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RESUMO 
 
A asma é uma das principais causas de morbidade crônica e de mortalidade em 
todo o mundo, especialmente entre as crianças, e vem sendo reconhecida como um 
grande problema de Saúde Pública há muitos anos. Os aumentos significantes e 
continuados da sua prevalência causam preocupação, pois o controle da asma 
requer cuidado continuado e monitoramento a longo prazo. O presente estudo 
bibliográfico teve como objetivos. (1) verificar e quantificar a presença de artigos 
sobre asma, publicados no “Jornal de Pediatria”, órgão oficial da Sociedade 
Brasileira de Pediatria, de 2005 a 2007, e (2) fazer uma análise dos conteúdos 
encontrados nos artigos sob olhar integral acerca do paciente asmático, em seu 
contexto biopsicossocial. Os artigos foram obtidos através do site (www.sbp.com.br) 
da Sociedade Brasileira de Pediatria, no link Jornal de Pediatria. O material 
referente aos anos em estudo foi selecionado utilizando como palavras chaves: 
asma e criança asmática, não apenas no título, mas também no corpo dos 
seguintes tipos de artigo: Editoriais, Editoriais Especiais, Artigos de Revisão, Artigos 
Originais e Relatos de Casos. No período definido, 341 tipos artigos foram 
publicados, e em 39 deles as palavras chaves mencionadas foram encontradas.  Os 
39 artigos selecionados foram agrupados em categorias, para contextualização dos 
conteúdos e para identificação de possíveis ênfases dadas pelos autores na 
proposição dos objetivos dos trabalhos, resultando nas seguintes categorias: 
diagnóstico; tratamento; prevalência; qualidade de vida; e meio ambiente. A análise 
quantitativa indicou que existe uma real preocupação, por parte dos autores com a 
asma na infância, demonstrada por 11,14% dos artigos do total das publicações. A 
análise qualitativa indicou que os aspectos psicossomáticos relativos à asma na 
infância foram pouco referenciados e debatidos. Ao analisarmos os referencias do 
Consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, quanto ao manejo das doenças 
infantis, e dos critérios de Lipowski, os artigos publicados não imputaram a devida 
importância aos aspectos psicossomáticos na abordagem da criança asmática. Um 
grande desafio que devemos ressaltar é que a melhora da qualidade do 
atendimento médico está intimamente relacionada com a adequação do ensino 
médico à visão moderna de saúde, e com a indissociabilidade dos fatores 
biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, hábitos e estilo de vida na atenção à 
população. Seria produtivo se os aspectos psicossociais de cada doença fossem 
introduzidos de forma transdisciplinar nos colóquios e mesas redondas nas 
atividades curriculares acadêmicas e na educação médica continuada. Com a 
divulgação destas informações, acredito o interesse dos pediatras na busca de 
maiores informações a respeito de uma visão holística das patologias na infância 
seria fomentado. 

 
 

Palavras chaves: asma; criança asmática; psicossomática; análise bibliográfica. 
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SUMMARY 
 

   
The asthma is one of the main causes of chronic morbidity and of mortality all over 
the world, especially among the children, and it has been recognized as a great 
problem of Public Health there are many years. The significant and growing 
increases of its prevalence cause concern, because the control of the asthma 
requests continuous care and long-term management. The present bibliographical 
study has had as objectives. (1) to verify and to quantify the presence of articles on 
asthma, published in the "Journal of Pediatrics", official organ of the Brazilian Society 
of Pediatrics, from 2005 to 2007, and (2) to analyze of the contents found in the 
articles under total vision regarding the asthmatic patient, in his/her  biological 
psychological and social context. The articles were obtained through the web site 
(www.sbp.com.br) of the Brazilian Society of Pediatrics, in the link Journal of 
Pediatrics.  The material regarding the years in study was selected   using as key 
words: asthma and asthmatic child, not only in the title, but also in the body of the 
following types of article: Editorials, Special Editorials, Articles of Revision, Original 
Articles and Cases Reports. In the defined period 341 types articles were published, 
and in 39 of them the mentioned key words were found.  The 39 selected articles 
were grouped in categories, for contextualization of the contents and for identification 
of possible emphases given by the authors in the proposition of the goals of the 
works, resulting in the following categories: diagnosis; treatment; prevalence; life 
quality; and environment. The quantitative analysis indicated that there is a real 
concern on the part of the authors, with the asthma in the childhood, demonstrated 
by 11,14% of the articles in the total amount of publications. The qualitative analysis 
indicated that the psychosomatic aspects related to the asthma in the childhood were 
scarcely referred and discussed. When we analyze the references of the Consensus 
of the Brazilian Society of Pediatrics in relation to the management of the children’ 
diseases, and of the Lipowski’ criteria, (we conclude that) the published articles 
haven’t imputed due importance to the psychosomatic aspects in the asthmatic 
child's approach. A great challenge that we should emphasize is that the 
improvement of the quality of the medical service is closely related to the adaptation 
of the medical teaching to the modern vision of health, and in the indissolubility of the 
biological, psychological, social factors; environmental, habits and lifestyle in the 
attention to the population. It would be productive if the psychosocials aspects of 
each disease were introduced in a transdisciplinary way in the colloquiums and round 
tables in the activities curricular academic activities and in the incessant 
(continual/constant) medical education. With the popularization of this information, I 
believe that the pediatricians' interest in the search of comprehensive information 
regarding a holistic view of the pathologies in childhood would be fomented.  
   
   
Key words: asthma; asthmatic child; psychosomatic; bibliographical analysis.   



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos os médicos, portanto, inclusive vós, vêm 
continuamente praticando a psicoterapia, mesmo 
quando não tendes nenhuma intenção de fazê-lo e 
disso não estais conscientes; é uma desvantagem, 
contudo, deixar o fator mental em vosso pensamento 
tão inteiramente nas mãos do paciente (FREUD 1905, 
citado por  MELLO FILHO, 2005, p. 89). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Trajetória pessoal 

 

A presente pesquisa se insere em um momento muito especial da minha vida 

profissional. Após muitos anos de trabalho como médico pediatra dedicado à área 

clínica, e de estudos, atualização e reciclagem na área médica, surpreendi-me 

insatisfeito com o rumo da prática médica tradicional. Precisava encontrar um novo 

caminho.   

Já não conseguia obter respostas junto aos meios acadêmicos pediátricos 

tradicionais para que pudesse entender objetivamente o que estava acontecendo 

com alguns pacientes, em especial alguns bebês e pré-escolares com crises de 

asma que não respondiam aos tratamentos preconizados pelos Consensos 

nacionais e internacionais.  

 Alguma coisa estava errada. Era o paciente? Era o tratamento? Era eu?  

Logo percebi que precisaria aprofundar minha reflexão sobre o que fazer para dar 

um novo rumo ao meu trabalho e à minha formação. Não era a primeira vez, e com 

certeza não seria a última, em que me defrontara com esta situação. A importância 

das emoções nas relações humanas na prática médica já estivera presente em outro 

momento de minha vida profissional.  

 O meu primeiro contato com a angústia e a impotência do médico diante dos 

sofrimentos crônicos e da morte do paciente, foi quando, ainda estudante, comecei a 

dar plantões em um sanatório para doentes tuberculosos. No final da década de 

1980, internava-se todos os pacientes tuberculosos, independente do quadro clínico 

ou gravidade do caso, o que era demonstrado pelos quase quinhentos pacientes, 
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distribuídos nos quatro andares do sanatório. Não sei quem mais sofria os doentes 

graves ou eu, os que não precisariam ficar mais que nove a doze meses internados 

ou os funcionários da saúde (enfermeiros, auxiliares de enfermagem, ajudantes, 

faxineiros etc.), sendo que ninguém, pacientes ou cuidadores, recebia alguma ajuda 

emocional.  

 Talvez por imaturidade ou por despreparo, aquela situação não foi 

suficientemente forte para que pudesse fazer uma melhor reflexão do caminho a 

tomar. Por diversas vezes senti-me deprimido e desamparado, condição que 

freqüentemente, percebo acontecer com uma grande parte dos estudantes e 

profissionais das áreas de saúde.  

 Há alguns anos comecei a me interessar pelos estudos das denominadas 

"doenças psicossomáticas" e um novo cenário se formou à minha frente. A partir do 

momento em que comecei a estudar e pesquisar temas de Psicossomática ligados a 

doenças infantis, entendi que precisaria me aprofundar mais. Foi assim que iniciei de 

uma forma mais organizada e orientada um caminho mais consistente de estudos.  

 Quando comecei a "ver com outros olhos" as histórias clínicas dos meus 

pacientes, fiquei absolutamente surpreso e impressionado com um novo mundo da 

patologia infantil que desconhecia. Decidi fazer Mestrado na área de psicologia, para 

produzir conhecimento na área, não buscava uma especialização, mas sim uma 

formação que me possibilitasse produzir conhecimento. Decidi-me, portanto fazer 

Mestrado na área de Psicossomática nos Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Clínica, Núcleo de Psicossomática e Psicologia Hospitalar da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). 

 Durante minha trajetória, identifiquei dois casos clínicos que foram decisivos 

para a continuação dos meus estudos na PUC-SP.  
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 Um deles se referia a uma criança de oito meses que repentinamente 

começara a apresentar um quadro de alergia respiratória traduzido em rinite 

associada à asma.  

 A história pregressa desde o nascimento era de total adequação a altos 

padrões de vida e acolhimento por parte da família, especialmente pela mãe. Iniciei 

medicação conforme indicado para o caso sem obter melhora. Após detalhada 

anamnese na seqüência, descobri que a mãe tinha retomado a vida profissional 

embora pudesse continuar o aleitamento materno, pelo fato de trabalhar em casa. 

Nos intervalos entre mamadas a mãe trabalhava no quarto ao lado do bebê 

comunicando-se com os clientes via web. A criança a tudo ouvia no quarto ao lado. 

A partir de contato com conhecimentos sobre Psicologia Ambiental, referente 

a uma área emergente da Psicologia dentre as disciplinas do referido Núcleo, que 

estuda as inter-relações pessoa-ambiente (construído e natural), levantei a hipótese 

de o estado de saúde do bebê estar relacionado ao fato dele perceber a presença 

da mãe no quarto ao lado (pelos sons), mas também sentir que perdera o acesso 

direto a ela (BASSANI, 2004). 

Orientei à mãe que se isolasse para realizar seu trabalho em casa, de modo 

que o bebê não notasse indícios de sua presença. O resultado foi a remissão total 

do quadro da doença sem o uso de qualquer medicamento. Este fato me deixou 

atônito e surpreso, sentimentos estes compartilhados pela mãe, que divulgou o caso 

em uma rede de mães na web. 1  

 O outro caso foi de um menino de dois anos e meio que apresentou 

quadro semelhante, sem história pregressa ou familiar que justificasse aparecimento 

dos sintomas. Como também não obtive melhora com terapêutica recomendada, 

                                                 
1 O texto encontra-se no Anexo A 
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iniciei uma busca de fatores de risco no ambiente doméstico e familiar. A mãe então 

iniciou uma melhor observação da rotina da criança, e começou a interagir mais com 

ela. Na consulta seguinte me relatou, apavorada, que descobrira que o pai estava 

cometendo atos de abuso com seu filho, através de manipulação de ânus e carícias 

eróticas. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar do município onde eles 

residiam que imediatamente iniciou os procedimentos padrões com o indiciamento 

do pai e encaminhamento ao Ministério Público. A mãe tornou-se mais presente e, 

após um mês de tratamento com ajuda psicológica, o menino ficou assintomático. 

 Estes casos deixaram inconteste a minha necessidade de prosseguir pelo 

caminho dos estudos da Psicossomática. Pude ter a nítida impressão de que este 

seria o caminho mais coerente e realmente iniciei uma nova fase em minha carreira 

como pediatra.  

 As preocupações com a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na 

prática pediátrica me levaram a procurar ferramentas para proporcionar uma melhor 

leitura das doenças infantis, e com a formação dos pediatras brasileiros. 

Surgiu assim o interesse em me tornar pesquisador em psicossomática. A 

presente pesquisa intenciona em contribuir para a conscientização de pediatras 

brasileiros sobre a importância de um maior aprofundamento do conhecimento da 

psicossomática e de temas ligados ao desenvolvimento emocional e afetivo das 

crianças. A consideração de variáveis emocionais e afetivas na prevenção, no 

diagnóstico e no tratamento de adoecimentos na infância e adolescência pelos 

médicos pediatras possibilitará, do meu ponto de vista, uma assistência integral, de 

melhor qualidade e eficiência.   
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1.2 Contexto da proposta de estudo 

 

O presente trabalho reconhece que grande parte da visão organicista e 

compartimentalizada desenvolvida e utilizada pelos médicos de uma maneira geral, 

tem suas raízes na formação acadêmica e na experiência vivenciada pelo estudante 

de Medicina durante sua formação nas escolas médicas. Esta experiência é 

adquirida ao longo dos anos escolares, desde os tempos dos estudos da anatomia 

humana, que na realidade foram os seus primeiros “pacientes”, e também na 

escolha do modelo médico ideal, experimentado e vivenciado com os professores na 

época de estudante. 

A prática médica tem se desenvolvido de maneira extraordinária nos últimos 

anos, e este desenvolvimento vem sendo acompanhado por diversas outras 

profissões da área da saúde. Com a busca de um melhor desenvolvimento conjunto, 

observa-se que existe uma melhor integração nessas atividades como auxílio, 

complementação ou suporte, no campo tanto do diagnóstico como nas decisões 

relacionadas ao tratamento. Inclusive nas especialidades médicas se torna bastante 

visível e frequente a necessidade de atitudes e ações interdisciplinares, contudo não 

se tem verificado com freqüência, inclusive, nas especialidades médicas, em que se 

torna bastante visível a necessidade de atitudes e ações interdisciplinares. Contudo, 

não se têm verificado uma evolução e aceitabilidade por parte da classe médica da 

participação de setores da área de saúde ligados a contextos de caráter social, 

emocional e até mesmo filosófico, do adoecer e do morrer.  

As preocupações com a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na 

prática pediátrica nos levaram a procurar ferramentas para proporcionar uma melhor 

leitura das doenças infantis, e com a formação dos pediatras brasileiros. 
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Considerei como ponto de partida o fato dos pediatras brasileiros utilizarem 

como meio de estudo, aperfeiçoamento e atualização, por sua abrangência, 

importância e credibilidade, os artigos publicados no periódico JPED, versão 

eletrônica do Jornal de Pediatria, órgão oficial da Sociedade Brasileira de Pediatria 

(SBP), decorrente de sua credibilidade técnica e facilidade de acesso. 

 

1.3  Objetivo do Trabalho 

 

A partir das considerações apresentadas, propõem-se como objetivos do 

trabalho: 

 

• Verificar e quantificar a presença de artigos sobre asma, publicados 

no JPED, órgão oficial da SBP, de 2005 a 2007. 

•  Fazer uma análise dos conteúdos encontrados nos artigos sob a 

ótica de um olhar integral sobre o paciente asmático, em seu 

contexto biopsicossocial. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

A fim de subsidiar a presente proposta, apresentamos, a seguir, os 

fundamentos teóricos do trabalho que foram organizados em capítulos e utilizados 

como referências para a análise dos resultados e sua discussão.  

