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“O que plantamos na nossa mente subconsciente e nutrimos com repetição e emoção irá 

um dia tornar-se realidade.” 

Earl Nightingle 
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RESUMO 

A asma é uma doença respiratória crónica que afeta cerca de 1 a 18% da população em 

vários países.  

As crises de asma podem, na maioria das vezes ser prevenidas/ evitadas através do 

controlo dos fatores desencadeantes das crises, nomeadamente contacto com os alergénios. 

Quando o mesmo não acontece é imprescindível cumprir o tratamento indicado, bem como 

cumprir o tratamento diário e não só durante as crises.  

O enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública tem um papel 

fulcral junto das comunidades, na resposta às necessidades individuais da comunidade e daí 

também um papel preponderante no apoio ao adolescente asmático e à família.  

Perante a problemática, desenvolveu-se o presente projeto, ancorado na metodologia do 

planeamento em saúde, sustentado na Teoria do deficit do autocuidado de Dorothea Orem, 

direcionado aos adolescentes asmáticos e seus pais, utentes de uma UCC do Baixo Alentejo. 

Realizou-se o diagnóstico de situação no sentido de identificar os conhecimentos dos 

adolescentes asmáticos e dos seus pais acerca da doença. Os resultados do diagnóstico 

expuseram o défice de conhecimentos sobre asma brônquica, tanto dos adolescentes asmáticos 

como dos pais.  

A constatação do problema, tornou pertinente o desenvolvimento de um Projeto de 

Intervenção Comunitária com o objetivo de: Aumentar os conhecimentos sobre asma 

brônquica, dos adolescentes asmáticos e dos pais. 

Os resultados após as intervenções sugerem uma evolução positiva nos conhecimentos indo 

ao encontro dos objetivos propostos. 

Constata-se que é prioritária a realização e desenvolvimento de intervenções para a 

prevenção da crise de asma bem como a necessidade de ensinar, instruir e treinar os 

adolescentes e seus pais sobre a asma brônquica. O envolvimento entre enfermeiro e 

utente/comunidade requer trabalho, atenção e conhecimento, para que resulte numa relação de 

confiança. 

Palavras-chave: Asma brônquica, Conhecimentos, Adolescentes, Pais, Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública 
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ABSTRAT 

Asthma is a chronic respiratory disease that affects around 1 to 18% of the population in 

several countries. 

Asthma attacks can, in most cases, be prevented/avoided by controlling the triggering 

factors of the attacks, namely contact with allergens. When this does not happen, it is essential 

to comply with the indicated treatment, as well as comply with the daily treatment and not only 

during crises. 

Nurses specializing in Community and Public Health Nursing have a pivotal role in the 

communities, in responding to the individual needs of the community and hence also a 

preponderant role in supporting the asthmatic adolescent and the family. 

In view of the problem, this project was developed, anchored in the methodology of health 

planning, supported by Dorothea Orem's Self-Care Deficit Theory, aimed at adolescents with 

asthma and their parents, users of a UCC in Baixo Alentejo. A situation diagnosis was carried 

out in order to identify the knowledge of asthmatic adolescents and their parents about the 

disease. The results of the diagnosis exposed the lack of knowledge about bronchial asthma, 

both among adolescents with asthma and their parents. 

The finding of the problem made it pertinent to develop a Community Intervention Project 

with the objective of: Increasing knowledge about bronchial asthma among adolescents with 

asthma and their parents. 

The results after the interventions suggest a positive evolution in knowledge, meeting the 

proposed objectives. 

It appears that the implementation and development of interventions for the prevention of 

asthma crises is a priority, as well as the need to teach, instruct and train adolescents and their 

parents about bronchial asthma. The involvement between nurse and patient/community 

requires work, attention and knowledge, so that it results in a trusting relationship. 

Keywords: Bronchial Asthma, Knowledge, Adolescents, Parents, Community and Public 

Health Nursing 
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INTRODUÇÃO 

A elaboração do presente relatório surge no âmbito do 4º Mestrado em Associação em 

Enfermagem, no âmbito da unidade curricular: Relatório. Este relatório mostra o trabalho 

desenvolvido em dois períodos de estágio. 

Os estágios decorreram numa Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Baixo 

Alentejo e o presente relatório visa a implementação de um projeto de intervenção comunitária 

intitulado “Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais” 

Este projeto foi desenvolvido com a finalidade de aumentar os conhecimentos sobre a asma 

brônquica nestas famílias.  

O enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública tem um papel 

fulcral junto das comunidades, uma vez que procura dar resposta às necessidades individuais 

da comunidade. Segundo o regulamento nº 428/2018 Ordem do Enfermeiros as competências 

do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública são avaliar o 

estado de saúde de uma comunidade utilizando metodologias de planeamento em saúde, 

colaborar para capacitar as comunidades, participar e coordenar programas que promovam o 

cumprimento dos objetivos do Plano Nacional de Saúde a nível comunitário e participar no 

controlo epidemiológico e geodemográfico. 

Desta forma, a implementação do planeamento em saúde torna-se uma mais-valia. O 

planeamento em saúde define-se “… como a racionalização do uso de recursos com vista a 

atingir os objetivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como 

prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio-

económicos.” (Imperatori & Giraldes 1993, p. 23) 

A necessidade da construção de um planeamento em saúde deve-se às seguintes razões: 

insuficientes recursos; intervenção nas causas dos problemas; definição de prioridades; prevenir 

intervenções isoladas; racionalização das infraestruturas e utilização polivalente de 

equipamentos. (Imperatori & Giraldes 1993) 

De acordo com o Bilhete de Identidade de Indicadores de Monitorização e Contratualização 

das UCC, a asma, é uma problemática que necessita de uma intervenção, por forma a aumentar 

a adesão ao regime terapêutico e evitar idas ao serviço de urgência por descontrolo sintomático. 

Atualmente já existe um projeto de intervenção na UCC direcionado para esta problemática. 
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Contudo devido a pandemia que atravessamos o mesmo encontra-se suspenso. Todos os 

projetos existentes na comunidade bem como as suas atividades foram suspensas a nível 

institucional. 

Tendo por base os aspetos referidos assim como as necessidades identificadas pela equipa 

de saúde da UCC optou-se por direcionar a nossa intervenção sobre os adolescentes asmáticos 

e os seus pais. 

Assim, numa primeira fase, seguindo a Metodologia do Planeamento em Saúde, procedeu-

se ao Diagnóstico de Situação da população alvo. Na área de abrangência da UCC foram 

identificados 876 indivíduos. Para a realização do diagnóstico de saúde, sobre o conhecimento 

dos adolescentes e seus pais com asma brônquica foram identificados 77 adolescentes. 

A fundamentação teórica foi elaborada recorrendo à evidência científica encontrada nos 

dados presentes nomeadamente Organização Mundial da Saúde (OMS), Sociedade Portuguesa 

de Pneumologia (SSP), Fundação Europeia do Pulmão, Direção Geral da Saúde (DGS) e 

Bilhete de Identidade de Indicadores de Monitorização e Contratualização das UCC que 

demonstram a necessidade de uma intervenção ao nível das doenças respiratórias, com 

incidência sobre a asma mediante uma visão abrangente de forma a permitir a compreensão da 

problemática a nível global e nacional. 

A OMS define os limites cronológicos da adolescência entre 10 e 19 anos. Definir 

Adolescência é uma tarefa difícil e complexa pois esta é uma fase vivenciada por cada um de 

forma diferente dependendo da sua maturidade física, emocional e cognitiva. O início da 

adolescência surge em momentos diferentes tanto nos rapazes como nas raparigas e até mesmo 

para cada adolescente do mesmo sexo. (Carrilho, 2015) Sendo esta uma fase de grande 

complexidade para o adolescente e de grande exigência, pode ser ainda agravada pela presença 

de uma doença crónica, como a asma. 

As doenças respiratórias crónicas (DRC), são doenças das vias aéreas e outras estruturas 

dos pulmões. Sendo as mais importantes a Asma; Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

(DPOC) e Síndrome de Apneia do Sono (SAS) pela sua elevada prevalência. Assim, em 

Portugal, as DRC têm tendência para o aumento da sua prevalência sendo que são das principais 

causas de morbilidade e mortalidade. (ARS Alentejo, I.P., 2017) 

A situação atual a nível mundial, em parte devido à crise económica, aumenta a 

possibilidade de desenvolver DRC. Os que correm mais riscos são os indivíduos mais pobres 

estes são também o grupo mais propenso a morrer prematuramente devido a estas doenças. 

(ARS Alentejo, I.P., 2017) 
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A asma é uma doença respiratória crónica que afeta cerca de 1 a 18% da população em 

vários países, é geralmente caracterizada por inflamação crónica das vias aéreas, causando 

sintomas respiratórios, tais como, sibilo, aperto no peito e opressão torácica. Estes sintomas 

podem variar com o tempo e em intensidade e ainda tornar-se persistentes devido a limitação 

do fluxo de ar. (Global Initiative for Asthma, [GINA], 2020) 

Para realização deste projeto foi imprescindível conhecer a incidência da problemática em 

questão, analisando os dados que evidenciam a pertinência e a importância da realização deste 

projeto de forma a garantir um contributo para a diminuição de sintomas evitando novas crises 

e que deste modo se contribua para uma adesão adequada ao regime terapêutico na área de 

abrangência da UCC. 

Com a realização deste trabalho, assumimos como objetivo geral:  

✓ Descrever e analisar os conhecimentos, aptidões e competências comuns do En-

fermeiro Especialista, competências especificas inerentes ao Enfermeiro Especialista na 

área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e competências de Mestre em Enfer-

magem. 

De forma a dar resposta ao objetivo geral, estabelecemos como objetivos específicos: 

✓ Elaborar, implementar e avaliar um projeto de intervenção comunitária segundo 

as etapas da Metodologia do Planeamento em Saúde; 

✓ Evidenciar a capacidade de fundamentação com base na teorização e na evidên-

cia científica; 

✓ Evidenciar a capacidade de reflexão sobre a prática clínica no contexto de está-

gio; 

✓ Desenvolver e refletir uma análise crítica do processo de aquisição de compe-

tências na área de especialização em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 

✓ Apresentar um relatório, com consequente apresentação e discussão em provas 

públicas. 

Estruturalmente este trabalho encontra-se organizado, para além da introdução, em onze 

capítulos. Inicia-se com o enquadramento teórico que aclara os conceitos mais importantes para 

o desenvolvimento da temática, passando depois à análise do contexto. No terceiro capítulo 

encontramos o diagnóstico da situação onde consta a caracterização do concelho, no quarto 

capítulo é abordado a metodologia utilizada, (tipo de estudo, a população e a amostra, o 

instrumento de colheita de dados, as considerações éticas e por fim o instrumento para 

tratamento e analises dos dados). No quinto capítulo constará a análise da população alvo. A 

determinação de prioridades podemos encontrá-la no sexto capítulo. No sétimo capítulo é 
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apresentada a análise reflexiva sobre os objetivos. No oitavo capítulo ilustramos a análise 

reflexiva sobre as intervenções. No nono capítulo elaboramos a análise reflexiva sobre o 

processo de avaliação e controlo. No décimo capítulo aferimos outras atividades desenvolvidas. 

No último capítulo descrevemos a análise reflexiva sobre as competências mobilizadas e 

adquiridas. 

Terminamos com a conclusão onde de forma sucinta fazemos alusão às ilações 

desenvolvidas no trabalho, aprendizagens desenvolvidas, dificuldades sentidas e alusão as 

limitações do estudo. 

Perante o exposto pretendemos elaborar um projeto de intervenção direcionado aos 

adolescentes com asma e seus pais. 

Temos assim como finalidade deste trabalho avaliar os conhecimentos dos adolescentes e 

pais sobre asma e o seu desenvolvimento e, posteriormente, desenvolver um projeto de 

intervenção comunitário ao contexto. 

O presente trabalho cumpre as regras estipuladas, na Norma da American Psychological 

Association [APA] – 7ª edição e as regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Segundo Fortin, Côté & Filion, (2009), a primeira fase que o investigador se depara é com 

a fase conceptual, assim, “O investigador elabora conceitos, formula ideias e recolhe a 

documentação sobre um tema preciso, com vista a chegar a uma concepção clara do problema.” 

(p. 49).  

O enquadramento teórico encontra-se dividido em seis subcapítulos. O primeiro 

contextualiza-nos sobre das doenças respiratórias, o segundo sobre os fatores de risco 

desencadeantes da asma brônquica; terceiro subcapítulo abrange a problemática no mundo, 

europa e Portugal; o quarto subcapítulo contextualiza a faixa etária escolhida para a 

problemática; o quinto abrange a adesão ao regime terapêutico e o último fala-nos sobre a 

teórica de enfermagem utilizada no estudo. 

1.1.  AS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

As doenças respiratórias crónicas são caracterizadas pela alteração das vias aéreas ou das 

restantes estruturas do pulmão. Habitualmente as doenças respiratórias mais frequentes são a 

DPOC e a Asma. (Reabilitação Respiratória em rede, 2019) 

Rosa & Matos (2019)1referem que:  
“Os números das doenças respiratórias são impactantes: 384 milhões de pessoas em 
todo o mundo sofrem de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica -com 3 milhões de 
mortes causadas por esta doença e tornando a DPOC a terceira maior causa de morte 
em todo o mundo; 10 milhões de pessoas desenvolvem tuberculose, sendo a doença 
infeciosa mais letal com 1,6 milhões de mortes todos os anos; o Cancro do Pulmão 
é o cancro com maior mortalidade provocando 1,76 milhões de vítimas anualmente 
e 334 milhões de pessoas sofrem de asma, sendo a doença crónica mais frequente na 
infância e afetando 14% das crianças em todo o mundo.” 

A asma é uma doença respiratória que causa inflamação nas vias aéreas, provocando edema 

das vias aéreas que por sua vez diminui a passagem do ar para os pulmões. (Organização 

Mundial de Saúde [OMS], 2020) 

 
1https://www.sppneumologia.pt/noticias/-doencas-respiratorias-sao-uma-das-principais-causas-de-morte-em-
portugal- 

https://www.sppneumologia.pt/noticias/-doencas-respiratorias-sao-uma-das-principais-causas-de-morte-em-portugal-
https://www.sppneumologia.pt/noticias/-doencas-respiratorias-sao-uma-das-principais-causas-de-morte-em-portugal-
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As doenças não transmissíveis [DNT], são responsáveis pela maioria das mortes na Europa, 

incluindo Portugal, pelo que atuar na sua prevenção e controlo é uma prioridade. 

Muitas destas doenças são preveníeis através da atuação da prevenção de fatores de risco. 

Assim o Plano Nacional de Saúde (DGS, 2015), mostra que,  

“o investimento na prevenção e melhoria do controlo das DNT vai contribuir 
para a redução da carga de doença, a redução da morte prematura, da 
morbilidade e incapacidade, para a promoção do envelhecimento saudável e 
ativo, aumentando a qualidade de vida, o bem-estar, a coesão social e a 
produtividade das pessoas e das comunidades.” (p. 20) 

 
A Asma é uma das principais DNT mais comum entre as crianças. Esta caracteriza-se 

sobretudo pelos seus sintomas, nomeadamente dificuldade respiratória, pieira, tosse, cansaço e 

sensação de pressão do tórax. Estes sintomas variam quanto à sua gravidade e frequência de 

doente para doente, piorando durante a atividade física ou à noite, provocando assim cansaço 

diurno e défice de rendimento na atividade escolar e profissional. (OMS, 2020) 

A asma é dividida em dois grupos: asma alérgica e asma não alérgica. A asma alérgica 

é o tipo mais comum, esta inicia-se na infância e os seus sintomas desaparecem na adolescência, 

podendo voltar na fase adulta. Pode ser desencadeada pela inalação de substâncias como poeira, 

pólen, bolor, pêlos de animais, produtos químicos, entre outros fatores. A asma não alérgica é 

desencadeada por situações ou substâncias não alergénicas, como ar seco, clima mais frio, 

cigarro, perfumes ou até mesmo pelo stress. (tem hora, 2019)2 

A asma quanto ao seu grau de gravidade é classificada em dois graus. Asma intermitente: 

os sintomas surgem uma vez por semana ou acorda com os sintomas duas vezes por mês, 

ficando assintomático nos períodos entre os sintomas. Asma persistente esta subdivide-se em 

asma ligeira neste tipo de asma os sintomas surgem uma a duas vezes por semana, mas apenas 

uma vez por dia. Acorda com os sintomas durante a noite mais de duas vezes por mês. Asma 

moderada os sintomas surgem diariamente acordando com os sintomas durante a noite mais 

de uma vez por semana. As crises afetam a sua atividade diária habitual e a asma grave, os 

sintomas são permanentes acordando frequentemente com os sintomas durante a noite e a sua 

atividade diária encontra-se limitada. (GINA, 2020) 

 

 
2 https://www.temhora.app/asma-bronquica-sintomas-e-tratamentos 
 

https://www.temhora.app/asma-bronquica-sintomas-e-tratamentos
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1.2.  FATORES DE RISCO PARA A ASMA 

Os fatores de risco que influenciam o desenvolvimento da asma são: a predisposição 

genética bem como a exposição ambiental a substâncias e partículas inaladas, provocando desta 

forma reações alérgicas ou irritação das vias aéreas, como: alérgenos internos (como ácaros 

da poeira doméstica em roupas de cama, carpetes e móveis estofados; poluição e pêlos de 

animais); alérgenos externos (como pólen e bolores) e irritantes químicos como o fumo do 

tabaco e a poluição do ar. (OMS, 2020) 

1.3.  A ASMA NO MUNDO, NA EUROPA E EM PORTUGAL 

A OMS estimou que em 2016 mais de 339 milhões de pessoas viriam a sofrer de asma. 

(OMS, 2020). 

Na europa segundo os autores Martins, Cardoso, Farinha, Elza e Inácio (2020) cerca de 30 

milhões de crianças e adultos com idade inferior a 45 anos sofrem de asma brônquica. 

Em Portugal há cerca de 600 mil doentes com asma. Calcula-se que afete cerca de 11% das 

crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos; 12% entre os 13 e os 14 anos e 5% 

dos adultos entre os 20 e os 44 anos (SPP, 2017) 

A prevalência das doenças respiratórias crónicas em Portugal ronda os 40%, com tendência 

a aumentar. No que respeita a asma essa mesma prevalência é de 10% em Portugal, sendo o 

internamento hospitalar bastante frequente. (Reabilitação Respiratória em rede, 2019) 

A European Lung Foundation [ELF], (2021) cita que sensivelmente um terço da população 

desenvolverá asma em alguma altura da sua vida, nomeadamente entre os 5 anos de idade e os 

80 anos, sendo a sua maioria antes dos 20 anos, contudo é provável que inicie na infância.  

As doenças respiratórias são representativas da terceira causa de morte em Portugal, 

prevendo-se que, até 2030, ocupem o primeiro lugar. Rosa e Matos (2019) As mortes por asma 

são baixas e diminuíram nos últimos anos na Europa. Em cada 9 a 12 mortes por asma devem-

se à anafilaxia com asma causada por alergias alimentares. (ELF, 2021) 

Perante estes dados, torna-se imprescindível atuar junto desta população para que 

precocemente se minimize os fatores de risco e por sua vez se minimize sintomas para o 

surgimento de novas crises, e se contribua para uma adesão adequada ao regime terapêutico. É 

desta forma prioritário uma avaliação de conhecimento sobre a patologia em causa, tanto por 

parte dos adolescentes como dos seus pais, intervindo de forma a minimizá-la/ tratá-la de um 

modo adequado. 
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Especificamente aos cuidados prestados na comunidade está patente no Bilhete de 

Identidade de Indicadores de Monitorização e Contratualização das UCC e no plano de ação de 

2019 da UCC que, esta problemática necessita de uma intervenção por forma a aumentar a 

adesão ao regime terapêutico e evitar idas à urgência por descontrolo sintomático. Desde 2019 

que existe um projeto de intervenção na UCC direcionado para esta problemática. Contudo 

devido à pandemia que atravessamos o mesmo encontra-se suspenso. Todos os projetos 

existentes na comunidade bem como as suas atividades foram suspensas a nível institucional. 

A este respeito a DGS emite a norma 006/2018 – Monitorização e Tratamento para o 

controlo da asma na criança, no adolescente e no adulto, onde podemos encontrar as medidas 

necessárias para intervir no controlo da crise de asma, no controlo da pessoa com asma, que 

deve ser contínuo em todos os grupos etários e fases da doença, devendo ser avaliado e registado 

no processo clínico do utente. (DGS, 2018) 

Na Unidade Local de Saúde no ano de 2020 recorreram ao serviço de urgência pediátrica 

97 crianças e adolescentes com sintomatologia ativa sendo que 4 necessitaram de internamento 

no serviço de Pediatria. (Gabinete de estatística da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

[ULSBA], 2020) 

Apesar da asma não ter cura o doente pode desfrutar de uma boa qualidade de vida quando 

esta estiver bem controlada e com tratamento adequado, não descurando a importância de evitar 

os seus fatores de risco. (OMS, 2020) 

Algumas crianças com asma podem ficar sem sintomas durante o seu crescimento e alguns 

doentes após vários anos de tratamento também podem ficar sem sintomas, contudo a asma é 

uma doença que pode reaparecer mais tarde. Todo o doente asmático tem períodos em que se 

encontra melhor e períodos que se encontra pior. Muitos destes doentes após um longo período 

de tempo sem sintomas pensam que estão curados, mas, se ocorrer alguma exposição aos fatores 

desencadeantes de crises, os sintomas voltam a surgir. (Sociedade Portuguesa de Asmáticos, 

2018) 

É assim imprescindível que os profissionais de saúde garantam um elevado nível de 

conhecimentos, quer dos adolescentes, quer dos pais, como ponto de partida para decisões 

autónomas e conscientes no âmbito da gestão da asma brônquica. 

Capacitar os cidadãos, através da literacia, para a sua autonomia e responsabilização pela 

sua própria saúde torna-os mais conscientes das ações promotoras de saúde, (empowerment). 

(DGS, 2015) 
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1.4.  A ADOLESCÊNCIA 

A adolescência é uma fase essencial para o desenvolvimento e para a formação da 

identidade e independência.  Esta fase é ainda mais importante para os adolescentes asmáticos 

pois as experiências desenvolvidas na adolescência persistirão na sua vida adulta. (Evans-

Agnew, 2016) 

A adolescência é uma fase de transição bastante importante para o sujeito. Esta é 

caracterizada pelo crescimento acelerado e pelo desenvolvimento que condiciona os processos 

biológicos do adolescente. É a fase que antecede a idade adulta. (OMS, 2021) Corroborando 

com a OMS, Machado, (2020, p.76) refere a adolescência como “uma fase extraordinária de 

transformação na vida do ponto de vista físico, emocional e social, e pensa-se que possa ser 

responsável pela superioridade humana, pois o ser humano é o único mamífero com duas fases 

de crescimento e diferenciação (o primeiro ano de vida e a adolescência).” 

