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RESUMO 

 

A adolescência pode ser considerada como uma fase do desenvolvimento crítica e desa-

fiadora na vida de um jovem, onde os comportamentos não saudáveis podem ter consequên-

cias graves.  

Foi desenvolvido um projeto de intervenção comunitária em saúde escolar, dirigido aos 

alunos do 10º ano de escolaridade de um concelho do Sotavento algarvio, com o objetivo de 

promover comportamentos saudáveis. 

Foram seguidas as etapas da Metodologia do Planeamento em Saúde e realizado um es-

tudo exploratório, com questionário.  

A análise dos questionários permitiu identificar como principal problema dos jovens alu-

nos do 10º ano sinais de mau estar psicológico, mais prevalente nas raparigas. O consumo de 

álcool, tabaco, cannabis e o comportamento sexual foram identificados, mas com menor ex-

pressão. Estabeleceu-se um projeto de intervenção para dar resposta aos problemas/necessi-

dades e construiu-se um Guia para a intervenção da equipa de saúde escolar. 

Torna-se essencial a intervenção do enfermeiro especialista em enfermagem comunitária 

e saúde pública, desenvolvendo estratégias de promoção da saúde e capacitação dos adoles-

centes para a adoção de comportamentos saudáveis.  

 

Palavras – chave: adolescência, comportamentos de risco, promoção da saúde, saúde es-

colar 
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ABSTRACT 

 

Adolescence can be considered as a critical and challenging stage of development in a 

young person's life, where unhealthy behaviors can have serious consequences.  

A community intervention project in school health aimed at 10th grade students was de-

veloped with the purpose of promoting healthy behaviors among secondary school students 

in a municipality of the Eastern Algarve. 

The steps of the Health Planning Methodology were followed and an exploratory study 

with a questionnaire.  

The analysis of the questionnaires allowed us to identify as the main problem of young 

students in the 10th grade signs of psychological distress, more prevalent in girls. The con-

sumption of alcohol, tobacco, cannabis, and sexual behavior were identified, but with less sig-

nificance. An intervention project was established to respond to the problems/needs and a 

Guide for the intervention of the school health team was built. 

 The intervention of the nurse specialist in community nursing and public health becomes 

essential, developing health promotion strategies and empowering adolescents to adopt 

healthy behaviors.  

 

Key words: adolescence, risk behaviors, health promotion, school health 
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INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é uma etapa ímpar do desenvolvimento humano e desafiadora na vida de 

um jovem. É nesta fase que os indivíduos procuram a sua independência e começam a ser 

capazes de criar novas relações e de desenvolver capacidades sociais. Porém, é também nesta 

fase de mudanças, que os jovens estão mais expostos a uma série de riscos para a sua saúde 

física e psicológica. É também um momento importante para lançar os alicerces na aquisição 

de hábitos de vida saudáveis (World Health Organizacion [WHO], 2018). 

O envolvimento dos adolescentes em atividades que levam ao comprometimento da sua 

saúde física e/ou mental podem definir aquilo que se denomina comportamentos de risco para 

a saúde. Tais comportamentos decorrem de escolhas e atitudes que tendem a condicionar de 

forma negativa a saúde dos jovens. A proporção de adolescentes exposta a um ou mais com-

portamentos de risco, tem-se mostrado elevada em diferentes países. Estudos indicam que 

50% a 65% dos jovens ultrapassam dois ou mais destes comportamentos, além da exposição 

simultânea a vários deles, nessa fase da vida (Moura et al., 2018). 

São considerados comportamentos de risco, os comportamentos tais como; o consumo 

de tabaco, álcool e outras drogas; comportamentos sexuais de risco; comportamentos alimen-

tares pouco saudáveis; inatividade física; comportamento antissocial; comportamento suicida; 

dificuldades escolares; entre outros (Zappe & Dell’Aglio, 2016). Sabe-se que a maior parte des-

tes comportamentos tem início na adolescência, contribuindo de forma considerável para a 

taxa de mortalidade desta faixa etária, assim como para aumentar a taxa de morbilidade de 

jovens e adultos. Este facto coloca os comportamentos de risco na adolescência, como um 

problema de saúde pública.  

O último estudo nacional do Health Behavior in School-aged Children (HBSC/OMS, 2018) 

revela que, quer o consumo de álcool quer de drogas subiu nos últimos anos, em Portugal: o 

consumo diário de bebidas destiladas aumentou de 0,4% (1998) para 3,7 % (2018); o consumo 

diário de cerveja aumentou de 1,0% (1998) para 3,6% (2018); e o consumo de droga no último 

mês (mais do que uma vez), subiu de 1,4% (1998) para 2,1% (2018). Associados a estes consu-

mos foram identificados comportamentos sexuais de risco como o não uso de preservativo 

(Matos & Equipa Aventura Social, 2018). No mesmo estudo, a saúde mental dos adolescentes 

portugueses foi referida como uma preocupação a considerar. 
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A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2018), em Health for all, estabeleceu metas de 

saúde para os próximos anos, prevendo que a promoção da saúde e os estilos de vida saudá-

veis tenham uma abordagem privilegiada no ambiente escolar, de modo que 95% dos alunos 

integrem estabelecimentos de educação e ensino promotores da saúde. Também a Direção-

Geral de Saúde (DGS) realça a posição privilegiada da escola para promover e manter a saúde 

na comunidade, através da promoção de comportamentos favoráveis à saúde (Von Amann et 

al., 2015). 

O enfermeiro especialista de enfermagem comunitária e de saúde pública possui as com-

petências que lhe permitam estar presente em todas as comunidades, contribuindo para a 

realização da respetiva avaliação do estado de saúde. A elaboração de projetos adequados às 

necessidades detetadas, a implementação e a consequente monitorização e avaliação, visando 

a sua capacitação e empowerment (Ordem dos enfermeiros [OE], 2011) 

O presente Relatório de Estágio, é elaborado no âmbito do Mestrado em Enfermagem em 

Associação, na área de Especialização em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública e relata 

o projeto de intervenção comunitária, desenvolvido durante o estágio final realizado numa 

Unidade de Saúde Pública (USP), no Sotavento algarvio, de abril a setembro de 2021. 

O projeto desenvolveu-se seguindo a metodologia de Planeamento em Saúde. Esta me-

todologia consiste na identificação de um problema de saúde na população considerado como 

prioritário e o desenvolvimento de estratégias que contribuam para a sua resolução, visando 

uma otimização de recursos, a fim de atingir os objetivos estabelecidos (Imperatori e Giraldes, 

1993). Por isso, as diferentes fases do projeto tiveram por base as etapas que constituem o 

Planeamento em Saúde, sendo elas: Diagnóstico de situação; Determinação de prioridades; 

Fixação de objetivos; Seleção de estratégias; Preparação operacional, Implementação e Avali-

ação. 

No diagnóstico de situação de saúde desenvolvido, foi identificada a área da saúde escolar 

como área prioritária de intervenção. Foi igualmente identificada a necessidade de conhecer 

os comportamentos de saúde da comunidade escolar dos alunos do ensino secundário, no 

sentido de se identificarem os seus problemas e as suas necessidades. 

 A identificação dos comportamentos de risco e dos comportamentos promotores de sa-

úde da comunidade de estudantes do ensino secundário, constituiu-se como uma necessidade 

identificada e está na base deste projeto de intervenção comunitária. É primordial conhecer 
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as necessidades e problemas de saúde da comunidade escolar dos alunos do ensino secundá-

rio, para que as estratégias de intervenção sejam guiadas pelos determinantes de saúde. 

Tornou-se assim necessário monitorizar os comportamentos de risco desta população, 

numa busca contínua para compreender quais os comportamentos que nela prevalecem, bem 

como quais os fatores de risco/proteção que lhe estão associados. A pronta identificação da 

situação permitirá a elaboração e o desenvolvimento de estratégias específicas e individuali-

zadas que visem promover a adoção de comportamentos saudáveis e diminuir os índices de 

comportamentos de risco, evitando possíveis consequências e efeitos nefastos na saúde. 

Desta conjugação e com base na metodologia do planeamento em saúde, surge o projeto 

de intervenção comunitária “Conhecer para Intervir- A Saúde dos Adolescentes no Ensino Se-

cundário”, que tem como finalidade promover comportamentos saudáveis nos alunos adoles-

centes do ensino secundário. Definimos como objetivo geral deste projeto: promover compor-

tamentos saudáveis nos alunos do ensino secundário de um concelho do Sotavento algarvio. 

Como objetivos específicos: identificar os comportamentos de risco e de saúde de pelo menos 

50% dos alunos que frequentam o 10º ano do ensino secundário da Escola B, até julho de 2021; 

elaborar Guia Orientador para intervenção, destinada aos profissionais de saúde escolar; ela-

borar projeto de intervenção para a comunidade de alunos do ensino secundário. 

A saúde escolar é o processo de eleição para a realização de promoção da saúde nas es-

colas, de forma a melhorar a qualidade de vida no contexto escolar, favorecendo o bem-estar 

físico, mental e social, através do desenvolvimento de competências da comunidade educa-

tiva. Com a identificação de necessidades e a implementação de um programa de saúde esco-

lar é possível prevenir e/ou reduzir significativamente os comportamentos de risco, associados 

aos estilos de vida e, consequentemente, os problemas de saúde da população escolar (Von 

Amann et al., 2015) 

Nos adolescentes, a promoção de estilos de vida saudáveis e a prevenção de comporta-

mentos de risco são um investimento muito importante para a sua saúde e também para o seu 

futuro, uma vez que os resultados de saúde positivos podem ser perpetuados durante a vida 

adulta (Ferreira, 2008).  

A população alvo deste projeto são os jovens adolescentes que frequentavam o 10º ano 

de escolaridade numa escola pública existente no concelho onde decorreu o estágio. 

As estratégias e as atividades delineadas visam promover a adoção de comportamentos 

saudáveis nos jovens do ensino secundário. 
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Este relatório de estágio relata as atividades planeadas, executadas e avaliadas que se 

desenvolveram durante o estágio e que visaram a aquisição das competências do enfermeiro 

especialista em enfermagem comunitária e de saúde pública e as competências de mestre. 

O presente documento encontra-se dividido em 10 capítulos. O primeiro capítulo con-

templa o enquadramento teórico onde faremos a conceptualização e contextualização teórica 

da temática em estudo, onde iremos abordar a adolescência, os comportamentos de risco e 

de saúde, nesta fase do desenvolvimento. É abordado também o programa nacional de saúde 

escolar pela importância que detém neste projeto, assim como a promoção da saúde e como 

estratégia de intervenção as escolas promotoras de saúde. Para finalizar o enquadramento 

teórico, apresentamos o referencial teórico que se constituiu como uma estratégia de base à 

implementação das atividades do projeto. No segundo capítulo, apresentaremos a metodolo-

gia usada para a realização do diagnóstico de situação de saúde e para a realização do estudo 

sobre os comportamentos de risco dos adolescentes no ensino secundário, bem como serão 

enunciadas todas as considerações éticas inerentes à realização dos mesmos. Os restantes ca-

pítulos referem-se às diferentes etapas do desenvolvimento do projeto, de acordo com a me-

todologia do planeamento em saúde. Terminaremos com a reflexão sobre a mobilização e a 

aquisição de competências desenvolvidas durante o estágio, seguindo-se as considerações fi-

nais. 

Durante a elaboração do relatório de estágio, foram respeitadas as regras do Acordo Or-

tográfico da Língua Portuguesa, exceto nas citações de autores, pela fidelidade aos documen-

tos originais. A organização e formatação deste trabalho obedecem aos critérios definidos pela 

Norma da American Psychological Association (APA) 7ª edição.  
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1 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

Este capítulo tem por objetivo contextualizar a temática que serve de base a este projeto 

de intervenção comunitária e assegurar que o mesmo se suporta na evidência científica atual. 

Assim realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca dos temas da adolescência, comportamen-

tos de saúde e de risco, saúde escolar e o Programa Nacional de Saúde Escolar e as escolas 

promotoras de saúde. Iremos também abordar o tema da promoção da saúde, e o modelo 

teórico que orienta a seleção das estratégias, o Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender. 

 

 

1.1 A Adolescência 

 

A adolescência é o período do ciclo de vida que se situa entre a eclosão da puberdade e a 

entrada na idade adulta. A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2021a) define cronologica-

mente a adolescência como a fase da vida entre a infância e a idade adulta, idade compreen-

dida entre os 10 e os 19 anos.  

O termo adolescente vem do latim ad alescere, que significa “crescer, tornar-se adulto”. 

A adolescência poderá constituir um estádio real do desenvolvimento humano ou representar 

um conjunto de respostas dadas pelos indivíduos numa fase de transição para a vida adulta, 

no contexto de uma dada sociedade ou cultura (Gadêlha & Gonçalves, 2020). 

Considerada como uma etapa ímpar no desenvolvimento humano, a adolescência apa-

rece como um período do ciclo de vida particularmente marcado pelo conceito do desenvolvi-

mento, pois todos os setores da vida biológica, cognitiva e social vão sofrer modificações fun-

damentais que, de cada vez, trarão exigências de adaptação e de transições que se sucederão 

durante todo o período. As transformações pubertárias que inauguram a adolescência trazem 

consigo a necessidade de viver um corpo sexuado, o acesso à sexualidade genital impõe a 

aprendizagem da intimidade sexual. As modificações das estruturas cognitivas favorecem o 

acesso ao pensamento formal, aos níveis superiores do juizo moral e às ideologias políticas. A 

evolução da vida social, que ocupa todo o período da adolescência, necessita da rotura pro-

gressiva dos laços de ligação parentais e do comprometimento em relações idênticas com os 
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pares e finalmente, a afirmação da identidade, que fecha a adolescência, impõe escolhas fun-

damentais que definem o indivíduo para si e para outrem e o levam a entrar na vida adulta 

(Clares, 2010). 

Neste período de vida, ocorrem grandes alterações emocionais, cognitivas, sociais e fami-

liares, que levam o adolescente a desejar uma autonomia pessoal e parental, para se adapta-

rem às próprias modificações físicas e psicológicas (Gadêlha & Gonçalves, 2020). 

A família constitui-se na fase da adolescência, segundo vários atores, como um suporte 

fundamental e as relações familiares influenciam as atitudes e comportamentos do jovem. As 

relações sociais estabelecidas tanto com a família como com o grupo de pares tem muita in-

fluência do desenvolvimento do adolescente. A família é um lugar privilegiado para a constru-

ção social, uma vez que é responsável pelas primeiras relações sociais do individuo (Hocken-

berry & Wilson, 2014; Papalia et al., 2001)  

 O grupo de pares e as relações estabelecidas com estes constituem segundo Tomé et al. 

(2011) modelos de comportamentos social. Os amigos são para o adolescente uma referência 

e fonte de informação credíveis, são também fontes de reforço social e ponto de interação 

com estilos de vida diferentes. O sentimento de pertença a um grupo e a qualidade das rela-

ções estabelecidas são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento do adolescente.  O 

grupo exerce uma pressão social sobre os elementos, que o constituem, influenciando e con-

dicionando o comportamento dos seus elementos no sentido de que todos se comportem de 

acordo com os padrões internos, criando as condições necessárias para o adolescente realizar 

a comparação social. Hockenberry e Wilson (2014) referem que a comparação é um processo 

sociopsicológico que permite ao adolescente tomar consciência de si próprio, dos outros e do 

meio social, podendo ter efeitos benéficos e saudáveis quando a autoestima e a autoconfiança 

melhoram, ou pelo contrário pode ter resultados negativos quando ocorrem comportamentos 

no grupo que se manifestam desajustados ao próprio  

Para Gadêlha e Gonçalves (2020) a adolescência é um tempo dinâmico de grandes opor-

tunidades, em que se formulam atitudes, intenções, comportamentos e se adquirem estilos 

de vida, se amadurecem ideias, mas onde também existe grande vulnerabilidade às influências 

externas. 

Em geral, a população adolescente atravessa este período sem problemas de saúde. Con-

tudo, é importante ter em conta que esta é uma fase de consideráveis riscos, devido aos com-

portamentos típicos dos jovens (Rodrigues, 2013). Partilhando da mesma opinião Ross et al. 
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(2004) consideram que a adolescência se torna um período de oportunidades, em que novas 

ideias e opções são exploradas, mas também um período de experimentação, vulnerabilidade 

e risco. Apesar da maioria dos adolescentes ultrapassar positivamente esta fase, existem al-

guns aspetos do comportamento associados a esta etapa, tais como a imaturidade e a volati-

lidade na tomada de decisões, que podem afetar os aspetos relacionados com a aquisição de 

estilos de vida saudáveis. 

Em resumo, o período da adolescência é marcado por alguma instabilidade que ocorre 

devido às rápidas transformações físicas, assim como das inevitáveis mudanças a nível psico-

lógico, o que constitui, para muitos jovens, um fator de stress. 

Este período termina, desejavelmente, com a construção da autonomia e identidade e 

com a elaboração de projetos de vida e de inserção social. Ao findar a adolescência, o jovem 

deverá ter o sentimento de individualidade e compreender o seu papel ativo na orientação da 

sua vida, aceitando compromissos (Gadêlha & Gonçalves, 2020). 

 

 

1.2 Comportamentos Promotores de Saúde 

 

Uma população mais saudável é um fator essencial para o sucesso de uma sociedade, 

fazendo com que esta seja mais produtiva, sustentável e economicamente competitiva (Minis-

tério da Saúde, 2018). Para Loureiro & Miranda (2010) uma boa saúde é um dos principais 

recursos para o desenvolvimento pessoal, económico e social, bem como uma dimensão im-

portante da qualidade de vida.  

 A passagem do conceito de saúde que se baseava na dicotomia saúde/doença para outro 

mais lato, mas perfeitamente reconhecido, saúde positiva que se define como um processo no 

sentido do bem-estar físico, mental e social e não só a ausência de doença sendo que, quando 

os indivíduos dispõem dos recursos mentais, físicos, sociais e materiais adequados tendem a 

estar mais predispostos para permanecer saudáveis (Loureiro & Miranda, 2010). 

Sendo a saúde um estado, uma qualidade de vida, é influenciada por múltiplos fatores 

tais como fatores sociais, físicos, mentais, ambientais, nutricionais entre outros (Matos & Al-

buquerque 2006). Este conceito é considerado como algo dinâmico e de grande dificuldade 

em definir ou medir. Não podemos dissociar o termo saúde do estilo de vida que as pessoas 
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detêm. Para Bonita et al. (2006) os estados e eventos relacionados com a saúde referem-se a 

doenças, causas de morte, comportamentos (estilos de vida), estados de saúde positivos, rea-

ções aos regimes de prevenção e acesso e uso dos serviços de saúde, sendo necessário identi-

ficar as causas da doença ou lesão e como estas podem ser alteradas/evitadas no futuro, para 

criar formas de prevenção e controlo. 

Matos (2015) refere que estudar o comportamento humano no contexto da proteção, 

prevenção e promoção da saúde é uma área de primordial importância, no sentido de ir ao 

encontro das necessidades das pessoas e da sociedade, no que diz respeito à saúde e à doença. 

Conceptualmente, o mesmo autor define um comportamento de saúde como qualquer 

ação desenvolvida por cada pessoa, independentemente do seu estado de saúde real ou per-

cecionado, tendo como objetivo a manutenção, proteção e promoção da saúde. 

Assente no mesmo princípio, a OMS define comportamento de saúde como qualquer ati-

vidade empreendida por uma pessoa, independentemente do seu estado de saúde, com o 

propósito de promover, proteger ou manter a sua saúde, quer essa atividade seja objetiva-

mente eficaz ou não para obter o fim pretendido (WHO, 1998). Para esta organização os com-

portamentos de saúde e os comportamentos de risco tendem a agregar-se de uma forma com-

plexa, formando perfis, que recebem a denominação de estilos de vida. 

A maioria das definições de estilo de vida, encontradas na literatura, associa o termo a 

padrões de comportamento, sendo mais frequente o uso de “estilo de vida como orientação 

comportamental”, remetendo para um padrão de comportamento observável, o qual inclui 

também uma orientação que está subjacente ao próprio comportamento (Korp, 2008). 

A adolescência é um período complexo e de considerável risco para a saúde, mas também 

pode ser um período de oportunidade para intervir na promoção da literacia em saúde, e para 

promover a saúde e estilos de vida saudáveis. Os comportamentos de saúde e os estilos de 

vida na idade adulta são o resultado do produto de desenvolvimento durante a adolescência 

(WHO, 2018). 

A saúde de um adolescente depende única e exclusivamente do comportamento por este 

adotado, sendo influenciado pelo ambiente em que vive. Um estilo de vida saudável é uma 

forma de viver que diminui o risco de contrair uma doença grave ou morrer precocemente e 

que ajuda o indivíduo a considerar mais os aspetos positivos da sua vida. A prática regular de 

exercício físico, alimentação saudável, vida sem tabaco, sem ingestão de álcool ou consumo 
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de substâncias ilícitas constituem aspetos fundamentais para a saúde e bem-estar, constitu-

indo os pilares essenciais para um estilo de vida saudável (DGS, 2007). 

Há vários fatores que associados vão ajudar o jovem a desenvolver a sua adaptabilidade, 

segurança, autonomia e criatividade. Essa ajuda é fornecida através da rede de apoio da co-

munidade e da família. A família tem um papel muito importante no desenvolvimento da resi-

liência nas quatro competências referidas. Como fatores protetores de saúde podemos referir 

o bom relacionamento familiar, a competência materna, o apego, a transmissão de valores e 

a existência de atitudes positivas face à educação dos filhos e ao seu futuro. Estas atitudes 

promovem um melhor desempenho escolar e ajudam o jovem a ser socialmente competente, 

(Tomé et al., 2011). 

O relacionamento parental, baseado na confiança, na expressão de sentimentos, na exis-

tência de normas claras e negociadas e o clima familiar favorável têm muita influência para um 

estilo de vida saudável do adolescente (Matos et al., 2014). Também a importância e a influ-

ência dos amigos têm de ser consideradas na adoção de estilos de vida. Os adolescentes esco-

lhem os pares que sejam semelhantes a eles e tenham as mesmas atitudes, preferências e 

comportamentos. O grupo de pares toma assim a dianteira, como principal fonte de escolha 

de comportamentos (Simões, 2005). 

Para Carter et al., citado por Santos (2008), os fatores protetores podem ser externos ou 

internos ao individuo, referindo como exemplos de fatores protetores que promovem o de-

senvolvimento positivo da saúde: Políticas de cuidados preventivos de saúde, alimentação 

adequada, habitação segura e sustentável, prevenção e proteção face à violência e à persegui-

ção política, ambiente livre de poluição, acesso igual aos recursos económicos e políticos, de 

poder e de oportunidade; Comunidade - Vizinhança segura, baixos níveis de violência na co-

munidade, inexistência de tráfico de droga, ligações com organizações pró-sociais, clubes de 

rapazes e raparigas, livrarias; Educação- Escolas de elevada qualidade, professores atentos 

competentes e bem preparados, existência de programas extracurriculares, alternativas recre-

ativas (como desportos, música, arte); Família - Ambiente familiar estável e organizado, exis-

tência de um relacionamento próximo com um adulto na família, relações positivas, rede fa-

miliar apoiante; Indivíduo - História de uma adaptação positiva, uma vinculação segura na in-

fância, relações positivas com pares, estratégias emocionais de regulação eficazes, visão posi-

tiva de si (como auto-confiança, auto-estima, esperança, auto-eficácia), características avalia-

das positivamente pela sociedade e pelo próprio ( talentos, personalidade apelativa) e  capa-

cidade de resolução de problemas. 
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Um estudo desenvolvido por Tomé et al. em 2011 sobre a influência do grupo de pares e 

da família nos comportamentos de risco e de saúde dos adolescentes portugueses demostrou 

os efeitos benéficos da qualidade positiva da amizade, como elevada auto-estima e níveis me-

nos elevados de solidão.  Dessa forma, parece que manter um bom relacionamento com os 

pais e com os pares é o fator que maior influência poderá ter para um melhor ajustamento dos 

adolescentes. O mesmo poderá ocorrer quando o relacionamento com os pares é negativo e 

a comunicação com os pais é positiva. Os sentimentos de solidão e infelicidade podem ser 

suavizados e o envolvimento em comportamentos de risco prevenido. Torna-se evidente que 

o equilíbrio entre uma relação positiva com os pais e com os pares parece ser o fator essencial 

para um ajustamento positivo dos adolescentes, no entanto o papel dos pais parece reforçar 

ainda mais o seu bem-estar. 

 

 

1.3 Comportamentos de Risco  

 

Fala-se em comportamento de risco quando uma pessoa, voluntária e repetidamente se 

expõe ao perigo com a possibilidade de colocar em causa a sua integridade física ou mental e, 

até mesmo, a própria vida. Algumas pessoas sentem-se atraídas pelos comportamentos de 

risco sem nenhuma razão clara que os motive (Simões, 2010; Tomé et al.,2010; Moura et al., 

2018). 

A OMS aborda a fase da adolescência como uma etapa de rápido crescimento físico, cog-

nitivo e psicossocial, afetando a forma com os adolescentes se sentem, pensam e tomam de-

cisões e interagem com o mundo em seu redor. O adolescente atual é moldado pelas rápidas 

mudanças sociais, pela explosão demográfica, pelas tecnologias, pelo isolamento, pela migra-

ção, pelas guerras e tensões entre as nações. Portanto, luta contra o mundo, que o limita e o 

reprime. Ele anseia pela liberdade, tenta ultrapassar os limites, almeja a independência ex-

pondo a sua vida a riscos (WHO, 2018). 

