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A asma afeta aproximadamente entre 5-20% da
população mundial, demonstrando uma prevalência
elevada e muito variável. No Brasil, estudos realizados
com amostras de crianças em idade escolar demonstram
taxas de prevalência que ficam próximas dos níveis
mais elevados entre todos os países pesquisados (20%
da população pediátrica).1, 2 Apesar de ser considerada
uma das principais doenças crônicas da infância, apenas
50% das crianças acometidas realizam o tratamento de
controle adequadamente.3 Estes dados demonstram a
necessidade de programas de educação que possam
contribuir para um aumento da aderência ao tratamento
correto e do controle da doença.
O estudo de Cidade SF et al.,4 publicado nesta
edição da Scientia Medica, descreve as diferentes
intervenções de educação para crianças com asma. Esta
comparação entre os diversos métodos de intervenção
pode contribuir para que os profissionais da saúde
envolvidos escolham e desenvolvam intervenções
eficazes no momento do planejamento de um programa
de controle de asma.

Outro tópico de grande relevância, e também
relacionado ao tema, são as intervenções de educação
para médicos e profissionais de saúde. Quando
observamos um problema de aderência ao tratamento,
em geral, ocorre um déficit entre a informação que
o médico deseja passar e a informação realmente
compreendida pelos pais ou pacientes. Este “gap” não
deve ser justificado, exclusivamente, pela dificuldade
de entendimento dos pacientes, mas também pela
capacidade dos profissionais de saúde de passarem a
informação de forma eficaz.
Considerando o impacto abrangente da doença, que
afeta todos os países e todas as faixas etárias, existe
um grande avanço em termos de publicações originais
referentes a novos tratamentos. Porém, a eficiência
dessas intervenções novas, ou das já consolidadas,
poderá ser comprometida se não houver medidas para
aumentar a aderência ao tratamento. Essas medidas
certamente passam pelas intervenções de educação
para pacientes e profissionais de saúde.
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