A OMS considera o período da adolescência nos sujeitos com idades compreendidas entre 

os 10 e os 19 anos de idade. (DGS, 2013) A adolescência é dividida em 3 fases: a fase inicial 

entre os 10 e os 13 anos, entre os 14 anos e os 16 anos encontramos a fase intermédia e depois 

dos 16 anos temos a fase tardia. (Ordem dos Enfermeiros [OE], 2010) 

Na fase da adolescência ocorrem alterações físicas, aumentam as capacidades cognitivas e 

dá-se a valorização ao processo de socialização. No início desta fase ocorre a puberdade, 

comum a ambos os sexos. A puberdade nas raparigas ocorre em média aos 10 anos e nos rapazes 

ocorre dois anos mais tarde, contudo estas idades são variáveis. (DGS, 2013) 

Os processos biológicos da adolescência podem variar ao longo do tempo dependendo 

dos seus contextos socioeconómicos e culturais. Durante este processo ocorre o desenvolvi-

mento da identidade, a aquisição das habilidades necessárias para assumir o papel de adulto 

e a capacidade de raciocínio abstrato. (OMS, 2021) 

Sendo assim, este é um período importante para o seu desenvolvimento no que concerne a 

assimilação de atitudes e comportamentos que venham a influenciar a sua saúde no futuro. 

Numa fase inicial da adolescência, os pais conseguem controlar de forma mais próxima a 

situação de saúde dos seus filhos, contudo à medida que estes vão adquirindo a sua autonomia 

é essencial a presença destes nos serviços de saúde de forma que o profissional de saúde tenha 

aqui uma oportunidade para potenciar as aprendizagens referidas anteriormente. (OE, 2010) 

O adolescente começa a “esconder coisas” e a ter vergonha de falar certos assuntos com os 

seus pais e por vezes torna-se mais fácil falar abertamente com um “desconhecido”, é aqui que 
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entra o papel do profissional de saúde auxiliando e promovendo a saúde dos adolescentes e suas 

famílias.  

Os adolescentes embora pensem que não, são dependentes do meio que os envolve, 

nomeadamente da sua família, da escola, da comunidade onde estão inseridos e principalmente 

dos serviços de saúde, são estes que de alguma forma vão ajudá-los a lidar com situações menos 

agradáveis com que se vão deparar ao longo da sua adolescência e assim, possam adquirir 

competências indispensáveis para uma modificação bem-sucedida para a próxima fase das suas 

vidas, a idade adulta. (OMS, 2021) 

A adolescência envolve transformações físicas, emocionais, cognitivas e sociais. No que 

se refere às transformações físicas elas são marcadas por alterações a nível do crescimento tais 

como altura, peso e massa muscular e ainda alterações a nível dos órgãos sexuais estas altera-

ções são marcadas com o início da puberdade. Alterações essas que são difíceis para o adoles-

cente pois há a preocupação de não se encaixarem e não se parecerem com outros da mesma 

idade, contudo cada adolescente tem o seu ritmo e nem todos se desenvolvem ao mesmo tempo. 

(European aliance against depression, 2021) e (Sociedade Brasileira de Pediatria [SBP], 2019). 

O desenvolvimento emocional é marcado por uma capacidade crescente de perceção, 

avaliação e controle de emoções oferecendo aos adolescentes a oportunidade de desenvolver 

habilidades e descobrir qualidades únicas. Este é um desenvolvimento fortemente influenciado 

pelo contexto em que está inserido e pelo ambiente que o rodeia. (SBP, 2019) 

Relativamente ao desenvolvimento cognitivo, é caracterizado por um aumento da 

capacidade de pensamento abstrato, de conhecimento e de raciocínio lógico. Havendo desta 

forma alterações cerebrais que preparam o adolescente para pensar e aprender, levando o 

adolescente a tomar e executar decisões que o ajudarão no futuro. (SBP, 2019) 

Do ponto de vista social, a adolescência é um período marcado por "mudanças" como a 

crise de identidade. É neste período que o adolescente se prepara para os papéis sociais adequa-

dos da vida adulta e constrói novos vínculos e estabelece novas identidades fora do contexto da 

família. (SBP, 2019) 

1.5.  ADESÃO AO REGIME TERAPÊUTICO 

A adesão ao regime terapêutico na asma brônquica é fulcral para o controlo da doença e 

para a sua autogestão. A má adesão à terapêutica afeta o controlo eficaz da doença aumentando 

a ida aos serviços de saúde nomeadamente aos serviços de urgência aumentando por sua vez os 

custos dos cuidados de saúde. Por sua vez uma correta adesão à terapêutica diminuiria esses 
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custos e promoveria o controlo eficaz da doença e por conseguinte uma melhor qualidade de 

vida. A adesão à terapêutica varia entre os 30% e os 70% em crianças e adultos. (Martins et al., 

2020) 

A má adesão ao tratamento de doenças crônicas é um problema mundial, comprometendo 

a eficácia do tratamento. (WHO, 2003) Alguns dos fatores que podem estar relacionados com 

a má adesão são: a não compreensão da necessidade do uso do medicamento SOS ou para o 

controlo da doença; um plano terapêutico pouco prático; dificuldade na utilização dos 

inaladores; dificuldades económicas ou até mesmo por não adaptação à medicação. Outro fator 

não relacionado com a medicação poderá estar em causa a não aceitação da doença, negando 

assim os fatores de risco, sintomatologia e até mesmo a falta ou desconhecimento de orientações 

sobre a doença. (Martins et al., 2020) 

A asma é uma doença que não tem cura, contudo pode ser controlada. Uma vez controlada 

os doentes podem ter uma vida perfeitamente normal, com uma qualidade de vida como se não 

sofressem da doença. Esta é controlada por meios de tratamentos prescritos pelo médico assis-

tente de forma a individualizar e adequar o tratamento a cada doente. (Almeida, 2018)3 

Os tratamentos realizados atuam na inflamação e na obstrução das vias aéreas. Os mais 

usados são as vacinas antialérgicas e a inaloterapia. O tratamento deve ser iniciado o mais pre-

cocemente possível e na maioria dos casos é necessário se prolongar durante anos de acordo 

com a evolução clínica de cada doente. (Almeida, 2018)4 

O tratamento da asma brônquica assenta em evitar os fatores desencadeantes de crises, 

tratamento preventivo e tratamento durante as crises. O tratamento preventivo consiste no uso 

do medicamento que evita novas crises mesmo quando o doente se encontra sem sintomas, os 

mais usados são os corticoides inalados que se podem associar a outros medicamentos como 

broncodilatadores ou anti-histamínicos. O tratamento durante a crise mais usado são o uso de 

broncodilatadores. (SPP, 2020)5 

 
3 https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/asma-bronquica-continua-ser-um-importante-problema-de-saude-
publica 
 
4 https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/asma-bronquica-continua-ser-um-importante-problema-de-saude-
publica 
5 https://www.sppneumologia.pt/doentes/asma/como-se-trata-a-asma 
 

https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/asma-bronquica-continua-ser-um-importante-problema-de-saude-publica
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/asma-bronquica-continua-ser-um-importante-problema-de-saude-publica
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/asma-bronquica-continua-ser-um-importante-problema-de-saude-publica
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/asma-bronquica-continua-ser-um-importante-problema-de-saude-publica
https://www.sppneumologia.pt/doentes/asma/como-se-trata-a-asma
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1.6.  A TEORIA DO DÉFICIT DO AUTOCUIDADO DE DOROTHEA 

OREM 

A teoria do déficit do autocuidado é apresentada por Orem como uma teoria geral inter-

relacionada por outras três teorias: teoria do autocuidado, teoria do déficit de autocuidado e a 

teoria dos sistemas de enfermagem. Por ser uma teoria geral pode ser usada pelos enfermeiros 

que se “ocupam da prática clínica, do desenvolvimento e validação do conhecimento e do en-

sino e aprendizagem de enfermagem.” (Queirós, Vidinha, Filho, 2014, p. 162) 

A teoria do déficit de autocuidado, oferece um auxilio ao cuidado uma vez que parte do 

principio que todos possuem potencial, embora em diferentes graus, para cuidar de si mesmo e 

dos que estão sob sua responsabilidade, assim a mesma, pretende que a pessoa seja capaz ou 

parcialmente capaz de cuidar de si ou dos seus dependentes através da “elaboração de métodos 

de auxílio, ações voltadas para agir ou fazer para outra pessoa, conduzir e orientar, oferecer 

apoio físico e psicológico, adequar o ambiente ao desenvolvimento pessoal e, por fim, ações 

focalizadas no ensino.” (Vítor et al., 2010, p. 614) 

Neste sentido, a teoria do déficit de autocuidado pode estar voltada para a prática e favorá-

vel à aplicação em pacientes portadores de asma brônquica. Assim, esta teoria deve oferecer o 

autoconhecimento, o autocontrole e a participação ativa dos adolescentes e dos seus pais no 

próprio cuidado. Neste sentido, o enfermeiro tem o papel fulcral no que se refere à promoção 

de conforto, prevenção de crises, adesão ao regime terapêutico, adequação do ambiente e dimi-

nuição de fatores de risco para o desencadear das crises. Assim o enfermeiro deve atuar de 

forma que o individuo saiba reconhecer o surgimento de novas crises através de ações educati-

vas sobre a asma brônquica, “ensinar” sobre o reconhecimento de sinais e sintomas e conse-

quências. Atuar a nível de mudanças que sejam necessárias para um estilo de vida saudável 

nomeadamente no que se refere a fatores de risco. 

As ações de autocuidado de enfermagem podem não só promover o não surgimento de 

crises, mas principalmente preveni-lo. Isso certamente proporcionará melhores condições ao 

doente com asma durante a crises e como pode evitar a necessidade de recorrer ao serviço de 

urgência bem como evitar o seu internamento. 

Por fim, ao considerar a teoria do déficit de autocuidada proposta por Orem, sua importân-

cia e aplicabilidade no ensino sobre a asma brônquica, entende-se que esta é uma teoria com a 

possibilidade de ser aplicada pelo enfermeiro em outras situações de autocuidado. Esta é uma 

teoria que apresenta ferramentas para um autocuidado de excelência pois relaciona o binómio 
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saúde-doença e assim tanto o enfermeiro como o sujeito doente poderão modificar comporta-

mentos de risco para a sua saúde. (Vítor et al., 2010) 
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2. ANÁLISE DO CONTEXTO 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

A realização do Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública decorreu numa 

Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) do Baixo Alentejo. 

As UCC são unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde, composta por uma 

equipa multiprofissional e dispõem de autonomia organizativa e técnica atuando em 

intercooperação com as outras unidades funcionais do centro de saúde e do ACES. (Decreto-

Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro de 2008) 

De acordo com o capítulo II do artigo 11º do Decreto-Lei n.º 28/2008 de 22 de fevereiro  

“A UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito 
domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais 
vulneráveis, em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou 
doença que requeira acompanhamento próximo, e actua ainda na educação 
para a saúde, na integração em redes de apoio à família e na implementação 
de unidades móveis de intervenção.” (p. 1184) 

A UCC onde decorreu o estágio foi inaugurada em julho de 2012 e está localizada no 1º 

piso do centro de saúde. 

A UCC de momento tem os seguintes programas e projetos da carteira de serviços: Comis-

são de Proteção de Crianças e Jovens em risco; Diagnóstico de Saúde da Comunidade; Diabe-

tes- Projeto “Saúde a Gosto”, “Academia da Diabetes”; Equipa de Coordenação Local; Equipa 

de Cuidados Continuados Integrados; Intervenção Precoce; Projetos de Promoção de Alimen-

tação Saudável e Exercício Físico- “A Brincar e a Aprender com saúde eu Vou Crescer”, “A 

Minha Lancheira”; Projeto de Envelhecimento Ativo- “Clube da saúde”, “COM_VIDA”; Pro-

jeto de Prevenção de Quedas- “Envelhecer sem Quedas”; Projeto de Prevenção de Úlceras por 

Pressão;  Rede Social; Rendimento Social de Inserção e  Saúde Escolar- “Brincar com as Emo-

ções”, “Des(Cobre) o teu corpo”, “Sem Tabus”, “Percursos” “Cresço a Dormir”, “Relaxamento 

e Meditação para Crianças”, alguns destes projetos e programas encontram-se em Standby de-

vido a pandemia. (ULSBA, sd) 
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A UCC dispõe também de ajudas técnicas (material emprestado para ajudar na recuperação 

e manutenção das atividades de vida) tais como: camas articuladas, cadeiras de rodas, cadeiras 

sanitárias, andarilhos entre outros. 

O horário de funcionamento é das 8 horas e 30 minutos às 17 horas, todos os dias incluindo 

os fins-de-semana e feriados. Podendo este horário ser alargado em qualquer dia dependendo 

da programação pontual de atividades bem como dependendo das necessidades dos utentes que 

são acompanhados em Equipa de Cuidados Continuados Integrados (ECCI). Ao fim-de-semana 

e feriados a prestação de cuidados aos utentes internados em ECCI, são assegurados pelos 

Enfermeiros em regime de rotatividade. 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

A UCC é constituída por uma equipa multidisciplinar composta por 10 enfermeiros, (4 

enfermeiras com especialidade em enfermagem comunitária e de saúde pública, 1 enfermeira 

com especialidade em saúde infantil e pediatria e 5 enfermeiros de cuidados gerais.) 1 fisiote-

rapeuta a tempo parcial, 1 psicóloga a tempo parcial, 1 nutricionista a tempo parcial, 2 técnicas 

superiores de serviço social a tempo parcial e 2 assistentes técnicas a tempo parcial. (ULSBA, 

sd.). A coordenação da UCC é realizada por um enfermeiro. 

A UCC dispões de 3 gabinetes, 10 secretárias, 10 cadeiras, 10 computadores, 1 impressora. 

No piso -1 dispõe de dois armazéns. Um onde estão guardadas as ajudas técnicas e outro onde 

estão os materiais necessários a prestação de cuidados aos seus utentes. 

Existe também no piso -1 alguns espaços comuns a UCC e a UCSP bem como 1 copa, 1 

sala de esterilização, 1 lavandaria, 1 sala de arrumos, 1 balneário e a reprografia. 
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3. CARACTERIZAÇÃO GEO-SOCIODEMOGRÁFICA 

É fundamental conhecer a incidência da problemática em questão, através de dados que 

demonstrem e evidenciem a pertinência do diagnóstico da situação de saúde. Desta forma, Im-

peratori & Giraldes (1993, p.43) referem que “No processo lógico que é o planeamento, o pri-

meiro passo é a elaboração do diagnóstico da situação. A concordância entre o diagnóstico e 

necessidades determinará a pertinência do plano, programa ou actividades.” 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO BAIXO ALENTEJO 

A caracterização abaixo apresentada é segundo, a caracterização sociodemográfica, grau 

de instrução, caracterização socioeconómica e atividade económica e saúde. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGÁFICA 

O Baixo Alentejo é uma ampla sub-região do Alentejo, que abrange uma área com cerca de 

8.544,6 km², correspondendo a 10,8% do território nacional. A população residente na área é 

de 126.192 indivíduos. (CIMBAL, 2021a)6 No que concerne a sua localização geográfica a sua 

limitação dá-se a norte com o distrito de Évora, a leste com Espanha e a Sul pelo distrito de 

Faro. O Baixo Alentejo inclui 13 Concelhos: Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, 

Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira. (Fi-

gura1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao.aspx 

https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao.aspx
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Figura 1. Mapa dos concelhos do Baixo Alentejo. 

 

Fonte: CIMBAL (2021b). https://cimbal.pt/pt/menu/598/caraterizacao.aspx#prettyPhoto/0/ 

No que respeita à população total residente no Baixo Alentejo e segundo o Pordata (2021a), 

o Baixo Alentejo conta com um valor provisório de 114889 habitantes no ano de 2021. Verifica-

se um decréscimo da população residente no ano de 2001 que era de 135105 habitantes. 

Figura 2. População Total residente no Baixo Alentejo 

Fonte: Pordata, (2021a)  

No que respeita à densidade populacional e segundo o Pordata (2021b), nos concelhos do 

Baixo Alentejo há decréscimo do número médio de indivíduos por Km2 em todos os concelhos 

do distrito no ano de 2019 em comparação com o ano de 2011. (Figura 3) 
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Figura 3: Densidade Populacional nos concelhos do Baixo Alentejo 

Fonte: Pordata, (2021b) 

Segundo Pordata (2020a) relativamente à estrutura etária da população, são os grupos com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos de idade e os residentes com 65 e mais anos os 

que têm maior representatividade no Baixo Alentejo, com 72225 e 29058 da população, 

respetivamente. A camada de população mais jovem (0 aos 14 anos) é a menos expressivas com 

cerca de 15163 da população total 116445. (Figura 4) 

Figura 4: População residente: por grandes grupos etários 

Fonte: Pordata (2020a) 

 

 

 



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

34 | P á g i n a  
 

No que respeita a evolução do índice de envelhecimento o Baixo Alentejo tem um aumento 

significativo do ano de 2011 para 2019. Sendo um aumento de 12,7%. (Figura 5) 

Figura 5: Evolução do índice de envelhecimento 

 

Fontes: Pordata, (2020b) 

Na figura 6 podemos analisar os óbitos em Portugal provocado pela doença do aparelho 

respiratório, o número de mortes tem vindo a subir grosseiramente em todo o país, no concelho 

de X há uma subida significativa do ano 2001 para 2010, contudo do ano 2010 a 2018 temos o 

aumento apenas de 1. 

Figura 6: Óbitos de residentes em Portugal por algumas causas de morte 

Fonte: Pordata, (2020c) 

3.3. POPULAÇÃO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Em 1960 a população residente total de crianças e adolescentes era de 37,6% com uma 

descida em 2011 para 20,2%, prevendo-se que em 2060 seja de 15,9%. A faixa etária com 

menos de 15 anos em 2060 será apenas de 11,6% da população total, ou seja, quase um terço 

do que há cinquenta anos. No que respeita aos adolescentes dos 15 aos 19 anos a expetativa não 

é melhor e estima-se uma descida em 2060 de 8,4% para 4,3%. (Carrilho, 2015). 



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

35 | P á g i n a  
 

Segundo os Censos de 2011 o número de Crianças e Adolescentes residentes em Portugal 

era de 2 020 599 indivíduos com menos de dezanove anos de idade. Número que veio a 

decrescer ao longo das décadas como podemos verificar no quadro 1. 

Quadro 1: Crianças e adolescentes residentes em Portugal por idades 

Fonte: INE, (2015a) 

Em 2011 os censos mostram-nos igualmente um decréscimo na taxa média anual de 

crescimento das crianças e adolescentes residentes em Portugal. Os adolescentes com menos 

de 19 anos entre 1960-2011 temos um decréscimo de -0,92% quase o dobro entre 1960-1970 

que foi de -0,51% como podemos verificar no quadro 2. 

Quadro 2: Taxa média anual de crescimento (%) das crianças e adolescentes residentes em Portugal 

Fonte: INE, (2015b) 
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O quadro 3 mostra-nos o número de crianças e adolescentes em Portugal por sexo. No que 

concerne a população total no ano de 1960 havia mais mulheres do que homens, o mesmo se 

estima para o ano de 2060. Contudo nos adolescentes com menos de 19 anos os mesmo não se 

verifica havendo uma diferença de 36462 sendo que predomina o sexo masculino no ano de 

1960. Em 2060 estima-se também a prevalência do sexo masculino com mais 32562. 

Quadro 3: Crianças e adolescentes em Portugal por sexo 

 

Fonte: INE, (2015c) 

3.4. EDUCAÇÃO 

No gráfico 1 analisamos a taxa de abandono precoce de educação e formação na população 

residente entre os 18 e os 24 anos, havendo uma diminuição significativa da mesma quer em 

Portugal quer no Alentejo.  
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Gráfico 1: Taxa de abandono precoce de educação e formação: total e por sexo, Taxa % 

Fonte: Pordata, (2021b)  

Através da análise do quadro 4 o grau de instrução da população do concelho verificamos 

que 21% da população não tem instrução; 50% dos indivíduos tem ensino básico completo; 

14% tem o ensino secundário; 1% pós-secundário e 14% têm o ensino superior. 
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Quadro 4:  População residente por grau de instrução (por concelho)  

  

Fonte:(Saturnino et al., 2019) Diagnóstico social 2019 

A taxa de analfabetismo no concelho X diminuiu significativamente em ambos os sexos, 

no total temos um decréscimo de 12.9 para 7.5. O mesmo se verifica em Portugal uma descida 

de 3.8, como podemos constatar na figura 7. 

Figura 7: Taxa de analfabetismo segundo os Censos: total e por sexo 

Fonte: Pordata, (2015)  

3.5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA E ATIVIDADE ECONÓMICA 

No que concerne a atividade económica no concelho X predomina a agricultura e está 

ligada à pecuária e pastorícia. A cultura de cereais era predominante nesta região, contudo a 

mesma tem vindo a sofrer alterações devido a plantação de novas culturas, particularmente 
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olivais e amendoais. O sector terciário é ainda o setor que emprega maior número de pessoas. 

(Saturnino et al., 2019) 

• Contextualização económica 

No que se refere a esta temática devemos de ter em conta o consumo, a produção, a 

distribuição, a repartição do rendimento e a acumulação. Verificamos que no ano de 2017 

existia 4427 empresas no concelho X havendo deste modo um aumento em 38 empresas 

comparativamente ao ano de 2009. Das 4427 empresas 1527 estão sediadas no concelho e delas 

destacamos: o comércio por grosso e a retalho; a reparação de veículos automóveis, motociclos 

e bens de uso pessoal e doméstico; sociedades com atividade ligada à agricultura, produção 

animal, caça e silvicultura. Pode-se ainda verificar que a agricultura, produção animal, caça e 

silvicultura, é ainda uma atividade tradicionalmente dominante. (Saturnino et al., 2019) 

O ganho médio mensal no concelho X tem vindo aumentar no período entre 1991e 2018, 

seguindo a tendência a nível nacional. Verificamos também um aumento no ganho mensal em 

ambos os sexos em igual período. (Figura 8) 

Figura 8: Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: total e por sexo 

Fonte: Pordata (2020d)  

• Emprego/desemprego 

A taxa de emprego no Alentejo sofreu um aumento de 2,7% do ano de 2001 para 2019 

contudo em Portugal no mesmo período houve um decréscimo 3,8. No que se refere ao sexo 

masculino entre 2001 e 2019 também aqui houve um decréscimo de homens empregados já no 

que se refere ao sexo feminino a taxa de emprego teve um aumento significativo nos mesmos 

períodos. (Figura 9) 
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Figura 9: Taxa de emprego: total e por sexo (%) 

Fonte: Pordata (2021c) 

A taxa de desemprego no Alentejo sofreu um aumento de 0,4% do ano de 2001 para 2019 

o mesmo aumento podemos observar em Portugal com 122,3% no mesmo período. (Figura 10) 

Figura 10: População desempregada à procura de novo emprego: total e por sexo 

Fonte: Pordata (2021d) 

3.6. SAÚDE 

No que se refere à Saúde o Baixo Alentejo é composto pela Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo (ULSBA), EPE sendo esta uma entidade pública empresarial integrada no 

Serviço Nacional de Saúde. (ULSBA, 2021a) 

A unidade local de saúde atua em três níveis de prestação de cuidados: Cuidados de Saúde 

Hospitalares que decorrem no Hospital José Joaquim Fernandes; Cuidados de Saúde Primários 

dele fazem parte o ACES do Baixo Alentejo, que integra 14 centros de saúde, sendo dois deles 

situados em Beja (Beja 1 e Beja 2) e 12 nos restantes concelhos do distrito, à exceção de 

Odemira que pertence à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Contamos assim com 

o Centro de Saúde de Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Castro Verde, Cuba, Ferreira 

do Alentejo, Mértola, Moura, Ourique, Serpa e Vidigueira, bem como a Unidade de Recursos 

Assistenciais Partilhados (URAP), Unidade de Saúde Pública (USP), Centro de Diagnóstico 

Pneumológico (CDP) e o Centro de Aconselhamento de Deteção (CAD). A nível dos Cuidados 

Paliativos constituído pela Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos designada 

Beja+ a equipa presta apoio a 10 dos 13 concelhos do distrito, com exceção de Mértola, 

Barrancos e Moura. O concelho de Mértola tem o acompanhamento de uma equipa domiciliária 

de cuidados paliativos um protocolo existente entre o centro de saúde e a santa casa da 

misericórdia de Mértola), há assim neste momento 2 concelhos (Barrancos e Moura) sem acesso 

aos cuidados paliativos. (ULSBA, 2021a)  
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4. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho foi seguida a Metodologia de Planeamento em Saúde de 

Imperatori & Giraldes, 1993. 