No segundo capítulo procuramos demonstrar a importância das atitudes e 

comportamentos humanísticos atribuídos ao médico durante sua atividade 

profissional, sendo ponto fundamental na atenção integral à saúde, em que se 

busca uma visão holística do ser humano, na formação profissional e na relação 
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médico paciente, além de uma abordagem acerca da especialização excessiva dos 

profissionais médicos 

 No terceiro capítulo abordaremos os principais referenciais éticos e técnicos 

disponíveis para o pediatra brasileiro. Iniciaremos com a Carta de Ottawa, marco da 

atenção médica de qualidade no mundo. Abordaremos também referenciais 

brasileiros de atenção à saúde como o Código de Ética Médica , Código de Ética do 

Estudante de Medicina  e o Documento Científico  da SBP sobre o padrão de 

atendimento a ser realizado pelo pediatra, denominado O Resgate do Pediatra 

Geral. 

 No quarto capítulo abordaremos a necessidade de uma visão psicossomática 

da criança e sua família na prática pediátrica, a importância da interdisciplinaridade 

na prática de atenção à saúde, e também mostraremos alguns conceitos de 

psicossomática envolvendo as crianças e suas emoções no desenvolvimento de 

suas doenças, em particular a asma na infância. 
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2. O FATOR HUMANO NA FORMAÇÃO E NA PRÁTICA MÉDICA 

 

2.1 Formação médica  

 

 

“Estamos redescobrindo uma verdade simples: que é preciso 

aprender a ensinar” (BALINT 1966, p.111).  

 

 

 A formação científica e pessoal do médico é voltada à enorme extensão de 

conhecimentos teóricos e técnicos, pouco valorizando as questões emocionais 

relacionadas às doenças e diminuindo o enfoque do médico no ser humano como 

um todo. A formação acadêmica médica tende a valorizar mais os conceitos de 

doença em detrimento dos conceitos de saúde, o que faz com que os médicos 

recém-formados tenham uma visão pobre de uma problemática mais complexa que 

envolve aspectos sociais, familiares, emocionais, religiosos, culturais dentre outros. 

 Em geral, o foco terapêutico fica centrado nas questões orgânicas das 

queixas, gerando uma abordagem apenas superficial sem alcançar as causas mais 

profundas geradoras dos sintomas referidos. Nos cursos de atualização e nos 

conteúdos programáticos dos congressos, parecem indicar que a retórica se repete, 

fazendo com que as temáticas científicas fiquem, na maioria das vezes, aliada as 

questões de caráter fisiopatológico. 

 Saúde é um conceito existencial, portanto intimamente ligado à vida enquanto 

a doença é um conceito biológico, ligado inevitavelmente à possibilidade de morte. 

O médico é formado e informado a estar muito mais pautado e preocupado com 

questões relacionadas às doenças pelo iminente perigo da morte. Essa é a razão 

porque nós médicos, na ausência de achados anormais biológicos, afirmamos que o 
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doente não tem nada. Não tem nada, mas continua doente.  Sua vida, enfim, 

continua doente. 

 Concordo com Martins (2006, p.01) quando relata que: 

              As escolas médicas devem, também, deixar claro, em todos os 

momentos do curso, que um médico deve ter uma alta competência 

técnica, mas deve também ter uma formação humanística e ética, e 

atuar de forma socialmente responsável. Os médicos e professores 

com quem os estudantes convivem devem ter claro que jamais 

estarão ensinando apenas sua área de conhecimento, mas estão 

sendo modelo de atendimento aos pacientes.  

 

Constantino (2004, p.01) em editorial do Jornal do Conselho Regional de 

Medicina do Estado de São Paulo faz uma colocação que é bastante oportuna e 

atual da situação da atenção médica no Brasil: 

 

 Não se faz assistência à saúde sem considerar a indivisível pessoa 

do paciente e a essencial presença do médico. Massificar o 

atendimento e superficializar as ações, como se tem pretendido, não 

é Medicina; é desrespeito à cidadania.  

 

 Possivelmente, no início do curso de Medicina, como o primeiro paciente com 

o qual o aluno se depara é um cadáver estabelece-se o estereótipo de um paciente 

ideal: é aquele que não incomoda que é passivo e tolerante. Soma-se a isso o fato 

de que o ensino é predominantemente teórico, não vinculado à prática, fazendo do 

aluno um decorador de fórmulas, de conceitos e teorias ensinados de forma 

fragmentada. Assim quando o estudante entra em contato com o paciente, ele tem 

apenas uma visão organicista e segmentada, isto é, está preparado para ver 

doenças e não doentes. 
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  Segundo Balint (2005) as relações humanas no contexto médico, 

mormente das relações médico-paciente e professor-aluno, se revestem de 

significativo valor para que o futuro médico possa enxergar o paciente como pessoa, 

compreendendo os conflitos psicossociais pertinentes ao processo de adoecer. 

 Durante o curso de Medicina observa-se freqüentemente que, os momentos 

angustiantes e depressivos são vividos, muitas vezes, de modo solitário. É 

apropriada a afirmação de Bellodi (2003) quando defende a criação de um espaço 

na universidade, desvinculado das atividades acadêmicas, que funcione como um 

continente das experiências emocionais vividas pelos estudantes e que possa 

promover o desenvolvimento de atitudes positivas.  Cada vez mais, as escolas 

médicas reconhecem a necessidade de oferecer assistência psicológica aos 

estudantes de Medicina, destacando a importância de existir um ambiente acolhedor 

para auxiliar os jovens a superar suas angústias. (BELLODI, 2003) 

 Tavares (2005) aponta outros fatores ligados à formação médica 

condicionantes à ocorrência de iatrogenias tais como: abordagem fragmentada 

(centrada no aspecto organicista) do paciente, impedindo que o aluno o enxergue 

como um todo biopsicossocial; rodízio de acadêmicos nas enfermarias e 

ambulatórios, atitude tão freqüente em nosso meio e que impossibilita o 

estabelecimento de um vínculo afetivo entre o estudante e o enfermo; discussão de 

casos clínicos diante dos pacientes, deixando-os em situações constrangedoras; 

falta de apoio ao aluno por parte dos docentes frente à emergência de conflitos 

emocionais quando o estudante entra em contato com os pacientes (crise do terceiro 

ano); supervalorização, nas enfermarias, de certos casos novos, em detrimento de 

outros menos interessantes, o que leva aos sentimentos de ciúme e rejeição nos 

pacientes; despreparo do aluno para lidar com questões ligadas à morte; 
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desconhecimento do discente acerca dos atributos dos médicos, destacando-se a 

capacidade para se deprimir e reconhecer no erro uma forma de aprendizado e não 

de fracasso, pois, reconhecendo suas falhas e limitações, o médico procurará 

corrigi-las e se aprimorar. 

 Segundo Cassorla (1994) o médico acaba por se transformar num técnico que 

identifica o mau funcionamento de uma parte e a conserta. Com dificuldade para 

lidar com os aspectos emocionais de seus pacientes e de si próprios, muitos 

médicos procuram fugir desses aspectos, reduzindo sua atividade à abordagem do 

biológico. Já de longa data, vem sendo discutida a necessidade de retomar a 

abordagem holística, evitando-se a desvalorização das relações afetivas e humanas 

como conseqüência da evolução unilateral do conhecimento. 

 

 

2.2 A relação médico-paciente  

 

 

 A relação médico-paciente pressupõe, como em todas as relações humanas, 

a existência de um contexto. O contexto é o que a configura, estabelece seus limites 

e possibilidades e determina os papéis e funções dos participantes. Ao mesmo 

tempo, essa interação está sujeita à ocorrência de triangulações. Andolfi (1996) 

afirma que o triângulo é a unidade mínima de observação, quando se trata de 

compreender as relações interpessoais. Assim, praticamente não se pode falar do 

encontro entre o médico e seu cliente como algo em abstrato, como um processo 

isolado e descontextualizado entre duas pessoas. A rigor, deveríamos falar em 

relações médico-enfermidade-cliente, ou médico-família-cliente, ou ainda médico-

instituição-cliente, e assim por diante. 
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Mello Filho (2002) em um momento de belíssima inspiração define o ato de 

uma consulta médica como um momento de uma comunicação ímpar e recíproca, 

em que existe uma relação iluminada, emocional e intensa.    

 Póvoa (2002) fazendo uma crítica à racionalidade médica ocidental, centrada 

na Medicina baseada em evidências, relata que o hiperdimensionamento técnico e 

científico, de maneira direta ou indireta pode ter implicações em questões éticas, na 

subjetividade vivida pelo paciente e na qualidade da relação médico-paciente. 

 Wahba (2001) pesquisando as relações médico-paciente, propõe pensar que 

as atividades médicas devam ser empregadas com as emoções humanas e também 

sirvam como instrumento de diagnóstico e tratamento. Ressalta ainda a importância 

da compreensão dos fenômenos psicossomáticos ou biopsicossociais apresentados 

pelos nossos pacientes. A autora informa ainda que, para que o médico possa 

compreender melhor esta dinâmica, é necessário que esteja instrumentalizado e que 

possa efetivar este relacionamento terapêutico eficazmente. Muitos dos erros 

cometidos pelos médicos poderiam ser evitados se a comunicação e o entendimento 

mútuo tivessem sido desenvolvidos em parceria com seus pacientes.  

A integração do médico com o paciente facilita sobremaneira a compreensão 

do paciente com a sua doença. Machado (1997) cita estudiosos de diversos países, 

tais como os de Oppenheimer (1973 e 1975), Haug (1988), Larson (1977 e 1980), 

Mckinlay Arches (1986), Abbott (1988), Freidson (1989), Donnangelo (1975) e 

Schraiber (1993), que fizeram vários estudos sobre o tema. 

Conforme bem ressaltou Donabedian (2000) ajudar o paciente a alcançar a 

cura ou a adaptação à doença não implica em só saber diagnosticar e tratar 

doenças. O sucesso na abordagem a doenças físicas, com freqüência, requer uma 

extensão no conteúdo da Medicina que inclui o conhecimento de fatores cognitivos, 
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psicológicos e sociais. No entanto, os limites e conteúdos possíveis para delimitar a 

responsabilidade médica com objetivo de melhoria na qualidade de assistência à 

saúde devem ser encontrados. A competência pode ser definida como 

comportamento calculado para se alcançar os objetivos na abordagem clínica. 

Desta forma, avaliar apenas o conhecimento técnico não é suficiente. Donabedian 

(2000) informa ainda que a percepção de qualidade na assistência à saúde sentida 

pelos usuários dos sistemas de saúde e a realmente oferecida aos mesmos, 

depende em grande parte do vínculo estabelecido entre o profissional de saúde e 

seu paciente, principalmente no atendimento médico. 

 Sancoviski (2002) em um trabalho desenvolvido com pacientes internados em 

enfermarias salienta que a relação médico-paciente é de fundamental importância 

para a qualidade da atenção médica. O autor observou que os doentes tinham uma 

evolução clínica mais favorável quando os seus médicos assistentes consideravam 

seus pacientes como sujeitos e não como uma visão apenas da doença em uma 

pessoa. 

 Segundo o médico e escritor Scliar (2006) o ensino médico está diante de um 

grande desafio, sendo que para o autor, os escritores de ficção descrevem melhor o 

drama humano do paciente do que os próprios textos médicos. O que precisaria ser 

mais bem abordado é o lado humano da Medicina; a relação médico-paciente 

deveria ser concebida como uma relação entre seres humanos. O estudante precisa 

ter sua visão social e humanística ampliada. Entre os dados pesquisados por vários 

autores destacam-se alguns que mostram a deficiência da relação médico-paciente.  

 Segundo Pereira (2005) o modelo epistemológico humanista da Medicina 

redefine o bom médico como um profissional eu detém tanto excelência técnica 

quanto traços humanísticos, e nos subsidia suas afirmações, tendo feito uma 



 

 

23 

revisão bibliográfica, retomando a seqüência histórica da preocupação da relação 

médico paciente, que retomamos sinteticamente a seguir. 

  Dentre os trabalhos encontrados na literatura internacional destacam-se os 

de Stewart, McWhinney e Buck (1979), constatando que, na maioria das consultas 

médicas, 54%, das alterações sentidas e percebidas pelos pacientes não são 

levadas em consideração durante as consultas pelos médicos. Segue-se o trabalho 

de Starfield (1981) verificando que, em aproximadamente metade das consultas, os 

médicos e pacientes discordam sobre a natureza da doença e Beckman e Frankel 

(1984) observaram que em 65% das consultas os pacientes são interrompidos pelos 

médicos depois de 15 segundos de explicação do problema. Autores como 

Schulberg e Burns (1988) e Freeling Rao, Paykel, Sireling   e Burton (1985) relatam 

que 50% dos problemas psiquiátricos e psicossociais não são considerados. Estes 

trabalhos refletem o que se observa no dia-a-dia da prática médica: uma realidade 

que precisa ser transformada. 

 No Brasil, Caprara e Franco (2004) salienta informações importantes em um 

trabalho realizado com pacientes atendidos no Programa de Saúde da Família 

sobre a relação médico-paciente. Para que se possa proporcionar uma melhor 

qualidade na relação médico-paciente é de suma importância o desenvolvimento de 

uma técnica mais apurada na comunicação durante a consulta médica. O trabalho 

relata ainda que uma melhor relação médico-paciente não tem somente efeitos 

positivos na satisfação dos usuários e na qualidade dos serviços de saúde, mas 

exerce também uma influência direta sobre o estado de saúde dos pacientes. Esta 

demanda exige a implementação de mudanças visando à aquisição de 

competências na formação dos médicos. 
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 Interessante notar que se encontram, tanto na literatura médica quanto nas 

mídias atuais, relatos de médicos que por motivos diversos passaram pela 

experiência de se tornarem pacientes e de ter, então, conhecidos sentimentos, 

percepções, angústias e insatisfações que não conseguiam prever em seus 

pacientes.  

 Perestrello (1989) nos mostra que, diferentemente dos estudos originais 

relativos às somatizações causadas por fatores inconscientes, a psicodinâmica das 

expressões corporais pretende não estabelecer causas de sintomas e doenças 

físicas, mas sim o sentido desses sintomas e doenças, incluindo-as na história do 

doente. É transportar o sintoma e a doença à dimensão da vida do doente. Como 

ele ressaltou só o fato de ouvir e dar atenção e respeito ao doente, o médico já agiu 

terapeuticamente. Todo encontro entre o médico e seu paciente é altamente 

significativo. 

 DeMarco (2003) ressalta que a necessidade de um reducionismo 

metodológico é inevitável, uma vez que não é possível uma abordagem 

concomitante de todos os aspectos, o problema é quando essa separação se 

radicaliza tornando os fatores emocionais e psíquicos próximos aos contextos de 

crenças e dogmas. 
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2.3 Especialização Médica 

 

Machado (1996, p.12) entre outros, afirma que:  

 

 As mudanças ocorridas na atualidade com a profissão médica são 

profundas e estruturais que transformarão a forma de pensar e de 

exercer a Medicina. Além do mais, estas mudanças não são 

especificas de um determinado país, mas uma manifestação social 

mais ampla de mudanças paradigmáticas, que revolucionarão o 

arquétipo da profissão médica.  