Podem ser considerados comportamentos de risco os comportamentos que contribuem 

para lesões acidentais e violência; o consumo de tabaco, álcool e outras drogas; comporta-

mentos sexuais de risco; comportamentos alimentares pouco saudáveis; inatividade física; 

comportamento antissocial; comportamento suicida; dificuldades escolares; entre outros 

(WHO, 2018). Sabe-se que a maior parte destes comportamentos tem início na adolescência, 
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contribuindo de forma considerável para a taxa de mortalidade desta faixa etária, assim como 

para aumentar a taxa de morbilidade de jovens e adultos (Zappe & Dell’ Aglio, 2018). Podemos 

concluir que este facto coloca os comportamentos de risco na adolescência como um pro-

blema de saúde pública.  

Tais comportamentos decorrem de escolhas e atitudes que tendem a condicionar de 

forma negativa a saúde dos jovens, tornando prematuro o risco associado. A proporção de 

adolescentes exposta a um ou mais comportamentos de risco para a saúde tem se mostrado 

elevada em diferentes países. Estudos indicam que 50% a 65% dos jovens ultrapassam dois ou 

mais comportamentos, além da exposição simultânea a vários deles nesta fase da vida (Moura 

et al., 2018). 

Apesar de ser pensada como uma fase saudável da vida, há mortes, doenças e lesões 

significativas na adolescência. Muitas destas situações são possíveis de evitar. Durante esta 

fase, os adolescentes estabelecem padrões de comportamentos relacionados com a dieta, ati-

vidade física, uso de substâncias e atividade sexual, que podem proteger a sua saúde e a de 

outras pessoas ao seu redor, ou colocar em risco a sua saúde atual ou fazer desse comporta-

mento um estilo de vida pouco saudável num futuro próximo (WHO, 2018). 

Como já referido, a prática de comportamentos de risco é uma problemática preponde-

rante em adolescentes, merecendo a atenção de inúmeros estudos de investigação. Diversos 

instrumentos de recolha de dados têm vindo a ser utilizados em Portugal para estudar os com-

portamentos de saúde da população juvenil, tais como, o Health Behaviour in School-aged 

Children (HBSC), o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN-AF, 2017) e os diver-

sos estudos do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SI-

CAD, 2016). 

O HBSC/OMS (Health Behaviour in School-aged Children) é um estudo colaborativo da 

OMS que pretende estudar os estilos de vida dos adolescentes e os seus comportamentos nos 

vários cenários das suas vidas. Participam no estudo 44 países. Em Portugal, o primeiro estudo 

nacional foi concretizado em 1998, realizando-se, desde então, de quatro em quatro anos. Os 

dados mais recentes disponíveis correspondem ao estudo realizado em 2018. A população alvo 

deste estudo são os adolescentes dos 13 aos 15 anos (Matos & Aventura Social, 2019). 

 O IAN-AF em Portugal, realizado entre outubro de 2015 e setembro de 2016, possibilitou 

a criação de uma base descritiva com informação sobre três grandes domínios: a alimentação 

e nutrição, a atividade física e o estado nutricional da população (Lopes et al., 2017).  
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Estudos mais específicos sobre consumo de substâncias psicoativas têm sido realizados 

com regularidade pelo SICAD destacando-se, o European School Survey Project on Alcohol and 

Other Drugs (ESPAD). Trata-se de um projeto internacional, realizado em cerca de 40 países 

europeus, na área do tabaco, álcool e/ou drogas. Em Portugal, o ESPAD é promovido pelo SI-

CAD em articulação com o Ministério da Educação, tendo como objetivo recolher e analisar 

comparativamente, dados sobre a evolução dos consumos de substâncias psicoativas, entre 

os alunos que completam 16 anos no ano do estudo. Realiza-se a cada 4 anos (SICAD, 2016). 

Importa conhecer os dados existentes sobre os comportamentos da população juvenil 

portuguesa, nomeadamente hábitos alimentares, atividade física, obesidade e excesso de 

peso, consumos de álcool, de drogas e de tabaco, sexualidade e saúde mental, tendo por base 

os estudos referidos anteriormente. 

Hábitos alimentares 

A alimentação é um determinante essencial para o desenvolvimento saudável da saúde 

das crianças e jovens e sabe-se que os primeiros anos de vida vão influenciar, em grande parte, 

a sua carga de doença durante a vida adulta (Ministério da Saúde, 2019).  

O comportamento alimentar dos adolescentes no estudo HBSC (2018) continua, em geral, 

melhor que a média europeia. Também em Portugal ocorreram melhorias com: 66.9% dos alu-

nos do 10º ano a tomar o pequeno-almoço todos os dias; consumo de frutas mais do que uma 

vez por dia, alunos 10º ano (21%); 8º ano (22,8%); consumo diário de doces nos alunos 10º 

ano (7.5%); 8º ano (8,2%) e 6º ano (5,6%); consumo de refrigerantes mais que uma vez dia, 

nos alunos do 10º ano (8,8%), 8º ano (9,2 %). Verifica-se que os alunos mais novos e mais 

velhos têm melhores hábitos alimentares. 

Exercício físico 

O sedentarismo é, atualmente, uma problemática com grande impacto na saúde da po-

pulação infantojuvenil (Hockenberry & Wilson, 2014) e tem aumentado nesta população, prin-

cipalmente em sociedades desenvolvidas, o que acarreta graves consequências para a saúde, 

uma vez que a inatividade física é um fator de risco preponderante de inúmeras doenças. A 

obesidade, as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas e os distúrbios músculo es-

queléticos não são exclusivos da população adulta, surgindo em idades cada vez mais precoces 

(WHO, 2021b).  
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A prática de atividade física constitui uma das principais medidas para travar esta tendên-

cia, já que apresenta diversos efeitos benéficos ao organismo, sendo, portanto, recomendada 

como uma estratégia de promoção da saúde (Bordalo et al.; Matos & Aventura Social, 2019). 

Nos resultados do IAN-AF (2015-2016), a prática diária de atividade física desportiva e/ou 

lazer programada, de caráter regular, foi reportada por 59,0% dos jovens do grupo etário dos 

10-17 anos. O estudo HBSC (2018) refere que mais de metade dos adolescentes pratica ativi-

dade física, mas apenas 15% a pratica diáriamente, sendo os rapazes mais ativos do que as 

raparigas (rapazes: 23,2%; raparigas: 8,7%). 

Obesidade e excesso de peso 

A Organização Mundial de Saúde (2016) alerta para a importância que o excesso de peso 

e a obesidade têm no aumento do risco para doenças não transmissíveis, destacando a obesi-

dade infantil, pois esta está, segundo a mesma fonte, associada a maior probabilidade de obe-

sidade, morte prematura e incapacidade na idade adulta. 

Na figura 1, os dados objetivos resultantes do IAN-AF (2015-2016) relativos à prevalência 

de excesso de peso demonstram no grupo etário dos 10 aos 17 anos uma diferença significa-

tiva entre sexos (36,7% nos rapazes vs. 27,6% nas raparigas), sendo que os rapazes apresentam 

maior prevalência de excesso de peso e índice de 11,4 de obesidade. 

 

Figura 1  

Prevalência de categorias de índice de massa corporal (10 - 17 anos), por sexo, ponde-

rada para a distribuição da população portuguesa 

 
Fonte: Relatório Saúde Infantil e Juvenil- Portugal, 2018. 
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Consumo de álcool 

Para Brito et al. (2015) o consumo regular de álcool em adolescentes está relacionado 

com o prazer/sabor, a expectativa de diversão, gestão de emoções negativas, a procura de 

desinibição, a baixa autoestima, a pertença, a pressão dos grupos de pares e a aquisição de 

estatuto no grupo. 

Ao analisar a figura 2, relativa ao consumo de alguma bebida alcoólica, nos últimos 12 

meses, com dados do SICAD (2015), verificamos que 20,1% dos adolescentes com 13 anos já 

tinha consumido bebidas alcoólicas, sendo o seu consumo mais acentuado nas faixas etárias 

mais elevadas. As bebidas mais consumidas, referidas pelos adolescentes mais velhos, são as 

destiladas e a cerveja pelos mais novos. Embora a maioria dos indivíduos não se embriague, a 

frequência dos que o fazem é preocupante, nos indivíduos de ambos os sexos, com consumos 

de risco elevados. Apesar de ao longo dos últimos anos se verificar uma redução dos consumos 

de bebidas alcoólicas em todas as idades (13-18 anos), estes valores continuam muito acima 

do desejado. 

 

Figura 2  

Prevalência do consumo de alguma bebida alcoólica nos últimos 12 meses (P12M), 13-18 anos, 

Portugal, 2007-2015 

 
Fonte: Relatório Saúde Infantil e juvenil- Portugal, 2018. 

 

 

Consumo de substâncias ilícitas 

O mesmo estudo aponta que um terço da população jovem com 18 anos já consumiu 

substâncias ilícitas.  A figura 3 realça que 2,7% dos jovens com 13 anos consumiram substâncias 

ilícitas. Mas é nas idades de 17-18 anos que esse consumo tem vindo a aumentar ao longo dos 
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anos. O HBSC (2018) aponta o consumo de “marijuana” como a substância mais consumida 

pela comunidade adolescente. 

 

Figura 3  

Prevalência do consumo de qualquer substância ilícita ao longo da vida, 13-18 anos, Portugal, 

2007-2015 

 
Fonte: Relatório Saúde Infantil e juvenil- Portugal, 2018. 

 

Consumo de tabaco 

A adolescência é um período crítico para o início do consumo de tabaco. O seu consumo 

pode ser considerado a primeira droga consumida por este grupo. O tabagismo é um hábito 

adquirido, muitas vezes, desde muito cedo. A idade média de início do consumo passou dos 

15 para os 16 anos. Dos jovens que iniciam o consumo, mais de um terço irá continuar a fumar 

durante a vida adulta, comprometendo a sua saúde e a sua longevidade (Nunes, 2019). 

No estudo SICAD (2015), conforme exemplificado na figura 4, verificou-se que, dos jovens 

do ensino público inquiridos, com 13 anos, 14,1% já tinham fumado (13,4% dos rapazes e 

14,5% das raparigas). Destes, 1,9% consumiram o primeiro cigarro antes dos 10 anos, 10,9% 

entre os 10 e os 12 anos e 1,3% aos 13 anos. Dos jovens com 18 anos, de ambos os sexos, 

62,7% já tinha experimentado fumar. 

Ainda segundo este estudo e o HBSC (2018), a experimentação de cigarros, tem registado 

uma tendência decrescente. 
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Figura 4  

Consumo de cigarros ao longo da vida nos alunos do ensino público, Portugal, 2003- 2015 

 
Fonte: Relatório Saúde Infantil e juvenil- Portugal, 2018 

 

O uso de drogas, incluindo o consumo de tabaco e de álcool, é atualmente um problema 

de saúde predominante. O estudo HBSC (2018), efetuado em países desenvolvidos verificou 

que a prevalência do consumo do tabaco, canábis e abuso de álcool com embriaguez aumenta 

com a idade, entre os 11 e os 15 anos. Em alguns países, este consumo é maior em rapazes, 

embora esta tendência se torne cada vez menos significante. 

O relatório anual do Internacional Narcotics Central Board (INCB) (United Nations, 2021), 

destaca que o uso de álcool e tabaco por crianças e adolescentes está intimamente ligado ao 

início do consumo de substâncias ilegais, já que, frequentemente, o uso de álcool e tabaco 

precede o uso de canábis e outras substâncias controladas. Fazendo referência a vários estu-

dos que demonstraram que quanto mais cedo se iniciar o consumo de álcool, tabaco e canábis, 

(sendo os 16 e os 19 anos a faixa etária mais frequente) mais provável é o consumo posterior 

de substâncias “mais pesadas” na idade adulta, como por exemplo a cocaína, tendo o consumo 

de substâncias ilegais um enorme impacto físico, emocional e social nos jovens entre os 15 e 

os 24 anos. 
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Comportamentos de violência 

Comportamentos violentos ou atos de violência são um dos comportamentos de risco 

bastante frequentes entre adolescentes. A violência pode assumir diferentes formas: a violên-

cia física caracterizada pelo uso da força; a violência psicológica pelo uso da rejeição, indife-

rença, desrespeito ou discriminação; violência verbal; bullying e violência sexual ou no namoro 

(Zappe & Dell’ Aglio, 2018). Adolescentes com comportamentos agressivos envolvem-se em 

lutas, têm dificuldade em respeitar a autoridade e em seguir instruções, em casa ou na escola, 

e usam o comportamento agressivo como tentativa de resolver os seus problemas ou expres-

sar as suas emoções. 

Os resultados obtidos no estudo HBSC/OMS (2018) relativos ao envolvimento em lutas, 

mostraram uma diminuição das situações de violência física tanto nos rapazes (7%) como nas 

raparigas (2%). São os adolescentes mais velhos (13-15 anos) que menos se envolvem em lutas. 

Por comparação aos valores europeus, os resultados obtidos em 2018 estão abaixo da média 

europeia, no caso das raparigas e dos rapazes com 15 anos. 

Sexualidade 

Segundo o estudo HBSC (2018) o número de adolescentes na faixa etária dos 13-15 anos 

que já teve relações sexuais tem vindo a diminuir. No entanto, é preocupante a diminuição do 

uso do preservativo e do aumento das relações sexuais associadas ao consumo de álcool ou 

drogas. Quando inquiridos sobre a razão do não uso do preservativo, foram descritas o não ter 

preservativo consigo, não ter pensado nisso, os preservativos serem caros ou ter bebido álcool 

em excesso. 

No que respeita a comportamentos sexuais de risco em adolescentes, Ramiro et al. (2019) 

refere que o não uso de preservativo e as relações sexuais associadas ao consumo de álcool 

ou drogas têm sido identificados como comportamentos de risco, dada a maior dificuldade 

destes na resolução das consequências negativas associadas, como a gravidez indesejada e ou 

infeções como o VIH/SIDA ou outras infeções de transmissão sexual devido ao seu impacto 

para o projeto de vida dos jovens. Os rapazes são os que apresentam um comportamento mais 

desresponsabilizado relativo ao “não uso de preservativo”. 

Saúde mental 

Para a Organização Pan-americana de Saúde (2021) adolescência é um período crucial 

para o desenvolvimento e manutenção de hábitos sociais e emocionais importantes para o 

bem-estar mental. Estes incluem: a adoção de padrões de sono saudáveis; exercícios regulares; 
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desenvolvimento de estratégias na resolução de problemas e habilidades interpessoais e ca-

pacidade para gerir emoções. Ambientes facilitadores de apoio na família, na escola e na co-

munidade em geral também são importantes. Múltiplos fatores determinam a saúde mental 

de um adolescente. Quanto mais expostos aos fatores de risco, maior o potencial impacto na 

sua saúde mental. Entre os fatores que contribuem para o stress, durante esse momento da 

vida, estão o desejo de uma maior autonomia, pressão para se adaptar aos pares, exploração 

da identidade sexual e maior acesso e uso de tecnologias. As alterações emocionais mais fre-

quentes na adolescência, para esta organização, são a depressão e a ansiedade, podendo tam-

bém existir sentimentos de raiva, irritação e frustração. 

Nos vários estudos HBSC/OMS anteriores e na comparação dos dados nacionais referen-

tes a 2018 com os dados internacionais, identificou‐se uma fragilidade na relação dos adoles‐

centes portugueses com a escola. Os adolescentes portugueses são os que tem pior perceção 

da sua competência escolar, sentem maior pressão com a vida escolar, porem são os que mais 

mencionam “gostar da escola”. 

Quando inquiridos, ainda no mesmo estudo, sobre as suas preocupações e o impacto des-

tas na sua qualidade de vida, identificou-se um aumento generalizado de perceção de sintomas 

físicos e psicológicos, desde 2010, associados a um aumento de comportamentos autolesivos, 

problemática que se agravou.  

Face aos dados sobre os comportamentos da população infantil e juvenil, nomeadamente 

hábitos alimentares, atividade física, obesidade e excesso de peso, consumos de álcool, de 

drogas e de tabaco, o relatório Saúde Infantil Juvenil-Portugal (Direção de Serviços de Infor-

mação e Análise [DSIA] & Direção de Serviços de Prevenção da Doença e Promoção da Saúde 

[DSPDPS], 2018) sugere o reforço das estratégias dos programas nacionais existentes e o in-

vestimento em políticas integradoras e multissectoriais, tais como a promoção da literacia em 

saúde em todos os contextos de vida desta população (família, escola e comunidade). O rela-

tório HBCS (2018) alerta para a subestima da saúde mental dos adolescentes, recomendando 

atenção urgente para esta área. 
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1.4 Saúde Escolar 

 

A saúde escolar é o processo de eleição para a realização de promoção da saúde nas es-

colas, de forma a melhorar a qualidade de vida no contexto escolar, favorecendo o bem-estar 

físico, mental e social, através do desenvolvimento de competências da comunidade educa-

tiva. Com a identificação de necessidades e a implementação de um programa de saúde esco-

lar, é possível prevenir e/ou reduzir significativamente os comportamentos de risco associados 

aos estilos de vida e, consequentemente, os problemas de saúde da população escolar (Von 

Amann et al., 2015). 

 

1.4.1 O Programa Nacional de Saúde Escolar 

 

O Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE) 2015, é um instrumento orientador das 

políticas nacionais, no que à promoção da saúde em meio escolar diz respeito, adveio da ne-

cessidade de adequar o anterior PNSE aos novos desafios que se colocam atualmente à saúde 

da população portuguesa, dando especial enfase às crianças e jovens, e à reorganização dos 

Serviços de Saúde. O PNSE (2015) foi concebido tendo em conta o Plano Nacional de Saúde 

2012-2016 e a sua revisão e extensão a 2020 (PNS), os objetivos e estratégias da Organização 

Mundial de Saúde para a Região Europeia, Health 2020 e os princípios das EPS, School for He-

alth in Europe (Von Amann et al., 2015). Assenta no novo paradigma de intervenção da Saúde 

Escolar, visando contribuir para a obtenção de ganhos em saúde através da promoção de con-

textos escolares favoráveis à saúde. No quadro conceptual do PNSE, a promoção da saúde, em 

particular da saúde mental, constitui-se como núcleo central das intervenções da Saúde Esco-

lar, tendo no trabalho projeto como método ativo, a valorização e promoção de competências 

sociais e emocionais (Von Amann et al., 2015). 

Tendo por visão o direito e a oportunidade que todas as crianças e jovens devem ter ao 

frequentar uma escola que promova a saúde e o bem-estar, o PNSE pretende “contribuir para 

mais saúde, mais educação e mais equidade e maior responsabilização de todos/as com o bem-

estar e a qualidade de vida de crianças e jovens”, (Von Amann et al., 2015, p.4)  

O Programa Nacional de Saúde Escolar tem como finalidades: 

• Promover e proteger a saúde e prevenir a doença na comunidade educativa; 
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• Apoiar a inclusão escolar de crianças com necessidades de saúde e educativas     

especiais; 

• Promover um ambiente escolar seguro e saudável; 

• Reforçar os fatores de proteção relacionados com os estilos de vida saudáveis; 

• Contribuir para o desenvolvimento dos princípios das escolas promotoras da  

saúde. 

Estas finalidades assentam nos seguintes eixos estratégicos e áreas de intervenção: 

• Eixo 1. Capacitação • Áreas de Intervenção: saúde mental e competências sócio-

emocionais, educação para os afetos e a sexualidade, alimentação saudável e ati-

vidade física, higiene corporal e saúde oral, hábitos de sono e repouso, educação 

postural, prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substân-

cias psicoativas, bem como de comportamentos aditivos sem substância.  

• Eixo 2. Ambiente escolar e saúde •Áreas de Intervenção: desenvolvimento sus‐

tentável, ambiente escolar seguro e saudável, avaliação dos riscos ambientais 

para a saúde, prevenção dos acidentes e primeiros socorros.  

• Eixo 3. Condições de saúde •Áreas de Intervenção: saúde de crianças e jovens, 

necessidades de saúde especiais, saúde de docentes e não docentes.  

• Eixo 4. Qualidade e inovação  

• Eixo 5. Formação e investigação em Saúde Escolar 

• Eixo 6. Parcerias.  (Von Amann et al., 2015, p.4) 

A responsabilidade pela coordenação e implementação do PNSE, a nível regional, cabe ao 

representante designado pela administração regional de saúde, e ao nível local, as unidades 

de Saúde na comunidade, que, para o efeito constituirão as equipas de saúde escolar neces-

sárias para a sua operacionalização (Von Amann et al., 2015).  

As estratégias do PNSE inscrevem-se na área da melhoria da saúde das crianças e dos 

jovens e da restante comunidade educativa, ao operacionalizar a promoção para a saúde em 

meio escolar, tendo como população alvo toda a comunidade educativa que compreende alu-

nos, pessoal docente e não docente, pais/mães ou encarregados de educação. Deverá desen-

volver-se nos estabelecimentos de educação e ensino, instituições particulares de solidarie-

dade de infância que tenham intervenção na população escolar e sempre que possível, em 
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instituições privadas com acordo de cooperação tendo em conta os recursos humanos dispo-

níveis (Idem). 

O PNSE “…assume um papel ativo na gestão dos determinantes da saúde da comunidade 

educativa, constituindo as equipas de saúde escolar a interface com o sistema educativo para 

a sua implementação”, no Jardim-de-infância e nas Escolas do Ensino Básico e Secundário. 

(Von Amann et al., 2015, p.15). 

A escola, constituindo-se como um espaço seguro e saudável, facilita a adoção de com-

portamentos mais saudáveis, encontrando-se numa posição ideal para promover e manter a 

saúde da comunidade educativa e da comunidade envolvente. 

O PNSE propõe-se como o referencial técnico-normativo do sistema de saúde para a área 

da saúde escolar, baseado nas prioridades nacionais e nos problemas de saúde mais prevale-

centes na população infantil e juvenil. 

Obter ganhos em saúde, a médio e longo prazo, passa por olhar para o perfil de saúde da 

população portuguesa e trabalhar desde cedo em prol da promoção e educação para a saúde 

e da redução dos determinantes das doenças crónicas (como a obesidade, o tabaco, a diabetes 

e a hipertensão arterial) que condicionam a esperança de vida saudável. Embora se reconheça 

que a mortalidade e a morbilidade na infância e adolescência sejam reduzidas, torna-se neces-

sário assegurar um elevado nível de saúde da comunidade escolar, através de atividades de 

promoção da saúde (Von Amann et al., 2015). 

O PNSE apresenta no âmbito da capacitação da comunidade educativa para a adoção de 

estilos de vida saudáveis as seguintes áreas de intervenção: 

1. Saúde mental e competências sócio-emocionais; 

2. Educação para os afetos e a sexualidade; 

3. Alimentação saudável e atividade física; 

4. Higiene corporal e saúde oral; 

5. Hábitos de sono e repouso; 

6. Educação postural; 

7. Prevenção do consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e outras substâncias psico-

ativas, bem como de comportamentos aditivos sem substância. (Von Amann et 

al., 2015, p. 23) 
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O PNSE reforça que investir em promoção da saúde na escola significa desenvolver proje-

tos baseados na evidência. Essa evidência científica mostra-nos que a promoção de competên-

cias socioemocionais (SEL) disponibiliza a base emocional para a melhoria dos resultados ao 

nível social, da saúde, do comportamento e académicos. O enfoque na promoção de compe-

tências SEL e na criação de climas de aprendizagem amigáveis, influencia positivamente as cri-

anças e os jovens na vinculação à escola, num menor envolvimento em comportamentos de 

risco, bem como no desenvolvimento de recursos pessoais positivos que aumentam o sucesso 

na escola e na vida (Von Amann et al., 2015).  

Na escola, muitas dos problemas ao nível da aprendizagem, da atenção e da instabilidade 

psicomotora, do comportamento, da indisciplina e da violência, auto ou heterodirigida de cri-

anças e adolescentes, correspondem a manifestações de um sofrimento emocional acentuado.  

A Educação para a Saúde constitui uma estratégia fundamental de intervenção no âmbito 

da saúde escolar e é norteada pelos seguintes princípios: equidade; sustentabilidade; partici-

pação democrática; educação inclusiva e empowerment de toda a comunidade educativa para 

a saúde e bem-estar. Neste sentido, a intervenção da Saúde na Escola requer abordagens mul-

tissectoriais e abrangentes que garantam a sustentabilidade do processo (Von Amann et al., 

2015). 

O PNSE (2015) orienta para um modelo em que a promoção da saúde na escola é dar 

prioridade aos docentes, capacitando-os para que os determinantes da saúde sejam integra-

dos nos currículos das mais diversas áreas do saber e a sua «transmissão» aos alunos seja pe-

dagogicamente adequada ao nível de desenvolvimento do grupo escolar.  

Outras áreas novas como os hábitos de sono e repouso, a educação postural e a preven-

ção de comportamentos aditivos sem substância são áreas de intervenção de capital impor-

tância para a saúde, comtempladas que devem ser intervencionadas na Escola. A vigilância da 

saúde e da vacinação dos alunos continuam a ser uma das preocupações da Saúde escolar, 

mas neste atual PNSE (2015) estas áreas mantêm-se, mas numa perspetiva que valoriza uma 

abordagem colaborativa entre diversas equipas que intervêm nesta etapa do ciclo de vida.  

As crianças e jovens com Necessidades de Saúde Especiais por doenças crónicas comple-

xas, (doenças neuromusculares, Diabetes Mellitus tipo 1, asma e doenças alérgicas) entre mui-

tas outras condições de saúde que comprometem as aprendizagens e/ou a frequência da es-

cola, podem ter necessidade de cuidados de saúde. Na interação entre a escola e a família, a 

Saúde Escolar articula e orienta no que se refere a cuidados de saúde inadiáveis a prestar em 
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contexto escolar, que possam constituir barreira à plena inclusão escolar, através do Plano de 

Saúde Individual. Pretende-se que no futuro, à luz deste PNSE, todas as crianças com Necessi-

dades de Saúde Especiais tenham um Plano Saúde Individual (Von Amann et al., 2015).  