De acordo com os mesmos autores o planeamento em saúde é um método contínuo e dinâ-

mico, constituído por diferentes etapas: diagnóstico de situação, definição de prioridades, fixa-

ção de objetivos, seleção de estratégias, elaboração de programas e projetos, preparação da 

execução e avaliação, ou seja, o planeamento visa identificar as necessidades de saúde da po-

pulação, definir objetivos e estratégias, implementar as intervenções e posteriormente avali-

ando-as, melhorando o futuro das comunidades. (Imperatori & Giraldes, 1993)  

A primeira etapa do planeamento em saúde, diagnóstico de situação, ocorreu no Estágio de 

Enfermagem Comunitária e Saúde Pública e as restantes etapas foram desenvolvidas no decor-

rer do Estágio Final. 

Para dar resposta às diferentes etapas, vários aspetos têm de ser tidos em conta, nomeada-

mente a população alvo, a caraterização dos instrumentos de recolha de dados selecionados, a 

metodologia de análise dos dados e as questões éticas relativas ao projeto em curso. 

4.1 POPULAÇÃO ALVO 

População define-se como um grupo bem definido que tem em comum uma ou várias ca-

racterísticas. Por sua vez, a amostra consiste num conjunto de indivíduos retirados dessa mesma 

população. A partir da amostra chegaremos a população alvo com base nos resultados obtidos 

e divulgados de uma investigação. (Fortin, Côté & Filion, 2009) 

Integram o projeto, os adolescentes asmáticos na faixa etária entre os 10 e os 19 anos de 

idade. Numa população de 876 indivíduos, 477 do sexo masculino e 399 do sexo feminino, foi 

selecionada uma amostra de 77 adolescentes sendo que 51 são do sexo masculino e 26 do sexo 

feminino. 

Foram critérios de inclusão dos adolescentes: Apresentar diagnóstico de Asma Brônquica 

e ter idade compreendida entre os 10 e os 19 anos de idade. 

Foram critérios de inclusão dos pais dos adolescentes: serem pais de adolescentes, com 

idade compreendida entre os 10 e os 19 anos, com diagnóstico de Asma Brônquica. 
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Foram incluídos no projeto 29 adolescentes e 29 pais, respetivamente, que responderam 

aos questionários apresentados.  

Foram excluídos 40 adolescentes e pais que recusaram, não mostrando assim interesse no 

projeto e 8 que após 3 tentativas telefónicas não atenderam o telefone. 

Dos questionários, 40 foram aplicados via telefone e 18 enviados via e-mail. 

4.2 INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

É importante o conhecimento sobre os vários métodos de colheita de dados. Segundo 

Fortin, Côté e Filion, (2009), os principais métodos são as medidas objetivas e as medidas 

subjetivas.  As medidas objetivas caracterizam-se por medidas fisiológicas, anatómicas e 

mecânicas que não deixam lugar à interpretação no que se refere as medidas subjetivas estas 

são dadas pelo observador ou pelos indivíduos através de entrevistas, observações e 

questionários.  Num estudo exploratório-descritivo um dos instrumentos de colheita de dados 

utilizado é o questionário.  

Neste trabalho foi aplicado o questionário como instrumento de colheita de dados. O ques-

tionário “é um meio rápido e pouco dispendioso de obter dados, junto de um grande número de 

pessoas distribuídas por um vasto território” (Fortin, Côté & Filion, 2009, p.387). Segundo as 

mesmas autoras, é o método de colheita de dados mais utilizados pelos investigadores. 

Para a recolha de dados foi utilizado o questionário de dados sociodemográficos e perfil 

clínico e o questionário “Asthma Knowledge Questionnaire”, ambos aplicados aos adolescentes 

e aos seus pais. 

Relativamente ao questionário dos dados sociodemográfico e perfil clínico (Anexo I e II) 

pretendemos extrair informação sobre os seus estilos de vida, fatores de risco e adesão à tera-

pêutica. As questões colocadas estão direcionadas as condições habitacionais, e limpeza da 

mesma, gestão da doença e adesão à terapêutica. (Félix, 2017). 

O segundo questionário utilizado foi o Questionário de Conhecimento sobre a Asma – 

Asthma Knowledge Questionnaire (AKQ) (Anexo III), aplicado de forma a identificar os co-

nhecimentos sobre a asma brônquica. O questionário de conhecimento sobre a asma – Asthma 

Knowledge Questionnaire (AKQ), foi desenvolvido por Ho. e colegas (2003). No presente es-

tudo foi utilizada a versão traduzida e adaptada para a população portuguesa por Lopes, Del-

gado e Ferreira em 2004. 
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O questionário é constituído por 25 afirmações de forma a avaliar os conhecimentos dos 

adolescentes e dos seus pais sobre a asma brônquica, nomeadamente conhecimentos sobre sin-

tomatologia, fatores de risco, tratamento e gestão da asma. As afirmações estão agrupadas em 

IV grupos: no grupo I encontramos as questões relacionadas com os sintomas de crises, fatores 

de risco, tratamento e evolução. No grupo II questões relacionadas com os sintomas da asma, 

fisiopatologia, causas, tratamentos das crises, fatores emocionais, desporto e medidas de evic-

ção. Grupo III questões relacionadas com a monitorização da doença, evolução, atitude perante 

a crise, doença viríca, clima, exercício e técnica inaladora e no grupo IV questões relacionadas 

com o conceito de alergénico e mecanismos de ação do broncodilatador. A resposta aos itens é 

dada tendo em conta o grau de concordância com cada item (1= Verdadeiro, 2= Falso, 3= Não 

sei) (Lopes, Delgado e Ferreira, 2008). A pontuação da escala total é obtida através da soma de 

todas as respostas corretas, quanto maior o valor da pontuação melhores são os conhecimentos 

sobre a asma. Assim, o conhecimento sobre a asma foi definido pelo score obtido nas 25 ques-

tões do questionário de conhecimentos sobre a asma, pontuando-se um ponto por cada resposta 

certa. (Lopes, 2006) 

4.3 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

Responderam ao Questionário dos Dados Sociodemográficos e Perfil Clínico 29 

adolescentes e 29 pais responderam e 20 adolescentes e 29 pais responderam ao Questionário 

de Conhecimentos sobre a Asma. De forma a tratar a informação obtida através do instrumento 

de colheita de dados foi criada uma base de dados onde foram inseridos os 107 questionários 

realizados. No questionário dos dados sociodemográficos e perfil clínico as respostas são “sim” 

e “não”. As respostas dadas no AKQ são verdadeiras ou falsas e não sabe, que serão cotadas 

com V (verdadeiro) ou F (falso) ou NS (não sabe).  

Os dados foram tratados, utilizando o recurso do software Statisticsis a PowerfulStatistical 

Software Platform – (SPSS) versão 27, com os resultados apresentados em gráficos estatísticos. 

4.4 QUESTÕES ÉTICAS 

Os questionários são anónimos, de carácter voluntário e com consentimento informado 

(Anexo VII) assinado pelos participantes. Foi Garantida a Confidencialidade apresentando aos 

sujeitos, que aceitaram participar, o consentimento livre e esclarecido, tendo o mesmo sido 

devidamente preenchido em duplicado. Foi ainda explicado que toda a informação relacionada 
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com os sujeitos será anónima, sendo salvaguardada a confidencialidade da informação obtida. 

Procedeu-se à codificação dos questionários através da atribuição de um número. 

A participação no estudo é livre e esclarecida. Esta garantia está descrita no termo de con-

sentimento informado aos sujeitos da investigação referindo que estes podem abandonar o es-

tudo durante o período de investigação. Pretende-se que a investigação traga benefícios no que 

diz respeito ao conhecimento sobre os fatores de risco predominantes face ao desenvolvimento 

da asma no conhecimento na área de prevenção de crises evitando recorrentes idas ao serviço 

de urgência e por sua vez evitar internamentos e capacitação dos pais na administração ade-

quada da medicação. Não há custos de participação para os sujeitos de investigação. 

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética e homologado pelo Conselho de Adminis-

tração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA). (Anexo IV) 

Foi solicitado via email a autorização dos autores dos questionários para a sua utilização e 

a mesma foi aprovada e respondido por via email. (Apêndice II e III) 
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5 ANÁLISE DA POPULAÇÃO ALVO 

A asma brônquica é uma doença respiratória crónica com grande impacto na sociedade 

atual, afetando cerca de 235 milhões de pessoas a nível mundial, em Portugal estima-se que 

cerca de 6,8% da população padeça desta mesma patologia. (Martins et al, 2020) 

Por questões de organização, a apresentação e discussão dos resultados está dividida em 

caracterização sociodemográfica dos pais e adolescentes, caracterização do perfil clínico e re-

sultados dos conhecimentos sobre asma brônquica dos adolescentes, dos pais e globalmente 

(adolescentes e pais). 

5.1 CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

A amostra foi composta por 29 pais, sendo que 89,7% dos pais são do sexo feminino e 

10,3% do sexo masculino, e 29 adolescentes, dos quais são 27,6% do sexo feminino e 69% do 

sexo masculino. 

Um predomínio de adolescentes do sexo masculino no nosso estudo vai ao encontro dos 

estudos de Félix (2017) e de Lopes, Delgado e Ferreira (2008). 

Por sua vez verificamos que foram as mães que maioritariamente responderam aos questi-

onários tal como verificamos nos estudos consultados de Félix (2017) e Lopes, Delgado e Fer-

reira (2008).  

Quanto às habilitações literárias consta-se que a maior parte dos pais tem o ensino secun-

dário (37,9%), 24,1% o 3º Ciclo, 13,8% são licenciados, 10,3% tem o 1º Ciclo, 6,9% têm mes-

trado e 3,4% o 2º Ciclo. 

Nos adolescentes observa-se que 37,9% frequentam o 3º Ciclo, 34,5% o Secundário, 24,1% 

o 2º Ciclo, e 3,4% a Licenciatura.  

A idade dos pais variou entre 35 anos e 58 anos, apresentando uma média de idade de 45,07 

e um desvio padrão de 6,380. A idade dos adolescentes variou entre 10 e 19 anos, apresentando 

uma média de 14,72 e desvio padrão de 2,6.04. (Quadro 5) 
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Quadro 5: Caracterização sociodemográfica (sexo, habilitações literárias e idade) dos pais e 

adolescentes. 

Variável 
Pais (n = 29) Adolescentes (n = 29) 

n % n % 

Sexo Feminino 26 89,7 8 27,6 

Masculino 3 10,3 20 69,0 

Não Respondeu 0 0 1 3,4 

Habilitações 
Literárias 

1º Ciclo 3 10,3 0 0 

2º Ciclo 1 3,4 7 24,1 

3º Ciclo 4 24,1 11 37,9 

Secundário 11 37,9 10 34,5 

Licenciatura 4 13,8 1 3,4 

Mestrado 2 6,9 0 0 

Doutoramento 0 0 0 0 

Outro 1 3,4 0 0 

  Pais (n = 29) Adolescentes (n = 29) 

Idade Média 45,07 14,72 

Máximo 58 19 

Mínimo 35 10 

Desvio Padrão 6,380 2,604 

Fonte: Elaboração própria 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO 

Procedeu-se à caracterização do perfil clínico dos adolescentes, utilizando para isso as 

questões relacionadas com aspetos relevantes para a promoção da saúde, prevenção da doença 

e gestão da doença e tratamento. Os resultados podem ser consultados no quadro 6. 

Nas questões sobre as condições habitacionais, observa-se que 86,2% tem janelas no 

quarto, 75,9% afirma que o seu quarto se encontra entre 18 e 20ºC, 48,3% diz que as paredes e 

o chão estão sem bolor, 86,2% não tem cortinados com muito tecido ou pregas no quarto, 100% 

dos adolescentes não tem mais do que 3 tapetes no quarto e 89,7% não usa cobertores de pêlo. 

Quanto ao chão nenhum dos inquiridos tem alcatifa no quarto, 82,8% utilizam aspirador para 

limpar a casa e 72,4% não utiliza vassoura para realizar a limpeza diária do quarto e os animais 

domésticos de 58,6% não vivem dentro de casa. 

No que respeita às condições habitacionais no estudo de Parente (2013) verificamos que a 

limpeza do quarto do adolescente era realizada com vassoura por 25% das famílias e a mesma 
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era realizada apenas uma vez por semana, grande parte das crianças tinham tapetes e cortinados 

no quarto e que 20% tinham animais dentro de casa. 

No que respeita a gestão da terapêutica 82,8% dos adolescentes afirma ter hábitos de vida 

saudáveis, mas apenas 13,8% fazem exercícios respiratórios. 31% tomam vacinas preventivas, 

89,7% tem sempre disponível em casa os medicamentos para tomar sempre que iniciem uma 

crise, e 10,3% afirma não ter sempre à disposição a medicação. 

Quanto ao facto de serem ou não prematuros, 96,6% dos adolescentes afirma não ter nas-

cido antes do tempo e apenas 1 nasceu prematuro. 

Quadro 6: Frequências absolutas e relativas dos adolescentes segundo: medicação, condições 

habitacionais, higienização, gestão de crises de asma, presença de animais em casa 

Variável     

Administração de Medicação 

Preventiva Só nas crises 

n % n % 

15 51,7 14 48,3 

 Sim  Não  

n % n % 

Quarto com janela. 25 86,2 4 13,8 

Quarto com temperatura do ar 18º-20ºC. 22 75,9 7 24,1 

Parede e chão do quarto sem humidade. 14 48,3 15 51,7 

Quarto com cortinados com muito tecido. 4 13,8 25 86,2 

Quarto com mais de 3 tapetes. 0 0 29 100 

Na cama usa cobertores de pelo. 3 10,3 26 89,7 

Pavimento do chão do quarto com alcatifa. 0 0 29 100 

Utiliza aspirador para limpar a casa. 24 82,8 5 17,2 

Limpeza diária do quarto com vassoura. 8 27,6 21 72,4 

Animais domésticos dentro de casa. 12 41,4 17 58,6 

Prática de estilos de vida saudáveis. 24 82,8 5 17,2 

Hábito de realizar exercícios respiratórios. 4 13,8 25 86,2 

Tratamento com vacinas preventivas. 9 31,0 20 69,0 

Medicação de urgência para a asma em casa. 26 89,7 3 10,3 

Prematuridade 1 3,4 28 96,6 

Fonte: Elaboração própria 
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É ainda de referir que apenas 2 adolescentes esteve internado devido a crises de asma e que 

13,8% teve necessidade de recorrer ao serviço de urgência por crises de asma. Quanto ao nú-

mero de idas ao serviço de urgência 2 foram 1 vez e 1 foram 3 vezes. (Quadro 7) 

Quadro 7: Frequências absolutas e relativas dos adolescentes segundo: dia de internamento, 

idas ao serviço de urgência e número de idas ao serviço de urgência. 

Variável 
Sim Não Não responde 

n % n % n % 

Internamento por crise de asma 2 6,9 27 93,1 0 0 

Ida ao serviço de urgência por crise de asma 4 13,8 25 86,2 0 0 

Número de vezes que foi ao 

serviço de urgência 

Nenhuma vez 1 vez 3 vezes Não responde 

n % n % n % n % 

25 86,2 2 6,9 1 3,4 1 3,4 

Fonte: Elaboração própria 

5.3 RESULTADOS DOS CONHECIMENTOS SOBRE ASMA BRÔNQUICA 

DOS PAIS, DOS ADOLESCENTES E GLOBALMENTE (PAIS E ADOLESCEN-

TES) 

Estes resultados foram obtidos através do questionário de conhecimento sobre a asma que 

se encontra traduzido e validado para a população portuguesa por Lopes, Delgado e Ferreira, 

(2004), anexo III. O autor da versão original do Asthma Knowledge Questionnaire foi Ho et 

al., em 2003. 

Observando o quadro 8 verificamos que as respostas certas nos pais variam entre 100% nas 

questões n.º 3 “Fumar em casa pode piorar a asma de uma criança” e n.º 6 “No início de um 

ataque de asma, pode sentir um aperto no peito ou pieira (gatinhos ou chiadeira)” e 13,87% na 

questão n.º 22 “Usa-se um inalador de alívio (broncodilatador ou “bomba”) para reduzir a in-

flamação dos pulmões”.  

Nos adolescentes as respostas certas variam entre 100% nas questões n.º 3 “Fumar em casa 

pode piorar a asma de uma criança”, n.º 5 “Só um médico consegue evitar um ataque de asma” 

e n.º 6 “No início de um ataque de asma, pode sentir um aperto no peito ou pieira (“gatinhos ou 

chiadeira”)” e 10% na questão n.º 22 “Usa-se um inalador de alívio (broncodilatador ou 

“bomba”) para reduzir a inflamação dos pulmões”.  
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Na globalidade as questões n.º 3 e n.º 6 obtiveram 100% de respostas certas, e a questão 

n.º 22 obteve a menor percentagem de respostas certas 12,2%. 
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Quadro 8: Frequências absolutas e relativas dos conhecimentos dos pais, adolescentes e global 

Fonte: Elaboração própria

Variável Pais (n = 29) Adolescentes (n = 20) Global (n = 49) 

Certo Errado Não sabe Certo Errado Não sabe Certo Errado Não sabe 

n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Questão 1 18 62,1 7 24,1 4 13,8 9 45,0 7 35,0 4 20,0 27 55,1 14 28,6 8 16,3 

Questão 2 6 20,7 17 58,6 6 20,7 5 25,0 15 51,7 0 0 11 22,4 32 65,3 6 12,2 

Questão 3 29 100 0 0 0 0 20 100 0 0 0 0 49 100 0 0 0 0 

Questão 4 27 93,1 1 3,4 1 3,4 17 85,0 1 5,0 2 10,0 44 89,8 2 4,1 3 6,1 

Questão 5 26 89,7 2 6,9 1 3,4 20 100 0 0 0 0 46 93,9 2 4,1 1 2,0 

Questão 6 29 100 0 0 0 0 20 100 0 0 0 0 49 100 0 0 0 0 

Questão 7 11 37,9 13 44,8 5 17,2 6 30,0 5 25,0 9 45,0 17 34,7 18 36,7 14 28,6 

Questão 8 21 72,4 5 17,2 3 10,3 12 60,0 4 20,0 4 20,0 33 67,3 9 18,4 7 14,3 

Questão 9 16 55,2 8 27,6 5 17,2 13 65,0 6 30,0 1 5,0 29 59,2 14 28,6 6 12,2 

Questão 10 17 58,6 12 41,4 0 0 10 50,0 8 40,0 2 10,0 27 55,1 20 40,8 2 4,1 

Questão 11 27 93,1 2 6,9 0 0 17 85,0 2 10,0 1 5,0 44 89,8 4 8,2 1 2,0 

Questão 12 24 82,8 4 13,8 1 3,4 14 70,0 2 10,0 4 20,0 38 77,6 6 12,2 5 10,2 

Questão 13 27 93,1 2 6,9 0 0 18 90,0 1 5,0 1 5,0 45 91,8 3 6,1 1 2,0 

Questão 14 21 72,4 7 24,1 1 3,4 14 70,0 3 15,0 3 15,0 35 71,4 10 20,4 4 8,2 

Questão 15 21 72,4 6 20,7 2 6,9 16 80,0 2 10,0 2 10,0 37 75,5 8 16,3 4 8,2 

Questão 16 19 65,5 9 31,0 1 3,4 12 60,0 7 35,0 1 5,0 31 63,3 16 32,7 2 4,1 

Questão 17 16 55,2 6 20,7 7 24,1 11 55,0 2 10,0 7 35,0 27 55,1 8 16,3 14 28,6 

Questão 18 6 20,7 12 41,4 11 37,9 3 15,0 3 15,0 14 70,0 9 18,4 15 30,6 25 51,0 

Questão 19 15 51,7 12 41,4 2 6,9 8 40,0 7 35,0 5 25,0 23 46,9 19 38,8 7 14,3 

Questão 20 20 69,0 7 24,1 2 6,9 12 60,0 6 30,0 2 10,0 32 65,3 13 26,5 4 8,2 

Questão 21 25 86,2 3 10,3 1 3,4 13 65,0 3 15,0 4 20,0 38 77,6 6 12,2 5 10,2 

Questão 22 4 13,8 24 82,8 1 3,4 2 10,0 18 90,0 0 0 6 12,2 42 85,7 1 2,0 

Questão 23 20 69,0 6 20,7 3 10,3 14 70,0 4 20,0 2 10,0 34 69,4 10 20,4 5 10,2 

Questão 24 21 72,4 8 27,6 0 0 13 65,0 6 30,0 1 5,0 34 69,4 14 28,6 1 2,0 

Questão 25 19 65,5 4 13,8 6 20,7 9 45,0 0 0 11 55,0 28 57,1 4 8,2 17 34,7 
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No quadro seguinte (Quadro 9) apresentam-se os resultados das respostas certas por grupo 

de questões e por ordem decrescente, na globalidade, dos pais e dos adolescentes. 

As questões do AKQ foram agrupadas em 4 grupos: Grupo I – Questões relacionadas com 

sintomas de crises, fatores desencadeantes, tratamento e evolução. Grupo II – Questões relaci-

onadas com sintomas de asma, fisiopatologia, causas, tratamento das crises, fatores emocionais, 

desporto, e medidas de evicção. Grupo III – Questões relacionadas com monitorização da do-

ença, evolução, atitude perante a crise, doença viríca, clima, exercício e técnica inalatória. 

Grupo IV – Questões relacionadas com o conceito de alergénio e mecanismos de ação bronco-

dilatador (Quadro 9). 

Quadro 9: Frequências absolutas e relativas de respostas certas, no AQK por ordem decres-

cente e grupo de questões no global, dos pais e dos adolescentes 

Grupo Questão 
Global 
(n = 49) Questão 

Pais 
(n = 29) Questão 

Adolescentes 
(n = 20) 

n % n % n % 

I 

Q3 49 100 Q3 29 100 Q3 20 100 
Q6 49 100 Q6 29 100 Q6 20 100 
Q13 45 91,8 Q4 27 93,1 Q13 18 90,0 
Q4 44 89,8 Q11 27 93,1 Q4 17 85,0 
Q11 44 89,8 Q13 27 93,1 Q11 17 85,0 
Q23 34 69,4 Q23 20 69,0 Q23 14 70,0 

II 

Q5 46 93,9 Q5 26 89,7 Q5 20 100 
Q12 38 77,6 Q21 25 86,2 Q12 14 70,0 
Q21 38 77,6 Q12 24 82,8 Q14 14 70,0 
Q14 35 71,4 Q14 21 71,4 Q9 13 65,0 
Q16 31 65,3 Q16 19 65,5 Q21 13 65,0 
Q9 29 59,2 Q25 19 65,5 Q16 12 60,0 
Q25 28 57,1 Q1 18 62,1 Q1 9 45,0 
Q1 27 55,1 Q9 16 55,2 Q25 9 45,0 
Q2 11 22,4 Q2 6 20,7 Q2 5 25,0 

III 

Q15 37 15,5 Q8 21 72,4 Q15 16 80,0 
Q24 34 69,4 Q15 21 72,4 Q24 13 65,0 
Q8 33 67,3 Q24 21 72,4 Q8 12 60,0 
Q20 32 65,3 Q20 20 69,0 Q20 12 60,0 
Q10 27 55,1 Q10 17 58,6 Q17 11 55,0 
Q17 27 55,1 Q17 16 55,2 Q10 10 50,0 
Q19 23 46,9 Q19 15 51,7 Q19 8 40,0 
Q7 17 34,7 Q7 11 37,9 Q7 6 30,0 

IV Q18 9 18,4 Q18 6 20,7 Q18 3 15,0 
Q22 6 12,2 Q22 4 13,8 Q22 2 10,0 

Fonte: Elaboração própria 
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As questões que obtiveram uma maior percentagem de respostas certas, foram as questões 

n.º 3 e n.º 6, ambas pertencentes ao Grupo I. As questões com menos percentagem de respostas 

certas n.º 18 e n.º 22, ambas pertencentes ao Grupo IV. De salientar que todos os adolescentes 

acertaram a questão n.º 5 “Só um médico consegue evitar uma crise de asma” que pertence ao 

grupo II. 

