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 Em estudo quantitativo, por questionário auto-administrado 

 

 Amostra representativa de 4.000 mães de crianças de 0-10 anos foram divididas em 

três grupos etários (amostra representativa de cada idade): 

• 1 092 mães de crianças de 0-2 anos 

• 1 456 mães de crianças de 3 a 6 

• 1 452 mães de crianças entre 7a 10 

 

 Representatividade da amostra é assegurada por meio de um ajustamento feito 

com base no contingentes descritos abaixo e os dados censitários (INSEE 

extracção adhoc adicional): 

• áreas geográficas 

• Número de crianças 

• CSP casa pessoa de referência 

 

 Datas de trabalho de campo: de 2011/08/12 até 21/12/2011 

Metodologia 
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Em 98% dos casos, o tratamento contra o 

eczema é administrado pela mãe 

Q: Em casa, a cuidar de eczema de seu filho (cremes, medicamentos)  

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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En % 

Crianças mais independente à medida que envelhecem: 19% das crianças de 7-10 anos de seu 

eczema curar-se 

 

Padres envolvidos em mais jovens, primíparas, as famílias onde as mães têm um maior nível de 

escolaridade e maior renda  Para alguns papéis em mudança? 

++ Primiparas 38,1% 

++ >bac+2 : 36,6% 

+ >2700€ : 32,6% 

++ Multiparas 12,2% 
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A primeira fonte de melhoria: os cremes emolientes, citados por mais de 

dois terços das mães, cremes muito à frente de dermocorticoides 

Q: Na sua opinião, o que melhora o eczema da sua criança durante as crises? questão em aberto 

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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* Fizemos aparecem neste gráfico que as marcas mencionado, pelo menos, 10 mães 

++ 7-10 anos 7,1% 

++ CSP+ 27,7% 
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Concentre-se dermocorticoïdes 
Segundo as mães, 28% das mães não usam dermocorticoides durante as crises; notar: 

mesmo quando atopia é considerada grave, 18% não usam dermocorticoides 

Q: Você pode indicar o tipo de produtos que você usa para o seu filho, durante crises de eczema? E os ataques fora de eczema? 

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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++ 0-2 anos 35,7% 

+ >bac+2 32,1% 

++ Eeczema muito 

moderado 

34,3% 
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Concentre-se dermocorticoïdes  
38% das mães que não relataram o uso de dermocorticoides estão errados. forço 

educacional para construir um melhor uso de dermocorticoides? 

 Q: Você nunca usá-lo uma ou mais das seguintes? 

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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++ 0-2 anos 

29,0% 

Declara uso 

dedermocorticoïde

s 

Diz NÃO use 

dermocorticoïdes 

Citar pelo menos 

uma marca 
95,1% 38,2% 

Nenhum destes 

produtos 
4,9% 61,8% 

Total 100% 100% 

38% das mães usam corticosteróides tópicos sem 

saber!  

++ eczema muito 

moderado 

27,2% 
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Concentre-se dermocorticoïdes 
Os dermocorticoides, quando eles dão ao seu filho, o tratamento geralmente dura 

uma semana ou menos (82%), e um máximo de 3 dias em quase 30% dos casos 

Q: Em média, quanto tempo é o tratamento de dermocorticoides? 

Base: 385 mães de crianças com idades entre 0-10 anos atópicas utilizando dermocorticoides 
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29.1% 
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Concentre-se dermocorticoïdes 

95% das mães encontrou dermocorticoides! 

Q: Sua criança foi tratada com dermocorticoides. Você está satisfeito com a sua eficácia? 

Base: 385 mães de crianças com idades entre 0-10 anos atópicas utilizando dermocorticoides 
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Total ‘satisfeito’ 

94,5% 

++ 3-6 anos 

7,3% 

++ menino 

7,4% 

++ 7-10 ans 62,4% 

+ meninas 60,8% 

++ eczema grave 

3,4% 
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Concentre-se dermocorticoïdes 

Se apenas 9% das mães são contra corticoides, 55% ainda está tentando limitar 

o número de curas, volume e / ou limitar a sua duração. 

Q: Como você usa dermocorticoides para o seu filho? 

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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55,3% 

++ 3-6 anos 

49,2% 

+ 0-2 anos 

12,7% 

++ meninas 

32,7% 

++ menino 

 28,3% 

+ < bac 31,1% 

++ bac à bac+2 24,0% 

++ >bac+2 25,1% 

++ Eeczema 

muito moderado 

26,7% 

eczema grave 

66,1% (NS) 

- eczema grave 

9,4% 
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Concentre-se dermocorticoïdes 

Cerca de uma mãe de 5 limite para dermocorticoides permanecem eficazes para limitar o 

vício e para eles. Eles também são vistos como insalubre (15%), fazendo com que os efeitos 

secundários (14%) e ser demasiado agressivo (14%) 

Q: Por que procurais a limitar o uso de dermocorticoides para o seu filho? questão em aberto 

Base: 385 mães de crianças com idades entre 0-10 anos atópicas utilizando dermocorticoides 
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* Fizemos aparecem neste gráfico que as marcas 

mencionado, pelo menos, 15 mães 

++ primi 23,9% 

p. 13 



Um estudo realizado pelo Institute of Moms para Laboratórios Pierre Fabre 16/02/2012 

Concentre-se dermocorticoïdes 

Falsas crenças sobre os efeitos colaterais de cremes 

dermocorticoides : mães que não sabem ou estão errados 

Q: Na sua opinião, os dermocorticoides ... 

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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1 de 2 mães acreditam que os dermocorticoides têm efeitos a longo prazo na saúde das 

crianças e provocar dependência de corticoides.  

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Concentre-se dermocorticoïdes 

Em geral, as boas práticas para a aplicação tópica de cremes de 

dermocorticoides 

Q: Na sua opinião, quando se aplica um creme dermocorticoides, você tem ... 

Base: 525 mães de crianças atópicas com idades entre 0 a 10 anos 
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Conhecimento sobre o item espera menos pronunciada até que a crise é muito grave 

para aplicar  uma mãe solteira de dois filhos sabe que isso é falso 

. 

 

 

 

 

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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conclusão 

  

 A utilização adequada de dermocorticoides, mas que parece 

ser insuficiente em quantidade e do tempo que reduz a 

eficácia do tratamento 

 

 

 Apesar de seguir o conselho dos médicos sobre a dose ea 

duração da aplicação 


