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Tese de Mestrado: 

Importância dos Serviços de Saúde na Articulação com a Família e 

Escola da Criança/Adolescente com Doença Crónica 

Patrícia Ferreira, Enfermeira Especializada em Saúde Infantil e Pediatria encontra-se a 

frequentar o Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde na Universidade da Beira 

Interior. Encontro-me a realizar a Tese de Mestrado subordinada ao tema “Importância 

dos Serviços de Saúde na articulação com a Família e Escola da criança/adolescente 

com doença crónica”. Os objectivos deste estudo são conhecer as necessidades 

escolares destas crianças/adolescentes e as dificuldades dos professores em lidar com 

elas. 

Todos os dados obtidos neste estudo serão tratados de forma confidencial, sendo 

somente trabalhados e apresentados posteriormente na tese. 

A escolha do preenchimento ou não preenchimento do questionário é voluntária, apesar 

de ser desejável a participação de todos os professores. 

Este questionário é composto por dois grupos, por favor leia atentamente as questões. 

Peço-lhe para responder a todas as questões com sinceridade. 

 

Covilhã, Dezembro de 2011
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QUESTIONÁRIO 

PARTE I 

1. Idade: __________ anos 

2. Género: 

 I – Masculino 

 II – Feminino 

3. Habilitações Literárias: ______________________________________ 

 

4. Experiência Profissional: ___________________________ em anos 

 

5. Qual a sua área de formação? _________________________________ 

 

6. Teve formação específica para lidar com crianças com doença crónica? 

Sim                                     Não 

 

7. Se respondeu sim à questão anterior, descreva o tipo de formação 

(nome, número de horas…). Se respondeu não avance para a parte II. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

PARTE II 

1. Foi informado do diagnóstico de alguma criança/adolescente com 

doença crónica no ano lectivo 2010/2011? 

Sim                              Não 
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2. Considera que a criança/adolescente necessitou de atenção especial na 

escola, por causa da doença? Se respondeu não à questão anterior 

avance para a questão 3. 

Sim                              Não  

 

3. Sente, ou já alguma vez sentiu dificuldade em lidar com estas 

crianças/adolescentes no contexto escolar?  

Sim                             Não 

 

4. Se respondeu sim à questão anterior, especifique as dificuldades 

sentidas e qual ou quais as estratégias que adoptou para as ultrapassar. 

Se respondeu não, avance para a questão 5. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Tem conhecimento da existência de algum tipo de articulação entre a 

escola e os serviços de saúde que visem auxiliar a integração destas 

crianças/adolescentes no ambiente escolar? 

Sim                              Não 

 

6. Se respondeu sim à questão anterior, como classifica essa articulação? 

Se respondeu não avance para a questão 7. 

Insatisfatória  

Satisfatória  

Boa  

Muita Boa  

Excelente 
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7. Considera que é (ou seria) importante haver articulação entre a escola e 

os serviços de saúde? 

Sim                              Não 

 

Justifique a sua opção. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. Considera que os profissionais de saúde podem apoiar os professores a 

lidar com a situação de saúde-doença destas crianças/adolescentes? 

Sim                               Não 

 

9. Se respondeu sim à questão anterior, de que forma as dificuldades dos 

professores podem ser colmatadas por profissionais de saúde? (Faça 

sugestões).  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

Obrigada pela participação! 