No quadro 10 apresentam-se as frequências absolutas e relativas da soma das respostas 

erradas e não sei, por ordem decrescente, por grupos de questões no global, dos pais e dos 

adolescentes no AQK. 

Após análise dos resultados, confirma-se que as questões do Grupo IV (questões relacio-

nadas com o conceito de alergénio e mecanismos de ação broncodilatador) são as que mostram 

um maior desconhecimento tanto por parte dos pais como dos adolescentes. 

Com uma percentagem de respostas erradas também significativa, aparecem as questões 

n.º 2 (77,6%) e n.º 7 (65,3%) pertencentes ao Grupo II (questões relacionadas com sintomas de 

asma, fisiopatologia, causas, tratamento das crises, fatores emocionais, desporto, e medidas de 

evicção) e Grupo III (questões relacionadas com monitorização da doença, evolução, atitude 

perante a crise, doença viríca, clima, exercício e técnica inalatória) respetivamente. 

No nosso estudo, analisando os conhecimentos individualmente dos adolescentes e pais 

estes demonstram défice de conhecimentos nas questões relacionadas com o grupo IV e nas 

questões relacionadas com o grupo I. Por observação ainda do quadro 10, confirma-se que as 

questões do Grupo IV são as que mostram um maior desconhecimento tanto por parte dos pais 

como dos adolescentes. Com uma percentagem de “respostas erradas” e “não sei” também 

significativa, surgem as questões n.º 7 (65,3%), n.º 19 (53,1%), n.º 10 e n.º 17 (44,9%) corres-

pondente ao Grupo III, as questões n.º 2 (77,6%), n.º 1 (44,9%) e n.º 25 (42,9%) pertencentes 

ao Grupo II. 
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Quadro 10: Frequências absolutas e relativas da soma das respostas erradas e não sei, por ordem 

decrescente, por grupos de questões no global, dos pais e dos adolescentes no AQK 

Grupo Questão 

Global 
(n = 49) Questão 

Pais 
(n = 29) Questão 

Adolescentes 
(n = 20) 

n % n % n % 

I 

Q23 15 30,6 Q23 9 31,0 Q23 6 30,0 

      Q4 5 10,2 Q4 2 6,9 Q4 3 15,0 

Q11 5 10,2 Q11 2 6,9 Q11 3 15,0 

Q13 4 8,2 Q13 2 6,9 Q13 2 10,0 

      Q3 0 0 Q3 0 0 Q3 0 0 

Q6 0 0 Q6 0 0 Q6 0 0 

II 

Q2 38 77,6 Q2 23 79,3 Q2 15 75,0 

Q1 22 44,9 Q9 13 44,8 Q1 11 55,0 

Q25 21 42,9 Q1 11 37,9 Q25 11 55,0 

Q9 20 40,8 Q25 10 34,5 Q16 8 40,0 

Q16 18 36,7 Q16 10 34,5 Q9 7 35,0 

Q14 14 28,6 Q14 8 27,6 Q21 7 35,0 

Q12 11 22,4 Q12 5 17,2 Q12 6 30,0 

Q21 11 22,4 Q21 4 13,8 Q14 6 30,0 

Q5 3 6,1 Q5 3 10,3 Q5 0 0 

III 

Q7 32 65,3 Q7 18 62,1 Q7 14 70,0 

Q19 26 53,1 Q19 14 48,3 Q19 12 60,0 

Q10 22 44,9 Q17 13 44,8 Q10 10 50,0 

Q17 22 44,9 Q10 12 41,4 Q17 9 45,0 

Q20 17 34,7 Q20 9 31,0 Q8 8 40,0 

Q8 16 32,7 Q8 8 27,6 Q20 8 40,0 

Q24 15 30,6 Q15 8 27,6 Q24 7 35,0 

Q15 12 24,5 Q24 8 27,6 Q15 4 20,0 

IV 
Q22 43 87,8 Q22 25 86,2 Q22 18 90,0 

Q18 40 81,6 Q18 23 79,3 Q18 17 85,0 

Fonte: Elaboração própria 

Na análise global do questionário dos conhecimentos sobre a asma aplicado aos adolescen-

tes e pais verificamos que a soma das “respostas erradas” e “não sei” variou entre os 87,8% e 

os 6,1% sendo a questão n.º 22 com maior percentagem e a questão n.º 5 com menor percenta-

gem. Questões estas que se encontram relacionadas com o grupo II e IV respetivamente. 

No nosso estudo as respostas “erradas” e “não sei”, estão relacionados com o conceito de 

alergénio e mecanismos de ação broncodilatador, monitorização da doença, evolução, atitude 

perante a crise, doença viríca, clima, exercício e técnica inalatória e ainda embora que menos 

peso aspetos relacionados com sintomas de asma, fisiopatologia, causas, tratamento das crises, 

fatores emocionais, desporto, e medidas de evicção. 

Em outros estudos abaixo analisados verificamos a semelhança nas respostas “erradas” e 

“não sei”. 
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No estudo de Lopes (2008) as questões com maior percentagem de respostas “erradas” e 

“não sei” foram as questões relacionadas com o conhecimento sobre monitorização da doença, 

causas, evolução, conceito de alergénio, a possibilidade de não perceção do agravamento da 

doença, mecanismo de ação do broncodilatador e técnica inalatória, atitudes perante a crise e a 

prática de desporto. 

No que se refere aos questionários realizados aos pais, a soma das respostas “erradas” e 

“não sei” variou entre os 86,2% e os 6,9%, sendo que a percentagem maior recaiu na questão 

n.º 22 (grupo IV) e a menor percentagem recaiu nas questões n.º 4, n.º 11 e n.º 13 (grupo I). No 

estudo de Félix, (2017) questões relacionadas com monitorização da doença, evolução, atitude 

perante a crise, doença vírica, clima, exercício e técnica inalatória e com o conceito de alergénio 

de ação do broncodilatador respetivamente estiveram na origem das respostas “erradas” e “não 

sei”. No estudo de Lopes (2008) não souberam responder e responderam erradamente as ques-

tões relacionadas com a utilização do DEMI, evolução, causas, conceitos de alergénio e pratica 

de exercício físico em tempo frio, mecanismo de ação do broncodilatador e técnica inalatória e 

a necessidade de ir ao hospital quando se tem uma crise. No estudo de Parente (2013) as ques-

tões relacionadas com o conhecimento sobre monitorização da doença, causas, evolução, ati-

tude perante a crise, doença vírica, exercício e técnica inalatória estiveram na origem de res-

postas “erradas” e “não sei”. 

No questionário realizado aos adolescentes a soma das respostas “erradas” e “não sei” va-

riou entre os 90% e os 10%, a maior percentagem recaiu igualmente na questão n.º 22 (grupo 

IV) e questão n.º 13 (grupo I) com um menor valor. De acordo com o estudo de Félix (2017) as 

respostas “erradas” e “não sei” estão relacionadas com as questões monitorização da doença, 

evolução, atitude perante a crise, doença vírica, clima, exercício e técnica inalatória, conceito 

de alergénio e mecanismo de ação do brocodilatador. No estudo de Lopes (2008) as questões 

relacionadas com a utilização do DEMI, evolução, causas, conceitos de alergénio e prática de 

exercício físico em tempo frio, a necessidade de ir ao hospital quando se tem uma crise e influ-

encia da doença vírica respiratória no aparecimento da asma estiveram na origem das respostas 

“erradas" e “não sei”. Por sua vez, no estudo de Parente (2013) as respostas “erradas" e “não 

sei” recaem nas questões do grupo II, III e IV. 
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Comparação dos resultados dos conhecimentos sobre asma brônquica entre adolescentes 

e pais 

Ao comparar os conhecimentos dos pais sobre asma brônquica com os dos seus filhos ado-

lescentes, verifica-se não existir uma grande variabilidade entre os conhecimentos dos pais e os 

dos adolescentes, como aliás já tinha sido verificado anteriormente. Assim, constata-se que 

quando os conhecimentos dos pais aumentam os dos filhos também aumentam, como se pode 

verificar pelo gráfico 2. 

Gráfico 2: Dispersão dos conhecimentos dos pais e dos adolescentes 

 

Fonte: Elaboração própria 

No gráfico 3 representa-se a relação entre os conhecimentos sobre asma brônquica na glo-

balidade (adolescentes e pais) obtidos no instrumento de recolha de dados. 
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Gráfico 3: Conhecimentos na globalidade sobre asma brônquica. 

 

Fonte: Elaboração própria 

No quadro 11 apresenta-se a associação entre variáveis com recurso ao coeficiente de cor-

relação intraclass na pontuação obtida nos questionários de conhecimento sobre asma brônquica 

entre pais e adolescentes. Verifica-se que a média das pontuações dos pais foi 13,241 e 12,320 

para os adolescentes. Assim, a variabilidade do coeficiente de correlação interclass (ICC) foi 

de 0,526, sendo esta associação razoável. Esta associação seria certamente maior se tivéssemos 

uma amostra maior. O intervalo de confiança do coeficiente de correlação intraclass (95%), 

varia entre 0,180 e 0,811. Pode então afirmar-se que os conhecimentos dos adolescentes estão 

relacionados com os dos seus pais. 

Quadro 11: Coeficiente de Correlação Intraclass 

 Média 
Desvio 
Padrão 

Min - Max ICC (1) 
ICC 

(IC 95% ICC) 
(2) 

Pais 13,241 2,5351 7,2 – 18,4 
0,526 0,180; 0,811 

Adolescentes 12,320 2,1150 8,0 – 16,8 

- ICC – Interclass Coeficiente de Correlação; (2) – Intervalo de confiança a 95% para o IC. 

Fonte: Elaboração própria 
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No quadro 12 apresentam-se os resultados de concordância (PC) na distribuição global, 

para cada questão certa e errada. A estatística Kappa e os respetivos intervalos de confiança 

(IC) a 95%. 

Os valores de concordância na globalidade variam entre 100% nas questões 3 (Fumar em 

casa pode piorar a asma de uma criança) e 6 (No início de um ataque de asma, pode sentir um 

aperto no peito ou pieira (gatinhos ou chiadeira)) e 25% na questão 2 (A asma é devida a uma 

inflamação dos pulmões). Nas questões certas os valores de concordância variam entre 100% 

nas questões 3 e 6 e 5% na questão 18 (Um alergénio é o anticorpo que falta aos asmáticos). 

A estatística Kappa varia entre -0,190 nas questões 1 (A tosse não é um sintoma da asma) 

e 20 (Fazer exercício em tempo frio pode desencadear um ataque de asma), e 1 nas questões 3 

e 6. 

Quadro 12: Distribuição dos resultados da concordância entre pais e adolescentes dos conheci-

mentos sobre asma 

Variável PC 
(Global) 

PC 
(Certo) 

Errado/Não 
Sabe 

Kappa IC 95% 
Kappa 

 % % %   

Questão 1 25 15 10 -0,190 -0,496; 0,116 

Questão 2 75 15 60 0,394 -0,029;0,817 

Questão 3 100 100 0 1 - 

Questão 4 85 85 0 - - 

Questão 5 85 85 0 - - 

Questão 6 100 100 0 1 - 

Questão 7 50 20 30 0,265 -0,047; 0,577 

Questão 8 75 55 20 0,519 0,180; 0,858 

Questão 9 70 50 20 0,474 0,170; 0,778 

Questão 10 60 35 25 0,273 -0,088; 0,633 

Questão 11 85 80 5 0,333 -0,236; 0,896 

Questão 12 60 55 5 0,036 -0,329; 0,401 

Questão 13 90 90 0 - - 

Questão 14 70 60 10 0,355 0,024; 0,686 

Questão 15 70 65 5 0,200 -0,174; 0,574 

Questão 16 80 50 30 0,612 0,261; 0,963 

Questão 17 40 25 15 0,036 -0,295; 0,367 

Questão 18 50 5 45 0,130 -0,178; 0,438 

Questão 19 45 20 25 0,134 -0,201; 0,469 

Questão 20 45 40 5 -0,190 -0,488; 0,108 

Questão 21 70 65 5 0,245 -0,073; 0,563 

Questão 22 90 5 85 0,444 -0,201; 1,089 

Questão 23 75 60 15 0,432 0,024; 0,840 

Questão 24 65 55 10 0,200 -0,194; 0,594 

Questão 25 55 35 20 0,247 -0,029; 0,523 

Fonte: Elaboração própria 
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Segundo os indicadores de força, verifica-se uma concordância de Kappa de Cohen, razo-

ável quando o valor é 0,21 – 0,4, moderada quando 0,41 – 0,6, forte quando o valor é de 0,61 – 

0,8 e quase perfeita com valores entre 0,81 – 1. Assim, pode afirmar-se que a maior parte dos 

valores de Kappa obtidos mostram no mínimo uma concordância moderada. (Quadro 13) 

Quadro 13: Indicadores de força  

Valor de Kappa Interpretação 

Menor que zero insignificante (poor) 

Entre 0 e 0,2 fraca (slight) 

Entre 0,21 e 0,4 razoável (fair) 

Entre 0,41 e 0,6 moderada (moderate) 

Entre 0,61 e 0,8 forte (substantial) 

Entre 0,81 e 1 quase perfeita (almostperfect) 

Fonte: Elaboração própria 

De seguida é apresentada a distribuição das pontuações obtidas no questionário de conhe-

cimentos sobre asma pelos adolescentes e pais, utilizando medidas de tendência central. Veri-

fica-se que a classificação mínima dos pais é 7,2 e a dos adolescentes 8,0. A amplitude inter-

quartil é de 3,6 nos pais e de 1,1 nos adolescentes. Observa-se também que 50% dos pais tive-

ram uma classificação inferior a 13, 6 e 50% dos adolescentes tiveram uma pontuação inferior 

a 12,4. (Quadro 14) 

Quadro 14: Distribuição das pontuações obtidas pelos adolescentes e pais 

Pontuações 
(medidas de tendência central) 

Pais Adolescentes 

Mínimo 7,2 8,0 

Percentil 5% 8,0 8,0 

Percentil 25% ou 1º Quartil 11,6 12,2 

Percentil 50% ou 2º Quartil 13,6 12,4 

Percentil 75% ou 3º Quartil 15,2 13,6 

Percentil 95% 17,2 16,7 

Fonte: Elaboração própria 

 



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

60 | P á g i n a  
 

Estudo das hipóteses 

Este ponto é dedicado ao estudo de hipóteses, sendo para isso essencial perceber se os 

conhecimentos sobre asma seguem uma distribuição Normal. Com efeito, e recorrendo a uma 

convenção frequentemente utilizada, calculou-se o coeficiente da divisão entre o valor de assi-

metria (Skewness) pelo erro padrão da assimetria e o valor do coeficiente da divisão da Curtose 

(kurtosis) pelo erro padrão da Curtose. (Quadro 15) 

Segundo Kline (2011) estes coeficientes são utilizados para comparar a forma da distribui-

ção em estudo com uma distribuição normal, assume-se então, que a distribuição dos dados é 

do tipo normal se os valores dos coeficientes descritos variarem entre -3 e 3. Ao observar-se o 

quadro 15, verifica-se que os conhecimentos sobre asma brônquica seguem uma distribuição 

normal. 

Quadro 15: Resultados dos coeficientes de assimetria e curtose, segundo os conhecimentos so-

bre aspara para adolescentes e pais. 

Conhecimentos 
sobre asma 

Medida Valor Erro-padrão Coeficiente 

Pais 
Assimetria -0,497 0,434 -1,145 

Curtose 0,094 0,845 0,111 

Adolescentes 
Assimetria -0,217 0,512 -0,332 

Curtose 0,184 0,992 0,185 

Fonte: Elaboração própria 

Hipótese 1: Existem diferenças significativas entre os conhecimentos dos adolescentes com 

asma brônquica com menos de 15 anos e com mais do que 15 anos. Ao observar a tabela veri-

fica-se que p = 0,233 > 0,05, portanto não existem diferenças significativas entre as médias, ou 

seja, os conhecimentos dos adolescentes não estão relacionados com a idade. (Quadro 16) 

Quadro 16: Resultado do teste T de comparação entre as médias das idades e os conhecimentos 

dos adolescentes 

Conhecimentos dos adolescentes Ordem Média Teste-t P (value) 

Idade 
< 15 11,943 

1,235 0,233 
>= 15 13,200 

Fonte: Elaboração própria 
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Hipótese 2: Há relação entre os conhecimentos dos adolescentes com asma brônquica e as 

variáveis sociodemográficas (sexo e habilitações literárias). Por observação da tabela verifica-

se que os conhecimentos dos adolescentes com asma não estão relacionados com as suas con-

dições sociodemográficas. (Quadro 17) 

Quadro 17: Resultado do teste T de comparação entre os conhecimentos dos adolescentes, o 

sexo e as habilitações literárias 

Conhecimentos dos adolescentes Ordem Média Teste-t P (value) 

Habilitações 
Literárias 

<=3º Ciclo 11,950 
-1,632 0,120 

>3º Ciclo 13,800 

Sexo 
Feminino 12,343 

0,136 0,894 
Masculino 12,200 

Fonte: Elaboração própria 

Hipótese 3: Existe correlação entre os conhecimentos sobre asma brônquica dos pais e a 

idade. Verifica-se que não existe correlação entre os conhecimentos dos pais e a sua idade. 

(Quadro 18) 

Quadro 18:  Relação entre os conhecimentos dos pais e a idade 

Conhecimentos sobre asma 
nos pais 

Coeficiente de correlação 
Spearman 

P (value) 

Idade 0,044 0,821 

Fonte: Elaboração própria 

Hipótese 4: Há relação entre os conhecimentos dos pais dos adolescentes com asma brôn-

quica e as variáveis sociodemográficas (sexo e habilitações literárias). Por observação da tabela 

verifica-se que os conhecimentos dos pais sobre asma brônquica não estão relacionados com as 

suas condições sociodemográficas. (Quadro 19) 

Quadro 19: Resultado do teste T de comparação entre os conhecimentos dos pais, o sexo e as 

habilitações literárias 

Conhecimentos dos pais Ordem Média Teste-t P (value) 

Habilitações 
Literárias 

<=3º Ciclo 11.800 
1,429 0,218 

>3º Ciclo 13,472 

Sexo 
Feminino 12,100 

-1,461 0,156 
Masculino 13,640 

Fonte: Elaboração própria 
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5.4 INDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS E NECESSIDADES 

A identificação dos problemas e necessidades de saúde surgem no final do diagnóstico da 

situação, como resultados da nossa análise dos dados obtidos, e por sua vez dá-nos os 

conhecimentos necessários sobre onde intervir para a obtenção de ganhos em saúde. Assim, 

identificam-se primeiro os problemas de saúde e em seguida determinam-se as necessidades. 

(Imperatori & Giraldes, 1993; Tavares, 1990) 

Após a análise dos resultados identificamos os seguintes problemas: 

✓ Défice de conhecimento dos adolescentes sobre os fatores de risco desencadeantes 

das crises de asma brônquica; 

✓ Défice de conhecimento dos adolescentes sobre exercícios respiratórios; 

✓ Falta de Higiene na habitação; 

✓ Défice de conhecimentos dos pais sobre os fatores de risco na sua habitação desen-

cadeantes de crises de asma brônquica; 

✓ Défice de conhecimento dos adolescentes e dos pais sobre o regime terapêutico. 

Do ponto de vista clínico como aspetos a melhorar de realçar a presença de animais do-

mésticos dentro de casa, havendo assim uma necessidade de intervir no sentido de cuidados a 

ter com os mesmos de forma a reduzir e prevenir crises; a presença de humidade e bolor nas 

paredes e no chão da habitação, sendo assim necessário implementar algumas medidas de higi-

enização na habitação. Foram assim identificadas lacunas no conhecimento sobre fatores de 

risco desencadeantes de crises de asma brônquica, nomeadamente a existência de falta de are-

jamento da habitação. 

Outra necessidade de intervenção é a sensibilização para a realização de exercícios respi-

ratórios de forma a capacitar o adolescente a fazê-lo. Necessidade de ensinar, instruir e treinar 

o adolescente nestes exercícios. 

No que se refere ao questionário de conhecimento sobre a asma no grupo I relacionado 

com os sintomas de crises, fatores de risco, tratamento e evolução na maioria os pais demons-

tram conhecimento. Havendo um menor conhecimento acerca da questão n.º 23 (“Alguns re-

médios para a asma só fazem efeito se se tomarem todos os dias.”), sendo desta forma necessá-

rio intervir nesta área para um melhor conhecimento.  

No grupo II relacionado com os sintomas da asma, fisiopatologia, causas, tratamentos das 

crises, fatores emocionais, desporto e medidas de evicção e no grupo III questões relacionada 
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com a monitorização da doença, evolução, atitude perante a crise, doença vírica, clima, exercí-

cio e técnica inaladora aqui os pais mostram alguns conhecimentos na área, no entanto, havendo 

algumas lacunas. 

No grupo IV relacionado com o conceito de alergénico e mecanismos de ação do bronco-

dilatador, há um grande défice de conhecimento, sendo urgente intervir nestes conceitos. Ca-

pacitação para a adesão ao regime terapêutico (falta de conhecimento, crenças erradas, falta de 

conhecimento sobre fatores desencadeantes). 

Em suma perante as necessidades identificadas é imperativo intervir por forma a aumentar 

os conhecimentos e desmitificar as crenças e adesão à terapêutica. Assim, o enfermeiro especi-

alista na área de especialização da saúde comunitária e de saúde pública deverá focar os seus 

ensinos e as suas intervenções em todos os domínios da patologia evidenciando os assuntos 

relacionados com a monitorização da doença, evolução, atitude perante a crise, doença viríca, 

clima, exercício e técnica inaladora e relacionado com o conceito de alergénico e mecanismos 

de ação do broncodilatador. No sentido de dar resposta às necessidades da nossa população alvo 

iremos desenvolver um projeto de intervenção cujo objetivo geral é capacitar os adolescentes e 

seus pais para a prevenção da crise de asma brônquica. 
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6 DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES 

A definição de prioridades é a segunda etapa do Planeamento em Saúde e consiste, num 

processo de tomada de decisão através da hierarquização dos problemas identificados. Uma das 

formas de hierarquizar esses problemas é através da utilização de critérios. Os critérios 

utilizados foram: a magnitude, a transcendência e a vulnerabilidade. (Imperatori & Giraldes, 

1993) 

Os mesmos autores, referem que as prioridades são condicionadas e condicionam através 

da  

“definição, escolha ou seleção de prioridades é, na metodologia que estamos 
a usar a segunda fase do processo do planeamento em saúde. Aparece por esse 
motivo condicionada pela etapa anterior: o diagnóstico da situação, e 
determinará a seguinte: a fixação de objetivos.” (p.63) 

Atualmente as doenças do aparelho respiratório apresentam uma magnitude elevada, uma 

vez que são a terceira causa de morte em Portugal, prevendo-se que até 2030 ocupem o primeiro 

lugar. Dentro deste grupo as mais representativas são a DPOC com 384 milhões de pessoas em 

todo o mundo seguindo-se a asma com 334 milhões. Sendo necessário atuar ao nível da 

promoção da saúde, da prevenção e da sintomatologia da doença, por parte de todos os 

profissionais de saúde, doentes, familiares e cuidadores. 