O novo Programa Nacional de Saúde Escolar introduziu também novos indicadores, entre 

eles a sinalização de crianças e jovens vítimas ou suspeitas de maus-tratos.  

 

 

1.5 Escolas Promotoras de Saúde 

 

Em 1991/1992 é criada a Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde (REEPS), sob o 

esforço do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e do Gabinete Regional da Organização 

Mundial de Saúde, com o objetivo de melhorar e proteger o bem-estar dos alunos, professo-

res, pessoal não docente e comunidade em geral (Burgher et al., 1999) 

Em 1997, com a 1ª conferência da Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde, foi 

estabelecido que "Cada criança e jovem da Europa tem o direito de ser educado numa escola 

promotora de saúde", devendo aqui serem trabalhadas 10 áreas promotoras de saúde: demo-

cracia; equidade; capacitação e competências para a ação; ambiente escolar; currículo; forma-

ção de professores; avaliação; colaboração; comunidade e sustentabilidade. Entre outras ori-

entações, a REEPS elaborou também um manual de alimentação saudável para jovens na Eu-

ropa, sendo este um guia de nutrição baseado na escola, o que demonstra uma das preocupa-

ções da REEPS (Burgher et al., 1999). 

Portugal aderiu à REEPS em 1994, tendo constituído um Centro de Apoio Nacional, com-

posto pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. O programa "Projeto Viva a 

Escola", em 1995, passou a designar-se de Programa de Promoção e Educação para a Saúde, e 

promovia parcerias entre os centros de saúde e as escolas, tendo sido estendido a várias insti-

tuições, pelo que em 1998 surge a Rede Nacional de Escolas Promotoras de Saúde (RNEPS). 

Foram envolvidos os órgãos do poder local (câmaras e juntas de freguesias) e associações de 

pais, promovendo abordagens pluridisciplinares e multissetoriais, pela criação de planos inte-

grados (Direção Geral da Saúde, n.d.). 

A OMS, considera que as escolas deveriam ser todas Escolas Promotoras de Saúde, cons-

tituindo este um objetivo standard, Weber (2019) acrescenta que são necessárias estratégias 
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globais e planos de ação com orientações para a abordagem da saúde de crianças e adolescen-

tes. Neste sentido Weber (2019), do gabinete europeu da OMS, refere que foi criado o School 

for Health in Europe (SHE), existindo uma plataforma onde além de orientações, são publica-

dos artigos, acerca das escolas promotoras de saúde, contribuindo para melhorar a saúde das 

crianças e jovens na Europa e reduzir as desigualdades em saúde (SHE, 2020). 

A WHO reforça ainda a importância do papel da educação em saúde nas escolas (WHO, 

2021b), uma vez que as estratégias de promoção da literacia em saúde estão ligadas a estra-

tégias gerais de promoção da literacia. Considerando que esta abrange as oportunidades cons-

truídas de forma consciente para aprender, a educação em saúde envolve também algumas 

formas de comunicação designadas para melhorar a literacia em saúde, incluindo aumentar o 

conhecimento e desenvolver competências de vida que conduzam à saúde individual e da co-

munidade. Mas a educação em saúde não está só relacionada com a comunicação de informa-

ção, inclui o desenvolvimento da motivação, das competências e da confiança necessárias para 

a realização de ações que melhorem a saúde. Abrange ainda, não só a informação relacionada 

com o impacto das condições sociais, económicas e ambientais na saúde, como também os 

seus fatores individuais de risco, os comportamentos de risco e o uso do sistema de cuidados 

de saúde. 

O modelo de escolas promotoras de saúde tem sido utilizado para promover, nos alunos, 

o desenvolvimento de conhecimentos, competências e atitudes corretas, na área da saúde. 

Considera-se que o indivíduo, através do exercício da reflexão crítica, proporcionada por uma 

abordagem deste tipo, acederá e aproveitará melhor a informação de saúde disponível. É 

neste âmbito, que a intervenção das escolas pode contribuir substancialmente para a saúde e 

bem-estar dos alunos, possuindo também um certo potencial de influência na comunidade 

(Von Amann et al., 2015). 

A literacia em saúde deve basear-se na interação entre as aptidões das pessoas e os seus 

contextos de vida, o sistema de saúde, o sistema de educação e os fatores sociais e culturais 

da comunidade onde se insere. A responsabilidade para a melhoria dos níveis de literacia em 

saúde deveria ter uma participação intersetorial entre o sistema educativo, o sistema de sa-

úde, o sistema cultural e outros setores sociais (WHO, 2021b). 

Um índice mais elevado de literacia em saúde, consequência deste tipo de esforço, pode 

constituir-se, também, como um importante indicador do resultado das atividades de promo-

ção da saúde e da prevenção dos seus riscos, assim como, das competências e das capacidades 

da população de um determinado grupo, comunidade ou país (Almeida et al., 2019). 
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A literacia em saúde é um conceito cuja importância emergiu, nos últimos anos, que se 

enquadra na forma como a educação e a saúde podem ser parceiras no desenvolvimento dos 

alunos, dotando-os com elevados níveis de conhecimentos e disponibilidades para a ação, per-

mitindo-lhes assumir a responsabilidade pelos seus atos e decisões em prol de uma melhor 

qualidade de vida e de um melhor e mais eficiente usufruto dos serviços de saúde, públicos ou 

privados, disponibilizados (WHO, 2021b). 

Em contexto escolar, tendo como base o Plano Nacional de Saúde Escolar, o enfermeiro 

assume um papel preponderante na avaliação global das necessidades da comunidade educa-

tiva, conhecendo os determinantes da saúde e identificando as suas possíveis consequências 

na vida de cada um e na da comunidade em geral. Podemos considerar que, enquanto profis-

sional dotado de competências de planeamento e avaliação de ações de desenvolvimento e 

mudança concretas, o enfermeiro deve apoiar o desenvolvimento do processo de promoção 

da saúde nas comunidades, fomentando a literacia em saúde em contexto escolar, contribu-

indo desse modo para a melhoria da saúde da população, a médio e longo prazo (Von Amann 

et al., 2015). Este reconhecimento dos estilos de vida levou a que uma das áreas de interven-

ção prioritárias do PNSE, na fase da adolescência, seja os comportamentos de risco, nomeada-

mente os consumos de substâncias psicoativas, a depressão e risco suicidário e as autolesões, 

que ao emergirem nesta faixa etária carecem de intervenções específicas ao nível da avaliação 

e do tratamento (Idem). 

A escola, ao constituir-se como um espaço seguro e promotor de hábitos de saúde numa 

perspetiva salutogénica, através da capacitação para a saúde mental centrada na promoção 

de competências socioemocionais, dos conteúdos curriculares e de outras ações integradas a 

esta temática, facilitará, através das experiências de aprendizagem que proporciona, a adoção 

de comportamentos mais saudáveis, dotando os seus alunos de ferramentas de análise e de 

tomada de decisão mais adequados a estilos de vida saudáveis (Von Amann et al., 2015). 

 

 

1.6 A Promoção da Saúde 

 

A promoção da saúde teve, na Carta de Ottawa, a divulgação de um dos documentos fun-

damentais para a sua formação. Constituiu-se no resultado da I Conferência Internacional so-

bre a Promoção da Saúde, em 1986.  Definindo a promoção da saúde como “o processo de 
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capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo 

uma maior participação neste processo” (Carta de Ottawa, p. nd) 

A saúde é assim vista como um conceito positivo, que sublinha os recursos sociais e pes-

soais, e também as capacidades físicas. Neste sentido a promoção da saúde não é da exclusiva 

responsabilidade do setor da saúde, uma vez que, com vista a alcançar o bem-estar, é neces-

sária a adoção de estilos de vida saudáveis. São ainda definidas as condições e recursos funda-

mentais para a saúde: paz, abrigo, educação, alimentação, recursos económicos, ecossistema 

estável, recursos sustentáveis, justiça social e equidade. A melhoria da saúde advém da garan-

tia destas condições básicas (Carta de Ottawa, 1986). 

As novas orientações vieram apresentar um novo modo de olhar a saúde, com especial 

foco na promoção da saúde. Para além do controlo e da intervenção sobre os comportamentos 

de saúde, procura-se uma intervenção social ativa que permita influenciar as decisões. 

Bonita et al., (2010), referem que um dos objetivos das políticas de saúde pública é a pro-

moção da saúde, que pretende capacitar as pessoas para que estas consigam ter mais controlo 

sobre a sua saúde e que a consigam melhorar. 

 Os profissionais, com intervenção na promoção da saúde, deverão orientar a sua inter-

venção para ajudar os indivíduos e os grupos a construírem a sua autonomia e responsabili-

dade. Espera-se que tenham conhecimentos na área, competência técnica, responsabilidade 

social e satisfaçam as necessidades dos clientes (Graça, 2015). Para o autor, os profissionais de 

saúde constituem-se como dinamizadores, facilitadores, advogados, pelo que do seu conjunto 

de competências não se espera apenas o domínio técnico-científico, mas também os valores e 

os princípios que orientam a profissão. A promoção da saúde continua a ser uma área de in-

tervenção a necessitar de informação pertinente, mas também da participação e correspon-

sabilização dos indivíduos, enquanto sujeitos ativos nas tomadas de decisão no seu contexto 

de vida (Graça, 2015). 

Stanhope & Lancaster (2011), referem que os enfermeiros que enaltecem a promoção da 

saúde das populações, tendo em conta as crenças, definições de saúde e objetivos das popu-

lações, conseguem reconhecer a relevância da prevenção da doença. Os mesmos autores men-

cionam que a promoção da saúde é um objetivo unânime da prática de enfermagem. 

O enfermeiro, enquanto educador e elemento da equipa de saúde, deve atender às ne-

cessidades e especificidades de cada utente, família e comunidade e tentar responder às ne-
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cessidades identificadas. Consciente do seu papel, deve desempenhar o seu trabalho em ín-

tima ligação com os diversos atores e procurar educar na, com e para a saúde, em qualquer 

estádio do ciclo de vida do indivíduo, inserido no seu contexto (Graça, 2015). 

As intervenções de enfermagem devem ter uma ação contínua ao longo do processo de 

mudança, devem proporcionar conhecimento e empoderamento, no sentido da promoção da 

saúde e para incentivar respostas salutares às mudanças. Melo et al., (2018), explicam o em-

poderamento enquanto processo e resultado. Este envolve a participação de todos os mem-

bros da comunidade, promove a sua coesão e o incremento das suas capacidades, de modo 

que consigam identificar e resolver os seus problemas, tendencialmente de forma autónoma 

de agentes externos (Laverack, 2005 citado por Melo et al., 2018). Deste modo, enquanto pro-

cesso contínuo, defendido por vários autores, o Empoderamento Comunitário é promotor de 

saúde e capacitação exponencial (Melo et al., 2018). 

 O enfermeiro especialista de enfermagem comunitária e de saúde pública desenvolve a 

sua prática centrada na comunidade, participa na avaliação multicausal e nos processos de 

tomada de decisão dos principais problemas de saúde pública e no desenvolvimento de pro-

gramas e projetos de intervenção, com vista à capacitação e empoderamento das comunida-

des na dinâmica de projetos de saúde coletiva e no exercício da cidadania. Deste modo, evi-

denciam-se as atividades de promoção para a saúde, educação para a saúde, manutenção, 

restabelecimento, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados prestados (OE, 2010b). 

Dentro do conceito amplo que é a promoção da saúde, a educação para a saúde aparece 

como um dos seus componentes principais. Segundo a OMS, a educação para a saúde inclui 

oportunidades para a aprendizagem envolvendo formas de comunicação destinadas a melho-

rar a literacia em saúde, incluindo um aumento do conhecimento e desenvolvimento de com-

petências que favoreçam a saúde individual e da comunidade. Face ao exposto, a educação 

para a saúde tem sido assumida como um conjunto de estratégias utilizadas para a promoção 

da saúde (WHO, 1998).  

Para Pereira (2017) a promoção para a saúde pode ser encarada na perspetiva de um 

conceito amplo, que engloba atividades de educação para a saúde. Constituindo-se um ele-

mento primário na promoção para a saúde, pode ser explicada como uma ação usada sobre 

os indivíduos, no sentido de modificar os seus comportamentos, a fim de obterem e manterem 

práticas de vida saudáveis, aprenderem a usar judiciosamente os serviços de saúde que têm à 

sua disposição e estarem aptos para tomar, individual ou coletivamente, as decisões que en-

volvem a melhoria do estado de saúde e o saneamento do meio em que vivem. 
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Os programas de educação para a saúde podem desenvolver-se tanto a nível individual, 

como em ações com grupos ou a nível comunitário. Os meios utilizados nestes programas são 

diversos, desde intervenções presenciais orientadas por um profissional, mais próximas e di-

retas, a ações mais amplas como é o caso de campanhas veiculadas pela televisão, internet e 

outros meios de comunicação social (WHO, 2018). 

 

 

1.7 O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

 

O Modelo de Promoção da Saúde - Health Promotion Model (HPM) foi desenvolvido por 

Nola Pender inicialmente em 1990, tendo sido revisto e publicado em 1996. 

 O HPM propõe uma estrutura para integração das perspetivas da enfermagem e das ci-

ências comportamentais com fatores que influenciam os comportamentos de saúde. O modelo 

oferece um guia para explorar os complexos processos biopsicossociais que motivam indiví-

duos a se envolverem em comportamentos direcionados à melhoria da saúde (Pender et al., 

2015). 

No HPM a saúde é definida como um estado dinâmico positivo e não simplesmente a 

ausência de doença. Este modelo assenta numa visão holística, fundamentada num processo 

biopsicossocial, que caracteriza o individuo, família ou comunidade, em todos os seus domí-

nios, de modo a ajustar os comportamentos de saúde à sua realidade. A promoção da saúde 

visa aumentar o nível de bem-estar do paciente. O Modelo de Promoção da Saúde descreve a 

natureza multidimensional dos indivíduos, enquanto interagem dentro de seu ambiente, para 

alcançar um estado de saúde (Idem). 

O HPM centra-se em três áreas: características e experiências individuais, sentimentos e 

conhecimentos sobre o comportamento que se pretende alcançar e o comportamento de sa-

úde desejável (Idem).  

Cada pessoa tem características pessoais e experiências únicas que afetam as ações sub-

sequentes. Essas características podem ser biológicas, psicológicas e socioculturais. Os fatores 

biológicos incluem variáveis como a idade e género, os psicológicos relacionam-se com a au-

toestima, automotivação e a perceção do seu estado de saúde. Entre os fatores socioculturais 

estão a raça, as habilitações académicas e a situação socioeconómica. O conjunto de variáveis 
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para a cognição e sentimentos sobre o comportamento específico tem um importante signifi-

cado motivacional (Idem). 

 As variáveis podem ser modificadas através de ações de enfermagem. A promoção do 

comportamento em saúde é a alteração comportamental desejada. Estes comportamentos 

devem resultar em melhor saúde, melhor capacidade funcional e melhor qualidade de vida em 

todos os estádios de desenvolvimento (Idem).  

A figura 5 representa em Diagrama o Modelo de Promoção da Saúde, na qual podemos 

observar que são muitos os fatores que interferem nos comportamentos de saúde, pelo que 

os enfermeiros precisam, muitas vezes, de estabelecer estratégias de intervenção dirigidas não 

só para o indivíduo, mas também para todo o ambiente e outras pessoas envolventes, para 

direcionar a pessoa no sentido do comportamento desejado (Canhestro, 2018). 

 

Figura 5  

Diagrama do Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender 

 
Fonte: Canhestro, 2018 
 

O HPM como quadro conceptual para a prestação de cuidados de enfermagem possibi-

lita aos profissionais de enfermagem a compreensão dos principais determinantes dos com-

portamentos de saúde, como base para o aconselhamento comportamental para promover 

estilos de vida saudáveis. Os enfermeiros deverão inicialmente avaliar os comportamentos 

de promoção da saúde dos indivíduos, posteriormente deverão ser avaliados algumas carac-
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terísticas como o comportamento anterior, perceção do seu estado de saúde e característi-

cas demográficas que, embora não modificáveis, são o suporte para as intervenções de en-

fermagem individualizadas (Pender et al., 2015). 

Este modelo de Enfermagem pode ser utilizado para implementar e avaliar ações de pro-

moção da saúde dirigidas ao individuo, famílias ou comunidade. Ao usar este modelo e traba-

lhando em colaboração com os pacientes, o enfermeiro poderá ajudá-los na mudança de com-

portamentos de maneira a alcançar estilos de vida saudáveis (Pender et al., 2015; Aqtam & 

Darawwad, 2018).  

A existência de comportamentos promotores de saúde tais como responsabilidade em 

saúde, a atividade física, a nutrição, as relações interpessoais, o crescimento espiritual e a ges-

tão do stress são os principais componentes de um estilo de vida promotor da saúde e o resul-

tado da ação do HPM. Atingir um estilo de vida saudável que promova a saúde, deve ser um 

propósito presente na vida das pessoas de todas as idades, através da adoção de comporta-

mentos promotores da saúde, cujo objetivo será a manutenção de um estado de saúde posi-

tivo como o bem-estar e a realização pessoal. 

O HPM pode ser usado: na realização de estudos que preveem benefícios/barreiras efica-

zes relativamente aos comportamentos de promoção da saúde; para detetar impactos da in-

tervenção feita, com vista a melhorar os comportamentos de promoção da saúde; para prever 

o nível de mudança nos fatores que afetam os comportamentos promotores de saúde; para 

determinar a relação das variáveis associadas a comportamentos promotores de saúde. Estu-

dos realizados por Aqtam & Darawwad (2018) verificaram com os profissionais de saúde que 

utilizaram o Modelo, que os cuidados de saúde devem ir além dos cuidados de prevenção da 

doença e seu tratamento, deve-se criar condições para que as pessoas possam expressar o seu 

potencial humano único. Os enfermeiros são apresentados como agentes que criam mudanças 

comportamentais e ambientais. 

  



Conhecer para Intervir – A Saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário 
 

fev- 22 | Página 44 

 

2 METODOLOGIA E QUESTÕES ÉTICAS 

 

O presente projeto de intervenção comunitária apresentado neste relatório tem por base 

a metodologia do planeamento em saúde segundo Tavares (1990) e Imperatori e Giraldes 

(1993). 

Para Tavares (1990) o planeamento em saúde é um processo dinâmico e flexível que 

busca um estado de saúde por intermédio da promoção, prevenção de doenças, cura e reabi-

litação, abrangendo mudanças no comportamento das populações. 

O planeamento em saúde, de acordo com Imperatori & Giraldes (1993) consiste em raci-

onalizar o uso de recursos, com vista a atingir os objetivos fixados, visando a diminuição dos 

problemas de saúde considerados como prioritários, o que implica a coordenação de esforços 

provenientes dos vários setores socioeconómicos e não apenas do setor da saúde. Este tem 

um caráter contínuo e dinâmico, pretendendo transformar a aplicação da lógica à tomada de 

decisão em saúde, num processo não eficiente.  Para Tavares (1990)   as principais etapas no 

processo de planeamento em saúde são: diagnóstico de situação, determinação de priorida-

des, fixação de objetivos, seleção de estratégias, preparação operacional e avaliação e moni-

torização.  

As várias etapas da metodologia do planeamento em saúde não são estanques e separá-

veis, todo o processo é contínuo, sendo fundamental realizar o diagnóstico de saúde com pre-

cisão, para que sejam apuradas as necessidades reais e prioritárias de uma determinada po-

pulação, e assim ser possível elaborar objetivos reais e concretos que sejam capazes de, na 

prática, resolverem o problema identificado Tavares (1990). 

O projeto foi desenvolvido na Escola Secundária B no Concelho A onde se realizou o está-

gio. 

A metodologia e as questões éticas desenvolvidas para que se alcance os objetivos deli-

neados no projeto são neste capítulo apresentados. 

 

2.1 Metodologia do Diagnóstico de Situação 

 

Para realizar o diagnóstico de situação de saúde realizamos pesquisa bibliográfica para 

identificar os determinantes de saúde que influenciam a comunidade que reside no Concelho 
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A através de dados demográficos, sociais e indicadores epidemiológicos e de saúde. Foram 

pesquisados vários documentos de forma a identificar as reais necessidades de saúde e priori-

dades de intervenção, como o Diagnóstico Social, Carta Social e Carta Educativa do Concelho 

A, o Plano Local de Saúde (PLS) do Agrupamento de Centros de Saúde do Sotavento (ACeS do 

Sotavento), o Plano de Ação da Unidade de Saúde Pública (USP), Relatório anual sobre o Acesso 

a Cuidados de saúde do ACeS do Sotavento, Perfil de Saúde do Algarve, Site da Administração 

Regional de Saúde do Algarve (ARSA), bem como os dados sociodemográficos descritos nos 

Censos e publicados no site do Instituto Nacional de estatística (INE) e no PORDATA. Por fim e 

dada a sua pertinência foram consultados dados na unidade de saúde, sobre a situação infan-

tojuvenil para caracterizar a população alvo deste projeto, os adolescentes (Anexo 1). 

A entrevista foi outro instrumento de diagnóstico utilizado para a definição do diagnóstico 

de situação. Para Gil (2008) este é um meio muito utilizado para a recolha de informação, opi-

niões ou necessidades, apresentando maior flexibilidade por comparação com outros instru-

mentos de colheita de dados. A entrevista é uma técnica de pesquisa utilizada na pesquisa 

social. De acordo com Gil (2008) a entrevista é considerada uma técnica fundamental de in-

vestigação nos mais diversos campos, pois permite não só colher dados, mas também tem o 

objetivo de realizar diagnóstico e orientação. Ao utilizar-se a entrevista para obtenção de in-

formação, procura-se compreender a subjetividade do individuo por meio dos seus depoimen-

tos. Optamos pela realização da entrevista semiestruturada pois esta combina perguntas fe-

chadas e abertas. Neste tipo de entrevista o entrevistado tem liberdade para se posicionar 

favorável ou não sobre o tema, sem se prender à pergunta formulada (Minayo, 2010). 

A entrevista foi aplicada à enfermeira supervisora do estágio enquanto vogal do Conselho 

Clínico e da Saúde do ACeS do Sotavento, à enfermeira coordenadora da Unidade de Cuidados 

na Comunidade (UCC) do Concelho A, e à diretora executiva do ACeS do Sotavento de forma 

individual. Assim, elaboramos um guião (APÊNDICE 1) com três perguntas de caráter direto a 

serem abordadas e exploradas na entrevista. Cada entrevista foi planeada para uma durabili-

dade de dez minutos, explicado o seu enquadramento, objetivo, confidencialidade e anoni-

mato. Interessou-nos aplicar a entrevista semiestruturada a estes três elementos por estarem 

em cargos de gestão e direção de unidades de saúde, permitindo-nos ir ao encontro da real 

necessidade de intervenção, ficando facilitado a sua implementação e continuidade. 
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2.2 Metodologia do Estudo 

 

O estudo realizado será do tipo exploratório descritivo pois pretendemos identificar 

quais os comportamentos de saúde e de risco dos adolescentes. Para Gil (2005) as pesquisas 

exploratórias são aquelas que têm por objetivo explicar e proporcionar maior entendimento 

de um determinado problema. Neste tipo de estudo, o investigador procura um conhecimento 

mais aprofundado sobre o tema em estudo, de modo a levantar questões para estudos futuros. 

População alvo e amostra 

Para Fortin (2009) a população é o conjunto de todos os sujeitos ou outros elementos de 

um grupo definido tendo em comum uma ou várias características semelhantes e sobre a qual 

estipula a investigação, sendo que, uma população é constituída pelos elementos que satisfa-

zem os critérios de seleção definidos previamente. A amostra por sua vez corresponde ao con-

junto de sujeitos retirados de uma população.  

A população alvo foram os alunos matriculados no 10º ano de escolaridade do ensino 

secundário de uma escola pública do concelho A.  Foi selecionada uma amostra não probabi-

lística, por conveniência constituída pelos alunos do 10º ano de escolaridade dos cursos cien-

tífico humanísticos e profissionais (13 turmas com um total aproximado de 310 alunos) da Es-

cola Secundária B que satisfizeram os critérios de inclusão. Para Fortin (2009) trata-se de uma 

amostra não probabilística por conveniência pois é o pesquisador que seleciona os elementos 

a que tem acesso, admitindo que estes possam representar um universo, sendo muito utilizado 

em estudos exploratórios. 

A amostra foi constituída por todos os alunos matriculados no 10º ano da Escola Secun-

dária B, nos cursos científico humanísticos e profissionais, que obrigatoriamente conjugaram 

os seguintes critérios de inclusão: aceitarem participar no estudo, terem acesso a equipa-

mento informático e internet, entregarem em tempo útil devidamente preenchido e assinado 

o Termo de Consentimento Informado e estarem presentes no dia da entrega e preenchimento 

do questionário. A amostra foi constituída por 232 alunos correspondendo a 74,8% da popu-

lação. 

Excluíram-se todos os estudantes que não apresentaram os critérios de inclusão. 
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Instrumento de colheita de dados 

A colheita de dados foi feita através do uso de questionário, por ser considerado o método 

mais eficaz na obtenção dos objetivos delineados. O questionário permite efetuar uma co-

lheita de factos, ideias, comportamentos, sentimentos, expetativas, atitudes e preferências 

junto dos inquiridos, e ainda, uma recolha rigorosa dos dados, bem como a organização, nor-

malização e controlo dos mesmos, através da avaliação de variáveis mensuráveis (Fortin, 

2009). 

O questionário utilizado no estudo foi o questionário “Comportamentos de risco” (Versão 

Portuguesa – 2007), traduzido e validado pela Drª Olga Santos em 2008 (ANEXO 2). Esta versão, 

é a tradução e validação do questionário Youth Risk Behavior Survey (YRBS), desenvolvido pelo 

Centers for Disease Control and Prevention em 1991, nos EUA. A autora da tradução do respe-

tivo questionário inclui ainda no questionário questões relacionadas com a família, os amigos 

e o ambiente escolar, itens estes adaptados da versão para adolescentes da Nova Zelândia, 

desenvolvida por Carter et al em 2007. A utilização do respetivo questionário foi devidamente 

autorizada pela autora, Drª Olga Santos (Anexo 3).  

