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Introdução  
A asma ainda é um problema de saúde pública responsável 
por  20% das internações em Belo Horizonte (STIRBULOV, 
2006). Além do alto custo financeiro que já é maior que o 
gasto com hipertensão e diabetes, a asma gera outros gastos 
que são imensuráveis como absenteísmo escolar e laboral, 
limitação na prática esportiva, alem de possíveis danos 
psicossociais bem descritos por Borba et al. (2009). 
  
 
 Discutir a proposta de reorganização do atendimento ao 
asmático ou chiador (Programa Criança que Chia) por meio 
da elaboração de um protocolo local no CS Serra Verde com 
a finalidade de alcançar maior cobertura. 
Realizar um levantamento acerca das crianças asmáticas 
menores de 14 anos inseridas na área de abrangência do 
Centro de Saúde. 
Identificar os principais fatores de entrave para a cobertura 
eficaz dentro do programa. 
Sensibilizar a equipe de saúde e os familiares sobre a 
importância do controle adequado da asma; 
Buscar condutas uniformes baseadas no Protocolo Criança 
que Chia. 
 

Objetivos 

Assim como outras doenças crônicas, a asma pode ter seus índices de morbidade e mortalidade reduzidos com acompanhamento e 
tratamento adequados na ABS e com encaminhamento responsável ao setor secundário e terciário. Dessa maneira têm sido criados 
no Brasil vários programas que já demonstraram efetividade em se alcançar melhora de indicadores com bons resultados para a 
população, sistema de saúde e pacientes. 
 

Mesmo com o Programa Criança que Chia a Asma continua 
sendo um problema de Saúde no CS Serra Verde, conforme 
foi verificado em diagnóstico situacional da equipe 2 deste 
CS. 
Baseado na estrutura atual do CS é proposto uma proposta 
de intervenção. 

Metodologia  
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