionais. As famílias das crianças com asma desenvolvem competência no
gerenciamento da enfermidade que os profissionais precisam levar em conta nos
atendimentos, estabelecendo relações entre sujeitos, em que a sabedoria prática e a
sabedoria técnico-científica possam ser combinadas em favor da promoção da
saúde da criança e da família.

Palavras chave: Família, criança, asma, enfermagem.

RESUMEN

Berumen, Burciaga Luz Verónica. Experiencias de las familias en el cuidado de
niños con asma en un servicio de salud mexicano: subsidios para a asistencia
de enfermería. 2004. f. Tesis Doctorado – Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2004.

Esta investigación buscó conocer las experiencias de las familias con niños
menores de seis años de edad con asma, con vistas al cuidado integral a la salud.
Se trata de una investigación con abordaje cualitativo teniendo como referencia la
atención primaria a la salud. Se realizaron entrevistas no estructuradas en el
domicilio de nueve familias de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua – México. Los
datos empíricos fueron organizados al en torno a los siguientes temas: experiencias
cotidianas familiares, compartiendo experiencias y experiencias con los
servicios de atención a la salud. Las familias de los niños con asma aprenden
formas de cuidar del niño. En ese camino, ellas desarrollan un conocimiento acerca
de la enfermedad, cuidados preventivos de las crisis asmáticas, identifican los
factores desencadenantes, el inicio de la crisis y la utilización de medicamentos. El
conocimiento de la experiencia con la enfermedad, sea pasada, con otros hijos o con
el inicio de la enfermedad, o presentes, ofrece autoconfianza en el cuidado. Además,
ellas buscan conocimientos para tener mayores elementos para el cuidado del niño,
obteniéndolos de fuentes técnicas, como profesionales de salud, libros, folletos,
televisión, y no técnicas, como familiares, amigos y otras familias con niños con
asma. Así, ellas desarrollan una sabiduría práctica para el cuidado familiar. Las
familias utilizan los servicios de salud, que, están organizados para dar atención a
problemas agudos de salud, tienen poco espacio para expresar sus dudas,
preocupaciones e otros sentimientos con relación al problema del hijo. En la visión
de las familias, el acceso al especialista ha sido difícil, la atención en los servicios de
urgencias pediátricas no hace seguimiento del niño y de su problema y no hay
consenso en cuanto al tratamiento. La interacción entre profesionales de la salud,
familias y niños con asma se desarrolla en cortos periodos de tiempo, en la consulta
ambulatoria o en los servicios de urgencia, prevaleciendo una relación prescriptiva
por parte de los profesionales. Las familias de los niños con asma desarrollan
competencia en el manejo de la enfermedad que los profesionales requieren tener
en cuenta cuando les brindan atención, estableciendo relaciones entre sujetos, en
las cuales la sabiduría práctica y la sabiduría técnico-científica puedan combinarse
en favor de la promoción de la salud de niños y sus familias.
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ABSTRACT

Berumen, Burciaga Luz Verónica. Family experience in care for children with
asthma at a Mexican health service: support for nursing care. 2004. 192p.
Doctoral Thesis – University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing,
Ribeirão Preto, 2004.

This qualitative study aimed to understand the experiences of families with
children under six years old who suffer from asthma, with a view to comprehensive
health care. Primary health care was theoretically approached. Non-structured
interviews were held at the homes of nine families in Chihuahua, Chihuahua –
Mexico. The empirical data were organized according to the following themes: daily
family experiences, sharing experiences and experiences with health care
services. The families of children with asthma learn ways of taking care of the
children. In this evolution, they develop knowledge about the disease and preventive
care of asthma crises, they identify the releasing factors, the start of the crisis and
medication use. Knowledge about present or past experiences, involving other
children or the onset of the disease, provide self-confidence for care. Moreover, the
families look for knowledge to have further elements in care for the children, using
technical sources, such as health professionals, books, folders and television, as well
as non-technical sources, including family members, friends and other families with
children with asthma. Thus, they develop practical knowledge for family care. These
families are health service users. Organized to attend acute health problems, these
services offer little room for them to express their doubts, worries and other feelings
related to their children’s problem. According to the families, access to specialists has
been difficult. The care delivered at pediatric urgency services has not led to the
follow-up of these children and their problem and has brought about different points
of view on medication treatment. The interaction between health professionals,
families and children with asthma is developed during short time periods, that is, in
outpatient consultations or at urgency services, with a predominant relation between
those instructing and those obeying. The families of children with asthma develop
competencies in managing the illness, which professionals need to take into account
when delivering care, establishing relations between subjects, in which practical and
technical-scientific knowledge can be combined in favor of child and family health
promotion.