A versão portuguesa do questionário é composta por 106 questões organizadas em 18 

domínios: Caraterísticas sociodemográficas; Estrutura familiar; Perceção do desempenho es-

colar; Ambiente escolar; Adaptação social; Suporte social pelos pais, amigos, pares, agentes 

educativos e outros adultos; Saúde e bem-estar; Altura e peso corporal; Segurança e acidentes; 

Comportamentos de violência; Humor depressivo e ideação suicida; Consumo de tabaco, ál-

cool e drogas ilícitas; Comportamento sexual; Perceção do peso corporal e hábitos alimenta-

res; Atividade física; VIH/ SIDA; Uso de serviços de saúde dentária; Proteção solar. Foi pedida 

autorização à autora para a introdução de mais uma questão sobre o tempo utilizado nas redes 

sociais e videojogos, dada a pertinência atual e ser considerado um comportamento viciante 

e sedentário, a qual foi autorizada (Anexo 3). 

O questionário permite analisar os comportamentos de risco e de saúde selecionados por 

Santos (2008), com base numa investigação realizada por Carter et al. (2007) que identificou a 

prevalência destes comportamentos na população de jovens adolescentes. Permite também 

o cálculo de subescalas para avaliar o grau de envolvimento dos alunos com a escola, a família 

e amigos. Para efetuar o cálculo das subescalas adotou-se o procedimento seguido por Santos 

(2008), que por sua vez foi o mesmo utilizado pelos autores da versão do YRBS da Nova Zelân-

dia, apresentada por Carter et al (2007) e que se encontra descrito no Anexo 4. 
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Recolha de dados 

A recolha dos dados foi realizada de acordo com a disponibilidade de horário de cada 

diretor de turma entre os dias 24-05-2021 a 07-6-2021. 

A aplicação dos questionários foi feita por formulário digital enviado ao diretor de turma 

que por sua vez encaminhou para os alunos que reuniram todos os critérios de inclusão, atra-

vés do seu email institucional. O preenchimento online foi feito em sala de aula, na presença 

do diretor de turma. O investigador não pode estar presente porque o Plano de Contingência 

da escola para a CoVID-19 não o permitiu. 

Tratamento dos dados 

A análise estatística foi realizada com o programa de análise estatística IBM Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) – versão 26 para Windows (IBM Corp. Released, 2018). 

Uma vez que quase todas as variáveis em estudo são categóricas, foram utilizadas fre-

quências absolutas e relativas (em %) para a sua caraterização. Para as variáveis contínuas 

(altura, peso e Índice Massa Corporal [IMC]) foi usada a média e o desvio-padrão.  

Para comparar a distribuição das respostas relativamente ao sexo (feminino vs. mascu-

lino) foram utilizados o Teste de Independência do Qui-quadrado e o Teste Exato de Fisher. O 

Teste de Independência do Qui-quadrado serve para testar se dois ou mais grupos indepen-

dentes diferem relativamente a uma determinada caraterística, ou seja, se a frequência com 

que os elementos da amostra se repartem pelas classes de uma variável categórica é ou não 

aleatória. A utilização do Teste do Qui-quadrado exige uma amostra superior ou igual a 20, 

todas as frequências esperadas superiores a 1 e mais de 80% das frequências esperadas supe-

riores ou iguais a 5 (Marôco, 2011). Nos casos em que uma destas condições não se verificou, 

foi utilizado o Teste Exato de Fisher que, segundo Marôco (2011), é uma alternativa ao Teste 

do Qui-quadrado quando este não pode ser utilizado.  

Para as conclusões dos resultados dos testes estatísticos foi considerado um nível de signi-

ficância de 5%, ou seja, as associações e diferenças entre grupos foram consideradas estatisti-

camente significativas quando o valor de significância foi inferior a 0.05 (p < 0.05).  
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2.3 Questões Éticas e Deontológicas 

 

Todos os estudos que envolvem seres humanos devem garantir totalmente a proteção 

dos direitos dos indivíduos. Como nos ressalta Fortin (2009), devem-se assegurar os princípios 

éticos e morais, destacando como direitos fundamentais: o direito à autodeterminação, atra-

vés do respeito pelo consentimento livre e esclarecido; o respeito pelos grupos vulneráveis; o 

respeito à intimidade, à vida privada e à confidencialidade dos dados pessoais obtidos; o res-

peito pelo princípio da justiça e equidade; o equilíbrio entre vantagens e inconvenientes; mi-

nimização dos inconvenientes; e otimização das vantagens.  

No decorrer de todo o projeto foram respeitados estes princípios e cumprida a legislação 

em vigor Lei nº 58/2019 (2019) que estabelece o   Regulamento Geral da Proteção de Dados 

tendo sido solicitada e aprovado parecer da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja 

(Anexo 5), para realização do estudo de investigação. Foi também submetida e autorizada a 

aplicação do questionário em meio escolar pelo departamento de Monitorização de Inquéritos 

em Meios Escolar (MIME), da Direção Geral de Educação (Anexo 6) e do Agrupamento de Es-

colas (Anexo 7). De seguida, e porque a amostra foi constituída por alunos menores de idade, 

foram enviados aos encarregados de educação o termo de consentimento informado, livre e 

esclarecido, sobre todos os procedimentos inerentes, assegurando o anonimato e a confiden-

cialidade dos dados recolhidos (Apêndice 2). No momento de aplicação dos questionários aos 

alunos que entregaram o respetivo consentimento devidamente preenchido, foram reforça-

dos os objetivos da sua aplicação, assim como garantida a confidencialidade e anonimato. Foi 

igualmente respeitada a vontade do estudante em participar ou não no estudo, independen-

temente do consentimento por parte do encarregado de educação.  

Os dados foram tratados com confidencialidade e proteção de dados e ficaram apenas na 

posse do investigador, sendo posteriormente destruídos, após finalizado o estudo. 

Não existiram danos para os participantes. Não houve custos de participação para os su-

jeitos da investigação, nem qualquer compensação económica. Os sujeitos da investigação po-

derão depois usufruir das ações e atividades desenvolvidas no âmbito da promoção para a 

saúde para responder às necessidades/problemas identificadas nesta população. 

Garantiram-se assim os princípios éticos referidos, assegurando, ao longo de todas as fa-

ses efetuadas, os direitos humanos dos envolvidos, de acordo com a Declaração de Helsínquia. 
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3 DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE 

 

O diagnóstico de saúde é considerado como a primeira etapa do planeamento. Para Im-

peratori e Geraldes (1993) este deverá adequar-se às necessidades de saúde de uma popula-

ção, mas embora parte constituinte, fundamental, as necessidades não são a sua totalidade. 

O seguinte diagnóstico de situação de saúde compreende uma caracterização da popula-

ção residente no concelho A onde se realizou o estágio, a descrição da demografia, os princi-

pais determinantes de saúde a caracterização dos principais recursos sociais e de saúde bem 

como uma análise mais aprofundada sobre o estado de saúde dos jovens e recursos de apoio 

para esta população. 

 

 

3.1 Caracterização do Concelho 

 

3.1.1 Caracterização geográfica e sociodemográfica 

 

Situado a sul de Portugal continental, no Algarve, mais precisamente no Sotavento, fica o 

concelho A, ocupando uma área de 611Km2 distribuída por três sub-regiões: o litoral, o barro-

cal e a serra. Estende-se desde a orla marítima até ao interior da Serra do Caldeirão. O litoral 

caracteriza-se por uma faixa estreita, junto à costa, com recursos naturais importantes, desig-

nadamente solos agrícolas férteis, aquíferos subterrâneos, zonas húmidas, praias e o Parque 

Nacional da Ria Formosa. Devido a estes fatores, existe nesta zona uma maior oferta de traba-

lho, resultando numa maior concentração urbana e maior densidade populacional. A procura 

turística das praias dinamiza importantes atividades económicas, fatores de riqueza e desen-

volvimento. O barrocal, por sua vez, caracteriza-se por uma zona de grande valor paisagís-

tico, constituindo uma faixa de transição entre o rural e o urbano onde a atividade agrícola e 

a pastorícia são predominantes. À serra pertence a maior extensão do concelho. Constituída 

por terreno muito pobre e acidentado, alberga as populações rurais mais idosas e tradicionais 

com recursos precários, dedicadas a uma agricultura de subsistência e dispersa por lugares 

isolados (Câmara Municipal de Tavira [CMT], 2021). 
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 Apresenta uma densidade populacional de 40.6 hab/Km2, inferior à média regional (90,3 

hab/Km2) e nacional (115 hab/Km2) (Pordata, 2019) distribuída por 6 freguesias. 

De clima temperado mediterrânico e temperaturas médias anuais de 18.ºC, com invernos 

amenos e pouco chuvosos e verões com temperatura a rondar os 30.ºC, onde o sol brilha 300 

dias anuais, fazem deste concelho um apetecível local para viver. 

A sua origem remonta à ocupação fenícia, entre os seculos V e IV a.c. Já mais tarde, entre 

os séculos VIII e XIII, a cidade foi dominada pelos árabes até à sua conquista em 1242. Aí se 

instalaram as primeiras igrejas, reaproveitando, em alguns casos, o que restava das antigas 

mesquitas árabes. A construção de igrejas manteve-se pelos séculos seguintes, dando origem 

a dominação “Cidade das igrejas”. Atualmente, existem vinte e uma igrejas na cidade. No início 

do século XVI, em plena época dos Descobrimentos portugueses, a vila é elevada a cidade, em 

1520, por D. Manuel I. No século XVI era já o principal porto comercial e centro populacional 

de todo o território algarvio (CMT, 2021). 

Além do interesse histórico, um dos grandes atrativos do concelho é o seu património 

natural. O rio que banha a cidade conduz-nos ao mar onde um extenso areal de 11Km possui 

algumas das mais belas praias do Algarve e de Portugal, todas elas, em plena Ria Formosa 

(CMT, 2021). 

Com uma população 27.536 habitantes nos Censos de 2021, o concelho teve um aumento 

de 1369 habitantes desde 2011. 

 

Figura 6  

Pirâmide etária da população residente no concelho, de 2001 a 2011 

 
Fonte: Diagnóstico Social, 2017 
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Ao analisar a figura 6 e os dados do Diagnóstico Social (DS, 2017), podemos concluir que 

a estrutura etária, do concelho, revela um envelhecimento demográfico, com aumento da po-

pulação residente na faixa etária dos 65 ou mais anos, acentuando-se cerca de 4,6% na faixa 

etária dos 74 ou mais anos de idade. Ao invés a faixa etária dos 0-14 anos de idade apresenta 

uma diminuição de cerca de 1,5%. O escalão etário dos 15-24 anos revela aumento de cerca 

de 0,5%. O grupo etário dos 25-64 anos, correspondendo à população ativa, é o grupo com 

maior proeminência no concelho. A redução com maior significado ocorre na faixa etária dos 

15 aos 29 anos, com uma diminuição de cerca de 5,4%. 

Ainda segundo a mesma fonte, o concelho apresenta ao nível da estrutura etária da po-

pulação residente, um “duplo envelhecimento”, caracterizado por um envelhecimento da base 

da pirâmide etária, (decréscimo da população jovem) e um envelhecimento do topo da pirâ-

mide com o aumento da proporção de idosos. Este envelhecimento demográfico que se tem 

acentuado deve-se à baixa natalidade, à redução da taxa de mortalidade e ao aumento da 

esperança média de vida, relacionada com a melhoria das condições de vida, progresso da 

medicina. 

Segundo os dados do Pordata, 2019 podemos referir que o índice de envelhecimento, 

calculado pelo quociente entre os idosos com mais de 65 anos e os jovens com menos de 15 

anos, é bastante elevado, cerca de 201%, valor superior á região (140,1) e ao continente (161). 

Em contrapartida, a taxa de fecundidade em 2019 é de 38,6 (significa que nasceram 38,6 cri-

anças por 1000 mulheres), o que comprova mais uma vez a tendência para o envelhecimento 

da população. Os dados estatísticos revelam também que a relação de dependência dos jovens 

é inferior (21,4) à relação de dependência de idosos (37,9), e ainda o índice de longevidade é 

de 51.7% o que reforça a ideia anterior. 

 Os dados do Pordata relativos a 2019, a população do concelho A caracteriza-se por uma 

taxa de natalidade menor do que a taxa de mortalidade como se pode observar no Quadro 1, 

embora esta diferença tenha sido mais acentuada entre 2001 e 2011. Entre o ano de 2011 e 

2019 deu-se um ligeiro aumento da taxa de natalidade. 
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Quadro 1  

Taxa de natalidade / taxa de mortalidade 2001/2019 

Ano 
Taxa bruta de natalidade 

(%) 

Taxa bruta de 

mortalidade (%) 

2011 8,0 13,2 

2019 8,1 14,1 

Fonte: Pordata, 2019 

 

Apesar da taxa de crescimento natural ser negativa (-147), é importante realçar a existên-

cia de uma taxa de crescimento migratório positiva, em que 21,9 % da população residente é 

estrangeira. O aumento bastante significativo de população estrangeira que passou de 3.505 

em 2011 para 6.275 cidadãos estrangeiros em 2019, permite contrabalançar a evolução nega-

tiva registada ao nível do crescimento natural. As nacionalidades mais prevalentes são: Inglesa, 

Búlgara, Romena, Brasileira e Ucraniana. Os estrangeiros vindos do reino Unido, Alemanha e 

Suécia, são essencialmente agregados familiares do tipo nuclear e aposentados que procuram 

maior qualidade de vida. Os estrangeiros oriundos da Europa de Leste e do Brasil são mais 

jovens, com agregados familiares que incluem crianças. As suas motivações migratórias estão 

associadas a fatores económicos e laborais. De realçar a existência desde 2015, de um fenó-

meno migratório relacionado com a contratação de imigrantes, oriundos da Ásia (Nepal, Tai-

lândia, Bangladesh e Paquistão) para trabalho temporário no sector agrícola, de cariz manual 

e sazonal, relacionado com a produção de frutos vermelhos (Diagnóstico Social, 2017). 

 

3.1.2 Recursos socioeconómicos e Instituições Comunitárias 

 

A caracterização do contexto socioeconómico torna-se indispensável para compreender 

a saúde de uma população.  

Área económica 

O concelho A tem uma grande área de barrocal e serra, e as suas principais produções 

são, além da pesca e da aquicultura (zona da Ria Formosa, estando a atividade de produção de 

conservas de peixe praticamente extinta), a agricultura, com grandes extensões de pomares e 

a exploração dos recursos da serra. A agricultura funciona como atividade complementar, 

atendendo às raízes rurais da população e à tradição de residir no campo, constituindo um 

importante apoio económico ao agregado familiar, que ocupa os seus tempos livres com esta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Barrocal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquicultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ria_Formosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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atividade. São muito poucas as pessoas que se dedicam exclusivamente a este sector de ativi-

dade. A indústria turística localiza-se sobretudo no litoral, explorando as grandes extensões de 

praias do município. 

 Nos Censos 2011, existiam 696 pessoas empregadas no sector primário, 1791 no sector 

secundário e 7621 no sector terciário. É, sem dúvida, o sector terciário que maior número de 

indivíduos emprega, representando mais de um terço da população, que desempenha uma 

atividade remunerada. As profissões mais significativas neste sector, segundo o Diagnóstico 

Social do Concelho são os trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e os 

vendedores. 

A população ativa representa os indivíduos com idade superior a 15 anos e que se encon-

tram disponíveis para trabalhar, incluindo os empregados e os desempregados. Nos Censos 

2011, verifica-se que a população ativa se encontra a residir na cidade, é constituída por ho-

mens, evidência mais significativa nas freguesias rurais. A população ativa encontra-se, predo-

minantemente, na faixa etária dos 35 aos 39 anos, à semelhança do contexto regional e naci-

onal. A mulheres são as que mais contribuem para o número de inativos. São os homens na 

faixa etária dos 30 e 49 anos (53,9%) que detêm o maior número de empregos, representando 

52,9 % da população empregada, à semelhança da realidade regional e nacional. Da população 

empregada no concelho, 98.5% possui algum nível de escolaridade, sendo mais representativa 

os indivíduos com o ensino básico (47,7%). Os indivíduos com ensino superior representam 

apenas 22%. 

A taxa de desemprego sendo preocupante a nível nacional, também o é a nível local es-

tando em 2020 segundo o Pordata, 1119 indivíduos inscritos no Centro de Emprego e forma-

ção profissional dos quais 959 são beneficiários de subsídio de desemprego da Segurança So-

cial.  

Nos Censos de 2011, no concelho, as profissões mais comuns dos desempregados regis-

tavam-se essencialmente em ramos de atividades ligadas à hotelaria e ao comércio a retalho. 

A representação dos beneficiários do Rendimento Social de Inserção, na população, é 

cada vez mais usada como indicador de monitorização das situações de pobreza e exclusão 

social. Neste Concelho segundo dados da Pordata referentes ao ano de 2019, existiam 197 

indivíduos com este tipo de rendimento.  

Com base ainda nos dados da Pordata referentes a 2019, verificamos que existem 7358 

pensionistas da segurança social e que o seu valor médio de pensões é de 260,5€/mês. 
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Equipamentos de apoio e ação social 

O concelho A tem apostado fortemente no investimento de equipamentos sociais de na-

tureza ampla, conciliando cerca de 28 equipamentos sociais (rede solidária e rede lucrativa), 

os quais são geridos por 15 diferentes entidades. As respostas criadas pretendem ir ao encon-

tro das necessidades coletivas e individuais, tem-se verificado uma excelente conjugação de 

políticas sociais nas áreas da ação social, habitação, saúde, educação e emprego. 

Como equipamentos de apoio à infância, o concelho possui valências de creche, educação 

pré-escolar, centro de acolhimento temporário e um centro de apoio familiar e aconselha-

mento parental. 

Existem 8 instituições de solidariedade social, que possuem a valência de creche, com 10 

equipamentos destinados à primeira infância, para crianças dos 0 aos 3 anos de idade, com 

capacidade para 471 crianças. A taxa de cobertura no concelho para esta valência no ano de 

2015, era de 83,6%. 

A educação pré-escolar destina-se a crianças com idades entre os 3 anos até ao seu in-

gresso no ensino básico. A sua frequência é facultativa. Existem duas redes de educação pré-

escolar, a rede pública e a rede privada que constituem a rede nacional. No concelho existem 

6 equipamentos de rede pública com capacidade para 255 crianças. A nível privado, existem 9 

equipamentos com resposta a esta valência, disponibilizando 414 vagas. 

O concelho dispõe ainda de dois equipamentos de acolhimento temporário. Esta resposta 

social destina-se ao acolhimento urgente e temporário de crianças e jovens em perigo, de du-

ração inferior a seis meses, com base na aplicação de medida de promoção e proteção. Existe 

também um centro de apoio familiar e aconselhamento parental, desenvolvido por uma asso-

ciação, com capacidade para 100 beneficiários cujo objetivo é o “estudo e prevenção de situ-

ações de risco social e para apoio a crianças e jovens em situação de perigo e sua família, con-

cretizado na sua comunidade, através de equipas multidisciplinares”. (Diagnóstico Social, 

2017, p.74) 

Outras das respostas dadas pelo município ao grupo dos mais novos é o Núcleo de Apoio 

Psico Educativo (NAPE), cuja intervenção é centrada na psicologia e na pedagogia, tendo como 

objetivo combater o insucesso e o abandono escolar, intervindo com alunos, família, escola e 

comunidade. É disponibilizado ainda um centro de atividades ocupacionais, destinado a de-

senvolver atividades com jovens e adultos com deficiência grave, e um centro de reabilitação 

e formação profissional com capacidade para 73 alunos no âmbito da deficiência/incapacidade 
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onde são ministrados cursos profissionais. O Lar Residencial é um equipamento que se destina 

a alojar jovens e adultos com deficiência e incapacidade de grau profundo com capacidade 

para acolher 24 utentes (Diagnóstico Social, 2017).  

A população mais idosa, com perda de autonomia e ausência de apoio familiar, encontra 

resposta em 8 estruturas residenciais para pessoas idosas pertencentes à rede solidária e à 

rede privada, com capacidade para 357 utentes. Em 2015, a taxa de cobertura do equipamento 

social, estrutura residencial, para pessoas idosas, era de 9,9%. A procura por parte da comuni-

dade para a integração de idosos nestas estruturas é bastante elevada. A resposta social para 

o envelhecimento e perda de autonomia em idosos não nos parece ser a aposta das entidades 

pois como referido no DS, a construção de equipamentos residenciais não é a solução, mas sim 

a revalorização do papel dos idosos em termos sociais e familiares (Diagnóstico Social, 2017). 

O apoio conferido a esta população mais idosa é proporcionado por resposta social de 

Centros de Dia, existindo 8 estruturas, com capacidade para 293 utentes, distribuídas pelas 

diversas freguesias do concelho e um centro de convívio, localizado em território serrano. 

As famílias e comunidade também encontram resposta social no Centro de Alojamento 

Temporário, Alojamento de Emergência social e apartamentos de reinserção social. 

 

3.1.3 Indicadores e Equipamentos de educação 

 

A população do concelho A teve uma progressão de forma muito expressiva ao nível de 

instrução, se compararmos os dados dos censos de 2001 com os de 2011. Pela figura 7, ob-

serva-se uma diminuição da população por nível de escolaridade mais baixo (1º ciclo) e um 

crescimento dos níveis de qualificação superiores. Na figura 8 podemos verificar que a fre-

quência do ensino superior aumentou na última década (22,4%). Em questão de género são as 

mulheres que possuem as qualificações mais elevadas da totalidade da população com o en-

sino superior completo. Cerca de 5,8% (1521 elementos) desta população possui um curso 

superior. No entanto são também estas que detêm os níveis de instrução mais baixos, 1º ciclo 

(51,1%) e sem qualquer nível de ensino (53,4%). 
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Figura 7  

População residente no concelho, segundo o nível de escolaridade 

 
Fonte: Carta Educativa do concelho A, 2015 

 

Figura 8  

Nível de escolaridade da população residente no concelho A por género, em 2011 

 
Fonte: Carta Educativa do concelho A, 2015 

 

Outro indicador importante na educação é a taxa de retenção e de abandono escolar, que 

neste concelho assume o valor de 5,0 em 2019, segundo dados do INE, valor superior aos da-

dos nacionais de 3,8 sendo a taxa de analfabetismo, segundo a mesma fonte, de 7,75% em 

2001. 

Existem no Concelho 26 estabelecimentos de educação e ensino, dos quais: 6 estabeleci-

mentos de educação pré-escolar, 9 escolas básicas do 1º ciclo, 2 escolas do 2º e 3º ciclos e uma 

Escola Secundária, distribuídas por 2 agrupamentos, na rede pública. 

A rede privada conta com uma oferta de 12 estabelecimentos: 2 estabelecimentos de en-

sino do 1º ciclo do ensino básico, 9 com pré-escolar, 10 com creche e 8 com berçário. 

Segundo o DS (2017), o parque escolar é um elemento positivo no Concelho, pois para 

além de abranger todos os ciclos de ensino não manifesta problemas de maior em termos de 

conservação.  
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Os estabelecimentos de ensino parecem ter capacidade de resposta às solicitações da po-

pulação. O nível de ensino em que existe maior diferença entre a procura e resposta é o pré-

escolar. 

A população escolar encontra-se distribuída, por nível de ensino, de acordo com o quadro 

2. 

 

Quadro 2  

Alunos matriculados segundo o nível de ensino e a natureza institucional do estabelecimento por 

ano letivo 

Local Ano 
letivo 

Educação 
Pré-escolar 

(Nº) 

Ensino Básico (Nº) 

Ensino Secundário (Nº) 
Total 

alunos 

1º Ciclo 
2º Ciclo e 3º 

Ciclo 
Público 

Educação 
adultos 

Cursos 
Profissionais 

2018/2019 231 872 1272 745 92 _______ 3212 

2020/2021 226 816 1282 850 70 _______ 3244 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados da fonte INE e Ministério da Educação e Ministério 
da Ciência, 2020 

 

Analisando os dados estatísticos referente ao número de alunos por nível de ensino, no 

concelho A através da Quadro 2 e comparando com os valores do ano letivo de 2018/2019, 

verifica-se que houve uma ligeira diminuição de alunos matriculados no pré-escolar e ensino 

básico e um aumento de alunos matriculados no ensino secundário. 

Ao nível do 1º ciclo a rede pública tem vindo a adaptar-se à dinâmica da procura, que tem 

sido maior no litoral devido à desertificação do interior e a progressiva baixa da natalidade. As 

escolas situadas na cidade concentram cerca de 70% da população escolar deste nível de en-

sino. As taxas de transição são muito elevadas e a maioria das retenções foram no 2º ano. Não 

se verificou abandono escolar. 

Ao nível de ensino básico do 2º e 3º ciclo existem duas escolas, também elas situadas na 

cidade, A taxa de escolarização e de ocupação são elevadas. Também neste nível de ensino 

não se verificou abandono escolar, tendo havido abandono nos Cursos de Educação e Forma-

ção (CEF). As taxas de retenção são mais elevadas no 7º ano e nos Cursos de Educação e For-

mação de Adultos. 
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O ensino secundário é ministrado apenas numa escola situada igualmente na cidade. Esta 

escola secundária denominada neste relatório como Escola Secundária B, faz parte do contexto 

onde se realizou o estágio. 

Inaugurada em 1980, encontra-se dimensionada face a frequência atual, lecionando: 

Cursos Científico-Humanísticos: Estes cursos que correspondem a diferentes domínios do 

conhecimento e têm como objetivo principal a preparação para continuar os estudos no En-

sino Superior (Carta Educativa, 2015). 