 

 Estas mudanças são caracterizadas principalmente por: medicina 

excessivamente especializada, com quase abandono do jovem médico por áreas 

básicas e por uso abusivo de tecnologia médica, provocando uma perigosa 

dependência do profissional com relação a tais recursos tecnológicos. Estas 

mudanças levam a gradativa perda da capacidade do raciocínio e exame clínico, 

além de contribuir para o comportamento médico predominantemente organicista, 

sem levar em consideração aspectos subjetivos e socioculturais das enfermidades. 

Ainda segundo Machado (1997), o conhecimento de parte e o aprofundamento 

localizado do conhecimento médico-científico tornam-se, para o médico, uma atitude 

mais segura, mais prática, mais racional e adequada à realidade mercantil de 

produtos e produtores especializados, num mundo cada vez mais globalizado, 

individualizado e competitivo. 

 A Medicina é uma ciência voltada para a solução de problemas humanos, 

reforçando o antigo axioma de que cada caso é um caso. Existe uma estreita 

relação entre a ciência e a tecnologia, fato que gera uma crescente e complexa 

divisão de tarefas e trabalho, bem como, o surgimento de uma quantidade cada vez 

maior de especialidades e subespecialidades.  Situação semelhante ocorre na 
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Pediatria, cujo nível de especialização cria uma visão compartimentar da criança, 

gerando uma grande demanda de métodos de diagnóstico e possibilidades 

terapêuticas.  

 As conseqüências desse processo de especialização são prejudiciais para os 

médicos e particularmente para seus pacientes. A elevada valorização da 

especialização da Medicina e o uso exponencial de tecnologia de ponta têm se 

traduzido em mudanças na mentalidade e no comportamento dos pacientes que, de 

certa forma, foi levado a crer que a Medicina especializada oferece mais qualidade e 

segurança no tratamento das doenças. Ocorre então um paradoxo: o processo de 

especialização acaba criando a necessidade de especialização do paciente e não o 

contrário. O paciente, freqüentemente em consulta, não aceita mais com 

tranqüilidade e segurança os atos e procedimentos básicos executados 

habitualmente pelo seu médico. A anamnese e a ausculta não oferecem mais 

segurança e confiança de outrora. A experiência clínica bem como o raciocínio 

clínico tem sido negligenciada no quotidiano do trabalho médico, por médicos e 

pacientes.   

 Machado (1997), já no final da década de 1990, ressalvava que a profissão 

médica vivia uma grande crise institucional, que envolve aspectos internos à 

corporação, ao ambiente de trabalho individual e organizacional e até mesmo 

aspectos do processo de trabalho médico. O conhecimento científico médico 

encontra-se em situação de difícil controle e apreensão cognitiva para os 

profissionais médicos. O volume total de conhecimentos, aliado ao incremento diário 

de novos trabalhos e pesquisas científicas na área da saúde e, especialmente na 

área médica, remete os médicos a um irreversível processo de especialização e 

subespecialização. O conhecimento e atualização nessas áreas privilegiadas da 
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Medicina (as especializações) tornaram-se a saída para a manutenção da 

autonomia técnica. Criar nichos de saber e prática traduziu-se em garantia de 

autonomia. 

 Balint (2005) salienta que o aumento paulatino da especialização da 

Medicina, inaugurada com a concepção cartesiana do corpo como uma máquina, 

segue lado a lado com a industrialização e com o aumento das atividades 

comerciais em geral. Nesse sentido, nos grandes centros urbanos onde os sinais 

desses fatores ocorreram de modo mais intenso, a Medicina passou a ser praticada 

mais e mais de maneira a perder o seu caráter humanitário, ao contrário da forma 

como era praticada nas sociedades mais antigas.  

 Uma consulta médica padrão pode se resumir em um encontro no qual o 

paciente procura o médico com uma ou várias queixas e este lhe faz algumas 

perguntas, em geral fechadas, para se aproximar do diagnóstico provável da 

doença; procede ao exame físico, pede alguns exames subsidiários e fornece uma 

receita com algum tratamento medicamentoso. Esse encontro dura, de maneira 

geral, poucos minutos e se envolve de sentimentos complexos e variáveis, 

relacionados aos dois integrantes da relação. O paciente, em geral, tem medo, 

ansiedade, dúvidas e o médico, por sua vez, nem sempre se comporta de uma 

forma que amenize os sentimentos negativos, mesmo que ele seja tecnicamente 

muito competente. Desta maneira, cria-se uma progressiva desconfiança do 

paciente pelo médico e um desconforto cada vez maior nos encontros em consultas. 

Essas deficiências podem gerar conseqüências indesejadas como a não adesão 

dos pacientes ao tratamento e a insatisfação cada vez mais freqüente dos pacientes 

com os médicos que os atendem (BALINT, 2005).  
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 DeMarco (2003), aponta que a especialização é uma necessidade 

fundamental para o crescimento e a evolução de todos os campos de 

conhecimento, principalmente quando nos referimos à área da saúde, o problema é 

quando a especialização vem acompanhada de uma outra conotação, que segundo 

o autor, seria o especialismo, no qual tenta-se conformar e reduzir os fenômenos à 

visão própria da especialidade, com perda do contato com o todo.  
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3. REFERENCIAIS (CONCEITUAIS E ÉTICOS) DA PRÁTICA MÉDICA NA 

PEDIATRIA 

 

3.1 Carta de Ottawa 

 

 A prática médica é destinada basicamente a promover saúde, proposta muito 

mais complexa do que apenas eliminar doenças. Essa proposta de promoção de 

saúde está exatamente no âmago da questão do atendimento aos doentes e não 

somente às doenças. Para isso, devemos sempre destacar que promover saúde é 

muito mais que eliminar doenças. 

 Contando com participantes de cerca de 40 países, principalmente do mundo 

industrializado, a I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde teve como 

principal produto a Carta de Ottawa (CO) que se tornou, desde então, um termo de 

referência básico e fundamental no desenvolvimento das idéias de promoção da 

saúde em todo o mundo (WHO, 1998). 

 A CO define promoção da saúde como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação no controle deste processo. Subjacente a este conceito, o 

documento assume que a saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, 

econômico e pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. 

A saúde é entendida, assim, não como um objetivo em si, senão como um recurso 

fundamental para a vida cotidiana.  

 O documento aponta para os determinantes múltiplos da saúde e para a 

'intersetorialidade', ao afirmar que o conceito de saúde como bem-estar transcende 

a idéia de formas sadias de vida, a promoção da saúde transcende o setor saúde, e 

completa, afirmando que as condições e requisitos para a saúde são: paz, 
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educação, habitação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos 

sustentáveis, justiça social e eqüidade.  Defesa da saúde, capacitação e mediação 

são, segundo a CO, as três estratégias fundamentais da promoção da saúde: 

 

• A defesa da saúde consiste em lutar para que os fatores políticos, 

econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e biológicos, 

bem como os mencionados pré-requisitos, sejam cada vez mais favoráveis à 

saúde; 

• A promoção da saúde visa assegurar a igualdade de oportunidades e 

proporcionar os meios (capacitação) que permitam a todas as pessoas 

realizar completamente seu potencial de saúde. Os indivíduos e as 

comunidades devem ter oportunidade de conhecer e controlar os fatores 

determinantes da sua saúde. Ambientes favoráveis, acesso à informação, 

habilidades para viver melhor, bem como oportunidades para fazer escolhas 

mais saudáveis, estão entre os principais elementos capacitantes; 

• Os profissionais e grupos sociais, assim como o pessoal de saúde têm a 

responsabilidade de contribuir para a mediação entre os diferentes 

interesses, em relação à saúde, existentes na sociedade.  

 

A CO propõe cinco campos centrais de ação:  

 

• Elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis;  

• Criação de ambientes favoráveis à saúde;  

• Reforço da ação comunitária;  

• Desenvolvimento de habilidades pessoais;  
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• Reorientação do sistema de saúde.  

 

 Este importante documento apresentava sua Carta de Intenções, que fazia 

menção para se atingir "Saúde para Todos no Ano 2000" e anos subseqüentes. 

 Esta Conferência, CO foi, antes de tudo, uma resposta às crescentes 

expectativas por uma nova Saúde Pública, movimento que vinha ocorrendo em todo 

o mundo. As discussões focalizavam principalmente as necessidades em saúde nos 

países industrializados, embora tenham levado em conta necessidades 

semelhantes de outras regiões do globo. 

 Apesar de apresentar um grande progresso na visão global em Saúde 

Pública, o documento faz apenas pequena alusão às necessidades reais de uma 

mudança na atenção à saúde desenvolvido em um modelo organicista e individual 

das praticas médicas.  

A reorientação dos serviços de saúde na direção da concepção da promoção 

da saúde, além do provimento de serviços assistenciais, está entre as medidas 

preconizadas na CO. Fica claramente proposta a superação do modelo biomédico, 

centrado na doença como fenômeno individual e na assistência médica curativa 

desenvolvida nos estabelecimentos médicos-assistenciais como foco essencial da 

intervenção. Os resultados são transformações profundas na organização e 

financiamento dos sistemas e serviços de saúde, assim como nas práticas e na 

formação dos profissionais.  
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3.2 Código de Ética Médica  

 

   Oselka, (2002, p.12) preocupado com a mudança da mentalidade por parte 

dos médicos a respeito dos conceitos de Ética e Bioética, ressalta que a inclusão 

destes temas deve ser feita não somente na educação médica continuada que, 

segundo ele, em muitos casos se trata de educação iniciada. O autor refere à 

necessidade de estes temas serem incluídos no currículo da formação do aluno de 

Medicina. Refere ainda que a criação do Centro de Bioética no Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo em 2002 foi como uma obviedade e que "é 

como se fosse preciso colocar na porta da padaria uma placa: aqui tem pão". 

 Quando se pensa em Ética e Bioética, precisamos lembrar que sua discussão 

passa necessariamente por uma visão de atividade multidisciplinar, e Oselka (2002, 

p.12) reforça a idéia de que: 

 

 Bioética que não seja multidisciplinar e não entenda que suas 

fronteiras ultrapassam o simples ato médico, que não se preocupa 

com o bem-estar do indivíduo, decididamente não é bioética.  

 

 

 Recentemente, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP, 2007) elaborou e publicou em conjunto com estudantes de Medicina, 

representados pela Direção Executiva Nacional dos Estudantes, O Código de Ética 

dos Estudantes de Medicina (CEEM).2 Este código não tem pretensões de ser 

normativo, mas sim conter recomendações para que o estudante de Medicina se 

comprometa com o exercício da Medicina, "de maneira autônoma, com a moral e a 

                                                 
2 Conteúdo disponível no site: 
www.cremesp.org.br/library/modulos/publicacoes/pdf/Codigo%20estudantes 
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ética, com a prestação responsável de cuidados, com a honestidade diante de 

pacientes e colegas, com a solidariedade, a compaixão e o respeito pela vida 

humana" (CREMESP, 2007, p.05). 

 Dentre os artigos iniciais do CEEM, destacamos os que consideramos pedra 

fundamental para o exercício da Medicina: 

 

Art. 1º A escolha da Medicina como profissão pressupõe a 

aceitação de preceitos éticos, de compromissos com a saúde do ser 

humano, com o bem estar da coletividade, com o combate às 

desigualdades, injustiças, preconceitos e discriminações de 

qualquer (CREMESP, 2007, p.07); 

 

     Art. 11º  Manter absoluto respeito pela vida humana. 

(CREMESP, 2007, p.09). 

 

Para que a atividade médica seja desenvolvida de acordo com os preceitos 

divulgados e incentivados pela Organização Mundial da Saúde que, segundo 

Donabedian, (1990, p.03) desde 1948 buscou orientar a prática médica num 

espectro mais abrangente, a saúde foi definida, então, como “estado completo de 

bem-estar físico, mental e social e como um direito humano fundamental”, a classe 

médica dispõe de instrumentos que normatizam a sua prática, e que são 

apresentados através do Código de Ética Médica (CEM). 

 O CEM foi formulado pelo Conselho Federal de Medicina pela Resolução 

CFM nº 1.246, de oito de janeiro de 1988, 3 e  contém as normas  éticas que devem 

ser seguidas pelos médicos no exercício da profissão, independentemente da 

função ou cargo que ocupem. As organizações de prestação de serviços médicos 

também estão sujeitas  às normas deste Código. 

                                                 
3 Conteúdo disponível no site: www.cremesp.org.br/legislacao/cod_etica/cem 
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 A fim de garantir o acatamento e cabal execução do CEM, cabe ao médico 

comunicar ao Conselho Regional de Medicina (CRM), com discrição e fundamento, 

fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem possível infringência do 

Código e das Normas que regulam o exercício da Medicina. 

 A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas no CEM é 

atribuição dos CRM, das Comissões de Ética, das autoridades da área de Saúde e 

dos médicos em geral. Os infratores do CEM sujeitar-se-ão  às penas disciplinares 

previstas em lei. 

 Os artigos iniciais CEM, que determinam os princípios fundamentais do 

exercício da atividade médica, indicam que a natureza desta atividade é 

determinantemente voltada para o ser humano em todos os seus aspectos. 

Aspectos esses relacionados ao seu bem estar e a aplicação das melhores técnicas 

em prol da saúde individual e coletiva sem qualquer tipo de discriminação, como 

estão descritos nos artigos 1º e 2º. 

 Existe também uma recomendação do CEM para que o médico se mantenha 

atualizado e utilize seus conhecimentos sempre para o melhor atendimento aos 

seus pacientes no artigo 5º.  

 O CEM indica a necessidade de termos uma ampla visão holística do ser 

humano, e da busca de uma atenção integrada com outras profissões que atuem na 

saúde, tanto na saúde pública quanto na saúde privada, estimulando uma 

integração multiprofissional na avaliação clínica de um paciente, como citam os 

artigos 14º e 18º. 

 Existem no CEM fortes referências à qualidade no atendimento, na busca do 

melhor e mais adequado tratamento, sendo este sempre individualizado, seguindo 

preceito de atenção integral, valorizando sempre o paciente e o seu contexto de 
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vida emocional, social, laboral e ambiental, como salientam os artigos 29º, 41º e 

57º. 

 Os direitos dos pacientes são priorizados de maneira bastante objetiva, com 

claro enfoque ao princípio de autonomia do paciente e aos direitos humanos nos 

artigos 46º, 48º, 56º e 60º. 

 Alguns artigos exaltam de maneira bastante enfática a necessidade do 

médico se manter com uma postura ética e profissional, sem se utilizar da profissão 

para fins experimentais ou comerciais ou sem observar os princípios da 

beneficência aos seus pacientes que são descritos nos artigos 62º e 65º. 

 Os artigos 98º, 99º e 126º, demonstram de modo bastante claro a 

preocupação do CEM com a conduta dos médicos frente aos assédios da indústria 

farmacêutica e de insumos cirúrgicos, órteses e próteses, assim como o vínculo de 

médicos com farmácias e óticas. Este fato nos dá a real dimensão do perigoso e 

suspeito relacionamento entre a indústria de insumos e a classe médica, tanto na 

prática clínica quanto no desenvolvimento e produção em pesquisa: 

 O CEM pode e deve sofrer alterações, revisões ou atualizações, sinalizando 

que existe uma perspectiva de que mudanças culturais sempre estão 

acompanhando mudanças tecnológicas ou científicas como nos indica o artigo.  