Relativamente à transcendência, a estatística tem mostrado que o grupo etário mais 

afetado por asma são as crianças. A asma brônquica é a patologia mais frequente na infância 

afetando 14% das crianças em todo o mundo. Contudo, um sinal preocupante é que em Portugal 

há cerca de 600.000 doentes com asma. Calcula-se que afete 11% de crianças com idades 

compreendidas entre os 6 e os 7 anos e 12% dos adolescentes entre os 13 e os 14 anos de idade. 

Por outro lado, realçar que a situação atual a nível mundial devido à crise económica faz com 

que ocorra um aumento de desenvolver DRC. 

De acordo com o critério de vulnerabilidade, torna-se prioritário intervir sobre a asma 

pela sua elevada prevalência, afetando 1 a 18% da população em vários países. Em Portugal as 

DRC têm tendência para o aumento da sua prevalência sendo que são das principais causas de 

morbilidade e mortalidade. Só atuando ao nível da prevenção dos fatores de risco e na adequada 
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adesão ao regime terapêutico será possível contribuir para a minimização de sintomas para o 

surgimento de novas crises. 

Desta forma, o nosso Projeto de Intervenção Comunitária recaiu em fatores de risco e 

adequação e correta adesão ao regime terapêutico demonstrando que a nossa problemática é 

vulnerável. 

A unidade de saúde onde decorreu o estágio já tinha identificado a necessidade de atuar 

junto dos doentes com asma brônquica, uma vez que a patologia em causa é uma prioridade do 

Bilhete de Identidade de Indicadores de Monitorização e Contratualização das UCC. Após a 

realização do diagnóstico de situação e aferido o défice de conhecimentos sobre asma brônquica 

dos adolescentes e dos seus pais (ponto 5.4 deste relatório) Optou-se por intervir junto dos 

nossos participantes através da realização de sessões de educação para a saúde de forma a 

aumentar os conhecimentos dos mesmos. 

Notemos que um adolescente asmático que tenha conhecimento sobre os fatores de risco 

associados ao aparecimento de novas crises de asma brônquica, que realiza os exercícios 

respiratórios de prevenção ao desencadeamento de novas crises e durante a crise de forma 

regular e que tenha um conhecimento sobre a adesão adequada ao regime terapêutico 

procurando assim tomar atitudes assertivas, está procurando uma melhor qualidade de vida. 

A capacitação da pessoa através do ensino, instrução e treino para a autogestão da doença, 

permite que estes giram a doença e aumentem os seus conhecimentos sobre a mesma. Usando 

o processo de capacitação através do sistema de apoio a educação, foi possível ensinar, instruir 

e treinar a nossa população alvo através de sessões de educação para a saúde. Focalizando as 

nossas sessões em assuntos pertinentes tais como: fatores de risco desencadeantes das crises de 

asma brônquica; na importância da realização de exercícios respiratórios a adotar para a 

prevenção e durante as crises de asma brônquica, bem como mostrar a importância de uma 

adequada adesão ao regime terapêutico. 

Neste sentido, a consolidação do conhecimento por parte do adolescente asmático, de 

forma a serem tomadas medidas mais assertivas é de primordial importância. Assim, as sessões 

de educação para a saúde pretendem aumentar os conhecimentos dos adolescentes asmáticos e 

dos seus pais dotando-os de ferramentas que lhes permitam uma melhor aprendizagem, 

ampliando os seus conhecimentos e desenvolvendo competências que permitam melhorar a 

saúde individual bem como melhorar a sua qualidade de vida. 

Prevemos que a pessoa asmática tem a capacidade de autogerir a doença, no entanto, 

necessita de apoio, orientação e instrução por parte do enfermeiro para o desenvolvimento e 

consolidação das suas aprendizagens.  
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Assim, a aposta na prevenção de doenças o adolescente irá certamente ter uma melhoria na 

sua qualidade de vida. A probabilidade destes adolescentes virem a desencadear novas crises 

de asma brônquica, é reduzida. A promoção da saúde não será só responsabilidade exclusiva 

do profissional de saúde, mas sim a todos os intervenientes.  
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7 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE OS OBJETIVOS 

Nesta etapa do planeamento em saúde pretende-se transpor o trabalho realizado 

anteriormente de diagnóstico de saúde e das necessidades detetadas da população alvo escolhida 

em objetivos que possam ser alvo de uma avaliação de resultados com a execução desta 

planificação. Esta etapa é assim essencial uma vez que, com o estabelecimento dos objetivos, 

estamos a conduzir aos resultados desejados na abordagem às necessidades detetadas, de uma 

forma tecnicamente exequível, com o propósito de alterar a evolução ou tendência natural do 

mesmo. 

Considerar-se-á posteriormente que a diferença entre a tendência prevista do problema 

priorizado e os resultados obtidos são ganhos em saúde resultantes da planificação efetuada. A 

definição de objetivos específicos e metas permitirá desenvolver indicadores operacionais e de 

impacto que permitam perceber os resultados obtidos. (Imperatori & Giraldes 1993) 

O presente projeto foi aplicado à população adolescente asmática e seus pais na área de 

abrangência da UCC. A população-alvo tem idade compreendida entre os 10 e os 19 anos.  

O nosso projeto tem como objetivo de resultado:  

✓ Aumentar os conhecimentos sobre asma brônquica, dos adolescentes asmáticos e dos 

seus pais, na área de abrangência de uma UCC do Baixo Alentejo, até ao final de 2021.  

Para atingir objetivo de resultado delineamos como objetivos de processo: 

✓ Aumentar em 20% os conhecimentos dos adolescentes e dos seus pais sobre os fatores 

de risco desencadeantes das crises de asma brônquica. 

✓ Envolver os adolescentes na aprendizagem/treino de exercícios respiratórios a adotar 

para a prevenção das crises de asma brônquica. 

✓ Aumentar em 20% os conhecimentos dos adolescentes e dos seus pais sobre a adequada 

adesão ao regime terapêutico. 

De forma a atingirmos os objetivos propostos delineamos metas e indicadores. As metas 

ou objetivos operacionais são definidos como o nosso resultado desejável das nossas atividades 

e os mesmos traduzem-se em indicadores de atividade. (Imperatori & Giraldes 1993) 

Assim, foram delineados os seguintes objetivos operacionais:  
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Objetivo 1: Aumentar em 20% os conhecimentos dos adolescentes e dos seus pais sobre os 

fatores de risco desencadeantes das crises de asma brônquica. 

Meta: Até agosto de 2021, 50% dos participantes aumentem os seus conhecimentos sobre 

a prevenção das crises de asma brônquica. 

Indicador 1: Que pelo menos 50% dos participantes assistam às sessões de educação para 

a saúde sobre a prevenção das crises de asma brônquica de forma a aumentar os seus 

conhecimentos. 

Formula de calculo:  

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑠𝑎ú𝑑𝑒

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

Indicador 2: Que pelo menos 50% dos participantes respondam corretamente às questões 

sobre a prevenção das crises de asma brônquica. 

Formula de calculo:  

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 à𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡õ𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑚𝑎 𝑏𝑟ô𝑛𝑞𝑢𝑖𝑐𝑎

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

Objetivo 2: Envolver os adolescentes na aprendizagem/treino de exercícios respiratórios a 

adotar para a prevenção das crises de asma brônquica. 

Meta: Até agosto de 2021, 50% dos adolescentes adiram à prática de exercícios 

respiratórios para a prevenção das crises de asma brônquica. 

Indicador: Que pelo menos 50% dos adolescentes pratiquem exercícios respiratórios para 

a prevenção das crises de asma brônquica. 

Formula de calculo:  

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑥 100 
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Objetivo 3: Aumentar em 20% os conhecimentos dos adolescentes e dos seus pais sobre a 

adequada adesão ao regime terapêutico. 

Meta: Até agosto de 2021 50% dos adolescentes e os seus pais adquiram um maior 

conhecimento sobre a adesão ao regime terapêutico na atuação da prevenção das crises de asma 

brônquica. 

Indicador: Que pelo menos 75% dos adolescentes e seus pais tenham sempre consigo a 

medicação para a prevenção e durante as crises de asma brônquica. 

Formula de calculo:  

𝑛. º 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡ê𝑚 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑜 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎çã𝑜 

𝑛. º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑠
 𝑥 100 
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8 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS INTERVENÇÕES  

8.1 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS ESTRATÉGIAS ACIONADAS 
Delineados os objetivos e selecionadas as prioridades do nosso Projeto de Intervenção 

Comunitária foi necessário criar estratégias, de forma a possibilitar a concretização dos mesmos 

e reduzir os problemas de saúde prioritários. A seleção de estratégias é considerada uma das 

etapas fundamentais no planeamento em saúde, esta consiste na escolha do caminho mais 

adequado para a redução dos problemas de saúde prioritários. (Imperatori & Giraldes, 1993) 

Os mesmos autores definem estratégias como “o conjunto coerente de técnicas específicas 

organizadas com o fim de alcançar um determinado objectivo, reduzindo, assim, um ou mais 

problemas de saúde” (Imperatori & Giraldes, 1993, p.87) 

Assim ao serem identificados os problemas e as necessidades prioritárias onde intervir e 

definidos os objetivos e metas a alcançar traçamos as estratégias com a finalidade de diminuir 

e prevenir crises de asma brônquica. 

Foram delineadas as seguintes estratégias de intervenção:  

Envolvimento e motivação para a participação dos profissionais, de forma a melhorar 

e aumentar a qualidade dos cuidados prestados e por conseguinte reduzir as crises 

desencadeantes de asma brônquica bem como reduzir as idas recorrentes ao serviço de urgência. 

Foi realizada uma reunião com a mestranda, a docente orientadora e a enfermeira orientadora 

do estágio. Posteriormente, foram apresentados à equipa da UCC e respetivo coordenador os 

resultados do diagnóstico de situação. 

Estabelecimento de parcerias, o envolvimento e a participação ativa de outros 

profissionais de saúde, nomeadamente a fisioterapeuta, nas sessões de educação para a saúde, 

foi uma mais-valia na criação, desenvolvimento e sustentação do projeto, de forma a permitir 

respostas eficazes às necessidades dos adolescentes e seus pais. Este envolvimento e 

participação é fulcral como estratégia para a prevenção de novas crises de asma brônquica nos 

adolescentes, pois através das competências e participação da fisioterapeuta foi possível o 

desenvolvimento de estratégias dirigidas ao nosso problema. 

Capacitação dos adolescentes e seus pais, de modo que estes possam tomar decisões de 

forma consciente através da participação ativa e dos conhecimentos adquiridos. Neste sentido, 

realizaram-se sessões de educação para a saúde com destaque para os fatores de risco 
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desencadeantes das crises de asma brônquica, higienização da habitação, exercícios 

respiratórios para a prevenção das crises desencadeantes de asma brônquica e inadequada 

adesão ao regime terapêutico para a prevenção das crises de asma brônquica. 

Envolvimento e motivação dos adolescentes com asma brônquica, ao delinear esta 

estratégia pretendemos que os adolescentes através da adesão às sessões de educação para a 

saúde consigam compreenderem quais os problemas que devem valorizam sobre a sua saúde 

com vista a integrá-los e motivá-los para a prevenção das crises desencadeantes de asma 

brônquica. 

8.2 FUNDAMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES 

A implementação do projeto passou por 4 fases de intervenção onde podemos encontrar as 

diferentes etapas da Metodologia do Planeamento em Saúde, são elas, o Diagnóstico, a 

Preparação, a Execução e a Avaliação.  

A fase do diagnóstico da situação corresponde à primeira etapa da Metodologia do 

Planeamento em Saúde. Este exige um conhecimento do problema e das necessidades. 

(Tavares, 1990) 

Esta etapa foi desenvolvida durante o Estágio I, entre 22 de março e 30 de abril de 2021, 

numa UCC da ULSBA. 

As atividades realizadas foram as seguintes: 

• Reunião com a enfermeira orientadora do estágio que na altura exercia funções de 

Coordenadora da UCC, para discussão e apresentação dos objetivos de estágio, ori-

entações e metodologias definidas para a área de especialização de Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública. Foi solicitada autorização à Coordenadora da UCC 

para o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Comunitária. 

• Tratamento das questões éticas junto da comissão de ética da ULSBA, onde foi 

elaborado um pedido de autorização à mesma através de um formulário para sub-

missão de pedido de apreciação, onde consistia em uma fundamentação teórica so-

bre o problema, objetivo do estudo, metodologia a utilizar. (Anexo IV) 

• Elaboração dos consentimentos informados. (Apêndice I) 

• Solicitada via e-mail as devidas autorizações para a aplicação dos dois questioná-

rios utilizados como instrumento de colheita de dados. (Apêndices II e III) 

• Realizado o levantamento da população com asma brônquica inscritos no centro de 

saúde e selecionada a faixa etária correspondente para a realização do diagnóstico. 
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• Primeiro contacto com os adolescentes e seus pais via telefone com o intuito de 

apresentar o trabalho que iria ser desenvolvido e informar sobre as devidas questões 

éticas inerentes ao Diagnóstico de Situação. 

• Aplicação dos instrumentos de colheita de dados via telefone e via e-mail para a 

realização do Diagnóstico de Situação, aos adolescentes e seus pais que constituí-

ram a amostra. 

• Tratamento e análise de dados. Após a aplicação dos questionários, procedeu-se à 

sua análise, seguida da codificação dos mesmos. Para a realização da análise esta-

tística recorreu-se ao programa SPSS versão 27. 

A fase de Preparação e execução foi desenvolvida durante o Estágio final, entre 01 de 

maio e 30 de julho de 2021, numa UCC da ULSBA. 

Uma vez identificados os problemas e as necessidades, apresentados no ponto 5.4 deste 

relatório, procedeu-se ao cumprimento da segunda etapa da Metodologia do Planeamento em 

Saúde com a Determinação de Prioridades. Para tal foi realizado: 

• Reunião com a mestranda, coordenador da UCC, enfermeiros da UCC e fisiotera-

peuta, para consensualização do diagnóstico de situação. Na reunião foram apre-

sentados os resultados do diagnóstico da situação, bem como os problemas e as 

necessidades identificadas. Identificou-se como problema prioritário: défice de co-

nhecimentos sobre asma brônquica. 

 

Seguindo as etapas da Metodologia do Planeamento em Saúde foram Fixados os Objetivos 

(ponto 7 deste relatório) e Selecionadas as Estratégias (ponto 8.1 deste trabalho). 

Posteriormente procedeu-se à Elaboração do Projeto de Intervenção e a Preparação da 

Execução, os quais vieram a culminar com a Execução do Plano definido. 

Nesta etapa do planeamento em saúde pretende-se criar as bases e os termos em que os 

assuntos abordados nas fases anteriores serão executados no terreno e simultaneamente definir 

em detalhe as ações que serão desenvolvidas para que possa haver uma avaliação posterior do 

projeto. (Imperatori & Giraldes, 1992) 

Assim, pretendemos especificamente descrever em detalhe as atividades realizadas que 

foram desenvolvidas, e como estas foram executadas, incluindo os recursos necessários à sua 

execução (Tabela 1), elaboração do cronograma (mencionado no ponto 8.4 deste relatório) de 

forma a calendarizar as ações e permitir um controlo temporal das atividades previstas, o que 

contribuiu posteriormente também para a avaliação. 
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Atividade 1 – Reunião para apresentação dos resultados do diagnóstico de Situação e 

divulgação do Projeto 

Foram realizadas reuniões com a mestranda, coordenador da UCC, enfermeiros da UCC e 

fisioterapeuta presencialmente, os pais e os adolescentes foram contatados via telefone e foram 

apresentados a ambos os resultados do diagnóstico da situação e divulgação do projeto de 

intervenção comunitária. De forma a envolvê-los e motivá-los nesta parceria. Estas reuniões 

permitiram assim perceber os recursos disponíveis e o grau de envolvimento de cada parceiro. 

No contacto telefónico com a população alvo foram abordados aspetos como a importância 

da prevenção de crises desencadeantes de asma brônquica. De forma a envolvê-los e motivá-

los neste projeto. 

Atividade 2 - Elaboração das sessões de educação para a saúde 

Elaboração e preparação de sessões de educação para a saúde em parceria com a 

fisioterapeuta, onde definimos e criamos os grupos de adolescentes e criação de grupos de pais, 

com o objetivo de identificar e elaborar uma lista por faixas etárias referente aos adolescentes, 

(10 aos 13 anos; 14 aos 16 anos e dos 17 aos 19 anos) no que concerne aos pais em grupos dos 

adolescentes e aferimos a disponibilidade para participarem nas sessões educativas. 

Atividade 3 – Elaboração do modelo do plano de sessão de educação para a saúde, 

Modelo de avaliação da sessão.  

Estes documentos foram elaborados com base em modelos já preconizados pela Unidade 

Local de Saúde onde decorreram os estágios. Foi assim adaptado o modelo de plano de Sessão 

de Educação para a Saúde (Apêndice IV) e modelo para os participantes avaliarem as sessões. 

(Apêndices V). 

Atividade 4 – Realizadas as convocatórias para as sessões de educação para a saúde  

Foi realizada uma convocatória, onde informamos a faixa etária a estar presente, o dia e 

hora, via E-mail e é também disponibilizado o link para aceder a sessão via Google Meet 

(Apêndice VII) 

Atividade 5 – Sessão “Asma Brônquica – Adolescentes e seus pais” e Sessão” Exercício 

Físico e Asma” (Apêndice VIII) 

A primeira sessão foi planeada para dia 02 de agosto de 2021. Devido ao contexto de 

pandemia não foi possível realizar a sessão de forma presencial. Foram, entretanto, acionados 

mecanismos para a realização da mesma por via Google Meet o que não se veio a concretizar 



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

74 | P á g i n a  
 

pela dificuldade dos participantes acederem a este meio. A sessão ficou planeada para os dias 

03 e 04 de agosto e a apresentação também ficou disponível para que os enfermeiros da UCC a 

possam usar em outras datas mais oportunas. 

Os conteúdos da sessão incluem informação sobre fatores de risco desencadeantes das 

crises de asma brônquica; fatores de risco existentes na sua habitação desencadeantes das crises 

de asma brônquica; conhecimento sobre uma adequada higiene da habitação de forma a evitar 

crises de asma brônquica; sobre a adequada adesão ao regime terapêutico para a prevenção das 

crises de asma brônquica (Apêndice VIII) 

Nos estudos de Félix (2017) e de Lopes, Delgado & Ferreira (2008) verificou-se um con-

junto de fatores passíveis de serem modificados de forma a proporcionar uma maior qualidade 

de vida aos adolescentes com asma brônquica, surge deste modo uma necessidade de intervir 

junto destes adolescentes e dos seus pais de forma a dotá-los de competências de forma a inter-

virem adequadamente quando são confrontados com fatores de risco desencadeantes de crises 

de asma brônquica e perante a sintomatologia apresentada. 

Perante este contexto, a educação para a saúde é fulcral no processo de capacitação do 

doente e família, assim o profissional de saúde deve intervir junto desta população utilizando 

estratégias que os levem a modificar os seus comportamentos. (Félix, 2017) 

Contudo, podemos afirmar que embora os pais recebam orientações por partes do profis-

sional de saúde, os mesmos não se encontram totalmente dotados de conhecimentos sobre a 

patologia (Roncada et al, 2018). O estudo de (Parente, 2013) corroborando com o acima des-

crito mostra-nos que os pais sentem necessidade de informação no que respeita as causas da 

doença, fatores desencadeantes das crises e medidas de prevenção, tratamento e medicação. 

Esta sessão teve como objetivo aumentar os conhecimentos da população alvo acerca da 

asma brônquica, capacitar para o reconhecimento e forma de agir perante os fatores 

desencadeantes da doença, bem como capacitar para uma autogestão da doença. Também se 

pretende com a sessão dar a conhecer os exercícios respiratórios usados na prevenção de crises 

de asma brônquica. 

A segunda sessão ocorreu no dia 03 de agosto de 2021, nesta sessão contamos com a 

presença de uma adolescente e da sua mãe. 

A terceira sessão prevista para o dia 04 de agosto de 2021 também não foi realizada pelos 

mesmos motivos da primeira sessão agendada.  

Em ambas as sessões contamos com a presença da mestranda, da enfermeira orientadora e 

da fisioterapeuta. As sessões encontravam-se organizadas por via Google Meet, onde 

atempadamente foi dado a conhecer o link de acesso, enviado via e-mail. 
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Atividade 6 – Criação de folheto informativo sobre asma brônquica 

A criação de materiais informativos como o folheto, foi concebido com o intuito de 

envolver e motivar os adolescentes através das sessões educativas e sensibilizá-los para a 

problemática, dando suporte informativo sobre a patologia em questão e distribuindo folhetos 

informativos que possam ter sempre consigo caso surja alguma dúvida. (Apêndice IX) 

Atividade 7 - Avaliação das sessões de educação para a saúde. 

Foi enviado via e-mail após a sessão a documentação para avaliação da sessão bem como 

o questionário de conhecimentos sobre a asma. Para aferir se os participantes adquiriram 

conhecimentos após assistirem as sessões.  

A fase da avaliação, contemplou a avaliação de todo o projeto, nomeadamente a 

preparação, a produção e os resultados do projeto. Estes procedimentos serão referidos no 

capítulo 8 deste relatório. 
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Tabela 1. Atividades planeadas 

Atividades Pessoas 

Envolvidas 

Data Como  Objetivo que 

pretende atingir 

Avaliação 

Reunião com 

equipa 

multidisciplinar 

da UCC de um 

Centro de 

Saúde do Baixo 

Alentejo 

Mestranda 

Coordenador 

da UCC 

Enfermeiros 

da UCC 

Fisioterapeuta 

junho de 

2021 

Apresentação 

oral do projeto 

Discussão do 

projeto 

Dar a conhecer 

o projeto de 

intervenção 

Envolver e 

motivar a equipa 

multidisciplinar 

no projeto 

Realização da 

reunião com a 

equipa 

multidisciplinar 

Taxa de adesão 

da equipa 

multidisciplinar 

à reunião 

Elaboração dos 

materiais de 

apoio às 

sessões de 

educação para a 

saúde 

Mestranda junho e 

julho de 

2021 

Microsoft 

PowerPoint 

Elaborar as 

sessões de 

educação para a 

saúde  

Conclusão das 

sessões de 

educação para a 

saúde  

Elaboração do 

modelo do 

plano de sessão 

de educação 

para a saúde, 

Modelo de 

avaliação da 

sessão. 

