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INTRODUÇÃO

A Asma é a doença crônica mais
comum causada pela
obstrução
do fluxo aéreo.
Pode ser desencadeada pelos
seguintes fatores: ácaros da poeira
doméstica; mofo; fumaça do cigarro;
pelos de animais; mudanças
climáticas; poluição e outros.
A prevalência é de 20% na
população infanto-juvenil em BH.

OBJETIVO

Verificar associação da prevalência
de Asma em uma população
atendida pelo programa de saúde
da família, na área de abrangência
do Centro de Saúde Ribeiro de
Abreu e fatores de riscos
ambientais no interior dos
domicílios.

METODOLGIA
Foram selecionadas 28 crianças e
adolescentes
classificados
como
asmáticos graves, de ambos os sexos – 8
meses a 14 anos;
Foram realizadas visitas domiciliares
pelos agentes comunitários de saúde
acompanhados das bolsistas do projeto
no período de 7 de janeiro a 28 de
fevereiro;
Foi aplicado o questionário Guia de
Avaliação Ambiental do Alérgico - CORA.

RESULTADOS ENCONTRADOS
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A maioria dos domicílios visitados favorece o agravo da
doença nas crianças.

CONCLUSÃO
Os usuários asmáticos com crises graves, da área de abrangência do C. S. Ribeiro
de Abreu, vivem em um ambiente inadequado do ponto de vista dos riscos
ambientais associados à enfermidade.
A orientação sobre os cuidados básicos de saúde e a adequação dos domicílios
para asmáticos graves proporcionam um tratamento mais eficaz.
A partir dos resultados apresentados foi elaborado uma cartilha informativa para
a população, bem como a inclusão dos resultados encontrados no prontuário do
usuário.