 

3.3  Documento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria : Resgate do   

Pediatra Geral 

 

A Diretoria do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SBP do 

triênio 2001/2003, elaborou um Documento Científico (DC) 4, um consenso de 

normas, condutas e diretrizes, dirigidas aos pediatras brasileiros, com o objetivo de 

                                                 
4Conteúdo disponível no site:: www.sbp.com.br/img/documentos/doc_pediatria_ambulatorial.pdf 
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resgatar a condição de pediatra geral. Isto é, aquele profissional que faz da pediatria 

uma clinica geral das crianças, com uma visão holística do pequeno paciente, desde 

o nascimento até o final da adolescência, denominado Resgate do Pediatra Geral. 

A definição de psicossomática exposta no DC será considerada como 

referencial na análise dos artigos que abordem conteúdos psicossociais, onde sua 

definição estabelece que:  

                

 A doença incide em um ser humano que além de somático é 

também mental e social, por isso ‘toda doença é psicossomática’. 

Toda doença é pluricausal obedecendo a fatores biológicos (que 

inclui a genética e a etapa de maturação), físicos e químicos aos 

quais se deve acrescentar o fator ‘estresse psicossocial’. Como 

corolário não existe um diagnóstico único e nem mesmo principal, 

mas sim uma lista de problemas detectados e que devem ser 

enfocados concomitantemente embora possa haver necessidade de 

priorização (DOCUMENTO CIENTÍFICO DA SBP 2004, p.07).                        

  

            Demonstrando uma grande preocupação com o resgate do atendimento 

global das crianças feito pelo pediatra, o pediatra generalista, a SBP, através deste 

Consenso, faz um alerta para a especialização e super-especialização do 

atendimento pediátrico, nos alerta com o seguinte texto: 



 

 

37 

A Clínica Médica se desmembrou em numerosas especialidades. 

Com isso ganhou o tratamento das doenças específicas e graves. 

Mas com isso perdeu o enfoque global do paciente que deixou de 

ter um médico que o conhecesse como um todo, e o auxiliasse na 

promoção da saúde levando em conta seu ambiente familiar, suas 

preocupações profissionais e seu temperamento. A Pediatria está 

correndo o mesmo risco. Vamos nos unir para evitar a extinção 

dessa preciosa espécie – o pediatra geral. Para isso é necessário 

reeducar concomitantemente o público e o próprio pediatra. É 

preciso que a população acredite no pediatra geral e que o pediatra 

geral acredite nele mesmo. O Departamento de Pediatria 

Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria está assumindo a 

responsabilidade desse resgate (DOCUMENTO CIENTÍFICO DA 

SBP 2004, p. 02). 

 

Há também um texto inserido no DC proposto para divulgação pela mídia que 

em muito esclarece a missão do pediatra e a ótica compartilhada por este trabalho 

sobre:  

 Papel do pediatra - O pediatra é definido como um profissional não só da 

doença e sim um promotor da saúde, com a preocupação em:”[...] ajudar a criança a 

se transformar em um adulto saudável fisicamente, equilibrado emocionalmente e 

socialmente integrado” (DOCUMENTO CIENTÍFICO DA SBP 2004, p.03). 

 Atitudes e procedimentos básicos da relação médico-paciente-mãe-família na 

prática médica pediátrica são preocupações centrais do Consenso, descrito da 

seguinte forma: 
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A Puericultura se baseia na consulta médica. A consulta médica 

pediátrica tem a peculiaridade de se constituir, no mínimo, numa 

tríade pediatra-criança-mãe ou substituta (família) (DOCUMENTO 

CIENTÍFICO DA SBP 2004, p.03). 

 

 Com relação ao envolvimento da comunidade e do poder público nas 

decisões e na responsabilidade conjunta das ações de saúde, o DC nos informa da 

necessidade de ações integradas de saúde entre todos os atores da atenção à 

saúde infantil: “Proporcionando participação especial do pediatra no Programa de Saúde 

da Família.” (DOCUMENTO CIENTÍFICO DA SBP 2004, p.04) 

 O DC também privilegia conceitos que estão intimamente ligados a psicologia 

ambiental tais como: 

 
Promover correção ou melhoria, dentro das possibilidades, das 

condições da moradia (particularmente do quarto em que a criança 

dorme) e da creche, intervenções suaves no ambiente, avaliação 

das condições econômicas e sociais da família além de detectar 

alterações nas condições de moradia/creche/escolinha. Cabe 

também detectar casos de risco físico e social, sempre orientando e 

encaminhamento para serviços de assistência social/psicologia 

(DOCUMENTO CIENTÍFICO DA SBP 2004, p.07). 

 

 
 O DC utiliza com freqüência ações de interdisciplinaridade com 

multidisciplinaridade como meio de melhorar a atenção pediátrica, em 

recomendações como: 
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Atendimento em grupo (troca de experiência). O especialista pode 

ser necessário, mas cabe ao pediatra, em comum acordo com a 

família, indicar a ocasião, fornecer as informações ao especialista e 

participar da conduta estabelecida.” [...] Preconiza explicitamente 

que todas as ações de saúde na pediatria tenham uma visão 

psicossomática das enfermidades (DOCUMENTO CIENTÍFICO DA 

SBP 2004, p.09). 

 

 

 O DC define também diretrizes importantes relacionadas à “inteligência 

emocional”, com orientações de condutas acerca de comportamentos e atitudes dos 

pais perante situações de conflito familiar e pessoal das crianças, tais como: “Amor é 

essencial, mas não suficiente” (DOCUMENTO CIENTÍFICO DA SBP 2004, p.06). 

  A partir do exposto, parece-nos clara a importância dada pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria quanto à necessidade do pediatra ser um profissional com 

qualidades de um médico e com postura e visão psicossomática. O Pediatra 

precisa, no decorrer do seu atendimento, identificar situações onde a investigação 

diagnóstica depende de uma abordagem dos aspectos ambientais, sócio-culturais, 

psicológicos e até mesmo de caráter espiritual. A importância dada ao envolvimento 

da família e da sociedade também ficou bastante evidente neste Consenso, além da 

busca de uma atitude de interdisciplinaridade, como o encaminhamento e 

discussões de caso com fonoaudiólogos, fisioterapeutas e outras especialidades 

médicas clínicas e cirúrgicas na busca de pareceres e condutas. 
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4. PSICOSSOMÁTICA E PEDIATRIA: INTERFACES 

 

4.1  Psicossomática: uma atividade interdisciplinar 

   

 A Psicossomática seria basicamente o estudo da unidade mente-corpo no 

contexto sócio-cultural, no qual o binômio saúde/doença se desvincula de seu 

conceito reducionista e mecanicista e parte para uma conotação mais ampla e 

integral. A Psicossomática investe nas relações humanas na área da Saúde, tanto 

na relação profissional de saúde-paciente, como na relação profissional de saúde-

família de paciente e também entre os próprios profissionais de saúde. Esta 

metodologia identifica e equaciona as dificuldades psicoafetivas das relações 

humanas o que por sua vez impactará positivamente na evolução clínica dos 

pacientes. Mas, toda e qualquer intervenção aplicada aos nossos pacientes, 

deverão ter como ponto de partida a visão interdisciplinar para que se possa 

aproximar da verdadeira história de vida do nosso paciente.  

 Raynaut (2002) informa que a interdisciplinaridade entre as ciências sociais e 

as disciplinas médicas é, sem dúvida, um dos requisitos mais freqüentemente 

citados no tocante à abordagem dos problemas de saúde pública. A mesma 

importância da interdisciplinaridade se dá com àqueles que se colocam em um 

plano individual, pois o problema não se coloca apenas do lado das disciplinas 

médicas e biológicas, que teriam que aceitar os lados imateriais e sociais da 

realidade humana.  

   A dificuldade reside também em como conseguir que as ciências 

psicológicas e sociais admitam que o ser humano não seja constituído somente de 

um espírito, mas também de um corpo. Como conseguir que elas admitam também 

que as sociedades humanas não podem ser analisadas apenas na sua dimensão 
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cultural, levando unicamente em conta suas representações, seus modelos de 

comportamento ou o modo como elas organizam as relações entre seus membros? 

Como conseguir que aquelas ciências humanas integrem essa evidência de que os 

sistemas sociais só existem porque se arraigam em uma realidade biológica: a dos 

corpos dos seus membros? (RAYNAUT, 2002). 

 Ainda segundo Raynaut (2002) uma interdisciplinaridade realista e eficiente 

se constrói sobre: 

 

• A consciência da relatividade e dos limites da cada campo disciplinar; 

• Uma boa informação a respeito do que outras disciplinas podem trazer na 

construção de um conhecimento mais amplo da realidade; 

• A vontade e a capacidade de fazer trocas acima das fronteiras disciplinares. 

 

A interdisciplinaridade não é uma categoria de conhecimento, mas de ação. Não 

significa, tampouco, a integração de conteúdos, mas a inter-relação entre as 

disciplinas em se considerando seus objetivos e metodologias próprias (RAYNAUT, 

2002). 

Raynaut (2002, p.03) afirma ainda que: 

 

[...] inter-relacionar não é integrar, globalizar, perdendo-se de vista a 

especificidade de cada objeto de conhecimento. Uma ação 

pedagógica interdisciplinar requer, antes de tudo, uma atitude 

interdisciplinar. E, no limite, interdisciplinaridade faz-se, antes, entre 

os indivíduos para, só depois, concretizar-se na inter-relação entre as 

disciplinas.  
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 O médico não é apenas um técnico e sim um ser humano, que atende e 

entende outro ser humano e que, na maioria das vezes, deveria compartilhar com 

ele o seu sofrimento. Como atender um outro sem envolvimento? 

 A interdisciplinaridade na área da saúde passa pelo conceito amplo de saúde 

não permitindo que haja uma fragmentação do nosso paciente, em física, mental e 

social. 

 Parte-se de uma visão holística que em tese supõe entendê-la na interface de 

uma grande diversidade de disciplinas. 

 Nesta concepção de atividade interdisciplinar estreitamente ligada à 

psicossomática, entendemos que há necessidade de uma maior afinidade e 

conectividade entre diversos saberes para que o conhecimento possa evoluir de 

forma não reducionista e, portanto, também não disjuntiva. Acreditamos que a 

Psicossomática se encaixe perfeitamente neste perfil. Sua abordagem clínica 

trabalha numa perspectiva interdisciplinar, dada a multifatoriedade do adoecer dos 

nossos pacientes  

 A interdisciplinaridade, apesar de não ser solidamente utilizada e acreditada, 

procura descobrir e ou estabelecer conexões e correspondências entre as diversas 

disciplinas científicas, isto é, entre os diferentes níveis de descrição da realidade. 

  

4.1.1 Interconsulta 

 

  As interconsultas podem ser extremamente úteis para o paciente no sentido 

de facilitar o desenvolvimento do atendimento médico clínico. O objetivo é tornar 

conscientes as interferências irracionais do inconsciente, o que significa um pedido 

de avaliação de um médico clínico para um psicanalista, psicólogo ou psiquiatra. 
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Esse encontro entre os profissionais envolvidos se faz necessário após a avaliação. 

Esta estratégia rompe com a frieza dos simples pedidos de pareceres, cujas 

respostas podem ser feitas apenas por escrito. Nesse encontro, questões da área 

do conhecimento de ambos, que decerto influenciaram em suas avaliações, 

poderão ser expostas e os dois pontos de vista ser abordados, assim as duas 

dimensões do doente serão levadas em conta permitindo uma visão integral do 

paciente (LUCHINA, 1992).  

Mello Filho (2003) contribuiu substancialmente para o desenvolvimento da 

interconsulta no Brasil, relatando que, dentre os principais objetivos da nova 

abordagem em consultas é que elas procuram debelar ou amenizar os problemas 

encontrados na relação médico-paciente. As interconsultas procuram integrar a 

família do paciente ao tratamento, dar uma melhor organização na abordagem 

diagnóstica, dar maior importância aos ditos fatores emocionais, sociais e 

econômicos do paciente além de melhorar sobremaneira a integração da equipe de 

saúde. 

 

4.1.2 Consulta conjunta 

 

 Termo criado e desenvolvido de forma prática por Mello Filho (2003), que foi 

originário da interconsulta, mas que possui dinâmica diferente, pois a anamnese é 

feita conjuntamente entre os profissionais, médico e psicólogo, e se preciso for a 

família do paciente também. Com isso há a possibilidade da construção do 

diagnóstico mais preciso, incluindo sempre os fatores biopsicossociais do indivíduo, 

integrando saberes e pessoas no dia a dia dos serviços de saúde. 
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4.1.3 Grupo Balint 

 

 Balint (1966, p.65) partia do princípio de que o diagnóstico não se limitava à 

compreensão de sinais físicos, como o próprio autor frisa que:  

 

A droga mais freqüentemente utilizada na clínica médica é o próprio 

médico, e que, ao contrário da maioria dos medicamentos, não há 

estudos a respeito das indicações de uso, momento de parar a 

administração da “substância médico” ou sobre seus efeitos 

colaterais, bons ou ruins.  

 

  Balint (1966) conclui que a experiência e o senso comum dos próprios 

médicos são os fatores moduladores dessa prescrição. Nas muitas situações, 

porém, em que se mostrou ineficaz o encontro entre médico e paciente, o erro se 

deu no relacionamento em si e nem sempre no diagnóstico da doença física ou 

prescrição do tratamento adequado. 

 Balint (1966) na tentativa de minimizar tais problemas criou os Grupos Balint 

nos quais eram reunidos cerca de dez médicos de clínica geral e um ou dois 

psiquiatras coordenando, para discutir de maneira sistemática as experiências 

emocionais relacionadas a pratica médica. Com isso, conseguiam aprimorar as 

condições dos clínicos no conhecimento e manejo dos processos psíquicos 

inconscientes que cercam a relação com os pacientes e com as doenças.  

 Das características apresentadas nas experiências emocionais relacionadas 

ao ato médico, Balint (2005) percebeu as seguintes:  

 

• “conluio no anonimato” - quando o paciente participa de uma 

maratona de consultas de especialista para especialista, sem que 
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os mesmos tenham uma visão global da saúde do paciente, 

sempre oferecendo uma avaliação fragmentada do indivíduo. Cada 

médico se concentra na sua especialidade, sem, contudo procurar 

saber mais sobre a vida do paciente.  

• “eliminação através de exames especializados” - Exames são 

solicitados apenas com base em queixas e sintomas localizados e 

ao constatar inexistência de lesões/ alterações orgânicos, o médico 

informa ao paciente que “não possui nada”. Na verdade, é a partir 

desta conduta que muitas vezes inicia o chamado “conluio no 

anonimato”.  

• “função apostólica” – quando, sem levar em consideração o direito 

que o paciente tem de decidir ativamente nas decisões clínicas 

tomadas a seu respeito de sua saúde ou doença o médico, 

utilizando a sua posição de autoridade e de todo um suposto saber, 

dita as regras para o paciente.  

  

 Perestrello, (1974) iniciou experiência semelhante à de Ballint (1966) na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e instituiu os chamados “grupos de 

discussão da tarefa médica”. Era um trabalho em grupo, com estudantes e médicos 

jovens de várias especialidades e alguns psicoterapeutas, visando o 

autoconhecimento e ao conhecimento do paciente, com base psicanalítica.   