Mestranda  junho e 

julho de 

2021 

Microsoft 

Word 

Elaborar os 

modelos, para 

apresentar após 

as sessões 

 

Convocatórias 

para as sessões 

de educação 

para a saúde 

Mestranda julho de 

2021 

Microsoft 

Word 

E-mail 

Dar a conhecer 

as sessões 

educativas 

planeadas 

Taxa de adesão 

dos 

participantes 
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Sessão de 

educação para a 

Saúde sobre 

prevenção das 

crises de asma 

brônquica e a 

importância da 

adequada 

adesão ao 

regime 

terapêutico 

Mestranda 

Adolescentes 

Pais 

agosto de 

2021 

Microsoft 

PowerPoint 

Via Google 

Meet 

Aumentar os 

conhecimentos 

dos 

Adolescentes e 

seus pais acerca 

dos fatores de 

risco 

desencadeantes 

de crises de 

asma brônquica. 

- Aumentar os 

conhecimentos 

acerca dos 

fatores de risco 

existentes na 

habitação e sua 

higienização 

desencadeantes 

de crises de 

asma brônquica 

Aumentar os 

conhecimentos 

dos 

Adolescentes e 

seus pais acerca 

dos benefícios 

da adequada 

adesão ao 

regime 

terapêutico 

Aplicação de 

um questionário 

de satisfação 

Realização das 

sessões 

previstas 

Taxa de adesão 

dos 

participantes 

convidados 

Aplicação de 

um questionário 

de satisfação 

 

Sessão de 

educação para a 

Saúde sobre 

Mestranda 

Fisioterapeuta 

Adolescentes 

agosto de 

2021 

Microsoft 

PowerPoint 

Via Google 

Meet 

Aumentar os 

conhecimentos 

dos 

Adolescentes e 

Aplicação de 

um questionário 

de satisfação 
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exercícios 

respiratórios 

Pais seus pais acerca 

dos benefícios 

dos exercícios 

respiratórios na 

prevenção de 

crises de asma 

brônquica. 

Realização das 

sessões 

previstas 

Taxa de adesão 

dos 

participantes 

convidados 

Criação de 

Panfleto 

Mestranda junho e 

julho de 

2021 

Microsoft 

Publisher 

Informação de 

rápida consulta 

que possam ter 

sempre consigo 

sempre que 

surja alguma 

dúvida  

 

 

Avaliação das 

sessões de 

educação para a 

saúde. 

Mestranda 

Enfermeira 

Orientadora 

agosto de 

2021 

Questionários 

de satisfação 

Avaliar a adesão 

dos 

participantes às 

sessões de 

educação para a 

saúde 

Avaliar o 

feedback dos 

participantes 

acerca das 

sessões de 

educação para a 

saúde 

Ajustar 

conteúdos e 

materiais 

educacionais 

que se 

Reaplicação do 

Questionário de 

conhecimentos 

sobre a asma 
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considerem 

ineficazes. 

Avaliação do 

projeto 

Mestranda De maio a 

dezembro 

de 2021 

Microsoft 

Word 

Elaboração de 

um relatório 

final da 

implementação 

do projeto 

Realizar uma 

apresentação 

publica dos 

resultados 

obtidos no 

âmbito do 

projeto 

Realização de 

um relatório 

Elaboração do 

Relatório de 

estágio 

Mestranda maio a 

novembro 

de 2021 

Microsoft 

Word 

  

Fonte: Elaboração própria 

8.3 RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FÍSICOS  

Para o sucesso de um projeto é preciso determinar os custos necessários para a sua 

execução, sendo este considerado um fator importante para a viabilização do projeto. Assim, 

são necessários a identificação e o cálculo dos recursos humanos, materiais e financeiros de 

modo a atingir as metas fixadas. (Tavares, 1990) Para a concretização deste projeto de 

intervenção comunitária foi realizada uma previsão dos seguintes recursos: (Quadro 20) 
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Quadro 20. Previsão de recursos e custos do projeto 

Recursos Especificação Valor Entidade 
patrocinadora 

Recursos Humanos 3 Enfermeiros; 

1 Fisioterapeuta 

7,95€ x 140 h 

7,95€ x 16 h 

UCC 

Material de apoio Computador 200€ UCC 

Overhead Eletricidade, água, 

telefone e internet 

150€ UCC 

Material de 

consumo 

1 toner para 

impressora 

Folhas A4 

Fotocópias 

Pasta para 

documentação 

Material de escrita 

Panfletos 

60€ 

 

20€ 

50€ 

30€ 

 

180€ 

180€ 

UCC 

Custo total 

 

 2110,20€  

Fonte: Elaboração própria 

8.4 CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Um cronograma permite-nos a visualização das múltiplas tarefas que integram o projeto. 

Neste cronograma encontram-se representados as diferentes fases, nomeadamente a 

preparatória, de execução e de avaliação nos respetivos períodos de tempo. (Imperatori & 

Giraldes, 1993) 

O projeto teve início em maio de 2021 e o seu términus previsto para dezembro de 2021. 

A fase do diagnóstico da situação decorreu entre março de 2021 e abril de 2021, decorreu 

durante o estágio I realizado no 2º semestre do 1º ano do Mestrado em Associação. A fase da 

implementação do projeto aconteceu entre maio e agosto de 2021. 

O cronograma planeado foi cumprido, com as atividades planeadas e realizadas dentro do 

tempo previsto. (Quadro 21) 
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Quadro 21. Cronograma de atividades 

Atividades / Intervenções 
  2021 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Diagnóstico da Situação           
Determinação de Prioridades           
Fixação de Objetivos           
Seleção de Estratégias           
Preparação Operacional           
Reunião com equipa multidisciplinar da UCC           

Preparação e elaboração das sessões de educação para a Saúde           

Elaboração dos materiais de apoio com a criação de panfleto           

Convocatórias para as sessões de educação para a saúde           

Sessão de educação para a Saúde sobre prevenção das crises de 
asma brônquica e a importância da adequada adesão ao regime 
terapêutico 

  
        

Sessão de educação para a Saúde sobre exercícios respiratórios           

Elaboração do panfleto           
Avaliação das sessões de educação para a saúde.           

Avaliação do projeto           

Elaboração do relatório de estágio           
Fonte: Elaboração própria 
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8.5 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO 

Como forma de comunicação e divulgação do Projeto de Intervenção, tendo em conta 

tratar-se de um projeto inserido em uma UCC da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, 

esta foi realizada pelo gabinete de comunicação e marketing da Unidade Local de Saúde 

nomeadamente pela intranet e da sua página on-line com o propósito que a informação e 

apresentação deste Projeto de Intervenção Comunitária chegue através destes meios a outros 

profissionais de saúde de forma a serem parceiros na implementação do mesmo em outras UCC 

da Unidade Local de Saúde. Após a divulgação na página on-line é permitido pela instituição 

que outros meios de comunicação existentes no concelho, nomeadamente através da Rádio Voz 

da Planície, Rádio Pax e pelo Jornal Diário do Alentejo, possam divulgá-lo com o objetivo de 

chegar a informação da realização deste projeto de intervenção comunitária chegue ao maior 

número possível de pessoas de forma a estarem informados dos recursos existentes na 

comunidade referente à patologia em questão. 

Por último de referir a divulgação através de um artigo de investigação que posteriormente 

será proposto a publicação na Revista Ibero-Americana de Saúde e Envelhecimento (RIASE). 

8.6 SEGUIMENTO FOLLOW UP DO PROJETO 

O seguimento “Follow-up” do projeto auxilia os gestores do mesmo no acompanhamento, 

supervisão e implementação das intervenções, ajuda ainda a saber a fase na qual o projeto se 

encontra, tarefas a serem realizadas e data de encerramento tanto das fases quanto do projeto. 

O seguimento do nosso projeto irá ser realizado pelos enfermeiros da UCC de forma a 

motivar a continuação do projeto, não esquecendo os objetivos propostos, assim como o tempo 

para a execução dos mesmos de forma a garantir que as intervenções foram devidamente 

executadas com o objetivo de atingir os resultados esperados. Foi facultado à UCC os contactos 

das famílias, os Instrumentos de colheita de dados utilizados, os diapositivos das sessões de 

educação para a saúde, o Folheto informativo e o Projeto de Intervenção Comunitária. 

O seguimento follow-up foi a forma de acompanhamento que encontramos que nos 

permitirá ajustar a atuação ou redirecioná-la de forma a atingir os objetivos a que nos 

propusemos. 
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9 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE O PROCESSO DE AVALIAÇÃO E 

CONTROLO 

A avaliação do projeto integra a última etapa do planeamento em saúde e tem como 

objetivo melhorar os programas e orientar a distribuição dos recursos a partir das informações 

obtidas pela experiência. Avaliar implica comparar algo com um padrão ou modelo. Esta deve 

focar-se em informações pertinentes, delicadas e fáceis de alcançar, para se compreender a 

eficácia das atividades realizadas. Assim, o planeamento em saúde é um processo contínuo e 

dinâmico, onde todas as etapas estão interligadas. (Imperatori & Giraldes, 1993) 

Assim, no sentido da avaliação deste projeto propomos a replicação do questionário de 

conhecimento sobre a asma brônquica aos adolescentes e pais após a realização das sessões de 

educação para a saúde.  

O projeto “Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais” teve 

atividades programadas desde maio de 2021 até agosto de 2021 como podemos constatar no 

cronograma de atividades, ponto 8.4 deste relatório.  

A realização do Diagnóstico de Situação confirmou a necessidade de uma intervenção 

comunitária junto dos adolescentes e seus pais no que se refere aos conhecimentos sobre a asma 

brônquica. Verificou-se que embora tenham conhecimentos sobre a patologia, estes devem ser 

trabalhados junto das famílias no que se refere principalmente a fatores de risco desencadeantes 

das crises de asma brônquica. O adolescente nesta fase da sua vida acaba por ter 

comportamentos de risco que põem em causa a sua saúde e bem-estar. 

O projeto de intervenção comunitária desenvolvido foi valorizado e aceite pela equipa da 

UCC, como uma mais-valia, dado que o projeto já iniciado nesta área se encontra suspenso 

devido à pandemia SarsCov2 e sendo uma necessidade por parte do BI de contratualização das 

UCC é imperativo a atuação do enfermeiro com especialização na área da Saúde Comunitária 

e de Saúde pública. Assim, após a realização do Diagnóstico da Situação foi possível reconhecer 

a dimensão deste problema junto da população alvo e implementadas ações de enfermagem 

direcionadas para a promoção da saúde e prevenção da qualidade de vida dos adolescentes. 

Também a aceitação dos parceiros no projeto, deu um reconhecimento merecido ao 

trabalho desenvolvido. 
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Após a análise dos resultados obtidos pela avaliação dos indicadores estabelecidos, 

concluímos que nem todos os objetivos foram atingidos em pleno. Este resultado deveu-se a 

várias condicionantes. A primeira condicionante poderá estar relacionada com as limitações 

impostas pela pandemia SarsCov2, pela impossibilidade da realização das atividades de forma 

presencial tendo sido necessário recurso à via Google Meet. Contudo não podemos descurar o 

período temporal em que decorreram estas mesmas atividades, nos meses de junho e julho o 

período escolar com provas globais e exames o que dificultou a disponibilidade dos 

participantes, não descorado ainda o período de férias familiares. Após chamada telefónica para 

o agendamento das mesmas percebeu-se que a primeira quinzena de agosto seria a que teríamos 

mais participantes nas atividades, assim, foram enviadas oficialmente as convocatórias via e-

mail com o respetivo link de acesso às sessões via Google Meet, contudo não houve adesão às 

atividades delineadas. 

Outra condicionante poderá estar relacionada com o grupo selecionado, sendo um grupo 

de adolescentes e quando somos jovens não encaramos a doença como um problema, 

desvalorizando assim os seus fatores desencadeantes de novas crises por exemplo, há uma 

dificuldade na aceitação da doença, que poerá ter a ver com as crenças de cada um que vão 

condicionar a aquisição de conhecimentos sobre a problemática. Assistir a sessões de educação 

para a saúde e perceber os benefícios que a mesma poderá trazer a curto, médio e longo prazo 

para que tal acontecesse seria necessário estarem consciencializados para o que a doença 

representa para eles e no seu dia a dia. Podemos constatar ao longo do projeto de intervenção 

comunitária que a nossa população alvo não manifesta crises frequentemente, esta também 

poderá estar na causa da baixa adesão.  

Perante as limitações atrás descritas assistiram às sessões de educação para a saúde uma 

mãe e uma adolescente onde foram apresentadas as mesmas e posteriormente reavaliados os 

seus conhecimentos e aplicados os questionários de satisfação, tanto ao adolescente como ao 

seu pai e constatou-se que ambos aumentaram os seus conhecimentos sobre a asma brônquica 

e atingiram os objetivos delineados para a sessão. 

Quanto a uma monitorização futura, propomos um ajuste e reformulação na forma como 

abordar os participantes de forma a ambicionar um aumento na adesão às sessões de educação 

para a saúde de forma que se possa trabalhar mais de perto com os mesmos. Os adolescentes 

sendo um grupo vulnerável a vários níveis seriam certamente mais participativos num contexto 

controlado, como a escola por exemplo. Podendo incluir-se este projeto no âmbito da saúde 

escolar e realizar as atividades delineadas em contexto escolar com vista a cativar os 

adolescentes e também os seus colegas que não tenham a patologia de forma a poderem ajudar 
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os mesmos aquando presenciarem uma crise de asma brônquica durante o tempo que se 

encontram na escola. Contudo é imperativo que os pais dos adolescentes também participarem 

nestas atividades. 

DESCRIÇÃO DOS MOMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Como forma de avaliar as sessões de educação para a saúde no final das sessões foram 

apresentados o modelo de avaliação da sessão de educação para a saúde. (Apêndice V) 

Relativamente à sessão realizada os participantes classificaram-na quanto a metodologia 

utilizada, clareza da exposição, domínio dos conteúdos e resposta as necessidades com a 

classificação máxima de 5. (Gráfico 4) No que se refere à avaliação da eficácia da sessão de 

educação para a saúde, os participantes referem terem atingido os objetivos propostos.  

 Após a apresentação da sessão foi reaplicado o questionário de conhecimentos sobre a 

asma, aos dois participantes, o que refletiu o aumento de respostas certas no mesmo, o que 

concluímos que houve aquisição de conhecimentos sobre a doença. 

Gráfico 4: Utilidade da sessão quanto à clareza  

 

Fonte: Elaboração própria 

Contudo o projeto não foi passível de uma avaliação junto dos profissionais de saúde da 

UCC, a mesma será posteriormente realizada pelos mesmos em data oportuna. 

É imperativo atuar junto dos adolescentes com asma, contudo embora o nosso seguimento 

follow up estar definido, atualmente vai ser difícil avançar com o projeto.  
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10 OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Para além do Projeto de Intervenção Comunitária implementado, foi possível participar em 

outras atividades desenvolvidas na UCC. A integração e a participação nestas atividades con-

tribuíram para a aquisição de competências na área da saúde comunitária e de saúde pública, 

uma vez que a experiência profissional da mestranda é em contexto hospitalar.  

Assim, durante os dois estágios, a mestranda teve a oportunidade de integrar e participar 

nas seguintes atividades: 

- Participação na vigilância epidemiológica da doença Coronavírus-19 e tuberculose pul-

monar em articulação com a Unidade de Saúde Pública da área de abrangência. Esta participa-

ção foi apenas de observação, contudo foi possível assistir à realização de inquéritos epidemi-

ológicos e rastreio de contactos, via telefónica, com recurso às plataformas Teams e Tracecovid. 

Foi ainda possível assistir aos briefings realizados diariamente pela equipa. 

- Participação nos cuidados em contexto domiciliário, no que se refere à gestão da doença 

e gestão da saúde. Neste contexto destacam-se os cuidados de proximidade maioritariamente 

com a pessoa idosa e com a pessoa em situação de cuidados paliativos. Muitos dos nossos 

doentes vivem em habitações com condições precárias. 

- Participação no programa de Rendimento Social Inserção. Neste contexto foi possível 

avaliar os processos apresentados pelo Instituto da Segurança Social, I.P. Beja, que necessitam 

de parecer por parte da equipa de enfermagem. 

- Vacinação Covid-19, aos utentes de várias faixas etárias. Nesta atividade a mestranda 

contactou com os utentes via telefone para o agendamento da respetiva vacina, administrou a 

mesma, efetuou registo da mesma nos respetivos sistemas operativos, registou manualmente 

em cartão próprio e realizou os ensinos à pessoa vacinada (sobre os cuidados a ter e vigilância 

após a administração da vacina) de acordo com as normas emitidas pela DGS. 

Devido ao presente contexto não foi possível a mestranda participar nem integrar mais 

programas e projetos presentes na carteira de serviços da UCC. 
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11 ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE AS COMPETÊNCIAS MOBILIZA-

DAS E ADQUIRIDAS 

Neste capítulo do relatório pretende-se apresentar uma análise reflexiva sobre o processo 

de aquisição e mobilização de competências comuns do enfermeiro especialista, bem como das 

competências específicas do enfermeiro especialista na área de Enfermagem Comunitária e de 

Saúde Pública. Será realizada também uma reflexão sobre a aquisição de competências e co-

nhecimentos para a obtenção do grau de mestre. 

Para Benner (2001) a enfermagem está em constante evolução e o enfermeiro ainda se 

encontra pouco preparado para reconhecer e valorizar o seu trabalho. Contudo os enfermeiros 

são profissionais detentores de conhecimentos que “cuja complexidade e responsabilidade do 

papel profissional requer um desenvolvimento contínuo e a longo termo” (p. 201). 

Os cuidados de saúde, e por sua vez os cuidados de Enfermagem, nos dias de hoje tem uma 

maior importância e exigência técnica e científica, sendo deste modo a diferenciação e a espe-

cialização nestes cuidados, uma realidade que abarca a maioria dos profissionais de saúde. (Re-

gulamento 140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019) 

11.1 COMPETÊNCIAS COMUNS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA 

O Título de Especialista considera que, para além das competências específicas para cada 

Especialidade em Enfermagem, os enfermeiros possuam competências comuns, que são exten-

síveis a todos os contextos de prestação de cuidados. 

Assim de acordo com o Regulamento das Competências Comuns do Enfermeiro Especia-

lista, este é definido como: 

“Enfermeiro especialista é aquele a quem se reconhece competência científica, téc-
nica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados nas áreas de es-
pecialidade em enfermagem, e que viu ser-lhe atribuído, (…) o título de Enfermeiro 
Especialista numa das especialidades em enfermagem previstas no artigo 40º do Es-
tatuto da Ordem dos Enfermeiros.” (Regulamento 140/2019 do Diário da República, 
2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p.4744) 

Assim de acordo com o mesmo Regulamento, as competências comuns do Enfermeiro Es-

pecialista são definidas como:  
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“competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independente-
mente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade 
de conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo 
ao exercício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e asses-
soria” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de 
fevereiro de 2019, p. 4745) 

As competências Comuns do Enfermeiro Especialista assentam em quatro domínios, sendo 

estes a “Responsabilidade profissional, ética e legal”; “Melhoria contínua da qualidade”; “Ges-

tão dos cuidados” e o “Desenvolvimento das aprendizagens profissionais” (Regulamento n.º 

140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745) 

Competências do domínio da responsabilidade profissional, ética e legal 

“a) Desenvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, 
agindo de acordo com as normas legais, os princípios éticos e a deontologia profis-
sional; b) Garante práticas de cuidados que respeitem os direitos humanos e as res-
ponsabilidades profissionais.” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da República, 
2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 

No âmbito deste domínio desenvolvemos sempre a nossa prática tendo em conta a postura 

adequada a profissão integrada nos princípios do Código Deontológico dos Enfermeiros, no 

Regulamento para o Exercício Profissional dos Enfermeiros [REPE] e no Estatuto da Ordem 

dos Enfermeiros. Assim foi garantido as práticas de cuidados que respeitassem as responsabi-

lidades profissionais e os direitos humanos. Foi facultado o consentimento informado, livre e 

esclarecido. Foram realizados vários contatos via telefone e por e-mail com os adolescentes e 

os seus pais para que as suas decisões fossem tomadas de forma consciente e informada. Os 

questionários apresentados foram anónimos e de caracter voluntário, salvaguardando a confi-

dencialidade da informação obtida. 

A tomada de decisão foi sempre realizada de acordo com os princípios éticos, deontológi-

cos e legais, a participação no estudo foi livre e esclarecida. O estudo foi aprovado pela Comis-

são de Ética e homologado pelo Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do 

Baixo Alentejo  

Competência do domínio da melhoria contínua da qualidade 

“a) Garante um papel dinamizador no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégi-

cas institucionais na área da governação clínica; 

b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria 

contínua; 
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c) Garante um ambiente terapêutico e seguro.” (Regulamento n.º 140/2019 do Diário da 

República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 

No domínio da melhoria contínua da qualidade, foi um domínio que desenvolvemos ao longo de 

todo este percurso. O presente projeto de intervenção comunitária surgiu por a problemática em causa 

necessitar de uma intervenção junto da população, esta problemática está patente no Bilhete de Iden-

tidade de Indicadores de Monitorização e Contratualização das UCC e no plano de ação de 2019 

da UCC de Beja, assim o diagnóstico da situação foi delineado para sua atuação junto dos ado-

lescentes asmáticos e dos seus pais. Consideramos assim que o projeto contribuiu para a melhor 

qualidade de vida destas famílias.  

Para o desenvolvimento e implementação do projeto de intervenção comunitária foi neces-

sário recorrer a várias referências bibliográficas de forma a fundamentar teoricamente a nossa 

atuação, de forma a procurar uma contribuição para a melhoria continua de cuidados por parte 

dos enfermeiros de forma a potenciar mais e melhores ganhos em saúde para os adolescentes e 

seus pais e num futuro abranger toda a população com esta patologia. 

No decorrer da realização dos estágios houve ainda a realização de uma reunião com a 

equipa de enfermagem da UCC, onde foi apresentado o projeto e discutido o projeto em ques-

tão. 

Competência no domínio da gestão dos cuidados 

“a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua equipa e a arti-
culação na equipa de saúde; b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações 
e ao contexto visando a otimização da qualidade dos cuidados.” (Regulamento n.º 
140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 

A gestão dos cuidados em enfermagem foi realizada tendo em conta a equipa multidisci-

plinar. Desta forma, a resposta com outros elementos da equipa multidisciplinar foi articulada 

sempre que foi necessário. Neste domínio assumimos embora sob supervisão um papel proativo 

e de liderança na realização do presente projeto de intervenção comunitária. Para a implemen-

tação do projeto foi necessário a elaboração de instrumentos de trabalho tais como sessões de 

educação para a saúde e a realização de um panfleto. A implementação do projeto foi ajustada 

as necessidades de saúde identificadas procurando assim contribuir para uma melhoria nos cui-

dados de saúde. Neste domínio a estudante acompanhou a Srª Enfermeira coordenadora da 

UCC, especialista em enfermagem Comunitária e de saúde pública, tendo a oportunidade de 

observar as funções por ela realizadas.  

Competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens profissionais 

“a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade;  
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b) Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica.” (Regulamento n.º 

140/2019 do Diário da República, 2.ª série - N.º 26 - 6 de fevereiro de 2019, p. 4745). 

O último domínio das competências de enfermeiro especialista reflete as razões pelas quais 

ingressamos nesta caminhada, razões essas assentes na ótica do desenvolvimento de aprendi-

zagens profissionais no domínio da Saúde Comunitária e de Saúde Pública, dando deste modo 

resposta aos problemas de saúde da nossa comunidade nos seus diferentes contextos de atuação, 

com base na assertividade e no autoconhecimento focando-nos assim na melhoria dos cuidados 

de saúde procurando uma intervenção comunitária baseada na evidencia cientifica mais recente. 