Keywords: Family, child, asthma, nursing.

Apresentação
Desde que me formei como enfermeira na Facultad de Enfermería y
Nutriología da Universidad Autónoma de Chihuahua, no México, a preferência para o
cuidado às crianças já se manifestava.
Estudar enfermagem começou a fazer parte de meus planos há muitos anos.
Este desejo era decorrente de minhas experiências com hospitalizações freqüentes
por causa de uma doença crônica. Durante esse processo, tive oportunidade de
observar

enfermeiras

e

seu

trabalho

com

as

crianças

e

os

familiares

acompanhantes. Observava, atentamente, detalhes de seu contato com eles, alguns
gostava muito e outros não gostava tanto, como, por exemplo, quando passavam a
impressão de que não sentiam prazer no seu trabalho com crianças.
Desde então, focalizei meus esforços, na escola, em direção a esse desafio,
me formar como enfermeira, o que consegui, com o apoio da minha família e outras
pessoas, no ano de 1993.
Durante meu trabalho de serviço social1, em 1994, que realizei na mesma
escola como docente adjunta, trabalhei também em um hospital de seguridade
social, no período noturno, principalmente nas áreas de terapia intensiva, urgências
e cuidados aos prematuros. Naquele ano, intensificou-se meu interesse pela área
materno-infantil, que escolhi para desenvolver meu mestrado. Assim, em janeiro de
1995, fui morar na cidade de Monterrey, no Estado de Nuevo León, com a finalidade
de cursar Pós-Graduação - Mestrado em Enfermagem Materno-Infantil, na Facultad
de Enfermería da Universidad Autónoma de Nuevo León.
Em julho de 1996, conclui o Mestrado com a dissertação intitulada: “Crenças
maternas e cuidado preventivo da criança com asma”. Essa dissertação consistiu
1

Serviço realizado durante um ano após estudar a licenciatura em enfermagem, necessário para obtenção do
diploma.

em um estudo de natureza quantitativa, baseado em alguns elementos do Modelo
de Crenças da Saúde, desenvolvido por ROSENSTOCK (1988). Foi utilizada uma
escala tipo Likert para medir os cuidados preventivos e relacioná-los com as crenças
das mães sobre a suscetibilidade e severidade da doença (Berumen, 1996). A
realização deste trabalho influenciou minha vida profissional posterior.
Na elaboração desse estudo do Mestrado aprendi muitas coisas. Na coleta
dos dados, descobri que a mãe não era a única pessoa que acompanhava a criança
no ambulatório em que realizava o estudo, às vezes o pai, irmãos mais velhos ou
outros responsáveis, como os avós, a acompanhava. Isto gerou um problema para
meu estudo porque, quando a criança estava acompanhada de outros membros da
família, eu não podia inclui-la no estudo. Outro fato que veio a acontecer foi que as
mães,

após

responderem

ao

questionário

estruturado,

queriam

continuar

conversando sobre sua experiência com a doença de seu filho. Em certa ocasião,
uma mãe começou a chorar e me contou que a sua vida havia mudado devido à
doença do filho. Assim, surgiu o interesse em realizar estudos com outras
perspectivas que considerassem a complexidade de situações como as de famílias
com crianças com doenças crônicas.
Pensei que a melhor forma de fazer isto seria centrar na família para
conhecer seus motivos, suas necessidades, seu ponto de vista, ou seja, partir de
sua experiência.

Isso levou-me a realizar um estudo na abordagem qualitativa,

durante o Doutorado.
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