Acreditamos que a Psicossomática possua credencial suficiente para 

aproximar os médicos de um discurso mais estreito com todos os profissionais de 

saúde, para uma adequada interação no atendimento holístico de pacientes. Para 
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tanto, há que se buscar uma permanente troca entre conhecimentos das diversas 

disciplinas.  

  

4.2  Psicossomática: aspectos conceituais e históricos 

   

 O ato médico é destinado basicamente a promover saúde, proposta muito 

mais complexa do que apenas eliminar doenças e que também está exatamente no 

âmago da teoria psicanalítica. 

 Saúde é um conceito existencial, enquanto doença é um conceito biológico. 

Existência inclui necessariamente a experiência do existir percebido pela “pessoa” 

do doente. É o que assinalou Perestrello (1989) em seu inspirado texto “A Medicina 

da Pessoa”. Essa é a razão porque médicos, na ausência de achados anormais 

biológicos, afirmam que o doente não tem nada. Não tem nada, mas continua 

doente da existência. Seu ego continua doente; seu imaginário continua doente; 

suas relações humanas continuam doentes. Sua vida, enfim, continua doente. 

Deverá o médico comprometido com uma visão biológica exclusiva, afirmar que o 

doente não tem nada, ou aprender a tratar males existenciais? 

  Lipowski (1984) já acreditava que os conceitos da moderna Medicina 

Psicossomática, a Psicogênese e o Holismo sempre estiveram de alguma forma, 

presentes desde o início da prática da Medicina e foram formulados de forma 

rudimentar na Grécia Antiga há aproximadamente 2500 anos. 

  Segundo DeMarco (2003), desde os primórdios da Medicina, médicos e não 

médicos, passando por Hipócrates e Galeno entre outros, assinalavam que as 

emoções e as paixões exercem influencias sobre as funções do corpo e também 

nas causas das doenças. 
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 Foi a influência do dualismo cartesiano na Medicina moderna que levou à 

emergência da Medicina Psicossomática como uma reação contra ele. O conceito 

de Medicina Psicossomática não deve ser confundido com a assim chamada 

Medicina Holística, que costuma ser usada para um conjunto de práticas e crenças 

com credenciais cientificamente duvidosas (LIPOWSKI, 1984). 

 O termo psicossomático foi usado e descrito pela primeira vez por Johann 

Christian Henroth no ano de 1818 em seu livro “Desordens da alma”, para descrever 

suas convicções de que as paixões sexuais tinham influencia na tuberculose, 

epilepsia e no câncer.  Em 1828 Henroth usa o termo somatopsíquico para 

expressar as modificações que o fator somático produzia no psíquico (DEMARCO 

2003). 

 Mello Filho (2002) relata que Freud, com seus estudos iniciais sobre a 

histeria, marca o início de um novo enfoque na atenção ao paciente enfermo. Com a 

descoberta do inconsciente, revela influências da mente sobre o corpo. A partir daí 

surgem outros interesses sobre a possível integração mente/corpo e assim surge a 

Psicossomática.  

 Aparentemente, Freud não se interessou pelas conseqüências efetivamente 

psicossomáticas de suas descobertas, no sentido de enveredar pela Medicina 

clínica, e incluir na fisiologia das doenças físicas uma psicopatologia psicodinâmica, 

em outros termos, questões psicológicas relativas ao balanço 

consciente/inconsciente presente nas doenças do corpo (MELLO FILHO, 2002). 

 Foram seus discípulos imediatos que perceberam essa relação com a 

Medicina em geral, e finalmente um emigrante para os Estados Unidos, também 

discípulo direto de Freud, Franz Alexander, fundou em 1939 o Instituto de 
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Psicossomática, cujos trabalhos tiveram repercussão mundial. Daí em diante 

pululou trabalhos psicanalíticos psicossomáticos em todo mundo.  

 No Brasil o movimento para a introdução de um pensamento de um grupo de 

médicos, se tornou concreto com a criação da Associação Brasileira de Medicina 

Psicossomática (ABMP). Segundo Póvoa (2006) esta desejava a criação de uma 

atitude inovadora na assistência, pesquisa e ensino com foco no pensamento e 

atitudes psicossomáticas. Desejava-se com isso que houvesse a integração de 

fenômenos psíquicos e biológicos de certa patologia e a criação uma metodologia 

aplicada a essa nova concepção de visão assistencial, dando especial ênfase aos 

aspectos psicossociais do indivíduo. 

 Segundo Eksterman (1992) as três teses centrais que motivaram os pioneiros 

da Medicina Psicossomática a estudar e divulgá-las são: 

 

• A etiopatogenia somática está comprometida, em casos determináveis ou de 

forma universal, com a função psicológica; 

• A ação assistencial é um processo complexo de interação social que, além 

de incluir os conhecidos atos semiológicos, diagnósticos e terapêuticos, 

contém elementos da vida afetiva e irracional dos participantes; 

• A natureza essencial do ato médico é humanista e, portanto, a terapêutica 

deve estruturar-se em função da pessoa do doente e não apenas organizar-

se, preventiva ou curativamente, a partir do reconhecimento de uma 

patologia. 

 A postura Psicossomática vem tendo muita dificuldade, principalmente no 

meio médico, pois necessita de uma disponibilidade interna e da formação do 

profissional, para que possa adotar esta postura no trato com seus pacientes. Mello 
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Filho (2002) afirma que a Psicossomática é mais uma atitude e um campo de 

pesquisa e não uma especialidade médica, tendendo assim, a tornar-se uma 

concepção definitivamente integrada ao saber médico. Postura esta que está 

centrada na capacidade de que o profissional precisa desenvolver a forma 

interdisciplinar, que é a definitiva e verdadeira maneira de conseguirmos a 

aproximação de uma atenção e cuidados integrais à saúde. 

 Mello Filho (2002) compartilha da idéia de que toda doença humana é 

psicossomática, já que incide num ser sempre provido de soma e psique, 

inseparáveis anatômica e funcionalmente. Todas as doenças orgânicas sofrem, 

inevitavelmente, influências da mente de quem as apresentem e as doenças 

mentais são traduzidas, em sua intimidade última, por processos bioquímicos que, 

de resto, acompanham todos os momentos do viver. Os processos biológicos, 

mentais ou físicos, são simultâneos, exteriorizando-se predominantemente numa 

área ou noutra, conforme a sua natureza ou o ângulo sobre o qual estão sendo 

observados. 

 Ainda hoje existe uma dificuldade em se conceituar a denominada Medicina 

Psicossomática. Segundo Carvalho (2004) Mathilde Neder nos relata que a 

expressão Psicossomática embora nos pareça indicar uma dualidade entre soma e 

psique, foi mantida pelo fato de o termo já ter sido consagrada nos meios científicos 

pelo uso, e aceita amplamente. Ela está esta fortemente ligada a uma unidade 

mente e corpo, inseparáveis, interdependentes, as duas faces de uma mesma 

moeda, porque somos um todo e o corpo e o psíquico separadamente não possuem 

nenhuma determinante por si só de estado de existir. Mathilde Neder salienta ainda 

no trabalho de Carvalho (2004) que o todo, ou holos, é maior que a soma das 

partes, e a compreensão só pode ser feita através da dinâmica do todo. Assim 
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quando se atinge uma das partes do todo, o indivíduo é afetado globalmente, mente 

e corpo.  

  Segundo Eksterman (1986, p.35): 

 

O máximo que podemos apreender de efetivo a respeito do fenômeno 

psicossomático é de que a dimensão psicológica (a estrutura 

simbólica), seja ela uma imagística mental ou um sofisticado produto 

cultural, ensejam reações adaptativas no corpo, as quais, por sua 

vez, tem sua dinâmica própria. Tanto a sintaxe simbólica, quanto a 

fisiologia do corpo tem suas regras particulares. Entendemos que 

alguém chore diante de uma cena triste, mas a cena não é o que faz 

a glândula lacrimal secretar, nem a secreção lacrimal é o mesmo que 

chorar. Chora alguém diante de algo que lhe produz a experiência de 

tristeza. A glândula lacrimal secreta diante de específicos estímulos 

neuroquímicos. Enfim, hipersecreção lacrimal não equivale a chorar. 
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4.3 Pediatria e Psicossomática: o papel do pediatra 

 

 O pediatra ocupa uma posição chave na abordagem psicossomática da 

criança, sob o aspecto da detecção, do tratamento e do encaminhamento para outro 

especialista. A atitude preventiva no atendimento das crianças faz com que o 

pediatra tenha uma grande oportunidade de desempenhar um papel de educador.  

 Marcondes (1985) afirma que a Pediatria, por definição já consagrada, é o 

ramo da Medicina que se dedica a assistir a criança em seu crescimento e 

desenvolvimento, envolvendo continuamente aspectos terapêuticos e preventivos 

tendo como destaque a puericultura, que abrange os programas de higiene mental, 

antiinfecciosa, higiene alimentar e higiene do ambiente físico. Nota-se que os 

programa de higiene abrangem a criança de modo global e a consideram do ponto 

de vista sociopsicossomático. 

 Uma consulta de puericultura precisa valorizar as fases e as alterações do 

desenvolvimento psíquico infantil e as interações que ocorrem entre a mãe e a 

criança, no sentido de poder abordar de um modo completo a saúde das crianças, 

sem separar o corpo da mente, conseguindo dispensar um atendimento médico 

completo, humanizado e com uma resolutividade adequada e otimizada. 

 Em Pediatria o campo de conhecimento científico é muito vasto, pois a 

Pediatria não é uma especialidade, mas a Clínica Geral das crianças, necessitando 

do profissional um vasto conhecimento em todas as áreas da Clínica Pediátrica, que 

vai do nascimento até os 20 anos, sem deixar de lado os aspectos psicossociais 

deste ser em desenvolvimento, com suas especificidades e peculiaridades em cada 

etapa de seu desenvolvimento. Mas isto traduz algo muito importante: nessa faixa 

etária temos que abarcar toda a Medicina, sob os pontos de vista orgânico, mental e 

psicológico. Este é o vasto campo da Pediatria. 
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Segundo Kreisler (1999, p.24): 

 

 

                                    A patologia psicossomática designa aquelas desordens orgânicas - 

lesionais e funcionais - cuja gênese e evolução evidenciam uma 

participação psicológica predominante. Em todas as idades um 

funcionamento psíquico sem falhas, graças a uma constituição afetiva 

plena, equilibrada e estável, ocupa um lugar essencial entre as 

defesas que se opõe à desorganização psicossomática.  

 De acordo com Ajuriaguerra e Marcelli (1991), não existe nada mais 

psicossomático que um bebê. Neste caso, o corpo ocupa um lugar privilegiado no 

vasto campo das interações com o meio, visto que as diversas funções fisiológicas 

(alimentação, funções esfincterianas, tônus estático e dinâmico...) servem de base 

para a comunicação com o meio, cujo papel é, aliás, o de mentalizar esse 

comportamento, em particular graças às capacidades de ilusão antecipatória da 

mãe. Na criança o dialogo é primeiramente estabelecido não com imagens, como no 

adulto, mas com as pessoas bem reais de seu meio: o sintoma psicossomático 

assume um lugar privilegiado no sistema de interação mãe-criança e deve-se 

encará-lo nessa perspectiva. Cabe então saber se uma sintomatologia 

psicossomática que um bebê ou uma criança apresenta, terá repercussão na idade 

adulta. Os sintomas psicossomáticos da criança mantêm estreitas relações com os 

sucessivos estágios de desenvolvimento da criança. 

 Na consulta pediátrica se impõe uma atenção especial para o estado psíquico 

da mãe. Segundo Kreisler (1999) as mães freqüentemente estão presentes 

fisicamente, embora psiquicamente estejam ausentes, na maior parte das vezes. A 

presença física da mãe, por mais importante e necessária que seja, por si só, não é 

suficiente para uma relação completa com seu filho e nem garante boas condições 
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para o desenvolvimento da criança. A depressão na infância está associada a 

estados depressivos da mãe. 

O médico pediatra ou de qualquer área precisaria ampliar seu olhar, da 

doença para a saúde, da doença para o doente, dos sintomas específicos para os 

fatores psicossociais, do processo de adoecimento orgânico para os fatores 

psicossomáticos. Esta é uma direção indicada pelos diferentes autores estudados. 

 Faz sentido pensar que o médico possa desenvolver a habilidade de escutar 

e dar conforto e “conselho”, ou como disse Freud, em 1905, já citado na epígrafe 

deste trabalho:  

 

Todos os médicos, portanto, inclusive vós, vêm continuamente 

praticando a psicoterapia, mesmo quando não tendes nenhuma 

intenção de fazê-lo e disso não estais conscientes; é uma 

desvantagem, contudo, deixar o fator mental em vosso pensamento 

tão inteiramente nas mãos do paciente ( FREUD,1905, citado por 

MELLO FILHO, 2005, p.89).      

  

As crianças, por sua peculiaridade própria de ser um “ser” em 

desenvolvimento e crescimento global constante, dependente dos cuidadores, estão 

muito vulneráveis a sintomas ou doenças psicossomáticas.  

 Grünspum (1998) descreve a importância das observações dos sentimentos 

infantis acerca de eventos tanto felizes como tristes e ansiedades diante de 

situações desconhecidas como a festa de aniversário ou diante de pensamentos 

tristes por não participar de atividades com seus amigos, pois estes podem 

desencadear sintomas físicos que podem se localizar em órgãos ou aparelhos. Na 

maioria das vezes, os sintomas são fugazes ou passageiros passando muitas vezes 

despercebidos pela maioria dos familiares, embora a maioria seja reconhecida como 
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sintomas de origem emocional. O autor ainda diz que nas alterações 

psicossomáticas, além de influências emocionais fisiológicas, encontra-se a 

participação importante de fatores ambientais, sócio-culturais, bem como a 

possibilidade de influências genéticas, constitucionais e bioquímicas. 

 Segundo o pensamento de Grünspum (1998, p.3): 

 

Até o momento, o aparecimento de sintomas físicos, ligados a 

manifestações de ordem fisiológicas, é explicado pelas emoções ou 

pensamentos descarregando na corrente sangüínea determinadas 

substâncias bioquímicas que, por sua vez, agem sobre pos diferentes 

órgãos, interferindo na sua função habitual.  

   

  O apego, segundo Bowlby (1988), participa intensamente na gênese das 

complexidades das manifestações psicossomáticas. Tal autor destaca a importância 

da ligação da criança com sua mãe, sendo esta a fonte de satisfação de suas 

necessidades biológicas que devem ser satisfeitas, onde a frustração dessa 

satisfação pode ser geradora de patologias observáveis, quando do processo de 

análise do indivíduo adulto. Em seus estudos, enfatiza que, a partir da primeira 

relação, se estabelece no indivíduo um modo de funcionamento, o “Modelo 

Funcional Interno”. A criança que tem em sua experiência um modelo seguro de 

apego vai desenvolver expectativas positivas em relação ao mundo, acreditando na 

possibilidade de satisfação de suas necessidades. Já outra, com um modelo menos 

seguro, poderá desenvolver em relação ao mundo expectativas menos positivas. 