Cursos Profissionais: os Cursos Profissionais são um dos percursos do nível secundário de 

educação, caracterizado por uma forte ligação com o mundo profissional. Os Cursos Profissio-

nais concedem certificação profissional (Carta Educativa, 2015). 

Cursos de educação e formação de adultos: Os Cursos de Educação e Formação de Adultos 

(Cursos EFA) são uma oferta de educação e formação para adultos (Carta Educativa, 2015).  

Em relação às taxas de transição, retenção e abandono no ensino secundário, é no 12º 

ano que encontramos as taxas de retenção mais elevadas, de todo os anos letivos analisados, 

verificando-se, desta forma, um crescimento da taxa à medida que os níveis de ensino aumen-

tam. No ensino profissional, e de assinalar a elevada taxa de retenção nos últimos três anos 

letivos (> 50%) (Carta Educativa, 2015). 

 

3.1.4 Recursos de Saúde 

 

As instalações e equipamentos de saúde existentes no concelho A são: uma Unidade Fun-

cional de Saúde, clínicas de medicina geral e especialidades, radiologia e hemodiálise privadas; 

equipamentos e meios de complementares de diagnóstico, de âmbito privado, dez farmácias 

e um posto farmacêutico móvel. 

A unidade de saúde deste Concelho insere-se no Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACeS) Algarve III-Sotavento. 

O Decreto-Lei nº 28/2008 (2008) criou os Agrupamentos de Centros de Saúde e respetivas 

Unidades Funcionais. No Algarve, a Sub-Região de Saúde do Algarve foi reestruturada, segundo 

o novo modelo, em 3 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS): ACeS do Sotavento, Central 
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e do Barlavento. Os ACeS são constituídos por Unidades de Saúde Familiar, Unidades de Cui-

dados Personalizados, Unidades de Cuidados na Comunidade, Unidade de Saúde Pública, Uni-

dade de Recursos Assistenciais Partilhados e Unidade de Apoio à Gestão. 

O concelho A integra o ACeS do Sotavento, é servido por seis unidades funcionais presta-

doras de cuidados das quais: uma Unidade de Cuidados na Comunidade, duas Unidades de 

Saúde Familiar (USF) e uma Unidade de Cuidados Personalizados (UCSP) com cinco polos dis-

tribuídos pelas diferentes freguesias do concelho, uma UAG (Unidade de apoio à Gestão), um 

Polo da Unidade de Saúde Pública (SP), um Consultório Médico-Dentário (Administração Regi-

onal de Saúde do Algarve [ARSA], 2021). 

A Unidade de Saúde “antigo Centro de Saúde” dá assistência a um total de cerca 28.878 

utentes inscritos, frequentadores, distribuídos por duas USF, uma UCSP e quatro pólos.  

As USF constituintes prestam cuidados de saúde nas seguintes áreas de intervenção: sa-

úde infantil e juvenil; saúde materna; saúde da mulher; saúde do idoso; cuidados de enferma-

gem; consulta aberta da USF; consultas de medicina geral; consulta programada para vigilância 

e prevenção; consultas médicas e de enfermagem no domicílio. 

A UCSP A é constituída por 3 médicos, 3 enfermeiros, dá resposta a 5544 utentes. A USF 

B é constituída por 6 médicos, 6 enfermeiros, dá resposta a 14040 utentes, a USF C é constitu-

ída por 4 médicos, 4 enfermeiros e dá resposta a 9294 utentes (SINUS, 2021). 

Como indicadores de desempenho, o relatório anual de acesso a cuidados de saúde rela-

tivo ao ACeS Algarve III- Sotavento-2019 apresenta como áreas de cuidados com melhoria re-

lativa ao ano de 2017, apresentando variação positiva de 12% nas consultas de medicina geral 

e familiar, 10% nas consultas de saúde infantil, 34% na vigilância de doentes hipertensos, 89% 

e 17% nas consultas médicas e de enfermagem respetivamente no domicílio. Ao invés apre-

sentam-se variações negativas de 6% nas consultas de saúde materna e de 5% nas consultas 

de saúde infantil. 

A UCC A dá resposta às necessidades da comunidade através de um conjunto de projetos 

e programas: Cantinho da amamentação; Preparação para o Nascimento e Parentalidade; Uni-

dade Móvel de Saúde; Programa Nacional de Saúde Escolar; Equipas de Cuidados Continuados 

Integrados; Sistema de Intervenção Precoce na Infância. Como recursos humanos dispõem de 

enfermeiros, Técnico Superior de Ação Social, Higienista Oral, Terapeuta da fala, Terapeuta 

Ocupacional e Psicóloga. Abrange 28274 utentes não só do Concelho A mas também concede 

cobertura de cuidados continuados a outro concelho do ACeS (ARSA, 2021). 
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A unidade de Saúde Pública (USP), foi a unidade contexto deste estágio. 

O Decreto-Lei n.º 137/2013 designa que, à USP compete, na área geodemográfica do ACES 

em que se integra, designadamente, elaborar informação e planos em domínios da saúde pú-

blica, proceder à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da pre-

venção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de grupos específicos e co-

laborar, de acordo com a legislação respetiva, no exercício das funções de autoridade de sa-

úde. (p. 6050) 

A USP tem por missão, contribuir para a melhoria do estado de saúde da população da 

sua área de intervenção, para obtenção de ganhos em saúde. Pretende assegurar a identifica-

ção das necessidades de saúde da população, de forma que a prestação de cuidados de saúde 

primários, integrados e sustentados, garantam à população do Sotavento Algarvio uma vida 

mais saudável, mais longa e com maior qualidade (ARSA, 2021). 

A USP intervém numa comunidade composta por cerca de 61741 inscritos pertencentes 

a 4 concelhos. Como recursos humanos dispõe de uma equipa multidisciplinar constituída por 

médicos de saúde pública, enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde comunitária e 

saúde pública e generalistas, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica nas áreas:  da 

saúde ambiental, da radiologia, da higiene oral, de análises clínicas, de saúde pública e de nu-

trição e dietética e ainda assistentes técnicos. 

No seu plano de ação para o ano 2019 a USP tem identificados como problemas prioritá-

rios, a dar resposta: a Diabetes Mellitus, promoção da saúde mental, insegurança alimentar e 

mortalidade por doenças cerebrovasculares. 

 

3.2 Situação de Saúde 

 

A identificação das morbilidades e mortalidades específicas de uma população é uma prá-

tica fundamental, uma vez que são consideradas medidas inerentes às necessidades em cui-

dados de saúde, refletindo a carga global da doença na população, não só em termos da sua 

incidência, como da capacidade de a tratar. Daí a importância dos indicadores de morbilidade 

e mortalidade no processo de planeamento da saúde e dos serviços de saúde.  
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As doenças do aparelho circulatório, onde se incluem as doenças cardiovasculares, se-

guido dos tumores malignos são a principal causa de morte em Portugal, no Algarve e no Con-

celho A, como se pode verificar pela figura 9. As causas de morte associadas à diabetes e às 

doenças do aparelho respiratório e digestivo e o suicídio apresentam também um valor ex-

pressivo neste concelho. 

 

Figura 9  

Óbitos de residentes em Portugal por algumas causas de morte 

 
Fontes de Dados: INE | DGS/MS - Óbitos por Causas de Morte 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PORDATA, 2021 

 

Os registos nos Cuidados de Saúde Primários no ano de 2016, relativamente aos determi-

nantes de saúde conforme figura 10, a proporção de inscritos com diagnóstico ativo por abuso 

do tabaco apresentava valores mais elevados neste ACeS do que na região, apresentando por 

outro lado valores próximos da região para o excesso de peso, abuso do álcool e abuso crónico 

de drogas. Na globalidade, registam-se valores sempre inferiores ao continente, mas não me-

nos preocupantes. 

Figura 10  

Determinantes de saúde- Registo nos cuidados de Saúde Primários 

 
Fonte- Plano Local de Saúde do ACeS do sotavento, 2017-2020 
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No triénio 2012-2014, a taxa de mortalidade prematura padronizada pela idade (<75 

anos) na região apresentava para as diferentes causas de morte, valores superiores ao conti-

nente, com significância estatística, a saber: todas as causas, algumas doenças infeciosas pa-

rasitárias, tuberculose, VIH/Sida, tumores malignos (total), tumor maligno do aparelho respi-

ratório (especificamente o tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão), as doenças do 

aparelho circulatório, nomeadamente a isquémica do coração, os sintomas, sinais e achados 

anormais não classificados e as causas externas de mortalidade, nomeadamente os acidentes 

de transporte e os suicídios. Pela positiva, com uma menor mortalidade na região, destacam-

se as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, nomeadamente a Diabetes Mellitus e a 

doença crónica do fígado e cirrose (PLS, 2017). Relativamente à morbilidade, os registos dos 

Cuidados de Saúde Primários em 2016, apresentam com diagnóstico ativo a hipertensão, alte-

rações do metabolismo dos lípidos, a diabetes, perturbações depressivas e a obesidade, 

com valores próximos à região. A taxa de incidência de SIDA é nula e a taxa de infeção VIH 

tem vindo a decrescer. Para o mesmo ano, a tuberculose apresenta um decréscimo (PLS, 

2017). 

O Plano Local de Saúde 2017-2020 (PLS) do Agrupamento de Centros de Saúde do Sota-

vento (ACeS), onde o Concelho A se insere, evidência como indicadores de morbi/mortalidade: 

as doenças cardiovasculares, com principal enfâse para as elevadíssimas taxas de morte por 

Acidente Vascular Cerebral(AVC); a elevada taxa de internamento dos utentes deste  ACeS por 

doenças cardiovasculares; a Diabetes Mellitus pela sua incidência e complexidade, existindo 

indicadores relacionados com Diabetes que requerem especial atenção, tal como as amputa-

ções dos membros inferiores em diabéticos com taxas, neste Aces, acima dos valores regionais 

e nacionais; os tumores malignos  que constituem um vasto grupo de doenças com grande 

incidência e peso nos sistemas de saúde, sendo no Algarve e neste ACeS os mais prevalentes, 

o do colon-rectal, pulmão e mama. A doença mental e o suicídio constituem uma importante 

e crescente causa de morte prematura, especialmente em homens. 

O PLS orienta a implementação das estratégias de saúde de âmbito local. Os indicadores 

de morbilidade e mortalidade podem ser melhorados, aumentando os fatores protetores e 

reduzindo os riscos da população (encorajando a prática de estilos de vida mais saudáveis e a 

diminuição ou cessação de comportamentos de risco), aumentando a literacia, a precocidade 

do diagnóstico das doenças (vigilância) e melhorando a efetividade do seu tratamento (PLS, 

2017).  
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Assim propõe o PLS desenvolver como estratégias: 

• … que diminuam a percentagem da população inativa ou com atividade física in‐

suficiente, isto é, 30 minutos de atividade física cumulativa moderada, todos os 

dias.  

• No âmbito das atividades a desenvolver pelas equipas de Saúde Escolar e todos 

os envolvidos devem ser incluídas a Promoção da Alimentação Saudável (Dieta 

Mediterrânica) a luta contra as dependências que inclui o Tabaco e consumo de 

Álcool em todos os estabelecimentos públicos de ensino, na área do ACeS.  

• Devem-se motivar as mulheres com idade >= 50 anos para a adesão ao programa 

de rastreio do cancro da mama.  

• Promover na comunidade a adesão e reforçar a divulgação efetiva da consulta de 

cessação tabágica nas Unidades Funcionais no ACeS.  

• Devem ser implementadas atividades de promoção da Saúde Mental, com espe-

cial reforço na comunidade escolar, incrementar a literacia em Saúde Mental e 

prevenir o estigma associado à Doença Mental. (PLS, 2017, p. 42) 

 

 

3.3 Situação de Saúde Infantojuvenil 

 

A população alvo deste projeto são os adolescentes. A OMS, como já referido, define ado-

lescência como a fase compreendida entre os 10 e os 19 anos. Importa assim caracterizar esta 

faixa etária no concelho A. 

A população infantil (idade inferior a 18 anos) residente no Concelho tem-se mantido es-

tável, com um pequeno aumento, como se pode verificar no quadro 3, fenómeno este que 

acompanha a realidade da região, mas não a nacional. Relativamente ao sexo dos residentes 

pode-se verificar pelo quadro 4 uma homogeneidade relativa ao número de indivíduos de cada 

sexo, em ambos os grupos etários.  
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Quadro 3  

População residente 10-19 anos, estimativas a 31 de dezembro por grupo etário 

 
Grupos etários 

10-14 15-19 

Anos 2011 2019 2011 2019 

Continente 526 717 477 944 525 177 514 548 

Algarve 23 062 23 588 22 300 23 193 

Concelho A 1 185 1 202 1 159 1 179 

 
Fonte de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

 

Quadro 4  

População residente 10-19 estimativas a 31 de dezembro: total e por sexo e grupo etário 

Grupos etários 

Idade 10-14 15-19 

Sexo H M Total H M Total 

Concelho A 614 588 1 202 580 599 1 179 

 
Fonte de Dados: INE - Estimativas Anuais da População Residente 

 

No período de 2015 a 2020 segundo dados do Pordata apenas se verificou uma morte 

nesta faixa etária o que corresponde a uma baixa taxa de mortalidade neste grupo. 

A população inscrita na Unidade de Saúde é de 16946 indivíduos, na faixa etária dos 10-

19 anos estão inscritos 2711 indivíduos (1382 do sexo masculino, 1329 do sexo feminino), cor-

respondendo a 16% da população. Verificamos que é o grupo mais representativo (SINUS, 

2021). 

No decurso da vigilância em Saúde Infantil e Juvenil, são efetuadas intervenções que vi-

sam a concretização de um conjunto vasto de objetivos, tendo em vista a obtenção contínua 

de ganhos em saúde nesta população. O Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (2013) 

recomenda a seguinte cronologia das consultas/exames de saúde referentes a idades-chave 

da vigilância.  

Na faixa etária 10 – 18 A  

• 10 A (ano do início do 2º ciclo do ensino básico)  
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• 12 /13 A – Exame global de saúde  

• 15 /18 A  

Genericamente, o Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (2013) terá em atenção 

as seguintes linhas de atuação:  Calendarização das consultas para idades-chave, correspon-

dentes a acontecimentos importantes na vida do bebé, da criança ou do adolescente, tais 

como as etapas do desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo e emocional, a socialização, 

a alimentação e a escolaridade;  

Pelo quadro 5 verificamos que a adesão dos adolescentes a este tipo de consultas de vi-

gilância na Unidade Funcional de Saúde é muito baixa, o ano de 2019 teve melhores resultados, 

em 2020 o número de consultas voltou a diminuir, facto que poderá estar relacionado com a 

organização dos serviços de cuidados de saúde primários em contexto pandemia de COVID-19 

em que houve uma mobilização de recursos humanos para outros setores, ficando as consultas 

de vigilância infantil para segundo plano. 

 

Quadro 5  

O número de consultas realizadas no âmbito do Plano Nacional de vigilância de saúde infantil e 

juvenil aos 11-13 e 15 anos 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SINUS e MIM@UF, 2021 

 

A Diabetes tipo 1 nas crianças e nos jovens em Portugal segundo o Relatório Anual do 

Observatório Nacional da Diabetes referente ao ano de 2015, atingia 3 327 indivíduos com 

idades entre 0-19 anos, o que corresponde a 0,16% da população portuguesa neste escalão 

etário, número que se tem mantido estável nos últimos anos. No concelho A estão diagnosti-

cados na Unidade de Saúde 16 indivíduos na faixa etária dos 10-19 anos com diabetes tipo 1. 

Pudemos ainda verificar que existem 5 adolescentes diagnosticados com asma e há 1 caso de 

hipertensão sem complicações, nesta faixa etária. A diabetes é a doença crónica mais preva-

lente neste grupo. 

 2018 2019 2020 

 
Nº de 

inscritos 
Nº consultas 

realizadas 
% 

Nº de 
inscritos 

Nº consultas 
realizadas 

% 
Nº de 

inscritos 
Nº consultas 

realizadas 
% 

Exame 
global 11-
13 anos 

1670 81 4.9 1698 129 7.6 1698 65 3.8 

Exame 15 
anos 

528 43 8.1 580 44 7.6 580 38 6.5 



Conhecer para Intervir – A Saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário 
 

fev- 22 | Página 67 

 

As vacinas salvam vidas devido ao seu elevado grau de segurança e eficácia. A implemen-

tação numa elevada percentagem de indivíduos permite controlar, pela vacinação, doenças 

evitáveis com significativa redução da morbimortalidade (Programa Nacional de Vacinação 

[PNV], 2020).  

Os surtos de doenças evitáveis pela vacinação são ainda uma ameaça atual, o cumpri-

mento do PNV, preservando o adequado estado vacinal das crianças, jovens e população em 

geral, afigura-se crucial.  

A avaliação do cumprimento do PNV realiza-se, anualmente, para verificar se as suas me-

tas estão a ser cumpridas:  

• 85% de cobertura vacinal para a vacina contra infeções por vírus do Papiloma hu-

mano.  

• 95% de cobertura vacinal para as restantes vacinas/ idades alvo.  

As coberturas vacinais representam à proporção (em percentagem) de utentes vacinados 

em determinadas coortes de nascimento (correspondentes a idades-chave para a avaliação). 

Como se verifica no Quadro 6, foi quase atingido o objetivo de 95% de vacinação para 

todas as vacinas avaliadas aos 14 anos, idade em que se completa o PNV. As coberturas de 

todas as vacinas do PNV continuam muito elevadas, atingindo e, na sua maioria, ultrapas-

sando, os 95%. Os 95%, apenas não são alcançados na vacina tétano (T) em que a adesão dos 

jovens se encontra nos 94%. A vacina contra o sarampo (VAS) continua a cumprir todas as 

metas nacionais e internacionais do Programa de Eliminação do Sarampo, com valores de 95%.  

A vacinação de adolescentes do sexo feminino, com a vacina para Vírus do Papiloma Hu-

mano (HPV), mantém-se muito elevada, superior a 95% aos 14 anos de idade. 

 

Quadro 6  

Avaliação da cobertura vacinal a 31-12-2019 para a coorte dos 14 anos 

 Vacina do Tétano 6ª dose HPV 9 1ª dose HV 9 2ª dose Vacina do Sarampo 

 
Nº 

fichas 
Nº 

vacinados 
% 

Nº 
fichas 

Nº 
vacinados 

% 
Nº 

fichas 
Nº 

vacinados 
% 

Nº 
fichas 

Nº 
vacinados 

% 

Coorte 
2005 

(14anos) 
267 251 94 124 121 97 267 264 97 124 118 95 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Vacinas, 2021 
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Tendo sido este estágio realizado em contexto pandémico, numa fase em que a imple-

mentação da vacinação em massa se iniciava nos Centros de Vacinação Comunitária, com a 

inclusão dos adolescentes a partir da faixa etária dos 12 anos, importa também referir qual a 

taxa de cobertura vacinal   da vacina contra a COVID-19, neste grupo. A faixa etária 12-19 anos, 

apresenta uma taxa de cobertura vacinal, a 30-09-2021, de 68,3% para a 1º dose da vacina 

contra a COVID-19 (SClinico, 2021) 
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4 IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES/PROBLEMAS E DEFINIÇÃO DE 

PRIORIDADES 

 

Da pesquisa efetuada para caracterizar a população de adolescentes residentes no con-

celho A, em relação a comportamentos tais como hábitos alimentares, atividade física, obesi-

dade e excesso de peso, consumo de álcool, tabaco e drogas, verificou-se que não existem 

dados ou estudos específicos neste concelho apenas dados nacionais e em alguns indicadores 

de saúde regionais, pelo que se torna pertinente conhecer essa realidade.  

A mesma necessidade foi percecionada, em entrevistas semi-estruturadas realizadas à 

enfermeira vogal do Conselho Clínico e da Saúde do ACeS III Algarve- Sotavento, à enfermeira 

coordenadora da UCC do concelho A e à Diretora Executiva do ACeS do Sotavento, tendo sido 

identificada a área da saúde escolar como área prioritária de intervenção. Foi também verba-

lizado por ambas as enfermeiras a necessidade de conhecer os comportamentos de saúde da 

comunidade escolar dos alunos do ensino secundário, no sentido de se identificarem os seus 

problemas e necessidades.  A identificação dos comportamentos de risco e dos comportamen-

tos promotores de saúde da comunidade de estudantes do ensino secundário constitui a ne-

cessidade identificada de base a este projeto de intervenção comunitária “Conhecer para In‐

tervir- A saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário”. É primordial conhecer as necessida‐

des e problemas de saúde da comunidade escolar dos alunos do ensino secundário para que 

as estratégias de intervenção sejam guiadas pelos determinantes de saúde. 

Definição de Prioridades 

A definição de prioridades é considerada, segundo Imperatori & Giraldes (1993), a se-

gunda fase do planeamento em saúde. No diagnóstico de situação, identificam-se os proble-

mas de saúde, mas é nesta etapa que devemos proceder à sua hierarquização. A definição de 

prioridades relaciona-se com duas dimensões, uma ligada ao tempo e outra aos recursos. A 

dimensão temporal relaciona-se com o fato de as necessidades serem recorrentes, havendo 

necessidade de satisfazer as presentes, pensando também nas futuras. A outra dimensão diz 

respeito ao fato de não ser possível satisfazer as necessidades de todos, sendo necessário re-

conhecer os que são mais carenciados. 

De acordo com Melo (2020), é importante priorizar pois perante vários problemas “nem 

sempre os recursos são suficientes para responder a todos no mesmo tempo disponível” e “a 

priorização deve ser desenvolvida com muito critério e rigor” (Melo, 2020 p.19). 
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A escolha da técnica a utilizar nesta etapa da metodologia do planeamento em saúde foi 

baseada nos recursos e no horizonte temporal de curto prazo, o estágio final, para conseguir 

concretizar um projeto de intervenção comunitária.  

Não havendo necessidade de se priorizar, uma vez que se identificou apenas um pro-

blema, o mesmo pode ser fundamentado pelos três critérios clássicos segundo Imperatori & 

Giraldes (1993), sendo eles: a magnitude (caracterizando o problema pela sua dimensão), a 

transcendência (como a importância por grupo etário) e a vulnerabilidade (corresponde à pos-

sibilidade de prevenção), (Tavares, 1992). 

A necessidade de conhecer o perfil de saúde de uma comunidade, apresenta magnitude, 

que se relaciona com a identificação manifesta por elementos de órgãos de gestão da USP, do 

Conselho Clinico do ACeS e  da UCC do concelho onde decorreu o estágio; a transcendência 

que uste com a população alvo que são os adolescentes que frequentam o ensino secundário, 

sabe-se que a maior parte dos comportamentos de risco tem inicio na adolescência, contribu-

indo de forma considerável para a taxa de mortalidade e de morbilidade desta faixa etária, 

assim como para aumentar a taxa de mortalidade de jovens e adultos, mas também pela vul-

nerabilidade que está relacionada com a possibilidade de atuar na promoção da saúde e con-

dicionar os determinantes de saúde. A correta identificação da situação de saúde irá permitir 

a elaboração e o desenvolvimento de estratégias específicas e individualizadas no âmbito da 

promoção da saúde com o intuito de promover a longo prazo a adoção de estilos de vida que 

se traduzirão em ganhos em saúde. 

É claramente prioritário intervir no sentido de identificar as necessidades e problemas dos 

jovens adolescentes e desenhar um projeto de intervenção comunitária em meio escolar des-

tinado a esta população alvo. 

O projeto de intervenção comunitária “Conhecer para Intervir- A saúde dos Adolescentes 

no Ensino Secundário, desenvolvido ao longo deste estágio, enquadra-se nos eixos estratégi-

cos do Plano Nacional de Saúde Escolar ( Von Amann, 2015, p. 21), nomeadamente no “Eixo 5-

Formação e investigação em Saúde Escolar”, ao contribuir para a identificação dos comporta-

mentos de risco e de saúde da comunidade educativa dos alunos adolescentes, permitindo 

através da evidência cientifica aplicar as melhores soluções que funcionem em mudanças de-

sejáveis e comportamentos saudáveis. 
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5 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS 

 

Depois de realizar o diagnóstico de situação e identificar os problemas prioritários, surge 

a terceira etapa do processo de planeamento a necessidade de se fixarem os objetivos a al-

cançar, num determinado período de tempo. Uma boa avaliação dos resultados obtidos, só é 

possível após uma correta e quantificada fixação dos mesmos (Imperatori & Giraldes 1992). 

É crucial ter em conta a seleção dos indicadores dos problemas de saúde prioritários; a 

determinação da tendência dos problemas definidos como prioritários; a fixação dos objetivos 

a atingir a médio prazo e a tradução dos objetivos em objetivos operacionais ou metas (Impe-

ratori & Giraldes 1992). 

 As metas dão tempo aos objetivos específicos, apontando o prazo em que se pretende 

atingir cada um deles (Melo, 2020). Tavares (1992) refere que não nos devemos esquecer que 

os objetivos específicos devem ser precisos, pertinentes, realizáveis e mensuráveis. Assim es-

tabeleceram-se metas para os objetivos delineados. Os indicadores selecionados são apresen-

tados na avaliação do projeto. 

Tendo em conta o problema identificado, definiram-se os seguintes objetivos: 

Objetivo geral 

Promover comportamentos saudáveis nos alunos do ensino secundário de um concelho 

do Sotavento algarvio. 

Objetivos específicos:  

1. Identificar os comportamentos de risco e de saúde, de pelo menos 50% dos alu-

nos que frequentam o 10º ano do ensino secundário da Escola B, até julho de 

2021; 

2. Elaborar guia orientador para intervenção destinada aos profissionais de saúde 

escolar; 

3. Elaborar projeto de intervenção para a comunidade de alunos do ensino secun-

dário; 
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1º OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

Identificar os 

comportamentos de risco e de 

saúde de pelo menos 50% dos 

alunos que frequentam o 10º 

ano do ensino secundário da 

Escola B, até julho de 2021. 