Ao longo da elaboração e implementação do projeto de intervenção comunitária houve sempre 

a necessidade de desenvolver esta competência enquanto profissional de saúde como a nível 

pessoal de forma a dar respostas úteis a nossa população. 

11.2 COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS DO ENFERMEIRO ESPECIALISTA NA 

ÁREA DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA E DE SAÚDE PUBLICA 

De acordo com o Regulamento de Competências Especificas na área de Enfermagem de 

Saúde comunitária e de saúde Pública, este integra em conjunto com o perfil das competências 

comuns do enfermeiro especialista. (Regulamento n.º 428/2018 do Diário da República, 2.ª sé-

rie - N.º 135 de 16 de julho de 2018) 

a) “Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 
estado de saúde de uma comunidade; b) Contribui para o processo de capacitação de 
grupos e comunidades; c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito 
comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde. d) Realiza 
e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico.” (Regulamento 
n.º 428/2018 do Diário da República, 2.ª série - N.º 135 de 16 de julho de 2018, p. 
19354) 

a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 

estado de saúde de uma comunidade 

Esta competência foi alcançada na sua globalidade com a realização do projeto de inter-

venção “Conhecimentos sobre a asma brônquicas – adolescentes e seus pais” implementado 

após a realização do diagnóstico da situação realizando durante o estágio I onde nos foi possível 

identificar os problemas de saúde e quais as suas necessidades, posteriormente foram definidas 

prioridades com base nos problemas identificados no nosso diagnóstico de situação, posterior-

mente foram formulados e fixados objetivo que levaram a seleção de estratégias para dar res-

posta aos objetivos propostos, posto isto foi assim elaborado o projeto de intervenção onde foi 
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possível colocar em prática as estratégias delineadas , bem como planear e executar o projeto 

de intervenção comunitário e avaliá-lo. 

b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades 

O processo de capacitação de grupos e comunidades empodera as populações com finali-

dade dar ao individuo a capacidade de se auto-responsabilizar no controlo da sua própria saúde. 

Foi desta forma elaborado o projeto de intervenção comunitária de forma a dar resposta as 

necessidades da população alvo através da realização de sessões de educação para a saúde bem 

como um panfleto de forma haver um maior conhecimento por parte da população alvo sobre a 

doença em causa, bem como fatores de risco desencadeantes da patologia e o que poderia ser 

feito para minimizar os sinais e sintomas no domicílio de forma a evitar recorrentes idas ao 

serviço de urgência. 

c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na conse-

cução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde 

Consideramos que a elaboração do presente projeto contribuiu para a aquisição desta com-

petência na medida que permitiu uma atuação com base nos Indicadores de Monitorização e 

Contratualização das UCC e no plano de ação de 2019 da UCC, foi também necessário recorrer 

à evidência científica encontrada na OMS, SSP, Fundação Europeia do Pulmão, Norma 

006/2018 - Monitorização e Tratamento para o controlo da asma na criança, no adolescente e 

no adulto (DGS, 2018) que demonstram a necessidade de uma intervenção ao nível das doenças 

respiratórias, com incidência sobre a asma mediante uma visão abrangente de forma a permitir 

a compreensão da problemática a nível global e nacional. 

d) Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico 

Para que fosse possível dar resposta a esta competência foram usados instrumento de co-

lheita de dados sociodemográficos e aplicado o questionário de conhecimento sobre a asma de 

forma a identificar as lacunas sentidas pela população alvo, nesse contexto foram usados os 

dados recolhidos e analisados estatisticamente e realizada a sua interpretação e avaliada a pro-

blemática na área geográfica de intervenção da UCC. 

A participação nas atividades relacionadas com a vacinação Covid-19, também contribuiu 

para a aquisição desta competência uma vez que permitiu uma compreensão da organização e 

estruturação desta área de intervenção. 

A possibilidade de passar uns dias pelo serviço de saúde pública embora só de observação 

foi possível perceber toda a dinâmica que é realizada neste serviço não só no contexto da atual 
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pandemia, mas também em outras atuações epidemiológicas tais como no contexto da Tuber-

culose Pulmonar. Foram  

Perante ao exposto consideramos terem sido mobilizadas as competências intrínsecas ao 

processo de especialização na área de em enfermagem comunitária e de saúde pública, permi-

tindo a estudante um crescimento pessoal e profissional bem diferente daquela que tem vindo 

a ser a sua área de intervenção enquanto profissional de saúde.  

 

11.3 COMPETÊNCIAS DO GRAU DE MESTRE 

No Decreto-Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro artigo 15º está patente o regime jurídico 

para a obtenção dos graus académicos, entre outros estacamos o grau de Mestre. O grau de 

Mestre é concedido aos que demostrem as seguintes competências: 

“a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) Susten-
tando -se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e apro-
funde; ii) Permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações origi-
nais, em muitos casos em contexto de investigação; b) Saber aplicar os seus conhe-
cimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em situa-
ções novas e não familiares, em contextos alargados e multidisciplinares, ainda que 
relacionados com a sua área de estudo; c) Capacidade para integrar conhecimentos, 
lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações 
de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e 
responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os 
condicionem; d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os conhecimentos 
e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialistas, de uma 
forma clara e sem ambiguidades; e) Competências que lhes permitam uma aprendi-
zagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autó-
nomo.” (Decreto-Lei n.º 63/2016 do Diário da República, 1.ª série - N.º 176 - 13 de 
setembro de 2016, p. 3174) 

Tendo em conta supracitado e analisando as atividades desenvolvidas ao longo de todo o 

percurso teórico-prático, desenvolvemos e aprofundamos conhecimentos através da realização 

dos trabalhos académicos.  

Assim, consideramos a realização do projeto de intervenção comunitária com recurso à 

Metodologia do Planeamento em Saúde contemplando o recurso à evidencia científica e o mais 

atual possível, comprovam que o estudante é detentor de conhecimentos e capacidades para a 

compreensão de um novo contexto, conseguindo desta forma atuar nos diferentes contextos e 

resolução de problemas identificados centrados na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde 

Pública. 
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Foi elaborado um artigo de investigação baseado no diagnóstico da situação que possibili-

tou a aplicação e assimilação de novos conhecimentos obtidos através do processo de investi-

gação científica que desta forma sustentou a intervenção baseada na evidencia científica. 

(Apêndice X) 

A elaboração do presente relatório, também permitiu conduzir os conhecimentos desenvol-

vidos e adquiridos ao longo de todo este processo de aprendizagem.  

Assim consideramos ter adquirido as competências necessárias para a obtenção do grau de 

Mestre e de Enfermeiro Especialista na área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública. 
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CONCLUSÃO 

Com a realização do presente relatório, baseado na mais recente literatura científica e nos 

dados epidemiológicos permitiu-nos constatar a importância de atuar junto dos indivíduos com 

patologia de asma brônquica. A DGS tem publicadas normas nesta área, assim é prioritário a 

realização e desenvolvimento de intervenções para a prevenção da crise de asma bem como a 

necessidade de ensinar, instruir e treinar os adolescentes e seus pais sobre a asma brônquica. O 

envolvimento entre enfermeiro e utente/comunidade requer trabalho, atenção e conhecimento, 

para que resulte numa relação de confiança. 

Foi realizado um diagnóstico de saúde, para elaboração do mesmo é importante a perceção 

do contexto social, a perspetiva dos indivíduos, comunidades e organizações. Neste sentido, a 

fase de diagnóstico ajudou os planeadores a identificar e analisar o ambiente social e aperceção 

da comunidade e dos intervenientes-chave das organizações. Permite ainda atuar através de 

programas de intervenção, indo ao encontro das necessidades e promoção da saúde. Assim é 

importante o enfermeiro conhecer os recursos da comunidade de forma a estabelecer parcerias. 

(Loureiro & Miranda 2010) 

De forma a dar resposta às necessidades identificadas, foi seguida a Metodologia de Pla-

neamento em Saúde segundo os autores Imperatori e Giraldes, 1993, com o intuito de garantir 

um contributo para o aumento de conhecimentos sobre a asma brônquica, sendo este conside-

rado um problema prioritário, de forma a obter ganhos em saúde. 

No que respeita aos conhecimentos sobre asma brônquica na sua globalidade, não existe 

diferença estatisticamente significativa entre os adolescentes e os seus pais. 

Verificamos que existe um défice de conhecimentos tanto da parte dos adolescentes como 

dos seus pais em diferentes áreas, tais como conceitos de alergénio, questões monitorização da 

doença, evolução, atitude perante a crise, doença vírica, clima, exercício e técnica inalatória, 

conceito de alergénio e mecanismo de ação do broncodilatador), razão pela qual é imperativo 

atuar junto dos mesmos, por forma a aumentar os seus conhecimentos e capacidades para 

atuarem eficaz e precocemente perante os sinais, sintomas e fatores de risco desencadeantes das 

crises de asma brônquica, sensibilizando-os para uma autogestão da sua doença. 

É importante a apresentação e discussão destes resultados junto da equipa multidisciplinar 

de forma a definir estratégias de aproximação das pessoas com esta patologia e promover a 
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articulação entre as unidades de cuidados na comunidade, através dos projetos de saúde escolar, 

unidades de cuidados de saúde personalizados e cuidados hospitalares. 

As aplicações dos questionários utilizados neste estudo fornecem indícios importantes para 

a planificação das sessões de educação em saúde a realizar futuramente. 

A realização do presente Relatório permitiu-nos consolidar e colocar em prática as 

aprendizagens desenvolvidas durante a teoria no que respeita às competências especificas de 

enfermeiro especialista e enquanto enfermeiro especialista na área de enfermagem comunitária 

e de saúde publica, no que se refere à Metodologia do Planeamento em Saúde. 

A elaboração do projeto de intervenção comunitária subordinado ao tema asma brônquica 

foi igualmente importante uma vez que vai de encontro ao Bilhete de Identidade de Indicadores 

de Monitorização e Contratualização das UCC, Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SSP), Fundação Europeia do Pulmão e Direção Geral 

de Saúde (DGS) que demonstram a necessidade de uma intervenção ao nível das doenças 

respiratórias, com incidência sobre a asma brônquica. 

Assim, de acordo com o objetivo geral delineado para o presente relatório, consideramos 

ter sido atingido, uma vez que nos foi possível evidenciar a aquisição, consolidação e desen-

volvimento das aprendizagens para a obtenção de competências do Enfermeiro Especialista na 

área de Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e o grau de Mestre. 

No que se refere aos objetivos específicos propostos consideramos a consolidação da ca-

pacidade de reflexão com base na evidencia mais científica demonstrando a capacidade de im-

plementação do projeto de intervenção comunitária seguindo metodicamente as etapas do Pla-

neamento em Saúde o que nos conduziu a uma satisfação e concretização pessoal e profissional.  

As limitações do nosso estudo prendem-se essencialmente com o tamanho reduzido da 

amostra, o acesso à população, pois perante a pandemia que atravessamos não nos foi possível 

a aplicação do instrumento de colheita de dados presencialmente, o que dificultou a resposta 

aos mesmos e por sua vez foi um dos aspetos que comprometeu as atividades planeadas.  

Outra das limitações do projeto de intervenção comunitária está relacionado com a baixa 

adesão de resposta aos questionários. Contudo, os questionários ao serem aplicados telefonica-

mente deu para perceber a necessidade que estes pais sentem em falar sobre a patologia dos 

seus filhos, uma vez que a mesma afeta todo o agregado familiar. 

Sugere-se que em estudos futuros os pais e os adolescentes sejam entrevistados pessoal-

mente por forma a incrementar o interesse dos mesmos, o que neste estudo não foi possível 

devido às limitações impostas pelas circunstâncias atípicas que atravessamos. 
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Em suma, consideramos que as competências adquiridas e desenvolvidas ao longo de todo 

este processo contribuíram para o desenvolvimento do autoconhecimento e da melhoria na 

prestação de cuidados 
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Anexo I - Questionário de conhecimentos sobre a asma 
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Fonte: Questionário de conhecimento sobre a asma (AKQ) – Asthma Knowledge Questionnaire, foi desenvolvido 

por Ho. e colegas (2003). No presente estudo foi utilizada a versão traduzida e adaptada para a popula-

ção portuguesa por Lopes, Delgado e Ferreira (2004). 

  



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

106 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Questionário dos dados sociodemográficos aos pais 
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A preencher pelos Pais 
Questionário N.º ________ 

Data ____/____/____ 

        
Leia atentamente as questões que se seguem e coloque um X no quadrado que melhor  
 exprime a sua opinião.       
        
I - Perfil Sociodemográfico:       
1. Dados pessoais:        
Sexo: Feminino    Masculino     
        
2.Idade:______      
        
Habilitações Literárias:       
3. Nível de Formação:        

1º Ciclo    2º Ciclo    3º Ciclo   

Secundário    Licenciatura    Mestrado   

Doutoramento     Outros      
        
Situação Profissional:        
4. Encontra-se na situação de desempregado?     

Sim    Não      
        
5. Encontra-se na situação de ativo?      

Sim    Não      
        
        
II - Perfil Clínico:        
6. A casa onde habita tem janelas nos quartos?     

Sim    Não      
        
7. A casa onde habita tem animais domésticos dentro de casa?    

Sim    Não      
        
8. A casa onde habita tem 
aquecimento?      

Sim    Não      
        
9. A casa onde habita tem aquecimento Central?     

Sim    Não      
        
10. A casa onde habita tem Aquecimento por lareira?     

Sim    Não      
        
11. A casa onde habita tem aquecimento elétrico?     

Sim    Não      
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12. A casa onde habita tem humidade (bolor) nas paredes e chão?    
Sim    Não      

        
13. A casa onde habita tem árvores em redor?     

Sim    Não      
        
14. O seu filho(a) previne as crises de asma, com a prática de exercícios físicos?  

Sim    Não      
        
15. Para prevenir as crises de asma do seu filho(a) muda e vigia as roupas da cama 1 vez por semana? 

Sim    Não      
        
16. Para prevenir as crises de asma do seu filho(a) utiliza aspirador na limpeza da casa?  

Sim    Não      
        
17. Para prevenir as crises de asma do seu filho(a) utiliza os acaricidas (produtos anti-ácaros)? 

Sim    Não      
        
18. Tem sempre em casa a medicação para prevenir as crises de asma do seu filho(a)?  

Sim    Não      
        
19. A medicação para o tratamento da asma do seu filho(a) épreventiva?   

Sim    Não      
        
20. A medicação para o tratamento da asma do seu filho(a)é só nas crises de asma (SOS)? 

Sim    Não      
        
21- O seu filho(a) cumpre a medicação prescrita pela médica(o), isto é, toma os medicamentos 

 corretamente ("direito")?       
Sim    Não      

        
        
        
        

Obrigada pela colaboração 

Fonte: Félix, ML. (2017). O adolescente com asma brônquica e pais: avaliação de conhecimentos contributos para 

a melhoria da gestão dos cuidados de saúde. [Tese de mestrado, Universidade de Viana do Castelo]. 

Repositório do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. http://repositorio.ipvc.pt/bi-

tstream/20.500.11960/1982/1/Lourdes_Felix.pdf  
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Anexo III -Questionário dos dados sociodemográficos aos adolescentes 
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A preencher pelos Adolescente 
Questionário N.º ________  
Data ____/____/____  

         
Leia atentamente as questões que se seguem e coloque um X no quadrado que melhor   
 exprime a sua opinião.        
         
I - Perfil Sociodemográfico:        
1. Dados pessoais:         
Sexo: Feminino    Masculino      
         
2.Idade:______       
         
3. Nasceste prematuro:        

Sim    Não       
         
Habilitações Literárias:        
4. Nível de Formação:         

1º Ciclo    2º Ciclo    3º Ciclo    
Secundário    Licenciatura    Mestrado    

Doutoramento     Outros       
         
         
II - Perfil Clínico:         
Caracteriza o teu dia-a-dia em relação aos seguintes aspetos:     
         
5. Que medicação utilizas para tratar a tua doença asma?      

Preventiva    Só nas crises       
         
6. O teu quarto tem janelas?        

Sim    Não       
         
7. O teu quarto tem temperatura do ar entre 18-20ºC?      

Sim    Não       
         
8. As paredes e o chão estão sem humidade (bolor)?      

Sim    Não       
         
9. No teu quarto existem cortinados com muito tecido e pregas?     

Sim    Não       
         
10. A decoração do teu quarto tem mais de 3 tapetes?      

Sim    Não       
         
11. Na tua cama usas cobertores de pelo?       

Sim    Não       
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12. o pavimento do chão do teu quarto tem alcatifa?      

Sim    Não       
         
         
13. Utilizas aspirador para limpar a casa?       

Sim    Não       
         
14. A limpeza diária do teu quarto é realizada é realizada com vassoura?    

Sim    Não       
         
15. Os teus animais domésticos vivem dentro de casa?      

Sim    Não       
         
16. Praticas estilos de vida saudável?       

Sim    Não       
         
17. Tens hábito de fazer exercícios respiratórios?      

Sim    Não       
         
18. Fazes Vacinas preventivas?        

Sim    Não       
         
19. Tens sempre os medicamentos de urgência para a asma, disponíveis em casa?   

Sim    Não       
         
20. No ano de 2020, tiveste dias de internamento por crise de asma?    

Sim    Não       
         
21. No ano de 2020, tiveste necessidade de recorrer ao serviço de urgência por crise de asma?  

Sim    Não       
         
22. Diz o numero de vezes que foste ao serviço de urgência no ano 2020 por crises de asma?  

         
_______________________________________________________________    
         

Obrigada pela colaboração  

Fonte: Félix, ML. (2017). O adolescente com asma brônquica e pais: avaliação de conhecimentos contributos para 

a melhoria da gestão dos cuidados de saúde. [Tese de mestrado, Universidade de Viana do Castelo]. 

Repositório do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. http://repositorio.ipvc.pt/bi-

tstream/20.500.11960/1982/1/Lourdes_Felix.pdf  
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Anexo IV – Pedido de autorização à comissão de Ética da ULSBA e res-

petiva autorização do conselho de administração e parecer da comissão 

ética 
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ANEXO 1 - FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO 
DE PEDIDOS DE APRECIAÇÃO À COMISSÃO DE 
ÉTICA RELATIVOS A ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO 

PR.344.0 

Todos os campos abaixo devem ser preenchidos eletronicamente .  Se porventura o i tem não 

se adequar ao estudo em causa,  escreva “não se apl ic a” .  Pode remeter  para anexo nos i tens 

em que ta l  se ja  per t inen te.  

 

Título do Projeto :  Asma – Os adolescentes e seus Pais /cu idadores  

 

Identi f icação do(s)  Proponente(s)  

Nome(s) :  Sí lv ia  de Jesus Nabinho Duarte  

 

F i l iação Inst i tuc ional :  Es tudante do 4º Mestrado em Enfermagem na á rea  de Espec ia l ização em 

Enfermagem de Saúde Comuni tár ia  e  de Saúde Públ ica do Inst i tu to  Pol i técn ico de Beja  

Enfermeira a  exercer  funções na Unidade Local  de Saúde do Baixo Alente jo  – Serv iço Medic ina 

2 

 

Anexar resumo do Curr i cu lum Vi tae  (máximo 1 página A4)  

 

Investigador responsável /orientador:  Professora Douto ra Ermel inda Caldei ra  

 

Just i f icação:  

A asma é uma doença respi ra tór ia  que causa in f lamação nas v ias aéreas,  provocando edema das 

v ias aéreas que  por  sua  vez  d iminui  a  passagem do  a r  para os  pulmões.  (Organização  Mundia l  

de Saúde [OMS],  2020).  

Os fa tores de r isco que  in f luenc iam o  desenvolv imento da asma são a predispos ição genét ica 

bem como a expos ição ambienta l  a  substânc ias e par t ícu las ina ladas ,  provocando desta forma 

reações a lérg icas ou i r r i tação das v ias aéreas,  como: a lérgenos in te rnos (como ácaros da poei ra 

domést ica em roupas  de cama, carpetes e móveis  estofados;  po lu ição e p ê los  de animais) ;  

a lérgenos externos (como pólen e bo lores )  e  i r r i tant es químicos como o fumo do tabaco e a 

po lu ição do ar .  (OMS, 2020).  
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A Asma é uma das pr inc ipa is  doenças não t ransmissíve is  mais  comum entre as cr ianças.  Esta  

caracter iza-se sobretudo pelos seus s in tomas , nomeadamente d i f icu ldade respi ra tór ia ,  p ie i ra ,  

tosse,  cansaço e sensação de p ressão do tórax .  Estes s in tomas var iam quanto à sua grav idade 

e f requênc ia de doente para doente ,  p io rando durante a at iv idade f ís ica ou à no i te ,  p rovocando 

ass im cansaço d iurno e déf ice de rendimento na  at iv idade escolar  e  prof iss i onal .  (OMS,  2020).  

A OMS est imou que em 2016 mais  de 339 mi lhões de pessoas v i r iam a sofrer  de asma. (OMS,  

2020).   

Em Portugal  há cerca  de 600 mi l  doentes  com asma.  Calcu la-se  que  a fete cerca  de 11% das 

cr ianças com idades compreendidas entre os 6 e os 7 anos;  12% entre os 13 e os 14 anos e 5% 

dos adul tos  entre os 20  e os 44 anos (Soc iedade Portuguesa de  Pneumologia [SPP],  2017)  

A Fundação Europeia do Pulmão  [ELF] ,  (2020)  c i ta  que  sens ive lmente um terço  da populaç ão 

desenvolverá asma em alguma a l tura da sua v ida ,  nomeadamente entre os 5 anos de idade e os 

80 anos,  sendo a sua maior ia  antes dos 20 anos ,  contudo é provável  que  in ic ie  na in fânc ia.   

A adolescênc ia  é uma fase essenc ia l  para o  desenvolv imento e para a  fo rmação da ident idade e 

independência.   Esta fase  é a inda mais  importante para os adolescentes  asmát icos  pois  as 

exper iênc ias  desenvolv idas na  adolescênc ia  pers is t i rão na  sua v ida adul ta .  (Evans -Agnew, R. ,  

2015)  

A Organização Mundia l  de Saúde (OMS)  cons ide ra o per íodo da adolescênc ia nos su je i tos  com 

idades compreendidas entre os 10 e os 19  anos de idade.  (Di reção-Gera l  da Saúde [DGS],  

2013).   

Perante estes dados,  torna -se impresc indíve l  a tuar  junto desta população  para que 

precocemente se min imize os fa tores de r isco e por  sua vez se min imize s in tomas para o 

surg imento de novas cr i ses,  e  se contr ibua para  uma adesão adequada ao reg ime terapêut ico.  

É desta forma pr ior i tá r io  uma aval iação de conhecimento sobre a pato log ia em causa,  tanto por  

par te  dos adolescentes como dos seus pais ,  in terv indo de forma a  min imizá - la /  t ra tá- la  de um 

modo adequado.  

Espec i f icamente aos cu idados prestados na comunidade  está patente  no  Bi lhete de Ident idade 

de Ind icadores de Moni tor ização e Cont ratua l ização  das Unidades de Cu idados na Comunidade 

(UCC) que ,  esta problemát ica necess i ta  de uma in tervenção por  forma a  aumentar  a  adesão ao  

reg ime terapêut ico e  ev i tar  idas à urgênc ia por  descontro lo  s in tomát ico.  Neste momento não 

ex is te  nenhum pro jeto de in tervenção na UCC di rec iona do para esta  problemát ica.  