Os problemas psicopatológicos da primeira infância podem assim situar-se 

como tendo lugar diretamente na relação mãe-filho e na relação dos pais  

indiretamente, podendo ou não acompanhar-se de manifestações clínicas 

detectáveis e com repercussões reversíveis ou definitivas(VASCONCELLOS, 1998). 



 

 

55 

Seguindo este raciocínio, Vasconcellos (1988, p. 02) nos relata ainda que:  

 

Partindo do princípio de que a criança é um ser em evolução, cujo 

período fundamental onde se assentam as bases de sua estruturação 

psicológica se faz nas primeiras etapas de seu desenvolvimento, 

qualquer trabalho realizado em termos de prevenção primária, 

secundária, deve ter em mente os processos maturativos da 

personalidade em sua interação com o meio exterior 

fundamentalmente representado pela mãe e pela dupla parental em 

interação.  

 

 Dentre estas manifestações do desenvolvimento do vínculo mãe-criança, a 

necessidade do toque e do carinho se destaca. A importância deste contato através 

da pele fica bem demonstrada por Spitz (1998), destacando que a criança, para ter 

um desenvolvimento normal, necessita ser estimulada, assim como que a privação 

de contato físico em crianças por tempo prolongado pode levar à morte. A este tipo 

de privação deu o nome de “privação afetiva” e sugere que a forma mais eficaz de 

suprir essa necessidade é o contato físico. 

 Existe uma grande influência das emoções no desenvolvimento da criança 

desde tenra idade, em que os cuidadores, pais ou equilíbrio orgânico, não, tem 

influência direta no equilíbrio psíquico infantil, e que segundo Vasconcellos (1998, p. 

03): 
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As emoções agem como estabilizadoras do assim permitindo a 

fixação das estruturas neuroquímicas que formarão as memórias. 

Uma emoção resulta de um sentimento ou uma forma de sentir uma 

experiência. A experiência de afetos positivos gera sentimentos de 

segurança e de prazer, e conseqüentemente os neurotransmissores 

adequados para manter um estado psicológico e fisiológico isento de 

tensões e reforço das comunicações sinápticas. A experiência de 

afetos negativos, sentimentos de desamparo e desprazer, num 

estado de tensão que pode levar ao estresse, com aumento do 

cortisol.  

 

 Os trabalhos de Gunnar (1992) da Universidade de Minnesota demonstram 

que eventos precoces, de naturezas adversas ou traumáticas, emocionais ou 

físicas, podem fazer com que os níveis de cortisol se elevem individualmente. O 

metabolismo, o sistema imunológico e o cérebro, são afetados diretamente por esta 

substância. Dependendo do período crítico de reorganização cerebral em que o 

bebê se encontra, pode ocorrer redução do tamanho dos neurônios e da densidade 

sináptica da área do cérebro relativa ao seu estágio do desenvolvimento.  

      Crianças que cronicamente apresentam níveis mais elevados de cortisol têm 

maior incidência de atrasos de desenvolvimento cognitivos, motores e sociais. Esta 

mesma autora também concluiu que os bebês que fazem uma interação empática e 

acolhedora são mais resilientes.        

 A estreita relação entre a pediatria e a psicossomática deve ser observada 

desde o nascimento da criança. Neste contexto, o conhecimento e a habilidade do 

pediatra são de fundamental importância para o reconhecimento dos primeiros 

sinais de desajustes da relação mãe - bebê.  Recai, portanto, sobre o pediatra mais 

uma responsabilidade ou um privilégio: observar e estabelecer um julgamento 

mínimo sobre a saúde do vínculo emocional que se expressa na facilidade ou 

dificuldade em amamentar. 
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 Winnicot (2000, p. 241), refletindo sobre a dificuldade e a complexidade do 

ato de ser mãe, e nos relata que:  

 

Os médicos tornaram muito difícil para as mães começarem bem 

esta função (da maternidade), uma das mais importantes por elas 

desempenhadas. Na maioria das vezes é muito difícil para a 

mulher, ao preparar-se para dar à luz, ter certeza de que ela terá 

liberdade de entender-se com o bebê. 

 

 O período que precede e se segue ao parto muitas vezes é vivido pela mãe 

com grande desestabilização emocional que, se por um lado à torna sensível e 

intuitiva, pode também trazer à tona ansiedade excessiva que será depositada na 

relação com o bebê. 

 A suspeita de vínculos insuficientes deve implicar em fazer o pediatra todo o 

esforço que esteja ao seu alcance para que o desenvolvimento da situação vincular 

seja observado nas consultas seguintes desfrutando do mesmo status de qualquer 

outra patologia clínica. 

 Quanto mais intensos e precoces, melhores os vínculos. As palavras do 

pediatra, mesmo as emitidas num contexto banal, têm enorme importância e é 

possível que fiquem gravadas para sempre na memória das mães. Por isso devem 

ser prudentes e encaradas com a responsabilidade técnica de uma prescrição. 
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4.4 Asma e Psicossomática 

 

 Algumas enfermidades infantis com alta prevalência foram pesquisadas e 

demonstrou-se uma forte ligação entre os fatores psicológicos e as repercussões 

somáticas observadas por diversos autores. Destacam-se em tais estudos e na 

prática clínica a asma, doença que aflige tanto crianças, suas mães e familiares, 

como também os pediatras. 

 

4.4.1 Asma 

 

 A asma é a doença crônica mais prevalente na infância, de causas 

multifatoriais, fazendo com que seu tratamento seja prolongado, às vezes por toda a 

vida. Isto gera um baixo índice de adesão ao tratamento, o que infligi num grande 

sofrimento às crianças e seus familiares, podendo levar a seqüelas físicas e 

psíquicas importantes. As repercussões bio-psico-sociais futuras podem ser sérias 

na vida desta criança podendo envolver perdas escolares e impedimentos no 

convívio social, além de um alto custo financeiro imposto às famílias a aos serviços 

de saúde. Com o controle da doença, serão evitados os atendimentos em 

emergências e as hospitalizações. 

 A SBP  junto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e com 

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, publicaram em conjunto a IV 

Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma, no Jornal Brasileiro de Pneumologia 

(2006, p.10), em que afirmam: 
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A asma representa hoje no país um grave problema de saúde pública, 

responsável por importante custo financeiro e social, que traz 

considerável comprometimento à qualidade de vida dos pacientes e 

de seus familiares. Essas conseqüências têm como principal fator 

causal a falta de controle da doença na maioria dos pacientes, 

determinada por inúmeras causas, entre os quais se destacam a não 

utilização adequada dos medicamentos profiláticos e o 

desconhecimento dos aspectos fundamentais da doença por parte de 

pacientes, familiares e, infelizmente, por parte de vários médicos. Por 

se tratar de uma doença inflamatória crônica, progressiva e 

degenerativa das vias aéreas, e sem cura definitiva, devemos buscar, 

a todo custo, a obtenção do controle inflamatório, clínico e funcional, 

através da adoção de medidas farmacológicas e não farmacológicas. 

 

A asma é uma doença crônica em que os fatores psíquicos, tanto 

desencadeantes como decorrentes da enfermidade, são extensamente descritos na 

literatura.  Demonstrando que esta preocupação não é recente. Howel, Flaim & Lum 

Lung, (1992) nos informam que as abordagens a respeito do tratamento de crianças 

com asma, têm enfocado a importância de Programas de Educação sobre Asma 

para pacientes e familiares com o objetivo de auxiliar pais e crianças a controlar 

melhor sua doença, melhorando sua qualidade de vida  

A criança com doença crônica precisa de acompanhamento médico 

constante, e convive com o permanente risco de sua vida e com as restrições 

relativas ao seu quadro clínico. Desta maneira, segundo Goulart e Sperlo (2003), a 

doença adiciona uma dimensão diferente à sua vivência infantil, muitas vezes, 

expondo-a a internações que a retiram do seu ambiente (casa, escola, amigos).  

Segundo relatam Shute e Paton, (1990), os indivíduos com doença crônica 

deparam-se com o fato de que, pela natureza de sua doença, eles podem ser 

tratados, mas não curados. Em função disso, estes pacientes, progressivamente, 

adquirem a noção de que precisam cuidar de si mesmos para controlar os aspectos 
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relativos à sua doença. Normalmente, no entanto, a atenção recai sobre os 

aspectos físicos da doença crônica, ficando os aspectos psicológicos e sociais 

pouco enfatizados.  

 Ajuriaguerra (1998) relata que a importância dos estressores psicológicos nos 

mecanismos da asma infantil é demonstrada por diversos fatores como: a existência 

de fatores emocionais na eclosão da síndrome ou no determinismo das crises; as 

características da personalidade da criança asmática; os distúrbios psicológicos dos 

pais e a transformação no número e no caráter das crises pela modificação do meio 

ou por tratamento psicoterápico. 

 As mães de pacientes asmáticos, chamadas de “asmatogênicas”, possuem 

uma série de características e carregam os seguintes traços de personalidade 

(AJURIAGUERRA,1998):  

 

• Preocupada quanto a sua própria competência; 

• Vivendo em defensiva; 

• Protetora em relação aos outros; 

• Sensível às exigências; 

• Tendo necessidade de tranqüilização quanto à terceiros; 

• Tendência a se sentir culpada; 

• Por vezes irritável. 

 

 Grünspum (1998) esclarece que o controle das vias respiratórias se dá por 

um mecanismo homeostático entre os mediadores parassimpáticos e simpáticos, 

responsáveis pela constrição e relaxamento da musculatura brônquica. A ruptura 

homeostática, com predomínio parassimpático, levaria à asma, e os sintomas 
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pioram quando este está mais ativo. O autor informa ainda que o alérgeno não 

produz necessariamente a crise e que, além disso, esta pode eclodir na ausência 

dele. 

Kreisler (1999) em outro estudo afirma que os pacientes asmáticos possuem 

traços estruturais característicos como:  

 

• Grande fragilidade emocional; 

• Hiperreatividade bronquica com hipersensibilidade afetiva; 

• Intensidade das necessidades afetivas; 

• Intolerância frente a situações conflitivas; 

• Anulação da agressividade que é reprimida ou negada. 

 

 Mello Filho (1992) relata que o componente emocional na asma pode influir 

nos seguintes níveis: 

 

• Gênese; 

• Desencadeamento das crises; 

• Persistência ou agravamento das crises ou períodos intercríticos; 

• Resistência ao tratamento. 

 

 Sandberg (2002) publicou artigo em que relata experiências positivas e a 

relação entre stress e asma em crianças. Todos os pacientes recebiam tratamento 

preconizado internacionalmente. No final do estudo chegou-se à conclusão de que a 

asma, por ser uma doença crônica, merece uma abordagem especial. Os 

profissionais que acompanham pacientes asmáticos devem estar atentos para o 
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contexto psico-social em que se inserem. Esta visão holística é a única maneira de 

o profissional médico aliar a técnica a outras necessidades do paciente, 

estabelecendo um verdadeiro canal de cura. 

Na visão de Snadden e Brown (1992, p.03) "os profissionais da área da 

saúde necessitam conhecer os efeitos da doença, tecnologia e medicação, não 

somente em termos clínicos, mas também sobre a vida de seus pacientes”. Para 

isso, deve-se voltar o olhar para as crenças, os medos, as atitudes e o 

entendimento que estes pacientes têm a respeito de sua doença.  

Diversos estudos como o de Bennet (1994) têm mostrado que crianças com 

asma têm mais risco de apresentar sintomas depressivos, baixa auto-estima e 

angústia do que crianças com outras doenças crônicas (câncer, fibrose cística, 

diabetes).  

  Por mais que as pesquisas médicas apontem e insistam no caráter orgânico 

da asma, como foi salientado por Kreisler, Fain e Soulé (1981, p. 241), o fator 

psíquico continua sendo apontado como um fator desencadeante que vem "por 

assim dizer, poluir a pureza do fenômeno fundamental, que é de ordem biológica.”  
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5. MÉTODO 
 

 

 Consideramos como ponto de partida o fato dos pediatras brasileiros 

utilizarem como meio de estudo, de aperfeiçoamento e de atualização os artigos 

publicados no periódico JPED 5, versão eletrônica do Jornal de Pediatria, órgão 

oficial da SBP, decorrente de sua credibilidade técnica, importância, abrangência e 

facilidade de acesso.   

 A fim de contemplar os objetivos propostos nesta pesquisa, a saber: (1) 

verificar e quantificar a presença de artigos sobre asma, publicados no JPED, de 

2005 a 2007, e (2) fazer uma análise dos conteúdos encontrados nos artigos sob a 

ótica de um olhar integral sobre o paciente asmático, em seu contexto 

biopsicossocial, foi feito um estudo de revisão e análise bibliográfica das 

publicações do JPED, referente à asma e a presença de conteúdo psicossomáticos  

dos mesmos. 

O critério de escolha do JPED, através da versão eletrônica, se deu pelo fato 

deste periódico ser a maior e mais completa revista de pediatria da América Latina, 

com mais de 15 mil leitores. Além de apresentar na íntegra todas as edições da 

revista impressa desde 1994, o JPED disponibiliza a versão completa da revista em 

inglês a partir de 2000. Anualmente, oito novos números do JPED são publicados, 

entre eles dois suplementos com artigos de revisão sobre tópicos específicos. 

Publicação bimensal da Sociedade Brasileira de Pediatria, em circulação desde 

1934, o JPED publica artigos originais, artigos de revisão e relatos de casos, 

abrangendo as diversas áreas da pediatria. Através da publicação e divulgação de 

relevantes contribuições científicas da comunidade médico-científico nacional e 

                                                 
5 . Conteúdo disponível no site: http://www.jped.com.br/port/expediente/expediente.asp 
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internacional da área de pediatria, o JPED busca elevar o padrão da prática 

pediátrica e do atendimento médico especializado em crianças e adolescentes. 

 Todo o conteúdo do Jornal de Pediatria está disponível em português e inglês 

no site http://www.jped.com.br, que é de livre acesso. O JPED é indexado pelos: 

• Index Medicus/MEDLINE (http://www.pubmed.gov); 

• SciELO(http://www.scielo.org); 

• LILACS (http://www.bireme.br/abd/P/lilacs.htm);  

• EMBASE/Excerpta Medica (http://www.embase.com);  

• Sociedad Iberoamericana de Información Científica (SIIC) Data Bases 

(http://www.siicsalud.com);  

• Medical Research Index (http://www.purplehealth.com/medical-research-

index.htm); 

• University Microfilms International. 

 

 Foi realizado um trabalho de análise quantitativa e qualitativa nos artigos 

publicados em vinte e quatro edições da revista JPED de 2005 a 2007. A escolha 

deste período foi feita de maneira para que possamos fazer uma avaliação do 

conteúdo dos artigos depois da publicação do Consenso da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, ocorrida em 2004.  
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5.1 Instrumentos 

 

5.1.1 Material de consulta 

 

 Artigos publicados em vinte e quatro edições do JPED, dos anos de 2005 a 

2007.  

 Na seleção consideramos a possibilidade de inclusão de fontes primárias 

(artigos de pesquisas originais de cada autor) e fontes secundárias (artigos de 

revisão bibliográfica ou reflexões conceituais) 

 

5.2 Procedimento 

  

 Os artigos foram obtidos através do site (www.sbp.com.br) da SBP, no link 

JPED, onde foram selecionados os anos do estudo, 2005, 2006 e 2007, utilizando 

como palavras chaves as seguintes expressões: asma e criança asmática, tanto no 

título como no corpo dos seguintes  tipos de artigo: Editoriais, Editoriais Especiais, 

Artigos de Revisão, Artigos Originais e Relatos de Casos. 