• Realizar estudo sobre os comportamentos de risco e saúde dos 

adolescentes. 

• Que pelo mesmos 50% dos elementos da direção, diretores de 

turma e coordenador PES estejam presentes na reunião inicial 

e na sessão de apresentação de resultados. 

• Que pelo menos 80% das turmas participem no estudo. 

• Que pelo menos 50% dos alunos do 10º ano participem no 

estudo. 

• Entregar os questionários a pelo menos 50% dos alunos do 10º 

ano. 

• Que pelo menos 90% dos alunos que receberam o questionário 

o entreguem respondido.  

• Que pelo menos 90% dos dados recolhidos sejam tratados e 

analisados. 

• Realizar pelo menos 90% das sessões de apresentação dos 

resultados do estudo. 

• Que pelo menos 50% dos elementos da ESE estejam presentes 

na apresentação dos resultados. 

2º OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

Elaborar Guia Orientador para 

intervenção destinada à 

equipa de saúde escolar. 

• Construir guia orientador. 

• Entregar guia orientador à equipa de saúde escolar, durante o 

mês de setembro 2021. 

• Que pelo 50% dos elementos da equipa de saúde escolar (ESE) 

estejam presentes na sessão de apresentação do Guia. 

3º OBJETIVO ESPECÍFICO METAS 

Elaborar projeto de 

intervenção em meio escolar 

para a comunidade alunos do 

ensino secundário. 

• Construir projeto de intervenção comunitária em meio escolar. 

• Que pelo menos 50% dos elementos da equipa de saúde escolar 

participem na reunião de preparação do projeto. 

• Realizar pelo menos 90% das sessões de apresentação do 

projeto. 

• Que pelo menos 50% dos elementos da equipa de saúde escolar 

estejam presentes na sessão de apresentação do projeto. 

•  Que pelo mesmos 50% dos elementos da direção, diretores de 

turma e coordenador PES estejam presentes na sessão de 

presentação do projeto. 

• Entregar projeto à equipa de saúde escolar durante o mês de 

setembro de 2021. 
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6 SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

 

A etapa da seleção de estratégias é considerada para Imperatori & Giraldes (1993) como 

uma das mais fundamentais num processo de planeamento, sendo através desta que se pre-

tende criar o processo mais adequado para uma redução dos problemas de saúde prioritários. 

Isto é, “pretende-se propor novas formas de actuação que permitam alcançar os objectivos 

fixados e inflectir a tendência de evolução natural dos problemas de saúde.” (Imperatori & 

Giraldes, 1993, p. 87) Ainda nesta linha de pensamento, segundo Melo (2020, p.28), “O sucesso 

do alcance das metas e a produção de indicadores de resultado e de processo, com uma oti-

mização dos indicadores de estrutura, depende da forma rigorosa como são planeadas as es-

tratégias de intervenção”. 

Para responder à necessidade identificada neste projeto, foram selecionadas as estraté-

gias mais realizáveis, de acordo com a Metodologia do Planeamento da Saúde de Imperatori 

& Giraldes (1993), as quais passamos a enumerar: 

1. Promoção da saúde; 

2. Estabelecimento de parcerias; 

3. Trabalho em equipa multiprofissional; 

4. Pesquisa;  

5. Criação de documentos de apoio. 

A promoção da saúde constitui-se como a principal estratégia a ser utilizada neste projeto. 

O referencial teórico que serviu de suporte à seleção de estratégias foi o Modelo de Promoção 

para a Saúde de Nola Pender. 

O Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender pode ser utilizado para implementar e 

avaliar ações de promoção de saúde, já que permite avaliar o comportamento que leva à pro-

moção de saúde, tendo em conta as caraterísticas e experiências individuais, os sentimentos 

e conhecimento sobre o comportamento que se quer alcançar e o comportamento de promo-

ção de saúde desejável (Pender et al, 2015). As autoras consideram que se deve promover o 

desenvolvimento saudável e os comportamentos saudáveis, ao longo do ciclo de vida e au-

mentar a prevalência de estilos de vida saudáveis. 
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De acordo com este modelo, os enfermeiros devem colaborar com os indivíduos, famílias 

e comunidade de forma a criar as condições favoráveis para atingir um nível perfeito de bem-

estar e saúde. Deve-se incentivar os indivíduos a serem ativos, a controlarem os determinantes 

dos seus comportamentos de saúde e tomarem medidas para aumentar o seu bem-estar (Pen-

der et al, 2015).  

Este modelo aplica-se, ao longo do ciclo de vida e em diversos contextos, pelo que pode 

ser aplicado na promoção da saúde, especificamente, no âmbito deste projeto, na promoção 

de comportamentos saudáveis em adolescentes. As autoras realçam que comportamentos de 

promoção da saúde adquiridos na infância e adolescência são mais propensos a persistir como 

uma parte integrante do estilo de vida de uma pessoa do que os comportamentos de saúde 

adquiridos mais tarde na idade adulta.  O desenvolvimento de comportamentos saudáveis em 

crianças e adolescentes em idade escolar são fundamentais para aumentar a prevalência de 

estilos de vida saudáveis na população adulta. 

Os programas criados para prevenir estilos de vida não saudáveis e comportamentos de 

risco são mais efetivos quando iniciados na adolescência. Uma cultura positiva para saúde po-

derá facilitar níveis mais elevados de literacia em saúde, ajudando os jovens a lidar com os 

determinantes de saúde e permitindo o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais 

necessárias para manter bons níveis de saúde (Idem).  

A escola, ao constituir-se como um espaço seguro e promotor de hábitos de saúde, facili-

tará, nas experiências de aprendizagem que proporciona, a adoção de comportamentos mais 

saudáveis, quer da comunidade escolar, quer da comunidade educativa, mais abrangente, do-

tando os seus alunos com ferramentas de análise e de tomada de decisão mais adequados a 

estilos de vida saudáveis (Idem). 

Outra estratégia que se configura de relevância para que se consiga atingir os objetivos é 

o estabelecimento de parcerias com os stakeholders. No nosso projeto foram constituídos os 

seguintes stakeholders: o Agrupamento de Escolas; a direção da Escola Secundária B; os dire-

tores de turma do 10º ano da Escola Secundária B; o professor coordenador do Programa de 

Educação para a Saúde (PES) e a equipa de saúde escolar da UCC. 

O trabalho em parceria revela-se essencial para assegurar a multidisciplinaridade, o en-

volvimento da comunidade na promoção do bem-estar e da saúde dos seus mais jovens ele-

mentos e trazer contributos indispensáveis para uma intervenção mais diversificada e com-

pleta. Os ganhos de uma parceria envolvem não só os ganhos em termos de recursos e meios 
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para a intervenção, mas também a visibilidade, divulgação e o sucesso do projeto. As parcerias 

com estas entidades, permitem um reforço das intervenções dirigidas aos determinantes so-

ciais da saúde, potencializando a resposta global às necessidades para a obtenção de mais ga-

nhos em saúde. 

O trabalho em equipa multiprofissional permite uma abordagem de intervenção em com-

plementaridade, na área da saúde escolar, entre os profissionais da saúde e da educação para 

que se possa desenvolver o estudo sobre os comportamentos de risco e de saúde dos adoles-

centes, como construir um guia orientador e um projeto discutido com a equipa de saúde es-

colar. 

A estratégia de pesquisa é um pilar fundamental neste trabalho, pois fundamenta a inter-

venção quer na área do estudo quer na área do projeto e do Guia Orientador, baseada na 

evidência científica mais recente. De acordo com a OE (2006) o conhecimento adquirido pela 

investigação em Enfermagem desenvolve uma prática baseada na evidência científica, me-

lhora a qualidade dos cuidados e otimiza os resultados em saúde. 

Os documentos de apoio, a elaborar, constituem-se como uma ajuda da intervenção dos 

enfermeiros no contexto da saúde escolar, com o objetivo de promover a melhoria contínua 

dos cuidados de enfermagem. As recomendações para a prática profissional emergiram da 

evidência de resultados de estudos e dos manuais de apoio existentes.  Pretendemos contri-

buir para a sistematização das intervenções promotoras de comportamentos saudáveis nos 

adolescentes. 
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7 OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO  

 

No presente capítulo, pretendemos descrever as atividades a realizar, de acordo com o 

tipo de atividades, participantes, local, data, descrição das mesmas, objetivos, recursos neces-

sários, orçamento e equipa responsável.  

Para Imperatori & Giraldes (1993) a primeira fase do planeamento operacional do projeto 

comporta o estudo pormenorizado das atividades necessárias na execução das estratégias se-

lecionadas. Os autores consideram o projeto uma atividade que deve decorrer num período 

de tempo bem delimitado, para que se obtenha o resultado esperado. 

É importante mencionar que todo o planeamento teve em consideração os objetivos do 

projeto e as estratégias definidas. Para responder aos objetivos definidos e considerando as 

estratégias selecionadas, foram programadas atividades, para as quais é descrito de acordo 

com os parâmetros apresentados por Tavares (1992): o que vai ser feito; quem deve fazer; 

quando deve fazer; como deve ser feito; o que se pretende e a sua avaliação. 

As estratégias e atividades selecionadas foram validadas quer com a professora orienta-

dora, quer com a enfermeira supervisora deste estágio, antes de serem desenvolvidas, tendo 

sido consideradas pertinentes para responder ao diagnóstico de situação de saúde efetuado.  

 Para conhecer os comportamentos de risco e de saúde dos alunos do ensino secundá-

rio tornou-se necessário realizar um estudo. Aos problemas e necessidades identificadas no 

estudo, será necessário dar uma resposta de intervenção direcionada para a promoção de 

comportamentos saudáveis. Pretende-se desenvolver um Guia Orientador para direcionar a 

intervenção dos profissionais de saúde escolar, na sua prática. Será também elaborado um 

projeto de intervenção comunitária a ser implementado em meio escolar para responder as 

necessidades/problemas identificados nos adolescentes. 

Os documentos apresentados nas sessões e reuniões foram igualmente validados pela 

professora orientadora. 

Assim, foram desenvolvidas as atividades abaixo descritas no sentido da execução do pro-

jeto de intervenção, de acordo com o Cronograma (Apêndice 3). 
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7.1. Estudo Sobre Comportamentos de Risco e de Saúde dos Alunos do 

Ensino Secundário 

 

• Reunião com a direção da Escola Secundária e Equipa de Saúde Escolar 

Esta reunião realizou-se no dia 28-04-2021, na sala da direção da Escola Secundária B, 

tendo contado com a participação da mestranda, enfermeiro da equipa de saúde escolar que 

operacionaliza o PNSE nesta escola, diretor, membros da direção e do professor coordenador 

do Programa de Educação para a Saúde com o objetivo de apresentar o projeto, objetivos, 

atividades, operacionalização, questões éticas relacionadas com o estudo, e uniformizar a me-

todologia a seguir para a recolha dos dados. Foram também apresentados o questionário e a 

declaração de consentimento informado e articulada a melhor estratégia e momento para a 

sua aplicação. Após definida a estratégia mais adequada, que teve como resultado uma comu-

nicação interna para todos os diretores de turma do 10º ano de escolaridade, dando conheci-

mento do estudo e solicitando a sua colaboração. 

Procedeu-se ao agendamento de reunião com os diretores de turma, em horário e dia 

conveniente a ambas as partes.  

O projeto foi acolhido com entusiasmo e interesse pelos participantes na reunião, que 

disponibilizaram recursos humanos e materiais para a realização das atividades a desenvolver.  

A aceitação e o empenho demonstrado pelos intervenientes da reunião foram sem dúvida 

uma mais-valia para a operacionalidade e continuidade futura do projeto. 

 

• Reunião com os diretores de turma do 10º ano 

Esta reunião ocorreu no dia 19-05-2021, no auditório da Escola Secundária B. Estiveram 

presentes a mestranda, os diretores de turma do 10º ano e o professor coordenador do Pro-

grama de Educação para a Saúde. 

Foi realizada uma apresentação (Apêndice 4) com os seguintes conteúdos: 

• Apresentação da enfermeira mestranda responsável pelo projeto. 

• Apresentação do projeto, objetivos, atividades e operacionalização. 

• Apresentação do estudo, finalidade, objetivos 
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• Breve abordagem aos comportamentos de risco e sua implicação na saúde dos ado-

lescentes. Reforço para a importância da promoção de comportamentos saudáveis e 

a relevância da escola na sua aquisição. 

• Apresentação do “Questionário de Comportamentos de Risco” - Versão portuguesa 

2007 

• Operacionalização da recolha de dados, questões éticas e metodologia. 

• Recolha do nome e email dos Diretores de turma, para envio do link com o questioná-

rio. 

• Entrega dos termos de consentimento informado aos diretores de turma, para entre-

garem aos encarregados de educação dos alunos. 

Na reunião, foram esclarecidas todas as dúvidas que os professores expuseram, bem 

como a forma de dar apoio para a superação de eventuais dúvidas durante o preenchimento 

do questionário pelos participantes. Foram disponibilizados email e telefone da mestranda 

para esclarecimento de qualquer dúvida que eventualmente possa surgir durante a recolha de 

dados. 

O projeto e o estudo foram bem acolhidos pelos professores, todos aceitaram participar 

com entusiasmo e agrado. 

Aos professores que não puderam comparecer à reunião foi enviado email a explicar o 

projeto e estudo, e todo o processo de recolha dos dados. 

 

• Aplicação do “Questionário de Comportamentos de Risco”, recolha de dados, 

tratamento e análise dos dados obtidos 

A aplicação do questionário decorreu entre a última semana de maio e o dia 11 de junho 

de 2021. O link do questionário online foi enviado pelos diretores de turma para os alunos que 

tinham a declaração de consentimento informado válida e quiseram participar no estudo. O 

preenchimento decorreu em sala de aula sem intercorrências, apenas na presença do diretor 

de turma. As declarações de consentimento informado ficaram na posse da escola. Todos os 

questionários preenchidos foram considerados válidos. 

Posteriormente procedeu-se à análise dos dados, com recurso ao programa Statistical 

Package for the Social Sciences. 

 

• Sessão de apresentação dos dados do estudo ao Conselho Clínico do ACeS Sotavento, 

USP, UCC, direção e comunidade docente da Escola Secundária B 
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A apresentação dos dados obtidos, análise e discussão decorreu no mês de agosto de 

2021, na unidade de saúde onde decorreu o estágio, contando com a presença da enfermeira 

supervisora, diretora executiva, coordenadora da UCC e equipa de saúde escolar. A apresen-

tação à comunidade educativa só foi possível durante o mês de setembro de 2021, já no novo 

ano letivo, por imposição das férias escolares. 

No decurso desta sessão foi realizada a apresentação dos resultados do estudo efetuado, 

com o intuito de divulgar os dados encontrados referentes aos 18 domínios que compunham 

o questionário (Apêndice 5), identificando os comportamentos de risco e de saúde da amostra 

estudada. 

Foi unânime a opinião dos participantes sobre a importância do estudo efetuado, pois 

forneceu dados específicos da população alvo. No entanto, provocou alguma apreensão por 

parte dos presentes, devido à dimensão dos resultados de mal-estar psicológico dos estudan-

tes. Não obstante, todos os presentes consideraram o estudo como uma mais-valia para a im-

plementação de um projeto direcionado e específico àquela população, bem como uma ferra-

menta de suporte e apoio para a continuação de projetos já existentes.  

Uma vez que os comportamentos de risco identificados nesta comunidade jovem são mui-

tos e variados, e não sendo viável dar resposta a todos, concordou-se que teriam que ser de-

finidas prioridades de intervenção. Procedeu-se em seguida à seleção de prioridades, seguindo 

os critérios e técnicas para definição de prioridades. 

 

7.1.1 Apresentação dos principais resultados do estudo 

 

Caracterização sociodemográfica 

A amostra inclui 232 alunos do 10º ano de uma única escola: 173 (74.6%) de cursos cien-

tifico-humanísticos e 59 (25.4%) de cursos profissionais. Dos 232 alunos que responderam ao 

questionário, a maioria são do sexo feminino (53.0%) e têm entre 15 e 17 anos (92.2%) (Tabela 

1).  
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Tabela 1  

Caracterização da amostra da amostra relativamente ao curso, sexo e idade (N = 232) 

Variáveis  n % 

Curso Cientifico-Humanístico 173 74.6% 

 Profissional 59 25.4% 

Sexo Feminino 123 53.0% 

 Masculino 109 47.0% 

Idade 15 a 17 anos 214 92.2% 

 mais de 17 anos 18 7.8% 
 

Estrutura familiar e escolaridade dos pais 

Relativamente ao agregado familiar (Tabela 2), predominam os alunos cujos pais vivem 

juntos (62.1%) e os que vivem com ambos os pais (63.8%). De destacar que cerca de 1 em cada 

3 alunos (34.5%) têm pais que vivem separados (18.1%) ou estão divorciados (16.4%), e que 

um em cada 4 (24.6%) vive apenas com um dos pais.  

Quanto à escolaridade dos pais, predominam os alunos cujo pai completou o 9º ano 

(22.5%) ou o 12º ano (32.5%) e cuja mãe completou o 12º ano (39.1%) ou um curso superior 

(29.6%).  São as mães que detém um nível de escolaridade igual ou superior ao 12º ano (68.7%) 

comparativamente aos pais (50.2%). De realçar que a percentagem de mães com um curso 

superior (29.6%) é mais elevada do que a dos pais (17.7%), (Tabela 2).  

Tabela 2  

Caracterização da amostra da amostra relativamente à estrutura familiar (N = 232) 

Variáveis  n % 

Situação dos pais Vivem juntos/casados 144 62.1% 

 Vivem separados 42 18.1% 

 Estão divorciados 38 16.4% 

 Viúvos 6 2.6% 

 Outra 2 0.9% 

Com quem vive Com ambos os pais 148 63.8% 

 Apenas com um dos pais 57 24.6% 

 Com um dos pais e uma nova família 20 8.6% 

 Com familiares próximos 4 1.7% 

 Outra 3 1.3% 

Escolaridade do pai Sem instrução 2 0.9% 

 Completou a primária 11 4.8% 

 Completou o 6º ano 21 9.1% 

 Completou o 12º ano 75 32.5% 

 Completou um curso técnico-profissional 9 3.9% 

 Completou um curso superior 41 17.7% 

Escolaridade da mãe Sem instrução 1 0.4% 

 Completou a primária 4 1.7% 

 Completou o 6º ano 15 6.5% 

 Completou o 12º ano 90 39.1% 

 Completou um curso técnico-profissional 6 2.6% 

 Completou um curso superior 68 29.6% 

 Não sabe 18 7.8% 
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Perceção do desempenho escolar 

Mais de metade dos alunos considera o seu rendimento escolar, nos 12 meses anteriores, 

bom (44.8%) ou muito bom (8.6%), existindo 40.5% que consideraram o rendimento escolar 

suficiente e 6.0% insuficiente. Dos 232 alunos da amostra, 51 (22.0%) já reprovaram pelo me-

nos uma vez. A maioria das reprovações ocorreu no 3º Ciclo (66.7%). Não se registaram dife-

renças significativas quanto ao sexo em nenhuma das variáveis (p > 0.05) (Tabela 3).  

 

Tabela 3  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente à perceção do desempenho es-

colar 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

6. Durante os últimos 12 meses, como é que 
descreverias o teu rendimento escolar?  

    

Insuficiente 14 (6.0%) 5 (4.1%) 9 (8.3%) 0.221 

Suficiente 94 (40.5%) 49 (39.8%) 45 (41.3%)  

Bom 104 (44.8%) 61 (49.6%) 43 (39.4%)  

Muito bom 20 (8.6%) 8 (6.5%) 12 (11.0%)  

7. Já reprovaste alguma vez?     

Não 181 (78.0%) 92 (74.8%) 89 (81.7%) 0.208 

Sim 51 (22.0%) 31 (25.2%) 20 (18.3%)  

8. Se SIM, em que ano(s)1)     

1ºCiclo 16 (31.4%) 11 (35.5%) 5 (25.0%)  

2ºCiclo 12 (23.5%) 9 (29.0%) 3 (15.0%)  

3ºCiclo 34 (66.7%) 21 (67.7%) 13 (65.0%)  

 

Ambiente escolar 

Quando questionados se as pessoas da escola se preocupam com eles, a maioria respon-

deu “mais ou menos” (69.8%) – 19.0% responderam “nada” e 11.2% responderam “muito”. A 

perceção de preocupação é mais alta nas raparigas (15.6% responderam “muito”) do que nos 

rapazes (7.3% responderam “muito”) (p = 0.026). A maioria considera que este ano sente que 

faz parte da escola “por vezes” (44.0%) ou “sempre” (47.4%) e que os professores tratam os 

alunos de forma justa “por vezes” (50.0%) ou “na maioria das vezes” (37.5%). Não se regista-

ram diferenças significativas quanto ao sexo nas respostas a estas questões (p > 0.05) (Tabela 

4).  

Relativamente ao grau de envolvimento com a escola, foi considerado baixo em 18.5% 

dos alunos, médio em 56.0% e alto em 25.4%. A percentagem de alunos com grau de envolvi-

mento baixo (22.9% no sexo masculino vs. 14.6% no feminino) e alto (30.3% no sexo masculino 
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vs. 21.1% no feminino) foi mais elevada entre os alunos do sexo masculino. Pelo contrário, a 

percentagem com grau de envolvimento médio foi mais alta entre os alunos do sexo feminino 

(46.8% no sexo masculino vs. 64.2% no feminino) (Tabela 4). 

 

Tabela 4  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao ambiente escolar 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

9. Quanto é que pensas que as pessoas na Escola 
(ex. professores, funcionários ou outros adultos) 
se preocupam contigo? 

    

Nada 44 (19.0%) 19 (15.4%) 25 (22.9%) 0.026 

Mais ou menos 162 (69.8%) 95 (77.2%) 67 (61.5%)  

Muito 26 (11.2%) 9 (7.3%) 17 (15.6%)  

10. Este ano, sentes que fazes parte da Escola?     

Nada 20 (8.6%) 9 (7.3%) 11 (10.1%) 0.633 

Por vezes 102 (44.0%) 57 (46.3%) 45 (41.3%)  

Sim, sempre 110 (47.4%) 57 (46.3%) 53 (48.6%)  

11. Com que frequência os professores da escola 
tratam os alunos de forma justa?  

    

Quase nunca 29 (12.5%) 11 (8.9%) 18 (16.5%) 0.115 

Por vezes 116 (50.0%) 68 (55.3%) 48 (44.0%)  

Na maioria das vezes 87 (37.5%) 44 (35.8%) 43 (39.4%)  

Grau de envolvimento com a escola (1)     

Baixo 43 (18.5%) 18 (14.6%) 25 (22.9%) 0.028 

Médio 130 (56.0%) 79 (64.2%) 51 (46.8%)  

Alto 59 (25.4%) 26 (21.1%) 33 (30.3%)  
(1) variável construída a partir das questões 9, 10 e 11.  

 

Suporte social pelos pais, amigos, pares, agentes educativos e outros adultos 

A maioria dos alunos recorre aos pais (57.8%) ou aos amigos (61.2%) para falar, quando 

têm um problema ou quando se sentem preocupados com alguma coisa. Os alunos do sexo 

feminino recorrem mais aos amigos do que os do sexo masculino (74.0% vs. 46.8%, p < 0.001). 

De destacar ainda que 1 em cada 5 alunos do sexo masculino (20.2%) não fala com ninguém 

quando tem problemas – percentagem significativamente superior (p = 0.008) à registada en-

tre os alunos do sexo feminino (8.1%) (Tabela 5).  

Os pais (65.5%) e os amigos (65.9%) foram também os mais referidos relativamente à 

questão “Quem repara em ti quando estás preocupado ou zangado com alguma coisa?”. A 

percentagem dos que referiram os amigos foi mais alta entre os alunos do sexo feminino 

(74.8% vs. 56.0%, p = 0.003) (Tabela 5).   

O grau de envolvimento com a família foi classificado como baixo em 20.3% dos alunos, 

médio em 47.4% e alto em 32.3%. Não se registaram diferenças significativas relativamente ao 
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sexo (p = 0.292). A ligação aos amigos foi considerada baixa em 28.0% dos alunos, média em 

17.2% e alta em 54.7%. A ligação aos amigos é mais forte nos estudantes do sexo feminino do 

que nos do sexo masculino (67.5% com ligação alta no sexo feminino vs. 40.4% no masculino) 

(p < 0.001) (Tabela 5).   

No presente estudo, quase metade da amostra revelou ter um grau médio de ligação à 

família.  Para a maioria dos jovens, a família é o seu suporte (65.5%), valores igualmente veri-

ficados na Europa (rapazes 67%; raparigas 64%) do estudo HBSC/OMS (2018) mas inferiores 

aos valores nacionais (rapazes 79%; raparigas 80%). 

No que respeita aos amigos, evidenciou-se um alto grau de envolvimento. Este resultado, 

de acordo com a literatura, era espectável, pois nesta fase do ciclo vital, é natural que os ado-

lescentes mantenham ligações mais próximas aos grupos de pares/amigos do que aos familia-

res, pois é nesta fase que são estabelecidas as relações de amizade e confiança. As adolescen-

tes procuram identificar-se com o grupo do seu interesse pessoal, deixando um pouco de lado 

os seus familiares. Dados que estão de acordo com o estudo HBSC/OMS (2018) ao indicar que 

são as raparigas (71%) que têm melhor perceção do suporte dos amigos do que os rapazes 

(61%), tendência igualmente verificada na comparação europeia que se encontra abaixo dos 

valores nacionais e do nosso estudo (rapazes 55%; raparigas 65%). 