A este respei to  a D i reção Gera l  de Saúde (DGS)  emi te a norma 006/2018 – Moni tor ização e 

Tratamento para  o contro lo  da asma na cr iança,  no adolescente e no adu l to ,  onde podemos 

encontrar  as medidas necessár ias para in terv i r  n o contro lo  da cr ise de  asma,  no contro lo  da 

pessoa com asma, que deve ser  cont ínuo em todos os grupos etár ios  e fases da doença,  

devendo ser  aval iado e reg is tado no processo c l ín ico do utente.  (DGS, 2018)  



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

115 | P á g i n a  
 

Na Unidade Local  de Saúde no ano de 2020 recorreram ao s erv iço de urgênc ia pediát r ica 97 

cr ianças e adolescentes com s in tomato log ia at iva sendo que 4 necess i ta ram de in ternamento  no 

serv iço de Pediat r ia .  (Gabinete de estat ís t ica da  ULS)  

Apesar da asma não ter  cura o doente pode desfrutar  de uma boa qual idade de  v ida quando esta 

est iver  bem contro lada e  com o t ra tamento adequado,  não descurando a importânc ia de ev i tar  os  

seus fa tores de r isco.  (OMS, 2020).  

É ass im impresc indíve l  que os prof iss ionais  de saúde garantam um elevado níve l  de 

conhec imentos,  quer dos adolescentes,  quer  dos pais ,  como ponto de  par t ida  para  dec isões 

autónomas e consc ientes no âmbi to  da gestão da asma brônquica.  

Perante o exposto  pretendo e laborar  um pro jeto de in tervenção d i rec ionado aos adolescentes 

com asma e seus pais /cu idadores.  

Tenho ass im como f ina l idade deste t rabalho  aval iar  os conhec imentos dos adolescentes e pa is  

sobre asma e o seu desenvolv imento e,  poster io rmente,  desenvolver  um pro jeto de in te rvenção 

ao contexto.  

 

Objet ivos do Estudo:  

OBJECTIVO GERAL  

Aumentar  os conhec imentos sobre asma brônquica,  dos adolescentes asmát icos e dos pais ,  na 

área de abrangência da UCC até ao f ina l  de 2021 .  

 

Data prevista  de início dos trabalhos:   /   /  2021 

 

Data prevista  de f im dos trabalhos:  20  /  08 /2021 

 

Metodologia  

Tipo de Estudo:  

Descr i t ivo e exploratór io  

 

População e Amostra / In formantes :  

Adolescentes na fa ixa etár ia  entre os 10 anos aos 19 anos numa amostra  de 81 adolescentes  
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Cr i tér ios  de  Inc lusão/Exc lusão :  

Foram cr i tér ios  de  inc lusão:  

-  Ter  ent re 10 aos 19  anos de idade  

-  Ter  d iagnóst ico de Asma Brônquica  

 

 

Locais  onde Decorre  a Invest igação :  

Unidade de Cuidados na  Comunidade  

Domicí l io  do adolescente e pa is  (env iado os quest ionár ios por  car ta  ou e -mai l )  

 

 

Ins t rumento(s)  de  Colhei ta  de Dados ( juntar  exemplo,  no formato,  que va i  ser  u t i l izado) :  

-  Quest ionár io  de conhec imento sobre a asma (AKQ) -  Asthma Knowledge Quest ionnai re  

(Anexo I )  

-  Quest ionár io  dos dados soc iodemográf icos  (a preencher pe los adolescentes e pe los pais)  

(Anexo I I )  

 

 

Garant ia  de Conf idenc ia l idade :  

Será apresen tado aos su je i tos  que acei tem part i c ipar  o  consent imento l i v re e esc larec ido e 

dev idamente preenchido  em dupl icado e será expl icado que toda a in formação re lac ionada 

com os su je i tos  será anónima,  sendo sa lvaguardada  a conf idenc ia l idade da in formação 

obt ida.   

 

 

Como é  garant ida a  vo luntar iedade e au tonomias dos par t ic ipantes  ( junta r  exemplos  do 

documento para in formação e obtenção do consent imento) :  
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A part ic ipação no estudo é l iv re e esc larec ida.  Esta garant ia  está descr i ta  no termo de  

consent imento in formado.  

 

 

Há prev isão de danos para os sujei tos  da investigação?  

Não.  Os su je i tos  da invest igação podem abandonar o estudo durante o per íodo de 

invest igação.  

 

 

 

Há prev isão de benefíc ios para os sujei tos da  investigação?  

Sim,  pretende-se que a invest igação t raga benef íc ios:  

-  No conhecimento sobre os  fa tores de r isco predominantes face ao desenvolv imento da 

asma;  -  -  No conhecimento  na área de  prevenção de cr ises  ev i tando recorrentes idas ao 

serv iço de urgênc ia e por  sua vez ev i tar  in te rnamentos  

-  Capaci tação dos pais  na admin is t ração adequada da medicação.  

 

 

 

Custos de part ic ipação para os sujei tos da investigação e possível  compensação :  

Não há custos de par t ic ipação para os su je i tos  de invest igação.  

 

 

 

ANEXAR 

1.  Folha de Consentimento Informado  que  deve conter ,  para a lém de ou tros ju lgados 

per t inentes,  os seguintes e lementos:   

•  Ident i f icação do invest igador;   

•  Ident i f icação do estudo;  

•  Objet ivos do estudo;  
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•  In formações re levantes;  

•  Caráter  vo luntár io  da  par t ic ipação e poss ib i l idade de des is tênc ia a qualquer 

momento do estudo;  

•  Conf idenc ia l idade das respostas  

2.  Instrumento(s)  de Colheita de Dados  
3.  Proje to de Investigação (máximo 20 páginas)  

4.  Curriculum Vitae do(s)  Proponente(s)  (máximo 1 página por  cada)  

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

Eu, abaixo ass inado,  na  qual idade de invest igador responsável ,  dec laro por  minha honra que  as  

in formações prestadas  são verdadei ras e  que em todo  o p rocesso de inv est igação  serão 

respei tados os d i re i tos  humanos e as recomendações constantes nos documentos nac ionais  e 

in ternac ionais  re la t ivos à invest igação.  

 

Data:  

 

O Proponente:  

____________________________________________ 

(Ass inatura manuscr i ta )  

 

O Proponente:  

____________________________________________ 

(Ass inatura manuscr i ta 
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APÊNDICES 
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Apêndice I - Consentimentos informados 
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Consentimento Informado 

 

 

 

Sílvia de Jesus Nabinho Duarte, a desempenhar funções no serviço de medicina interna da 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), encontro-me a frequentar o 4º Mestrado em 

Enfermagem em associação na área de Especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária e de 

Saúde Pública do Instituto Politécnico de Beja.  

Neste âmbito, está a desenvolver um estudo que tem como objetivo aumentar os conhecimentos 

sobre asma brônquica, dos adolescentes asmáticos e dos pais, na área de abrangência do Centro de Saúde 

de Beja 2, até ao final de 2021.Foram selecionados, para tal os adolescentes asmáticos com idade 

compreendida entre os 10 aos 19 anos inscritos no Centro de Saúde de Beja 2.  

Solicita-se a sua participação como um contributo importante para a realização do processo de 

investigação, salientando a relevância para o desenvolvimento da área científica e consequentemente as 

vantagens para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados. A concretização deste estudo só será 

possível graças à sua colaboração, pelo que a equipa de investigação agradece desde já.  

O caracter da participação no estudo é voluntário, podendo recusar-se a participar ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A participação no estudo não tem quaisquer custos 

ou prejuízo. 

A confidencialidade e o anonimato serão garantidos, e todos os dados relativos a este estudo 

serão mantidos sob sigilo. Após a conclusão do estudo, todos os dados relativos aos intervenientes e que 

possam conduzir à sua identificação, serão destruídos. Nenhum documento que venha a ser produzido, 

será incluída qualquer informação que possa conduzir a identificação dos intervenientes. 

Se aceitar participar neste estudo, ser-lhe-á solicitado o preenchimento de um curto questionário, 

com duração de cerca de 10 minutos. 

 

 

 

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais 

informações se não estiver completamente esclarecido/a. Verifique se todas as informações 

estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento. 
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Nota: Este documento é feito em duas vias – uma para o processo e outra para ficar na posse de quem consente. 
Em conformidade com a Norma nº 015/2013 de 03/10/2013 atualizada a 04/11/2015 

 

Confirmo que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e inteligível, os procedimentos 

necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões que me foram colocadas e 

assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para a tomada da decisão. Também 

garanti que, em caso de recusa, serão assegurados os melhores cuidados possíveis nesse contexto, no 

respeito pelos seus direitos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do Profissional de Saúde: Sílvia de Jesus Nabinho Duarte 

Data: ____/____/ ____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

Cédula Profissional Nº. 5-E 74885 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

Contacto Institucional do Profissional de Saúde: 284 313 420 

E-mail: silvia.nabinho@ulsba.min-saude.pt 

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional de 

saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o 

assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá 

prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me sido dado tempo 

suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo o ato indicado, bem como os procedimentos 

diretamente relacionados que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões 

clínicas fundamentadas. 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/ ____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 

 

https://www.google.pt/search?q=centro%20de%20saude%20de%20beja&sxsrf=ALeKk02WV2Q6jZL7J-oRf9FlVvlfgF52dg:1616996527625&source=hp&ei=qWhhYP7-JNvKgwenypewBg&iflsig=AINFCbYAAAAAYGF2ue4YF9DqJFQkTNRxPJJFn1zcjWz-&oq=centro&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIICAAQxwEQrwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwFQ5gxYmxZgxiVoAHAAeACAAWWIAZoEkgEDNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=2020326970272197856&lqi=ChdjZW50cm8gZGUgc2F1ZGUgZGUgYmVqYVoyChdjZW50cm8gZGUgc2F1ZGUgZGUgYmVqYSIXY2VudHJvIGRlIHNhdWRlIGRlIGJlamGSARVwdWJsaWNfbWVkaWNhbF9jZW50ZXKqARcQASoTIg9jZW50cm8gZGUgc2F1ZGUoDA&ved=2ahUKEwjl4oa95dTvAhUl0uAKHakiCncQvS4wBXoECAUQLg&rlst=f
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Consentimento Informado 

 

 

 

Sílvia de Jesus Nabinho Duarte, a desempenhar funções no serviço de medicina interna da 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), encontro-me a frequentar o 4º Mestrado em 

Enfermagem em associação na área de Especialização em Enfermagem de Saúde Comunitária e de 

Saúde Pública do Instituto Politécnico de Beja.  

Neste âmbito, está a desenvolver um estudo que tem como objetivo aumentar os conhecimentos 

sobre asma brônquica, dos adolescentes asmáticos e dos pais, na área de abrangência do Centro de Saúde 

de Beja 2, até ao final de 2021.Foram selecionados, para tal os pais de adolescentes asmáticos com idade 

compreendida entre os 10 aos 19 anos inscritos no Centro de Saúde de Beja 2.  

Solicita-se a sua participação como um contributo importante para a realização do processo de 

investigação, salientando a relevância para o desenvolvimento da área científica e consequentemente as 

vantagens para a melhoria da qualidade dos cuidados prestados. A concretização deste estudo só será 

possível graças à sua colaboração, pelo que a equipa de investigação agradece desde já.  

O caracter da participação no estudo é voluntário, podendo recusar-se a participar ou 

interromper a sua participação a qualquer momento. A participação no estudo não tem quaisquer custos 

ou prejuízo. 

A confidencialidade e o anonimato serão garantidos, e todos os dados relativos a este estudo 

serão mantidos sob sigilo. Após a conclusão do estudo, todos os dados relativos aos intervenientes e que 

possam conduzir à sua identificação, serão destruídos. Nenhum documento que venha a ser produzido, 

será incluída qualquer informação que possa conduzir a identificação dos intervenientes. 

Se aceitar participar neste estudo, ser-lhe-á solicitado o preenchimento de um curto questionário, 

com duração de cerca de 10 minutos. 

 

 

 

Por favor, leia com atenção todo o conteúdo deste documento. Não hesite em solicitar mais 

informações se não estiver completamente esclarecido/a. Verifique se todas as informações 

estão corretas. Se tudo estiver conforme, então assine este documento. 
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Nota: Este documento é feito em duas vias – uma para o processo e outra para ficar na posse de quem consente. 
Em conformidade com a Norma nº 015/2013 de 03/10/2013 atualizada a 04/11/2015 

  

Confirmo que expliquei à pessoa abaixo indicada, de forma adequada e inteligível, os procedimentos 

necessários ao ato referido neste documento. Respondi a todas as questões que me foram colocadas e 

assegurei-me de que houve um período de reflexão suficiente para a tomada da decisão. Também 

garanti que, em caso de recusa, serão assegurados os melhores cuidados possíveis nesse contexto, no 

respeito pelos seus direitos.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nome do Profissional de Saúde: Sílvia de Jesus Nabinho Duarte 

Data: ____/____/ ____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

Cédula Profissional Nº. 5-E 74885 

Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo 

Contacto Institucional do Profissional de Saúde: 284 313 420 

E-mail: silvia.nabinho@ulsba.min-saude.pt 

Declaro ter compreendido os objetivos de quanto me foi proposto e explicado pelo profissional de 

saúde que assina este documento, ter-me sido dada oportunidade de fazer todas as perguntas sobre o 

assunto e para todas elas ter obtido resposta esclarecedora, ter-me sido garantido que não haverá 

prejuízo para os meus direitos assistenciais se eu recusar esta solicitação, e ter-me sido dado tempo 

suficiente para refletir sobre esta proposta. Autorizo o ato indicado, bem como os procedimentos 

diretamente relacionados que sejam necessários no meu próprio interesse e justificados por razões 

clínicas fundamentadas. 

Nome: ___________________________________________________________________________ 

Data: ____/____/ ____ 

Assinatura: _______________________________________________________________________ 

 

 

https://www.google.pt/search?q=centro%20de%20saude%20de%20beja&sxsrf=ALeKk02WV2Q6jZL7J-oRf9FlVvlfgF52dg:1616996527625&source=hp&ei=qWhhYP7-JNvKgwenypewBg&iflsig=AINFCbYAAAAAYGF2ue4YF9DqJFQkTNRxPJJFn1zcjWz-&oq=centro&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIICAAQxwEQrwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwFQ5gxYmxZgxiVoAHAAeACAAWWIAZoEkgEDNS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=2020326970272197856&lqi=ChdjZW50cm8gZGUgc2F1ZGUgZGUgYmVqYVoyChdjZW50cm8gZGUgc2F1ZGUgZGUgYmVqYSIXY2VudHJvIGRlIHNhdWRlIGRlIGJlamGSARVwdWJsaWNfbWVkaWNhbF9jZW50ZXKqARcQASoTIg9jZW50cm8gZGUgc2F1ZGUoDA&ved=2ahUKEwjl4oa95dTvAhUl0uAKHakiCncQvS4wBXoECAUQLg&rlst=f
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Apêndice II - Autorização do autor para a aplicação do Questionário 

AKQ 
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Apêndice III - Autorização do autor para a aplicação do Questionário os 

dados sociodemográficos 
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Apêndice IV – Modelo do plano de sessão de educação para a saúde  
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Unidade Formativa da Saúde Acreditada pelo Despacho nº 380 de 20/04/99  
da Ministra da Saúde 

Renovação por Despacho de 13/12/2000 do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e da 
Modernização da Saúde para o QCA III 

 
PLANO DE SESSÃO FORMATIVA 

 

Tema(s)____________________________________________________________________ 

 

Objetivos___________________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/_______                  Hora: _____:_____ 

 

Local ______________________________________________________________________ 

 

Formador __________________________________________________________________ 

 

Formandos _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Beja, ____/____/______ 

 

O (A) Enfermeiro (a) Responsável pela Formação em Serviço, 

 

 
Mod.1289.ULSBA.EPE 
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Apêndice V – Modelo de avaliação da sessão de educação para a saúde  
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Unidade Formativa da Saúde Acreditada pelo Despacho nº 380 de 20/04/99  

da Ministra da Saúde 
Renovação por Despacho de 13/12/2000 do Secretário de Estado dos Recursos Humanos e 

da Modernização da Saúde para o QCA III 
 

AVALIAÇÃO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 
 

Tema: _____________________________________________________Data: ___/___/____ 

Nome do 
Formando:__________________________________________________________ 

Considerando a escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde ao valor mais baixo e 5 ao valor mais 
alto, classifique a utilidade da sessão de formação tendo em conta os pontos que se seguem, 
assinalando com um círculo o número correspondente à sua opinião: 

1. Metodologia utili-
zada 

2. Clareza da exposi-
ção 

3. Domínio dos conteú-
dos abordados 

4. Resposta às necessi-
dades 

5 
5 5 5 

4 
4 4 4 

3 
3 3 3 

2 
2 2 2 

1 
1 1 1 

 

Sugestões: 

 

 

 

Mod.1291.ULSBA.EPE 
 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA SESSÃO DE FORMAÇÃO 
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Objetivos específicos Atingiu Não 

atingiu 
   

   

   

   

   

   

   

 

O (A) Enfermeiro (a) Responsável pela Formação em Serviço_________________________ 

CFM, A Coordenadora do NEPE: _______________________________________________ 

Mod.1291.ULSBA.EPE 
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Apêndice VI – Pedido de colaboração ao gabinete de Comunicação e 

Marketing da Unidade Local de Saúde 
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Apêndice VII – Convocatórias para as sessões de educação para a saúde  
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Apêndice VIII – Sessões de educação para a saúde  

  



Conhecimentos sobre a asma brônquica – Adolescentes e seus pais  

 

140 | P á g i n a  
 

 

 

 

     
          

               
         

          

 

                                               

                                                                
         

                             auto estão no controlo da 
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  crise inicia de     min ap s o exerc cio, com picos de      min, e 
desaparece espontaneamente por volta dos       min.  l umas ve es, 
a crise pode durar    ora.  as tam  m pode aparecer de       oras 

ap s o exerc cio.
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Apêndice IX - Folheto 
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APÊNDICE X – Resumo do Artigo - Conhecimentos sobre a Asma Brôn-

quica – Adolescentes e seus Pais 
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Conhecimentos sobre a Asma brônquica – Adolescentes e seus Pais 

 

Knowledge about Bronchial Asthma - Adolescents and their Parents 

 

Conocimiento sobre el asma bronquial: adolescentes y sus Padres 

 

RESUMO 

Objetivos: Avaliar os conhecimentos sobre asma brônquica dos adolescentes portadores 

da doença e seus pais. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, com uma amostra de 29 

adolescentes asmáticos com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos e 29 pais. Destes, 

51 são do género masculino e 26 do género feminino.  

A recolha de dados foi realizada através do questionário “Asthma Knowledge 

Questionnaire” (Ho e tal., 2003), traduzido e adaptado para a população portuguesa (Lopes, 

Delgado & Ferreira, 2004), que reflete os dados sociodemográficos e perfil clínico. Os dados 

foram tratados utilizando o recurso do software SPSS versão 27 (Statisticsis a Powerful 

Statistical Software Platform). 

Resultados: Dos adolescentes que participaram no estudo 27,6% são do género feminino 

e 69% do género masculino, com uma média de idade de 14,72 anos, a maioria a frequentar o 

2º Ciclo do ensino básico (37,9%). 

Os pais, 89,7% são do género feminino e 10,3% do género masculino, tendo a maioria 

(37,9%) como habilitações literárias o ensino secundário. Apresentam uma média de idade de 

45,07 anos.  

No questionário de conhecimentos sobre asma brônquica, a média das pontuações dos pais 

e dos adolescentes foram de 13,241 e de 12,320, respetivamente, o que manifesta um défice de 

conhecimentos tanto da parte dos adolescentes como da parte dos seus pais em diferentes áreas. 

Não existe correlação entre os conhecimentos dos pais e os dos adolescentes. 

Conclusão: Verificamos que existe um défice de conhecimentos tanto da parte dos 

adolescentes como da parte dos seus pais, razão pela qual é imperativo atuar junto dos mesmos, 

por forma a aumentar os seus conhecimentos e capacidades para atuarem eficaz e precocemente 

perante os sinais, sintomas e fatores de risco desencadeantes das crises de asma brônquica. 

Palavras-chave: Asma brônquica, Conhecimentos, Adolescentes, Pais 
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ABSTRAT 

Objectives: To assess the knowledge about bronchial asthma of adolescents with the 

disease and their parents. 

Methodology: This is a descriptive and exploratory study, with a sample of 29 asthmatic 

adolescents aged between 10 and 19 years and 29 parents. Of these, 51 are male and 26 are 

female. 

Data collection was performed using the “Asthma Knowledge Questionnaire” (Ho et al., 

2003), translated and adapted for the Portuguese population (Lopes, Delgado & Ferreira, 2004), 

which reflects the sociodemographic data and clinical profile. Data were treated using SPSS 

software version 27 (Statisticsis a Powerful Statistical Software Platform). 

Results: Of the adolescents who participated in the study, 27.6% are female and 69% male, 

with an average age of 14.72 years, the majority attending the 2nd cycle of basic education 

(37.9%) . 

Parents, 89.7% are female and 10.3% male, with the majority (37.9%) having secondary 

education as educational qualifications. They have an average age of 45.07 years. 

In the questionnaire on knowledge about bronchial asthma, the average scores of parents 

and adolescents were 13.241 and 12.320, respectively, which shows a lack of knowledge on the 

part of both the adolescents and their parents in different areas. 

There is no correlation between the knowledge of parents and adolescents. 

Conclusion: Conclusion: We found that there is a lack of knowledge on the part of both 

adolescents and their parents, which is why it is imperative to work with them, in order to 

increase their knowledge and abilities to act effectively and early in the face of signs, symptoms 

and risk factors that trigger bronchial asthma attacks. 

Keywords: Bronchial Asthma, Knowledge, Adolescents, Parents 

 

RESUME 

Objetivos: Evaluar los conocimientos sobre asma bronquial de adolescentes con la 

enfermedad y sus padres. 

Metodología: Se trata de un estudio descriptivo y exploratorio, con una muestra de 29 

adolescentes asmáticos de entre 10 y 19 años y 29 padres. De estos, 51 son hombres y 26 son 

mujeres. 

La recogida de datos se realizó mediante el “Cuestionario de conocimientos sobre asma” 

(Ho et al., 2003), traducido y adaptado para la población portuguesa (Lopes, Delgado & 
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Ferreira, 2004), que refleja los datos sociodemográficos y el perfil clínico. Los datos se trataron 

utilizando el software SPSS versión 27 (Statistics es una potente plataforma de software 

estadístico). 

Resultados: De los adolescentes que participaron del estudio, el 27,6% son mujeres y el 

69% hombres, con una edad promedio de 14,72 años, la mayoría cursa el 2º ciclo de educación 

básica (37,9%). 

Padres, el 89,7% son mujeres y el 10,3% hombres, y la mayoría (37,9%) tiene la educación 

secundaria como titulación educativa. Tienen una edad media de 45,07 años. 

En el cuestionario de conocimientos sobre asma bronquial, los puntajes promedio de padres 

y adolescentes fueron 13.241 y 12.320, respectivamente, lo que evidencia un desconocimiento 

tanto de los adolescentes como de sus padres en diferentes áreas. 

No existe correlación entre el conocimiento de los padres y los adolescentes. 

Conclusión: Encontramos que existe un desconocimiento tanto por parte de los 

adolescentes como de sus padres, por lo que es imperativo trabajar con ellos, a fin de 

incrementar sus conocimientos y habilidades para actuar de manera efectiva y temprana ante 

los signos, síntomas y factores de riesgo que desencadenan ataques de asma bronquial. 

Palabras clave:Asma bronquial, conocimiento, adolescentes, padres 