 Os artigos foram revisados e confirmados também na edição impressa do 

JPED. 

 Após a identificação e quantificação, em números absolutos e percentuais 

dos artigos selecionados, iniciamos a análise do conteúdo dos mesmos, de modo a 

identificar o conteúdo expressado pelos autores, ou ainda a busca de um subtexto, 

de modo a procedermos a seleção dos artigos para a análise qualitativa.  Molon 

(2003) assinala que na relação entre pensamento e linguagem ressalta que podem 

se encontrar questões para encontrarmos questões que possam estar 

objetivamente presentes, embora não se apresentem de forma direta.  
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    A fim de analisar os dados qualitativamente visando o segundo objetivo, ou 

seja, identificar possíveis conteúdos dos artigos voltados para aspectos 

psicossomáticos da criança asmática tomamos como referencial teórico os 

seguintes indicadores apresentados por Lipowski (1984), relacionados a seguir: 

 

• Artigos que tenham uma interação entre fatores biológicos e psicossociais na 

etiologia, tempo de manifestação dos sintomas, curso e desfecho das 

doenças; 

• Propagação de uma abordagem holística nos cuidados com os pacientes; 

• Quando existir uma relação de dependência entre fatores psicossociais 

especificados e funções fisiológicas normais e anormais; 

• Aplicação de métodos psicoterapêuticos e ou comportamentais para 

prevenção, tratamento e reabilitação das doenças com expressão somática. 

 

 Além de Lipowski (1984), consideramos também os referenciais de 

conteúdos psicossomáticos, elencados no DC da SBP; Resgate do Pediatra Geral, 

aqueles artigos que se referirem a:  

 

• Condições econômicas e sociais da família (risco social). 

• Condições de moradia (salubridade) e da creche/escola. 

• Temperamento e personalidade, comportamento. 

• Sono. 

• Disciplina (erros educativos). 

• Atividades lúdicas e sociais (brincadeiras). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análise Quantitativa dos Artigos 

 

 

 No período de 2005 a 2007 foram publicados 341 tipos artigos, e 

encontramos 38 deles com as palavras chaves asma e criança asmática. Os 

resultados estão apresentados em forma de tabelas e quadros, com os respectivos 

números absolutos e percentuais, assim como os anos das publicações e o total 

encontrado. 

 Na tabulação dos dados utilizaremos duas casas decimais nos resultados dos 

dados de percentuais. 

     Na busca dos artigos que continham a palavra asma ou criança asmática, 

encontramos 38 artigos nos três anos, aferindo uma incidência total de 11,14%, 

sendo que no ano de 2005 foram 13 publicações, uma ocorrência de 10,65 % de 

artigos, em um universo de 122 artigos em todas as edições daquele ano. Em 2006 

foram publicados 16 artigos, em um universo de 110 artigos obtendo-se a  

incidência, de 14.54%. Em 2007 o percentual foi de 08,25%, onde 09 artigos foram 

encontrados em um universo de 109 publicações, resultados estes expressos na 

tabela a seguir: 

 

TABELA 1 – Número total de artigos publicados sobre asma/criança asmática, por ano, 2005,     
  2006 e 2007, e suas respectivas incidências. 
 
                
 

Total de Artigos Artigos de asma /criança 
asmática 

Incidência 
% 

2005 122 13 10,65 
2006 110 16 14,54 
2007 109 9 08,25 

TOTAL 341 38 11,14 
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A partir dos artigos selecionados, buscamos agrupá-los por categorias, para 

contextualização dos conteúdos, e relevância no que se refere à importância e foco 

dados pelos autores, resultando nas seguintes categorias: 

 

• Diagnóstico – artigos relacionados aos meios de diagnose, clínicos e 

tecnológicos, incluindo os de esclarecimento ou análise conjunta com outras 

doenças, empregados no diagnóstico da asma na infância; 

• Tratamento – artigos relacionados a emprego de qualquer meio relacionado à 

terapêutica da asma na infância; 

• Prevalência – artigos relacionados à incidência da asma na infância; 

• Qualidade de Vida - artigos relacionados à qualidade de vida em crianças 

asmáticas. 

• Meio Ambiente - artigos relacionados à interação Meio Ambiente e criança 

asmática. 

 

             TABELA 2 - Número de publicações por ano, por agrupamento e 
                                  percentual correspondente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 Total % 

DIAGNÓSTICO 05 06 04 15 39,47 

TRATAMENTO 03 08 03 14 36,84 

PREVALÊNCIA 03 02 02 07 18,42 

QUALIDADE DE VIDA 01 0 0 01 2,63 

MEIO AMBIENTE 01 0 0 01 2,63 

TOTAL 13 16 09 38 100 
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 Utilizaremos a seguinte legenda para facilitar apresentação dos trabalhos 

selecionados para análise posterior: 

 Diagnóstico, D; Tratamento, T; Prevalência, P; Qualidade de Vida, QV; Meio 

Ambiente, MA, e em ordem de aparecimento cronológico, 01- 02- 03,...  

Exemplo: D 01 - primeiro artigo publicado do grupo relacionado ao Diagnóstico. 

 A relação completa dos artigos selecionados, com suas respectivas 

referências encontra-se no Apêndice A. 

 No grupo de temas relacionados ao Diagnóstico, encontramos 15 artigos com 

o percentual de 39,47% das publicações, que estão descritos no quadro a seguir: 
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 2005  2006  2007 

D01 Bronquite plástica em 
criança com talassemia 
alfa   

D06 Avaliação de atopia 
em crianças 
respiradoras bucais 
atendidas em centro      
de referência   

D12 Refluxo 
gastroesofágico e 
asma na infância: 
um estudo de  
sua relação 
através de 
monitoramento do 
pH esofágico 

D02 Escarro induzido em 
crianças e adolescentes 
com asma: segurança,          
aplicabilidade clínica e 
perfil de células 
inflamatórias em 
pacientes estáveis e   
durante exacerbação   

D07 Pico do fluxo 
expiratório no 
acompanhamento de 
crianças asmáticas 

D13 O início de uma 
nova era: teste 
sistemático para 
 patógenos 
causadores de 
infecções agudas 
das vias aéreas 
superiores (IVAS) 
em crianças 

D03 Toxocaríase e asma: 
associação relevante   

D08 Alergia a baratas: 
fator de risco para 
asma de maior 
gravidade   

D14 Refluxo 
gastroesofágico e 
doença 
respiratória 
crônica: passado, 
presente e futuro 

D04 Estudo clínico-
epidemiológico da 
toxocaríase em 
população infantil   

D09 A infecção parasitária 
protege contra a 
alergia? 

D15 Efeito da 
obesidade na 
função ventilatória   

D05 Testes de 
broncoprovocação com 
metacolina e com 
exercício em bicicleta e 
corrida livre em crianças 
com asma intermitente 

D10 Diagnóstico de 
alergia a baratas no 
ambiente clínico: 
estudo comparativo 
entre o teste cutâneo 
e IgE específica 

  

  D11 IgE total em alergia 
respiratória e 
infecção por 
helmintos   
 

  

D – Diagnóstico 

QUADRO 01 – Títulos dos trabalhos relacionados para o grupo “Diagnóstico”, conforme a  

                         seqüência cronológica de publicação, nos anos de 2005, 2006 e 2007. 
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 No grupo de temas relacionados ao Tratamento, encontramos 14 artigos com 

o percentual de 36,84% das publicações, que estão descritos no quadro a seguir: 
 

 
 2005  2006  2007 

T01 Aerossóis e 
espaçadores na crise 
aguda de asma. 
Evolução e hora de 
mudar a rotina 

T04 Corticosteróides 
inalados no tratamento 
da alergia respiratória: 
segurança versus 
eficácia   

T12 Determinação das 
concentrações 
plasmáticas de 
salbutamol pós-
nebulização em 
serviço de emergência 
pediátrica    

T02 Diferentes dispositivos 
inalatórios na crise 
aguda de asma: um 
estudo randomizado, 
duplo-cego e 
controlado com 
placebo 

T05 Anticorpo monoclonal 
anti-IgE no tratamento 
da asma e de outras 
manifestações 
relacionadas a doença 
alérgica   

T13 Adesão ao uso de 
corticóide inalatório na 
asma: taxas relatadas 
pelos responsáveis e 
mensuradas pela 
farmácia   

T03 Espaçadores: 
deposição pulmonar, 
eficácia e efetividade 
clínicas 

T06 Antileucotrienos no 
tratamento da asma e 
rinite alérgica 

T14 Ventilação mecânica 
convencional em 
pediatria 

  T07 Novas perspectivas no 
manejo farmacológico 
de enfermidades 
alérgicas e respiratórias 

  

  T08 Tratamento da doença 
do refluxo 
gastroesofágico 

  

  T09 Óxido nítrico em criança 
com asma persistente 

  

  T10 Uso do óxido nítrico em 
crianças com asma 
persistente 

  

  T11 Corticosteróides 
inalatórios e 
crescimento em 
crianças asmáticas 
ambulatoriais 

  

T - Tratamento 

QUADRO 02 – Títulos dos trabalhos relacionados para o tema “Tratamento”, conforme a  
       
                         seqüência cronológica de publicação, nos anos de 2005, 2006 e 2007. 
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 No grupo de temas relacionados à Prevalência, encontramos 07 artigos com 

o percentual de  18,42% das publicações, que estão descritos no quadro a seguir: 

 
 
 

 2005  2006  2007 
P01 Prevalência e 

fatores de risco 
para asma em 
escolares de uma 
coorte no Sul do 
Brasil   

P04 Prevalência de sintomas 
de asma, rinite e eczema 
atópico entre crianças e 
adolescentes brasileiros 
identificados pelo 
International Study of 
Asthma and Allergies 
(ISAAC) – Fase 3   

P06 Prevalência da rinite 
alérgica e seu impacto 
na utilização dos 
serviços de pronto-
atendimento em um 
grupo de crianças e 
adolescentes com asma 
persistente moderada e 
grave P6 

P02 Prevalência e 
gravidade da asma 
em adolescentes e 
sua relação com 
índice de massa 
corporal   

P05 A exceção Latino-
Americana: por que a 
asma na infância é tão 
prevalente no Brasil?   

P07  Prevalência de sibilância 
recorrente em lactentes 

P03 Comparação das 
estimativas de 
prevalência de 
asma em Recife 

    

P – Prevalência 

QUADRO 03 – Títulos dos trabalhos relacionados para o tema “Prevalência”, conforme a seqüência 

  cronológica de publicação, nos anos de 2005, 2006 e 2007. 

 

 No grupo de temas relacionados à Qualidade de Vida, encontramos 01 artigo 

com percentual de 2,63% das publicações, que está descrito no quadro a seguir: 

 
 
 

 2005 

QV02 Adaptação e validação do Pediatric Asthma Quality of Life Questionnaire (PAQLQ-A) 
em crianças e adolescentes brasileiros com asma 

QV – Qualidade de Vida 

QUADRO 04 – Títulos dos trabalhos relacionados para o tema “Qualidade de Vida”, conforme a 

  seqüência cronológica de publicação, publicados  no ano de 2005. 
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 No grupo de temas relacionados Meio Ambiente foi encontrado 01 artigo com 

percentual de  2.63% das publicações, e  está descrito no quadro a seguir: 

 
 

 
 
 
                                MA – Meio Ambiente 
 

 QUADRO 05 – Título do trabalho relacionado para o tema “Meio Ambiente”,   
   publicado  no ano de 2005. 
 
 
 
6.2 Análise Qualitativa dos Artigos 

 
 
 

 Foi feita uma análise dos artigos selecionados, por agrupamento, buscando a 

importância dada nas publicações aos aspectos emocionais relacionados à asma, 

de modo a identificar o conteúdo expressado pelos autores, ou ainda a busca de um 

subtexto, para encontrarmos questões que possam estar objetivamente presentes, 

embora não se apresentem de forma direta. Dentre os 38 artigos selecionados 

encontramos 11, que corresponde a 28,94%, que expressavam em seus conteúdos, 

de maneira direta ou indireta a presença de um ou mais indicadores elencados 

acima no conteúdo dos mesmos, de acordo com ambos os referenciais do estudo, 

de Lipowski e do Consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

 A seguir serão apresentados os resultados da análise de acordo com as 

categorias:  

 2005 
MA01 Riscos químicos ambientais à saúde da criança 
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6.2.1 Diagnóstico 

 

No grupo de temas relacionados ao Diagnóstico, com 15 artigos, representando 

39,47%, selecionamos 01 artigo: 

 

• Artigo D 12 - faz referência a complexa gama de fatores que envolvem a 

asma, relatam a participação dos aspectos psicológicos no desenvolvimento 

da doença, refere uma maior importância a alergenos ambientais no 

desencadeamento da doença, sendo este, considerado fator causal 

(TEIXEIRA 2007); 

 

6.2.2 Tratamento 

 

No grupo de temas relacionados ao Tratamento, com 14 artigos, representando 

36,84% das publicações, selecionamos 05 artigos: 

 

• O artigo T04 refere melhora dos distúrbios do sono e do desempenho escolar 

com tratamento adequado (RIZZO 2006);   

• O artigo T05 refere que há uma melhora na qualidade de vida com 

tratamento específico e infere uma dimensão multicausal à asma (SARINHO 

2006); 

 

• O artigo T06 refere que há uma melhora na qualidade de vida com 

tratamento específico (RIBEIRO 2006); 
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• O artigo T08 refere que há uma melhora na qualidade de vida com 

tratamento específico (GUIMARÃES 2006); 

• O artigo T10 refere melhora dos distúrbios do sono e do desempenho escolar 

com tratamento adequado e que há uma melhora na qualidade de vida com 

tratamento específico (JENTZSCH 2006); 

 

 

6.2.3 Prevalência 

 

No grupo de temas relacionados à Prevalência, com 07 artigos, representando 

18,42 % das publicações, selecionamos 03 artigos: 

 

• O artigo P 01 associada a fatores genéticos, ambientais, gestacionais, 

sócio-econômicos e outros (CHATKIN 2005). 

• No artigo P 04 os autores apontam que o clima e a latitude são fatores 

importantes e capazes de interferir na prevalência de asma (SOLÉ 2006); 

• No artigo P 05 o autor questiona o porquê dos aumentos da prevalência da 

asma. Refere que o aumento marcante da prevalência global da asma não 

pode ser resultado principalmente de fatores genéticos, já que a mudança 

está ocorrendo rápido demais, e, portanto deve ser resultado de mudanças 

nas exposições ambientais (PEARCE 2006). 

 

6.2.4 Qualidade de vida 

 

No grupo de temas relacionados à Qualidade de Vida, com 01 artigo, 

representando 2.63% das publicações, este artigo foi selecionado: 
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• No artigo QV 02 os autores referem que a asma é uma doença que necessita 

de uma avaliação de maneira ampla e integral, levando em conta o complexo 

indivíduo, doença e suas inter-relações. O mesmo artigo reforça a 

necessidade de possibilitar aos pacientes uma vida melhor com a asma e 

melhorar, a cada dia, sua qualidade de vida, assim como a importância dos 

aspectos sociais e psicológicos que a asma infringe ao paciente, e que a 

avaliação clínica da asma é só uma faceta do manejo do paciente asmático 

(LA SCALA 2005). 