 

Tabela 5  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao suporte social pelos pais, 

amigos, pares, agentes educativos e outros adultos 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

14. Com quem é que tu falas quando tens um pro-
blema ou quando te sentes preocupado com al-
guma coisa? (1) 

    

Mãe/pai 134 (57.8%) 76 (61.8%) 58 (53.2%) 0.187 

Irmãos 46 (19.8%) 29 (23.6%) 17 (15.6%) 0.128 

Outros familiares 35 (15.1%) 20 (16.3%) 15 (13.8%) 0.596 

Amigos 142 (61.2%) 91 (74.0%) 51 (46.8%) < 0.001 

Professores 12 (5.2%) 6 (4.9%) 6 (5.5%) 0.830 

Outras pessoas 24 (10.3%) 12 (9.8%) 12 (11.0%) 0.754 

Com ninguém 32 (13.8%) 10 (8.1%) 22 (20.2%) 0.008 

15. Quem repara em ti (ex. quem te compreende, 
conforta pergunta o que está a correr mal) quando 
estás preocupado ou zangado com alguma 
coisa? (1) 

   

 

Mãe/pai 152 (65.5%) 78 (63.4%) 74 (67.9%) 0.474 

Irmãos 59 (25.4%) 35 (28.5%) 24 (22.0%) 0.261 

Outros familiares 45 (19.4%) 25 (20.3%) 20 (18.3%) 0.704 

Amigos 153 (65.9%) 92 (74.8%) 61 (56.0%) 0.003 

Professores 21 (9.1%) 13 (10.6%) 8 (7.3%) 0.392 



Conhecer para Intervir – A Saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário 
 

fev- 22 | Página 84 

 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

Outras pessoas 17 (7.3%) 9 (7.3%) 8 (7.3%) 0.995 

Ninguém 19 (8.2%) 7 (5.7%) 12 (11.0%) 0.140 

Grau de envolvimento com a família (2)     

Baixo 47 (20.3%) 24 (19.5%) 23 (21.1%) 0.292 

Médio 110 (47.4%) 64 (52.0%) 46 (42.2%)  

Alto 75 (32.3%) 35 (28.5%) 40 (36.7%)  

Ligação aos amigos (2)     

Baixa 65 (28.0%) 23 (18.7%) 42 (38.5%) < 0.001 

Média 40 (17.2%) 17 (13.8%) 23 (21.1%)  

Alta 127 (54.7%) 83 (67.5%) 44 (40.4%)  
(1) pergunta com mais do que uma opção de resposta; (2) variável construída a partir das questões 14 e 15.  

 

Avaliação do estado nutricional 

Relativamente ao estado nutricional (Tabela 6), 5.2% dos alunos têm peso baixo, 73.4% 

têm peso normal, 17.9% estão em pré-obesidade e 3.5% são obesos, 21.4% dos adolescentes 

tem excesso de peso e obesidade. Não se registaram diferenças significativas quanto ao sexo 

relativamente ao estado nutricional (p = 0.141).  

Os dados obtidos estão de acordo com o verificado no estudo IAN-AF (2015-2016), rela-

tivo à prevalência de excesso de peso, em que são igualmente os rapazes a apresentarem 

maior prevalência de excesso de peso (36.7%) e índice de 11.4 de obesidade, embora no nosso 

estudo exista esta diferença entre sexos, ela não é significativa. A prevalência de excesso de 

peso e obesidade no nosso estudo é menor, indo de encontro dos valores do estudo 

HBSC/OMS (2018) em que os jovens Portugueses de 15 anos apresentam valores mais eleva-

dos no que se refere ao excesso de peso e obesidade (22%) comparativamente à média dos 

restantes países do estudo HBSC (17%). 

 

Tabela 6  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao estado nutricional 

Perguntas 
Total 

(n = 229) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 106) 

p 

Estado nutricional (1)     

Baixo peso 12 (5.2%) 5 (4.1%) 7 (6.6%) 0.141 

Peso normal 168 (73.4%) 98 (79.7%) 70 (66.0%)  

Pré-obesidade 41 (17.9%) 17 (13.8%) 24 (22.6%)  

Obesidade 8 (3.5%) 3 (2.4%) 5 (4.7%)  

Altura (m) – média (desvio-padrão) 1.69 (0.10) 1.63 (0.07) 1.76 (0.08)  

Peso (kg) – média (desvio-padrão) 61.9 (12.0) 57.3 (9.5) 67.1 (12.4)  

IMC (kg/m2) – média (desvio-pa-
drão) 

21.5 (3.4) 21.5 (3.3) 21.4 (3.5) 
 

(1) com base na classificação da OMS (https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-
for-age). 

  

https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age
https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/bmi-for-age
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Comportamentos de segurança   

Relativamente à utilização de equipamentos de segurança nos transportes (Tabela 7) nos 

12 meses anteriores, 93.5% dos estudantes usaram sempre/na maioria das vezes capacete 

quando andaram de mota e 10.1% quando andaram de bicicleta. Quanto à utilização do cinto 

de segurança, 95.7% usaram sempre/na maioria das vezes quando conduziram um carro e 

95.2% quando viajaram como passageiros. Não se registaram diferenças significativas quanto 

ao sexo relativamente à utilização de equipamentos de segurança (p > 0.05). 

No que se refere à condução, após o consumo de álcool (Tabela 7), nos 30 dias anteriores, 

6.1% conduziram um veículo depois de ter bebido álcool (pelo menos uma vez) e 16.4% anda-

ram de carro ou outro veículo conduzido por alguém que tinha bebido álcool (pelo menos uma 

vez). A condução após o consumo de álcool foi mais declarada pelos rapazes (12.0%) do que 

pelas raparigas (0.8%) (p = 0.011).  

Apesar de não ser obrigatório o uso de capacete de proteção, durante as deslocações de 

velocípede, é uma medida fortemente recomendada, para evitar lesões cerebrais resultantes 

de acidentes, pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR, 2009), e Plano estra-

tégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE, 2020). Verificamos que, quase a totalidade 

dos jovens não apresenta este comportamento de segurança quando anda de bicicleta. 

 

Tabela 7  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente à segurança e acidentes 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

19. Quando andaste de mota, nos últimos 12 meses, 
quantas vezes usaste capacete? (1) 

    

Nunca usei capacete 5 (4.0%) 3 (4.4%) 2 (3.6%) 0.490 

Raramente usei capacete 1 (0.8%) 0 (0.0%) 1 (1.8%)  

Algumas vezes usei capacete 2 (1.6%) 1 (1.5%) 1 (1.8%)  

Na maioria das vezes eu usei capacete 7 (5.6%) 2 (2.9%) 5 (8.9%)  

Usei sempre capacete 109 (87.9%) 62 (91.2%) 47 (83.9%)  

Eu não andei de mota nos últimos 12 meses 108 55 53  

20. Quando andaste de bicicleta, nos últimos 12 me-
ses, quantas vezes usaste capacete?  (1) 

    

Nunca usei capacete 125 (74.4%) 66 (80.5%) 59 (68.6%) 0.232 

Raramente usei capacete 18 (10.7%) 6 (7.3%) 12 (14.0%)  

Algumas vezes usei capacete 8 (4.8%) 4 (4.9%) 4 (4.7%)  

Na maioria das vezes eu usei capacete 3 (1.8%) 0 (0.0%) 3 (3.5%)  

Usei sempre capacete 14 (8.3%) 6 (7.3%) 8 (9.3%)  

Eu não andei de bicicleta nos últimos 12 meses 64 41 23  

21. Com que frequência usas o cinto de segurança 
quando conduzes um carro?  (1) 

    

Eu nunca uso cinto de segurança 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (3.0%) 0.478 

Raramente uso cinto de segurança 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (3.0%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

Algumas vezes uso cinto de segurança 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (3.0%)  

Na maioria das vezes uso cinto de segurança 8 (11.6%) 4 (11.1%) 4 (12.1%)  

Eu uso sempre cinto de segurança 58 (84.1%) 32 (88.9%) 26 (78.8%)  

Eu não conduzo carros 163 87 76  

22. Com que frequência usas o cinto de segurança 

quando é outra pessoa que vai a conduzir o carro?  
    

Nunca 4 (1.7%) 1 (0.8%) 3 (2.8%) 0.542 

Raramente 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

Algumas vezes 6 (2.6%) 4 (3.3%) 2 (1.8%)  

Na maioria das vezes 36 (15.5%) 21 (17.1%) 15 (13.8%)  

Sempre 185 (79.7%) 96 (78.0%) 89 (81.7%)  

23. Nos últimos 30 dias, quantas vezes andaste de 
carro ou outro veículo que era conduzido por uma 
pessoa que tinha bebido álcool?  

    

0 vezes 194 (83.6%) 105 (85.4%) 89 (81.7%) 0.175 

1 vez 13 (5.6%) 9 (7.3%) 4 (3.7%)  

2 ou 3 vezes 13 (5.6%) 4 (3.3%) 9 (8.3%)  

4 ou 5 vezes 2 (0.9%) 0 (0.0%) 2 (1.8%)  

6 ou mais vezes 10 (4.3%) 5 (4.1%) 5 (4.6%)  

24. Nos últimos 30 dias, quantas vezes conduziste 
um carro ou outro veículo quando tu tinhas bebido 
álcool?  

    

0 vezes 218 (94.0%) 122 (99.2%) 96 (88.1%) 0.011 

1 vez 6 (2.6%) 1 (0.8%) 5 (4.6%)  

2 ou 3 vezes 3 (1.3%) 0 (0.0%) 3 (2.8%)  

4 ou 5 vezes 2 (0.9%) 0 (0.0%) 2 (1.8%)  

6 ou mais vezes 3 (1.3%) 0 (0.0%) 3 (2.8%)  
(1) Os participantes que responderam “Eu não andei de mota nos últimos 12 meses”, “Eu não andei de bicicleta nos últimos 
12 meses” e “Eu não conduzo carros” não foram considerados para o cálculo das percentagens das perguntas 19, 20, e 21, 
respetivamente.  

 

Comportamentos de violência 

A posse de uma arma (revólver, faca ou canivete) alguma vez na vida foi mais declarada 

pelos rapazes do que pelas raparigas (21.1% vs. 10.6%, p = 0.027). A posse de uma arma, nos 

30 dias anteriores, foi também mais declarada pelos rapazes (p = 0.046): entre os 23 rapazes 

que declararam já ter andado com uma arma, 17 (73.9%) fizeram-no pelo menos em um dia 

dos 30 dias anteriores (9 em 6 ou mais dias); entre as 13 raparigas que declararam já ter 

andado com uma arma, 6 (46.2%) fizeram-no pelo menos em um dia dos 30 dias anteriores. 

No total, 36 (15.5%) estudantes declararam já ter andado com uma arma – entre estes, 23 

(63.9%) andaram com uma arma nos 30 dias anteriores (Tabela 8). Os resultados apurados são 

muito superiores aos revelados pelo HBCS/OMS (2014) em que a posse de arma foi referida 

por 3.5% dos alunos. 

Relativamente à sensação de segurança e agressões, 21 (9.1%) alunos faltaram às aulas 

pelo menos um dia nos 30 dias anteriores por se sentirem inseguros na escola ou no caminho 

para a escola, 23 (9.9%) envolveram-se em lutas físicas pelo menos uma vez nos 12 meses 
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anteriores, 4 (1.7%) ficaram magoados em lutas físicas e receberam tratamento médico ou de 

enfermagem, pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores 12 (5.1%) envolveram-se em lutas 

físicas, nos espaços da escola, pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores, 14 (6.0%) foram 

agredidos ou magoados fisicamente pelo namorado ou namorada, de propósito, pelo menos 

uma vez nos 12 meses anteriores e 15 (6.5%) já foram forçados a ter atos de intimidade ou 

atos sexuais contra a sua vontade. Não se registaram diferenças significativas quanto ao sexo 

relativamente a estas questões (p > 0.05) (Tabela 8). 

Os resultados obtidos diferem de outros estudos, como o HBSC/OMS (2018) e de um 

estudo realizado por Coutinho et al. (2013) sobre comportamentos de risco, verificando-se, 

em ambos, diferenças significativas entre sexos. No estudo HBSC/OMS (2018) são os rapazes 

(7%) e as raparigas (2%) que mais se envolveram em lutas. No estudo de Coutinho et al. (2013) 

25% dos rapazes e 7% das raparigas envolveram-se em lutas. No nosso estudo não se 

encontraram diferenças significativas entre sexos, com valores abaixo das médias nacionais e 

europeias do HBSC/OMS (2018) com 43.2% dos adolescentes que se envolveu em lutas, a 

necessitar de tratamento médico.  Face ao mesmo estudo, em 2014, que identificou 

comportamentos de violência em jovens algarvios, verifica-se que este grupo apresenta níveis 

mais baixos relativamente a provocações e envolvimento em lutas. 

No que concerne à pose de arma e comportamentos de agressão física e psicológica 

verificou-se valores mais baixos relativos ao estudo de Figueiredo et al. (2018) com valores 

respetivamente de 49 % e 38,6%. Embora a maioria não tenha sido vítima de violência no 

namoro ou a ter atos de intimidade contra a sua vontade, houve uma minoria que o referiu. 

Caridade (2018) aponta consequências múltiplas para as vítimas destes comportamentos, tais 

consequências psicológicas/físicas e sociais com impacto desestruturante no seu 

funcionamento individual, ficando mais vulneráveis a sentimentos de tristeza, tentativas de 

suicídio, envolvimento em lutas e consumo de substâncias. 

 

Tabela 8  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente aos comportamentos de violên-

cia 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

25. Algumas vez andaste com uma arma, tal como 
um revólver, uma faca ou um canivete?  

    

Não 196 (84.5%) 110 (89.4%) 86 (78.9%) 0.027 

Sim 36 (15.5%) 13 (10.6%) 23 (21.1%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

26. Nos últimos 30 dias, quantos dias andaste com 
uma arma, tal como revolver, uma faca ou cani-
vete? (entre os que responderam “Sim” na pergunta ante-
rior) 

   

 

0 dias 13 (36.1%) 7 (53.8%) 6 (26.1%) 0.046 

1 dia 4 (11.1%) 1 (7.7%) 3 (13.0%)  

2 ou 3 dias 4 (11.1%) 1 (7.7%) 3 (13.0%)  

4 ou 5 dias 6 (16.7%) 4 (30.8%) 2 (8.7%)  

6 ou mais dias 9 (25.0%) 0 (0.0%) 9 (39.1%)  

27. Nos últimos 30 dias, quantos dias faltaste à es-
cola porque te sentias inseguro na escola ou no ca-
minho para a escola?  

   
 

0 dias 211 (90.9%) 112 (91.1%) 99 (90.8%) 0.406 

1 dia 5 (2.2%) 1 (0.8%) 4 (3.7%)  

2 ou 3 dias 14 (6.0%) 9 (7.3%) 5 (4.6%)  

4 ou 5 dias 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

28. Nos últimos 12 meses, quantas vezes estiveste 
envolvido em luta física? 

   
 

0 vezes 209 (90.1%) 117 (95.1%) 92 (84.4%) 0.098 

1 vezes 13 (5.6%) 4 (3.3%) 9 (8.3%)  

2 ou 3 vezes 5 (2.2%) 2 (1.6%) 3 (2.8%)  

4 ou 5 vezes 2 (0.9%) 0 (0.0%) 2 (1.8%)  

6 ou 7 vezes 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)  

8 ou 9 vezes 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

10 ou 11 vezes 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)  

12 ou mais vezes 2 (0.9%) 0 (0.0%) 2 (1.8%)  

29. Nos últimos 12 meses, quantas vezes estiveste 
envolvido em luta física em que ficaste magoado e 
em que tiveste de receber tratamento médico ou de 
enfermagem?  

   

 

0 vezes 228 (98.3%) 122 (99.2%) 106 (97.2%) 0.445 

1 vezes 3 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (1.8%)  

2 ou 3 vezes 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

30. Nos últimos 12 meses, quantas vezes estiveste 
envolvido em luta física dentro dos espaços perten-
centes à escola?  

   
 

0 vezes 220 (94.8%) 120 (97.6%) 100 (91.7%) 0.105 

1 vezes 7 (3.0%) 3 (2.4%) 4 (3.7%)  

2 ou 3 vezes 4 (1.7%) 0 (0.0%) 4 (3.7%)  

10 ou 11 vezes 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

31. Nos últimos 12 meses, foste agredido ou mago-
ado fisicamente pelo teu namorado ou namorada 
de propósito?  

   
 

Não 218 (94.0%) 117 (95.1%) 101 (92.7%) 0.432 

Sim 14 (6.0%) 6 (4.9%) 8 (7.3%)  

32. Alguma vez foste forçado a ter atos de intimi-
dade ou atos sexuais contra a tua vontade? 

   
 

Não 217 (93.5%) 113 (91.9%) 104 (95.4%) 0.273 

Sim 15 (6.5%) 10 (8.1%) 5 (4.6%)  

     

 

Humor depressivo e ideação suicida 

Quase metade dos alunos (47.8%) referiram que, nos 12 meses anteriores, se sentiram 

tão tristes ou sem esperança por quase todo o dia, durante 2 ou mais semanas seguidas, ao 
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ponto de terem deixado de fazer algumas atividades que habitualmente realizavam. Esta per-

centagem foi semelhante nos rapazes (43.1%) e nas raparigas (52.0%) (p = 0.175). Quase 1 em 

cada 4 alunos (23.7%) afirmaram que, nos 12 meses anteriores, pensaram em se magoar in-

tencionalmente ou em se suicidar – percentagem significativamente mais alta entre as rapari-

gas (29.3%) do que nos rapazes (17.4%) (p = 0.034). Quase 1 em cada 5 alunos (19.0%) afirma-

ram que consideraram seriamente a possibilidade de se suicidarem nos últimos 12 meses 

(21.1% das raparigas e 16.5% dos rapazes, p = 0.370). Um em cada 8 alunos (12.5%) referiram 

que nos 12 meses anteriores fizeram um plano sobre como se iriam suicidar (12.2% das rapa-

rigas e 12.8% dos rapazes, p = 0.881). Dos 232 alunos que responderam ao questionário, 16 

(6.9%) tentaram suicidar-se pelo menos uma vez nos 12 meses anteriores (8.9% das raparigas 

e 4.6% dos rapazes, p = 0.466) (Tabela 9). 

Os dados encontrados nesta dimensão são verdadeiramente preocupantes e merecem a 

maior atenção por parte dos profissionais de saúde escolar e de toda a comunidade escolar. 

Verificaram-se valores em dobro da média portuguesa, no estudo HBSC/OMS (2018), relativos 

a sintomas de tristeza em ambos os sexos, raparigas (22%) e rapazes (16%), tendência que 

também se mantém acima da média europeia (rapazes 15%; raparigas 31%). A ideação suicida 

e/ou intenção em auto magoar-se também está acima dos dados HBSC/OMS (2014), em que 

20.3% dos jovens manifestaram esta intenção. 

Estudos realizados, nestes últimos dois anos, sobre as consequências da pandemia por 

COVID-19 na saúde da população (INSA, 2020; Santos et al., 2021; Branquinho et al., 2020; 

Courtney et al., 2020 e Loades et al., 2020) identificaram problemas de saúde mental, repor-

tando sintomas moderados a graves de ansiedade, tristeza, depressão, pensamentos suicidas 

e perturbação de stress pós-traumático. Em Portugal, o distanciamento social, seguido do con-

finamento generalizado da população, legitimado pelas medidas restritivas impostas (encer-

ramentos dos estabelecimentos de ensino, imposição de cercas sanitárias, restrições a circu-

lação de pessoas, e por fim, a declaração do Estado de Emergência), o isolamento profilático 

como medida de controle, contenção ou propagação do vírus, contribuiu para um cenário de 

crescente incerteza e alarme social com inúmeros condicionalismos na vida escolar e social 

dos jovens, que vivenciaram esta fase de forma negativa, podendo assim justificar os dados 

obtidos. 

Não obstante a situação pandémica, o cenário de mal-estar psicológico de quase metade 

da nossa amostra torna urgente a necessidade de promover a saúde mental e o bem-estar dos 

adolescentes. 
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Tabela 9 

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao humor depressivo e ideação 

suicida 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

33. Nos últimos 12 meses, alguma vez te sentiste tão 
triste ou sem esperança por quase todo o dia, du-
rante 2 ou mais semanas seguidas, ao ponto de te-
res deixado de fazer algumas atividades que habitu-
almente realizavas?  

    

Não 121 (52.2%) 59 (48.0%) 62 (56.9%) 0.175 

Sim 111 (47.8%) 64 (52.0%) 47 (43.1%)  

34. Nos últimos 12 meses, alguma vez pensaste em 
te magoares intencionalmente ou em te suicidares?  

   
 

Não 177 (76.3%) 87 (70.7%) 90 (82.6%) 0.034 

Sim 55 (23.7%) 36 (29.3%) 19 (17.4%)  

35. Nos últimos 12 meses, consideraste seriamente 
a possibilidade de te suicidares? 

   
 

Não 188 (81.0%) 97 (78.9%) 91 (83.5%) 0.370 

Sim 44 (19.0%) 26 (21.1%) 18 (16.5%)  

36. Nos últimos 12 meses, fizeste um plano sobre 
como te irias suicidar? 

   
 

Não 203 (87.5%) 108 (87.8%) 95 (87.2%) 0.881 

Sim 29 (12.5%) 15 (12.2%) 14 (12.8%)  

37. Nos últimos 12 meses, quantas vezes tentaste 
realmente suicidar-te? 

   
 

0 vezes 216 (93.1%) 112 (91.1%) 104 (95.4%) 0.466 

1 vez 9 (3.9%) 5 (4.1%) 4 (3.7%)  

2 ou 3 vezes 4 (1.7%) 3 (2.4%) 1 (0.9%)  

4 ou 5 vezes 2 (0.9%) 2 (1.6%) 0 (0.0%)  

6 ou mais vezes 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

 

Consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas 

Os resultados da Tabela 10 mostram que a percentagem de alunos que já experimenta-

ram fumar cigarros é mais alta entre as raparigas (52.0%) do que entre os rapazes (30.3%) (p = 

0.001). A idade mais comum da primeira experiência com tabaco foi aos 13/14 anos (15.1%) e 

aos 15/16 anos (16.4%). Nos 30 dias anteriores, 19.2% dos estudantes fumaram em, pelo me-

nos um, dia (23.6% das raparigas e 14.6% dos rapazes) – 12.1% fumaram 2 ou mais cigarros 

por dia (14.6% das raparigas e 9.1% dos rapazes). Dos 232 alunos da amostra, 27 (11.6%) afir-

maram que já fumaram pelo menos um cigarro durante um período de 30 dias seguidos (13.0% 

das raparigas e 10.1% dos rapazes). A maioria dos que já fumaram, fizeram-no a primeira vez 

com amigos (83.0%).  Nove alunos (3.9%) afirmaram que, nos 30 dias anteriores, fumaram pelo 

menos uma vez nos espaços da escola.  

Entre os que fumaram nos últimos 30 dias, as formas mais frequentes de arranjar cigarros 

foram "pedir ou cravar a alguém” (33.3%) e comprar numa loja (31.1%), tanto nos rapazes 
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como nas raparigas. Dos estudantes que compraram ou tentaram comprar, nos últimos 30 

dias, 5 (16.7%) referiram que lhes foi pedida a identidade quando tentaram comprar cigarros 

(Tabela 10). 

A prevalência da experimentação de tabaco encontrada neste estudo é praticamente o 

dobro da evidenciada no estudo HBSC/OMS (2014), com valores de 22.2%, com diferenças de 

género, em que a maioria dos jovens que experimentou tabaco pertence ao sexo masculino, 

facto igualmente verificado por Figueiredo et al. (2018). O consumo frequente de tabaco está 

ao nível dos valores nacionais (22%) e abaixo dos europeus (29%). No mesmo estudo, no ano 

2018, verificou-se uma diminuição do consumo de tabaco nos adolescentes portugueses. Os 

dados encontrados no nosso estudo são contraditórios, indo ao encontro da prevalência do 

consumo nos jovens algarvios, que são os que mais consomem tabaco todos os dias. 