 

6.2.5. Meio ambiente 

 

No grupo de temas relacionados ao Meio Ambiente, com 01 artigo, 

representando 2.63% das publicações, este artigo foi selecionado: 

 

• O artigo MA 01 refere que entre os fatores determinantes da saúde infantil, as 

condições ambientais são responsáveis por uma parcela significativa, 

incluindo a asma (MELLO-DA-SILVA 2005). 

 

 Selecionamos 11 artigos em que de alguma maneira foram referidos 

assuntos com conteúdos psicossomáticos, no tocante à asma, descritos na tabela a 

seguir: 
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TABELA 03- Número de artigos, por grupo e por ano de publicação, que apresentaram de  
     alguma maneira referências a aspectos psicossociais em seu conteúdo. 

 

          D – diagnóstico; T – Tratamento; P – Prevalência; QV – Qualidade de Vida; 
          MA – Meio Ambiente  
 

 2005 2006 2007  

DIAGNÓTICO - - D12 01 

TRATAMENTO     - T04, T05, T06, T08, T10 - 05 

PREVALÊNCIA P01 P04, P05 - 03 

QUALIDADE DE VIDA QV02 - - 01 

MEIO AMBIENTE MA01 - - 01 

 04 07 01 TOTAL = 11 
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7. DISCUSSÃO  

 

 O presente trabalho teve sua origem a partir da preocupação, como médico e 

como pesquisador, com as condições da criança asmática, sua família e seu 

contexto físico-psíquico-ambiental. 

A asma é uma das principais causas de morbidade crônica e de mortalidade 

em todo o mundo cuja prevalência está aumentando, especialmente entre as 

crianças, e vem sendo reconhecida como um grande problema de Saúde Pública há 

muitos anos. Tão importante que até possui um dia, 02 de maio, em que se destaca 

o Dia Mundial da Asma. 

 Profissionais de Saúde Pública estão preocupados com os aumentos 

recentes, significantes e continuados da sua prevalência, pois o controle da asma 

requer cuidado continuado a longo prazo e monitoramento. 

A sua cronicidade, o fato de atingir qualquer idade e de ter uma elevada 

prevalência na infância repercute na vida das crianças, das suas famílias e 

comunidade. Além do sofrimento que provoca, pelas dificuldades respiratórias dos 

acometidos, interfere com a atividade escolar e profissional, com os conseqüentes 

custos diretos e indiretos. 

 Reconhecendo e abordando as necessidades não satisfeitas do 

conhecimento da criança asmática, podemos começar a reduzir a sobrecarga da 

doença no nosso meio. 

      Encontramos uma real preocupação da comunidade científica pediátrica em 

relação a asma na infância, demonstrada pelo número de artigos publicados. Os 

artigos publicados abordaram diversos aspectos da doença como: Prevalência, 
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Diagnóstico, Tratamento, relações da asma com o Meio Ambiente e com a 

Qualidade de Vida.  

 Do total de 38 artigos publicados sobre asma foram encontrados 11 artigos 

referenciando a associação de fatores emocionais ou ambientais na doença 

asmática na infância. A princípio, em uma análise preliminar, puramente quantitativa, 

nos parece animador constatar que quase 30% artigos sobre asma publicados no 

JPED, os autores imputem importância aos fatores psicossomáticos, emocionais e 

ambientais. Encontramos uma concentração nos grupos de Tratamento e 

Prevalência, oito artigos, e quanto ao grupo de Diagnóstico apenas um artigo com 

referência aos aspectos psicossomáticos na asma. 

 Quando nos aprofundamos na análise encontramos uma situação bastante 

diferente. Em todos os artigos analisados a importância ou interferências de 

aspectos emocionais na gênese, desencadeamento e transcurso da asma, foi 

apenas feito na forma de citações superficiais das influências sem entrar em 

discussão sobre as mesmas. 

O artigo QV 02 reforça a necessidade de possibilitar aos pacientes uma vida 

melhor com a asma e melhorar, a cada dia, sua qualidade de vida. Este artigo 

aponta apenas de maneira superficial a necessidade de termos outro olhar, mais 

abrangente, mais humano, uma concepção de transdisciplinaridade no paciente 

asmático, emocional e social, portanto uma visão psicossomática do paciente (LA 

SCALA 2005). 

    Apenas um dos artigos, P 05, cita a necessidade de buscar respostas ao 

grande aumento da prevalência da doença, contudo sem citar a importância ou 

interferência dos aspectos psicossomáticos na asma, tais como os critérios do DC 

da SBP e dos critérios de Lipowski. Apesar do autor não fazer referência direta aos 
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aspectos emocionais e sociais da asma infantil, ele demonstra bastante 

preocupação com o avanço da prevalência da doença, reconhecendo que os 

conceitos e modelos da doença definidos até o momento, não estão dando conta de 

explicar este aumento importante da prevalência, que serão necessárias novas 

pesquisas e investigações, para a busca de uma explicação do quadro atual 

(PEARCE 2006). 

Ao analisarmos os referencias do DC da SBP quanto ao manejo das doenças 

infantis, apesar da limitação de tempo do período pesquisado, três anos, os artigos 

publicados não demonstraram que a publicação do DC da SBP não obteve impacto 

na produção científica acerca da devida importância aos aspectos psicossomáticos 

na abordagem da criança asmática. 

De modo geral, os artigos selecionados na pesquisa mostraram um 

predomínio relevante, 76,31%, dos estudos relacionados aos aspectos de 

Diagnóstico e Tratamento sob a ótica organicista. Isso nos faz concordar com Mady 

(2007) quando o autor defende que hoje consensos e rotinas clínicas, congressos e 

simpósios são em grande parte dedicados à terapêutica. O autor conclui que os 

espaços ocupados pela pesquisa e divulgação de trabalhos científicos estariam 

sendo superados pela indústria.  

Este achado vai contra o referenciado e indicado na IV Diretrizes Brasileiras 

do Controle da Asma, que preconiza que o manejo adequado da asma na infância 

necessita de medidas medicamentosas e não medicamentosas nas recomendações 

terapêuticas, fato de ampla divulgação nos meios científicos da Pediatria, e que não 

encontramos referenciadas com freqüência nos artigos publicados.  

  A concentração de artigos focados em aspectos tecnológicos ou mecanicistas 

do manejo da asma na infância, mostrados nesta pesquisa, nos demonstra que há 
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uma grande preocupação dos autores acerca do manejo da criança asmática, que 

tem influenciado positivamente na abordagem dos sintomas agudos e graves da 

doença. Estas condutas devem necessariamente ser complementadas com uma 

abordagem mais holística do nosso paciente.  

 Acreditamos ser importante mudar não só o padrão de atenção aos pacientes 

asmáticos por parte de nós Pediatras, mas também os órgãos públicos e privados 

de gerenciamento e atenção á saúde, atitude esta voltada ao fomento de uma 

mudança do paradigma do atendimento médico. 

Outro ponto importante que precisamos destacar é a formação do médico 

pediatra: que tipo de médico pediatra nossas faculdades deveriam formar? Além de 

uma boa formação, que inclui conhecimento e habilidades, é de fundamental 

importância que na faculdade de Medicina seja estimulado o desenvolvimento de 

uma terceira e fundamental habilidade, que é a atitude médica. Esta infelizmente 

não se ensina apenas nos textos científicos e, segundo Mello Filho (1992), assume 

uma importância maior no convívio com os mestres e os pacientes, onde será forjará 

a identidade médica do aluno.  

A utilização de grupos de apoio, como os Grupos de Balint, fortaleceria o 

desenvolvimento, por parte dos médicos, de atitudes de multidissiplinaridade e 

transdissiplinaridade, assim como apoio emocional a esses profissionais.  

 Acreditamos que a melhora da qualidade do atendimento médico está 

intimamente relacionada com a adequação do ensino médico à visão moderna de 

saúde e na indissociabilidade dos fatores biológicos, psicológicos, sociais, 

ambientais, hábitos e estilo de vida na atenção à população.  

       Parece-nos oportuno direcionar um olhar mais crítico e abrangente sobre a 

influência e importância das emoções e principalmente do afeto na relação dos pais 
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com seus filhos, a fim de poder vislumbrar algumas questões concernentes a 

possíveis condutas no campo da profilaxia de distúrbios psicossomáticos na 

infância.  

 A adequada abordagem e manejo da asma certamente trariam benefícios e 

modificaria a vida destas crianças com menor impacto na qualidade de vida quando 

adulta. 

 Acredito que a Medicina de hoje está diante de um grande desafio, e que na 

verdade sempre esteve. Hoje vivemos um período de grandes mudanças dentro da 

profissão. Houve um grande avanço do ponto de vista técnico e científico, com 

importantes melhorias da atenção às emergências, às doenças infecciosas e 

parasitárias, ao combate à desnutrição e mortalidade infantil, criação de inúmeras 

técnicas de diagnóstico e terapia e um avanço fabuloso nas técnicas cirúrgicas, dentre 

outros avanços.  

  Por outro lado, apesar dessas melhorias na Medicina moderna, a estratégia na 

abordagem aos problemas psicossomáticos e crônicos, de uma maneira geral, enfrenta 

grandes dificuldades por parte dos profissionais de saúde, e em particular na pediatria.  

 Políticas Públicas de Atenção à Saúde, e não somente à Doença, com uma visão 

mais holística dos nossos pacientes, deveriam ser  estimuladas e implantadas, fato este 

que  desoneraria significativamente os custos que as doenças imputem às pessoas,  ao 

setor Público e Privado de Saúde , assim como propiciar um atendimento mais humano  

e eficiente a quem dele necessita. 
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8. CONCLUSÃO 

 
 

• Existe uma real preocupação da comunidade científica pediátrica em relação 

à asma na infância, demonstrada pelo número de artigos publicados, 38 em 

um universo de 341 artigos perfazendo 11,14%; 

• Nos artigos selecionados, encontramos em quase 30% referências aos 

aspectos psicossomáticos da doença, mas de maneira bastante superficial; 

• A busca por conhecimento acerca das  questões psicossomáticas da criança 

asmática abrirá um novo horizonte de conhecimento para nós pediatras, e 

nos forçará a avançar um pouco além do conhecimento tradicional de uma só 

disciplina. Será necessário abordar outras áreas do saber para que possamos 

entrar em um novo paradigma; 

• A produção e divulgação de conhecimentos referentes a distúrbios 

psicossomáticos e, no caso deste trabalho, especificamente a asma, traria 

aos Pediatras e aos nossos pacientes uma oportunidade de  conhecer melhor 

a dinâmica da asma na infância. Desta forma promoveríamos conhecimentos 

integrados e compartilhados entre a Medicina e a Psicologia, visando à 

melhoria da qualidade de vida das crianças asmáticas, de suas famílias e da 

qualidade ambiental de onde vivem; 

• Atitudes isoladas, como a divulgação de Documentos Científicos e Diretrizes, 

nos levaram a crer que não produzem impacto na mudança do manejo da 

asma na infância; 

•  Seria produtivo se os aspectos psicossomáticos da asma na infância fossem 

introduzidos de forma multidisciplinar e transdisciplinar nos colóquios e mesas 

redondas, nas atividades curriculares acadêmicas e na educação médica 
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continuada. Com a divulgação destas informações, acreditamos que seria 

fomentado o interesse dos pediatras em pesquisar e buscar maiores 

informações a respeito de uma visão holística das patologias na infância. 
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ANEXO 

 

Anexo A 

 

 Prezado Dr. Alcides, Deus lhe abençoe, o Lucas está bem agora!  Se 

tiver um tempinho, copiei e colei abaixo o que publiquei no fórum de mães do 

orkut. 

  

  

Ficar em casa 

  

 Vim aqui dividir com vocês uma experiência interessante que tive 

recentemente. Eu fiquei um ano e meio em casa, voltando a trabalhar aos 

poucos, mas boa parte do trabalho em casa mesmo.  

 Em 2007, o ritmo começou a acelerar e ao mesmo tempo a fase de 

duas sonecas diárias do bebê estava em transição para uma única soneca 

diurna. Resultado: eu mal conseguia começar alguma atividade, quanto menos 

terminar porque ele vinha toda hora chamar a minha atenção... A rotina 

bagunçou e não ficou bom para ninguém, porque eu parava para atendê-lo, 

mas olhando no relógio, às vezes desistia de trabalhar e ia brincar achando até 

ótimo, outras vezes ia preocupada, como se fosse somente o "hardware", 

porque o "software" tinha ficado ali no trabalho. Então não fazia nada direito, 

nem cuidava dele nem do trabalho direito (fora todas as outras coisas da vida). 

Trabalhar em casa já é delicado pois tende a misturar demais as coisas, com 

filho então ficou difícil. 
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 Meu bebê no geral tem boa saúde, graças à Deus, mas de repente uma 

tosse e nariz escorrendo que não acabava mais. Já havia feito duas consultas, 

dado um remédio forte e tudo mais –quadro inalterado – nem regredia nem 

progredia nada. Pedi a Deus sabedoria, procurei me acalmar e liguei para o 

pediatra conforme estava combinado. Ele me pediu que fosse lá pela terceira 

vez no mesmo mês (haja sala de espera) e veio com uma idéia que achei 

surpreendentemente feliz! Perguntou sobre a casa, deu algumas orientações 

sobre pó e mofo e depois perguntou: - Ele poderia estar sentindo falta de você 

ou do pai? Às vezes este tipo de problema é desencadeado por fatores 

emocionais ligados à carência da atenção dos pais. 

 A princípio me pareceu absurdo, afinal estou lá praticamente 24 horas 

por dia com ele, mas... ESTOU COM ELE MESMO? Ele sugeriu pelo menos 

uma hora por dia realmente dedicada à criança, brincando, tocando, olho-no-

olho, etc, de preferência mais tempo, quando possível. As outras necessidades 

continuarão existindo – profissionais, sociais, conjugais, familiares, fisiológicas,  

etc mas estará garantido que você fica com ele todo dia um tempo de 

qualidade.  

 Para cuidar de minha vida, enquanto ele não pensar direito e NÃO FOR 

CAPAZ DE ENTENDER O TRABALHO, de vez em quando eu fecho a porta e 

ele nem me vê. Do ponto de vista de um bebê, eu não estaria brincando com 

ele porque NÃO QUERO e não porque não posso e ter a mãe ao alcance do 

olhar sem poder tocá-la e ser tocado por ela a qualquer momento pode ser 

torturante. Eu sei de minhas necessidades e sei que estou por perto em caso 

de acidentes, controlando a moça que tenta ajudar sendo um pouco babá e um 
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pouco empregada, evitando o trânsito de ir e vir, enfim, vejo vantagens, mas 

ele não necessariamente as vê também.  

 Venho desde então adaptando a nossa rotina para separar mais as 

coisas e no dia seguinte ele já havia melhorado, hoje não tem mais catarro! 

Reclama quando eu fecho a porta ou saio, mas curte mais nosso tempo juntos, 

realmente juntos, não apenas fisicamente... No final do dia estávamos todos 

estressados e com o "serviço" incompleto, o doméstico, o intelectual e o lúdico 

e agora está melhorando bastante. 
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