 

Tabela 10  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao consumo de tabaco 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

38. Algumas vez experimentaste fumar cigarros, 
mesmo que apenas uma ou 2 passas?  

    

Não 135 (58.2%) 59 (48.0%) 76 (69.7%) 0.001 

Sim 97 (41.8%) 64 (52.0%) 33 (30.3%)  

39. Que idade tinhas quando fumaste um cigarro in-
teiro pela primeira vez? 

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.018 

8 anos ou menos 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

9 ou 10 anos 3 (1.3%) 2 (1.6%) 1 (0.9%)  

11 ou 12 anos 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

13 ou 14 anos 35 (15.1%) 22 (17.9%) 13 (11.9%)  

15 ou 16 anos 38 (16.4%) 29 (23.6%) 9 (8.3%)  

17 ou mais anos 5 (2.2%) 3 (2.4%) 2 (1.8%)  

40. Nos últimos 30 dias, quantos dias fumaste cigar-
ros? 

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.012 

0 dias 39 (16.8%) 28 (22.8%) 11 (10.1%)  

1 ou 2 dias 8 (3.4%) 5 (4.1%) 3 (2.8%)  

3 a 5 dias 8 (3.4%) 6 (4.9%) 2 (1.8%)  

6 a 9 dias 4 (1.7%) 3 (2.4%) 1 (0.9%)  

10 a 19 dias 8 (3.4%) 7 (5.7%) 1 (0.9%)  

20 a 29 dias 4 (1.7%) 3 (2.4%) 1 (0.9%)  

Todos os 30 dias 13 (5.6%) 5 (4.1%) 8 (7.3%)  

41. Nos últimos 30 dias, nos dias em que fumastes, 
quantos cigarros fumaste por dia?  

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.007 

Não fumei cigarro nos últimos 30 dias 39 (16.8%) 28 (22.8%) 11 (10.1%)  

menos de 1 cigarro por dia 6 (2.6%) 2 (1.6%) 4 (3.7%)  

1 cigarro por dia 11 (4.7%) 9 (7.3%) 2 (1.8%)  

2 a 5 cigarros por dia 22 (9.5%) 16 (13.0%) 6 (5.5%)  

6 a 10 cigarros por dia 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

11 a 20 cigarros por dia 3 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (1.8%)  

Mais de 20 cigarros por dia 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

42. Nos últimas 30 dias, como é que habitualmente 
arranjaste os teus cigarros? (entre os que fumaram nos 
últimos 30 dias) 

   
 

Pedi ou cravei um cigarro a alguém 15 (33.3%) 12 (40.0%) 3 (20.0%) 0.415 

Comprei-os numa loja, tal como uma tabacaria ou 
supermercado 

14 (31.1%) 7 (23.3%) 7 (46.7%) 
 

Comprei-os numa máquina 4 (8.9%) 3 (10.0%) 1 (6.7%)  

Dei dinheiro a alguém para me os comprar 2 (4.4%) 2 (6.7%) 0 (0.0%)  

Tirei-os de uma loja ou eu peguei em cigarros de 
uma pessoa da família 

2 (4.4%) 2 (6.7%) 0 (0.0%) 
 

Tive acesso a eles de outra forma qualquer 6 (13.3%) 3 (10.0%) 3 (20.0%)  

43. Quando compraste ou tentaste comprar cigarros 
numa loja nos últimos 30 dias, pediram-te um docu-
mento comprovativo da tua idade? (entre os que com-
praram ou tentaram comprar nos últimos 30 dias) 

   

 

Não 25 (83.3%) 16 (80.0%) 9 (90.0%) 0.488 

Sim 5 (16.7%) 4 (20.0%) 1 (10.0%)  

44. Nos últimos 30 dias, quantos dias fumaste cigar-
ros nos espaços pertencentes à escola?  

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.002 

0 Dias 75 (32.3%) 51 (41.5%) 24 (22.0%)  

1 ou 2 dias 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

3 a 5 dias 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

6 a 9 dias 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)  

10 a 19 dias 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

20 a 29 dias 2 (0.9%) 2 (1.6%) 0 (0.0%)  

Todos os 30 dias 3 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (1.8%)  

45. Algumas vez fumaste cigarros diariamente, ou 
seja, pelo menos um cigarro todos os dias por 30 
dias? 

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.008 

Não 57 (24.6%) 41 (33.3%) 16 (14.7%)  

Sim 27 (11.6%) 16 (13.0%) 11 (10.1%)  

46. Nos últimos 12 meses, alguma vez tentaste dei-
xar de fumar cigarros? (entre os que fumaram nos últi-
mos 12 meses) 

   
 

Não 20 (39.2%) 13 (37.1%) 7 (43.8%) 0.654 

Sim 31 (60.8%) 22 (62.9%) 9 (56.3%)  

47. Quantas horas no último dia (24 horas) estiveste 
exposto ao fumo de cigarros de outros fumadores? 

   
 

Não estive exposto ao fumo de cigarros no último 
dia 98 (42.2%) 37 (30.1%) 61 (56.0%) 

0.014 

menos de 1 hora 78 (33.6%) 49 (39.8%) 29 (26.6%)  

Entre 1 a 3 horas 23 (9.9%) 15 (12.2%) 8 (7.3%)  

Entre 3 a 5 horas 16 (6.9%) 10 (8.1%) 6 (5.5%)  

Entre 5 a 7 horas 5 (2.2%) 5 (4.1%) 0 (0.0%)  

Mais de 7 horas 12 (5.2%) 7 (5.7%) 5 (4.6%)  

48. Quando começaste a fumar, foi com alguma das 
seguintes pessoas? (entre os que fumaram alguma vez) 

   
 

Com amigos (as) 73 (83.0%) 49 (86.0%) 24 (77.4%) 0.153 

Com um familiar 9 (10.2%) 6 (10.5%) 3 (9.7%)  

Sozinho 5 (5.7%) 1 (1.8%) 4 (12.9%)  

Com o(a) namorado(a) 1 (1.1%) 1 (1.8%) 0 (0.0%)  
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Quanto ao consumo de álcool (Tabela 11), 72.0% afirmaram que já beberam álcool (81.3% 

das raparigas e 61.5% dos rapazes, p = 0.005) – a idade mais frequente de início do consumo 

foi entre os 15 e os 16 anos (46.1%), tanto nos rapazes (43.1%) como nas raparigas (48.8%). 

Nos 30 dias anteriores, 47.7% beberam bebidas alcoólicas, em pelo menos um dia (55.3% das 

raparigas e 39.4% dos rapazes), 17.2% beberam 5 ou mais bebidas alcoólicas seguidas, pelo 

menos uma vez (17.8% das raparigas e 16.5% dos rapazes), 11.7% ficaram embriagados, pelo 

menos uma vez (9.7% das raparigas e 13.8% dos rapazes) e 2.6% beberam pelo menos uma 

bebida alcoólica nos espaços pertencentes à escola (0.8% das raparigas e 4.6% dos rapazes). 

Dos 232 alunos, 87 (37.5%) referiram que beberam a primeira bebida alcoólica com um familiar 

e 77 (33.2%) com um amigo. 

Para Biolatto (2018) a experimentação de álcool ainda na adolescência é um preditor para 

o consumo na vida adulta. No presente estudo, a idade de início da experimentação do álcool 

é superior à do ESPAD- Portugal (2015) em que a taxa de prevalência da experimentação é de 

31% aos 13 anos. 

A prevalência do estado de embriaguez é ligeiramente superior nos rapazes (11%) com-

parativamente à encontrada no estudo HBSC/OMS (2018) e idêntica nas raparigas (9%) mas 

abaixo da média europeia (rapazes 16%; raparigas 13%). Relativamente ao consumo de álcool 

nos últimos trinta dias, as raparigas do nosso estudo apresentam valores muito superiores à 

prevalência nacional (38%). Este alto consumo pode ser justificado pelos resultados encontra-

dos pelo HBSC/OMS (2018) em que houve um aumento significativo do consumo de álcool 

desde 2014. 

Os resultados são coincidentes com o estudo de Peuker et al., (2020) em que o álcool foi 

a substância mais consumida/experimentada, segundo a perceção dos adolescentes. O álcool, 

em comparação às outras drogas, é socialmente aceite, usual e considerado menos prejudicial, 

o que o torna potencialmente perigoso na adolescência, pelos efeitos diretos do seu consumo 

e indiretos, como porta de entrada para o consumo de outras substâncias. 

 

Tabela 11  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao consumo de álcool 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

38. Algumas vez experimentaste fumar cigarros, 
mesmo que apenas uma ou 2 passas?  

    

Não 135 (58.2%) 59 (48.0%) 76 (69.7%) 0.001 

Sim 97 (41.8%) 64 (52.0%) 33 (30.3%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

39. Que idade tinhas quando fumaste um cigarro in-
teiro pela primeira vez? 

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.018 

8 anos ou menos 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

9 ou 10 anos 3 (1.3%) 2 (1.6%) 1 (0.9%)  

11 ou 12 anos 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

13 ou 14 anos 35 (15.1%) 22 (17.9%) 13 (11.9%)  

15 ou 16 anos 38 (16.4%) 29 (23.6%) 9 (8.3%)  

17 ou mais anos 5 (2.2%) 3 (2.4%) 2 (1.8%)  

40. Nos últimos 30 dias, quantos dias fumaste cigar-
ros? 

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.012 

0 dias 39 (16.8%) 28 (22.8%) 11 (10.1%)  

1 ou 2 dias 8 (3.4%) 5 (4.1%) 3 (2.8%)  

3 a 5 dias 8 (3.4%) 6 (4.9%) 2 (1.8%)  

6 a 9 dias 4 (1.7%) 3 (2.4%) 1 (0.9%)  

10 a 19 dias 8 (3.4%) 7 (5.7%) 1 (0.9%)  

20 a 29 dias 4 (1.7%) 3 (2.4%) 1 (0.9%)  

Todos os 30 dias 13 (5.6%) 5 (4.1%) 8 (7.3%)  

41. Nos últimos 30 dias, nos dias em que fumastes, 
quantos cigarros fumaste por dia?  

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.007 

Não fumei cigarro nos últimos 30 dias 39 (16.8%) 28 (22.8%) 11 (10.1%)  

menos de 1 cigarro por dia 6 (2.6%) 2 (1.6%) 4 (3.7%)  

1 cigarro por dia 11 (4.7%) 9 (7.3%) 2 (1.8%)  

2 a 5 cigarros por dia 22 (9.5%) 16 (13.0%) 6 (5.5%)  

6 a 10 cigarros por dia 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

11 a 20 cigarros por dia 3 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (1.8%)  

Mais de 20 cigarros por dia 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

42. Nos últimas 30 dias, como é que habitualmente 
arranjaste os teus cigarros? (entre os que fumaram nos 
últimos 30 dias) 

   
 

Pedi ou cravei um cigarro a alguém 15 (33.3%) 12 (40.0%) 3 (20.0%) 0.415 

Comprei-os numa loja, tal como uma tabacaria ou 
supermercado 

14 (31.1%) 7 (23.3%) 7 (46.7%) 
 

Comprei-os numa máquina 4 (8.9%) 3 (10.0%) 1 (6.7%)  

Dei dinheiro a alguém para me os comprar 2 (4.4%) 2 (6.7%) 0 (0.0%)  

Tirei-os de uma loja ou eu peguei em cigarros de 
uma pessoa da família 

2 (4.4%) 2 (6.7%) 0 (0.0%) 
 

Tive acesso a eles de outra forma qualquer 6 (13.3%) 3 (10.0%) 3 (20.0%)  

43. Quando compraste ou tentaste comprar cigarros 
numa loja nos últimos 30 dias, pediram-te um docu-
mento comprovativo da tua idade? (entre os que com-
praram ou tentaram comprar nos últimos 30 dias) 

   

 

Não 25 (83.3%) 16 (80.0%) 9 (90.0%) 0.488 

Sim 5 (16.7%) 4 (20.0%) 1 (10.0%)  

44. Nos últimos 30 dias, quantos dias fumaste cigar-
ros nos espaços pertencentes à escola?  

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.002 

0 Dias 75 (32.3%) 51 (41.5%) 24 (22.0%)  

1 ou 2 dias 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

3 a 5 dias 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

6 a 9 dias 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)  

10 a 19 dias 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

20 a 29 dias 2 (0.9%) 2 (1.6%) 0 (0.0%)  

Todos os 30 dias 3 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (1.8%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

45. Algumas vez fumaste cigarros diariamente, ou 
seja, pelo menos um cigarro todos os dias por 30 
dias? 

   
 

Eu nunca fumei um cigarro inteiro 148 (63.8%) 66 (53.7%) 82 (75.2%) 0.008 

Não 57 (24.6%) 41 (33.3%) 16 (14.7%)  

Sim 27 (11.6%) 16 (13.0%) 11 (10.1%)  

46. Nos últimos 12 meses, alguma vez tentaste dei-
xar de fumar cigarros? (entre os que fumaram nos últi-
mos 12 meses) 

   
 

Não 20 (39.2%) 13 (37.1%) 7 (43.8%) 0.654 

Sim 31 (60.8%) 22 (62.9%) 9 (56.3%)  

47. Quantas horas no último dia (24 horas) estiveste 
exposto ao fumo de cigarros de outros fumadores? 

   
 

Não estive exposto ao fumo de cigarros no último 
dia 98 (42.2%) 37 (30.1%) 61 (56.0%) 

0.014 

menos de 1 hora 78 (33.6%) 49 (39.8%) 29 (26.6%)  

Entre 1 a 3 horas 23 (9.9%) 15 (12.2%) 8 (7.3%)  

Entre 3 a 5 horas 16 (6.9%) 10 (8.1%) 6 (5.5%)  

Entre 5 a 7 horas 5 (2.2%) 5 (4.1%) 0 (0.0%)  

Mais de 7 horas 12 (5.2%) 7 (5.7%) 5 (4.6%)  

48. Quando começaste a fumar, foi com alguma das 
seguintes pessoas? (entre os que fumaram alguma vez) 

   
 

Com amigos (as) 73 (83.0%) 49 (86.0%) 24 (77.4%) 0.153 

Com um familiar 9 (10.2%) 6 (10.5%) 3 (9.7%)  

Sozinho 5 (5.7%) 1 (1.8%) 4 (12.9%)  

Com o(a) namorado(a) 1 (1.1%) 1 (1.8%) 0 (0.0%)  

 

 

Dos 232 alunos, 16.8% referiram que já experimentaram marijuana, 14.6% referiram que 

consumiram pelo menos uma vez, no último ano e 10.7% pelo menos uma vez, nos 30 dias 

anteriores – percentagens semelhantes nos rapazes e nas raparigas (p > 0.05). A idade mais 

frequente de início do consumo foi entre os 15 e 16 anos (14.7%). Quatro alunos (1.5%) afir-

maram que consumiram marijuana no espaço da escola pelo menos uma vez nos 30 dias an-

teriores (Tabela 12).  

Considerada a droga ilícita mais consumida em indivíduos em idade escolar, a cannabis é 

a escolha preferencial dos adolescentes, em comparação às demais drogas. Facto que pude-

mos verificar neste estudo em que os valores de consumo, ao longo da vida, vão ao encontro 

da média nacional do estudo HBSC/OMS (2018) (rapazes 10%; raparigas 7%). Em ambos os 

estudos, o consumo de cannabis dos adolescentes portugueses e algarvios encontra-se abaixo 

da média comparativamente a outros países do HBSC que apresentam valores (rapazes 15%; 

raparigas 11%). 
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Tabela 12  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao consumo de marijuana 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

55. Que idade tinhas quando experimentaste ma-
rijuana pela 1ª vez? 

    

Nunca experimentei marijuana 193 (83.2%) 101 (82.1%) 92 (84.4%) 0.456 

8 anos ou menos 2 (0.9%) 0 (0.0%) 2 (1.8%)  

11 a 12 anos 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

15 a 16 anos 34 (14.7%) 20 (16.3%) 14 (12.8%)  

17 ou mais 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

56. No último ano, quantas vezes consumiste ma-
rijuana? 

   
 

Nunca experimentei marijuana 193 (83.2%) 101 (82.1%) 92 (84.4%) 0.622 

0 vezes 5 (2.2%) 2 (1.6%) 3 (2.8%)  

1 a 2 vezes 12 (5.2%) 7 (5.7%) 5 (4.6%)  

3 ou 9 vezes 9 (3.9%) 7 (5.7%) 2 (1.8%)  

10 ou 19 vezes 1 (0.4%) 1 (0.8%) 0 (0.0%)  

40 ou 99 vezes 4 (1.7%) 2 (1.6%) 2 (1.8%)  

100 ou mais vezes 8 (3.4%) 3 (2.4%) 5 (4.6%)  

57. Nos últimos 30 dias, quantas vezes consumiste 
marijuana? 

   
 

Nunca experimentei marijuana 193 (83.2%) 101 (82.1%) 92 (84.4%) 0.716 

0 vezes 14 (6.0%) 8 (6.5%) 6 (5.5%)  

1 a 2 vezes 8 (3.4%) 5 (4.1%) 3 (2.8%)  

3 ou 9 vezes 8 (3.4%) 6 (4.9%) 2 (1.8%)  

10 ou 19 vezes 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

20 ou 39 vezes 3 (1.3%) 1 (0.8%) 2 (1.8%)  

40 ou mais vezes 4 (1.7%) 1 (0.8%) 3 (2.8%)  

58. Nos últimos 30 dias, quantas vezes consumiste 
marijuana nos espaços pertencentes à escola? 

   
 

Nunca experimentei marijuana 193 (83.2%) 101 (82.1%) 92 (84.4%) 0.560 

0 vezes 35 (15.1%) 21 (17.1%) 14 (12.8%)  

1 a 2 vezes 2 (0.9%) 1 (0.8%) 1 (0.9%)  

10 ou 19 vezes 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

40 ou mais vezes 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

 

Comportamento sexual 

Dos 232 estudantes que responderam ao questionário, 30.9% referiram que já tiveram 

relações sexuais (30.6% das raparigas e 31.2% dos rapazes, p = 0.920). A idade mais frequente 

da primeira relação sexual das raparigas foi aos 15 anos (67.6%). Dos rapazes, 29.4% referiram 

que a primeira relação sexual foi aos 15 anos, 17.6% após os 15 anos e 53.0% antes dos 15 

anos. A maioria dos que já tiveram relações sexuais, tiveram 1 parceiro sexual ao longo da vida 

(62.0%) e nos últimos 3 meses (60.6%). Na última relação sexual, 8 (11.3%) tinham bebido 

álcool ou consumido drogas, 40 (56.3%) tinham usado um preservativo e 13 (18.3%) não usou 

qualquer método para evitar uma gravidez. Entre os 71 alunos que já tiveram relações sexuais, 

5 (7.0%) ficaram grávidas ou engravidaram alguém (Tabela 13).  
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Os dados obtidos estão de acordo com o estudo HBSC/OMS (2018) permitindo afirmar 

que a maioria dos adolescentes ainda não iniciou a vida sexual (77%) e, dos que já tiveram 

relações sexuais a maioria (65,9%) referiu ter usado preservativo, não ter tido relações associ-

adas ao consumo de álcool ou drogas (80,5%). No entanto uma minoria significativa reporta o 

não uso de preservativo ou outro método contracetivo, na última relação sexual, e ainda men-

ciona o consumo de drogas ou álcool. O mesmo estudo, mas no ano 2014 apontava os jovens 

algarvios como os que menos tiveram relações sexuais associadas a estes consumos. A idade 

de iniciação encontra-se igualmente entre os 14/15 anos. 

 

Tabela 13  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente ao comportamento sexual 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

71. Alguma vez tiveste relações sexuais?      

Não 159 (69.1%) 84 (69.4%) 75 (68.8%) 0.920 

Sim 71 (30.9%) 37 (30.6%) 34 (31.2%)  

72. Que idade tinhas quando tiveste pela primeira 
vez uma relação sexual? (1) 

    

11 anos 3 (4.2%) 0 (0.0%) 3 (8.8%) 0.024 

12 anos 2 (2.8%) 1 (2.7%) 1 (2.9%)  

13 anos 8 (11.3%) 3 (8.1%) 5 (14.7%)  

14 anos 12 (16.9%) 3 (8.1%) 9 (26.5%)  

15 anos 35 (49.3%) 25 (67.6%) 10 (29.4%)  

16 ou mais anos 11 (15.5%) 5 (13.5%) 6 (17.6%)  

73. Durante a tua vida, com quantas pessoas ti-
veste relações sexuais? (1) 

    

1 pessoa 44 (62.0%) 27 (73.0%) 17 (50.0%) 0.075 

2 pessoas 9 (12.7%) 6 (16.2%) 3 (8.8%)  

3 pessoas 7 (9.9%) 2 (5.4%) 5 (14.7%)  

4 pessoas 2 (2.8%) 0 (0.0%) 2 (5.9%)  

5 pessoas 2 (2.8%) 1 (2.7%) 1 (2.9%)  

6 ou mais pessoas 7 (9.9%) 1 (2.7%) 6 (17.6%)  

74. Nos últimos 3 meses, com quantas pessoas ti-
veste relações sexuais? (1) 

    

Tive relações sexuais, mas não nos últimos 3 me-
ses 23 (32.4%) 11 (29.7%) 12 (35.3%) 

0.397 

1 pessoa 43 (60.6%) 25 (67.6%) 18 (52.9%)  

2 pessoas 2 (2.8%) 1 (2.7%) 1 (2.9%)  

3 pessoas 2 (2.8%) 0 (0.0%) 2 (5.9%)  

6 ou mais pessoas 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (2.9%)  

75. Da última vez que tiveste relações sexuais, ti-
nhas bebido álcool ou consumido drogas antes? (1) 

    

Não 63 (88.7%) 33 (89.2%) 30 (88.2%) 0.899 

Sim 8 (11.3%) 4 (10.8%) 4 (11.8%)  

76. Da última vez que tiveste relações sexuais, tu 
ou o teu parceiro/parceira usaram preservativo? 
(1) 

    

Não 31 (43.7%) 18 (48.6%) 13 (38.2%) 0.377 

Sim 40 (56.3%) 19 (51.4%) 21 (61.8%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

77. Da última vez que tiveste relações sexuais, tu 
ou o teu parceiro/parceira usavam algum método 
para evitar uma gravidez? (1)(2) 

    

Nenhum método foi usado para prevenir a gravi-
dez 

13 (18.3%) 8 (21.6%) 5 (14.7%) 
 

Preservativo 38 (53.5%) 18 (48.6%) 20 (58.8%)  

A pilula 32 (45.1%) 17 (45.9%) 15 (44.1%)  

Coito interrompido 4 (5.6%) 0 (0.0%) 4 (11.8%)  

78. Quantas vezes é que ficaste grávida ou engra-
vidaste alguém? (1) 

    

Não tenho a certeza 3 (4.2%) 0 (0.0%) 3 (8.8%) 0.152 

0 vezes 63 (88.7%) 34 (91.9%) 29 (85.3%)  

1 vez 4 (5.6%) 3 (8.1%) 1 (2.9%)  

2 ou mais vezes 1 (1.4%) 0 (0.0%) 1 (2.9%)  

 

Perceção do peso corporal e hábitos alimentares 

Relativamente à perceção do peso corporal (Tabela 14), a percentagem dos que conside-

ram ter peso a mais é mais alta nas raparigas do que nos rapazes (p = 0.023): entre as raparigas, 

33.3% afirmaram que o seu peso é ligeiramente elevado (22.0% dos rapazes) e 6.5% respon-

deram “muito peso” (3.7% nos rapazes). No total, 47.8% afirmaram que têm o peso certo, 

18.9% que têm peso ligeiramente baixo ou muito baixo e 33.2% que têm peso ligeiramente 

elevado ou muito peso. Relativamente à alteração do peso, 36.2% afirmaram que estão a ten-

tar perder peso, 19.0% estão a tentar ganhar peso, 28.4% não estão a tentar fazer nada acerca 

do peso e 16.4% estão a tentar manter o peso.  

Nos 30 dias anteriores, 59.1% dos alunos praticaram exercício para perder peso ou evitar 

peso (58.5% das raparigas e 59.6% dos rapazes, p = 0.865), 40.1% comeram menos, ingeriram 

menos calorias ou alimentos pobres em gordura, para perder peso ou evitar ganhar peso 

(47.2% das raparigas e 32.1% dos rapazes, p = 0.020), 5.6% estiveram sem comer 24 horas ou 

mais para perder peso (8.9% das raparigas e 1.8% dos rapazes, p = 0.019), 1.7% tomaram algum 

comprimido, pós ou líquidos sem conselho médico, para perder peso ou evitar ganhar peso 

(1.6% das raparigas e 1.8% dos rapazes, p = 0.903) e 1.7% vomitaram ou tomaram laxantes 

para perder peso ou para evitar ganhar peso (2.4% das raparigas e 0.9% dos rapazes, p = 0.374) 

(Tabela 14). 

De facto, também no estudo HBSC/OMS (2018) são as raparigas, relativamente á sua ima-

gem corporal, se consideram mais “gordas” (38%), valores acima dos encontrados nos rapazes 

(24%), embora no nosso estudo estes valores sejam ligeiramente mais baixos. 
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Tabela 14  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente à perceção do peso corporal 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

79. Como é que descreves o teu peso?     

Muito baixo peso 11 (4.7%) 2 (1.6%) 9 (8.3%) 0.023 

Ligeiramente baixo 33 (14.2%) 13 (10.6%) 20 (18.3%)  

O peso certo 111 (47.8%) 59 (48.0%) 52 (47.7%)  

Ligeiramente elevado 65 (28.0%) 41 (33.3%) 24 (22.0%)  

Muito peso 12 (5.2%) 8 (6.5%) 4 (3.7%)  

80. O que é que estás a tentar fazer acerca do teu 
peso? 

    

Não estou a tentar fazer nada acerca do meu 
peso 66 (28.4%) 40 (32.5%) 26 (23.9%) 

0.007 

Perder peso 84 (36.2%) 48 (39.0%) 36 (33.0%)  

Manter peso 38 (16.4%) 22 (17.9%) 16 (14.7%)  

Ganhar peso 44 (19.0%) 13 (10.6%) 31 (28.4%)  

81. Nos últimos 30 dias, praticaste exercício para 
perder peso ou evitar peso? 

    

Não 95 (40.9%) 51 (41.5%) 44 (40.4%) 0.865 

Sim 137 (59.1%) 72 (58.5%) 65 (59.6%)  

82. Nos últimos 30 dias, comeste menos, ingeriste 
menos calorias ou alimentos pobres em gordura 
para perder peso ou evitar ganhar peso? 

    

Não 139 (59.9%) 65 (52.8%) 74 (67.9%) 0.020 

Sim 93 (40.1%) 58 (47.2%) 35 (32.1%)  

83. Nos últimos 30 dias, estiveste sem comer 24 
horas ou mais (também chamado jejum) para per-
der peso? 

    

Não 219 (94.4%) 112 (91.1%) 107 (98.2%) 0.019 

Sim 13 (5.6%) 11 (8.9%) 2 (1.8%)  

84. Nos últimos 30 dias, tomaste algum compri-
mido, pós ou líquidos sem conselho médico, para 
perder peso ou evitar ganhar peso (não incluas 
produto para substituir refeições, como "SLIM 
FAST" ou "HERBALIFE" ou "SKIMFORM")? 

    

Não 228 (98.3%) 121 (98.4%) 107 (98.2%) 0.903 

Sim 4 (1.7%) 2 (1.6%) 2 (1.8%)  

85. Nos últimos 30 dias, vomitaste ou tomaste la-
xantes para perder peso ou para evitar ganhar 
peso? 

    

Não 228 (98.3%) 120 (97.6%) 108 (99.1%) 0.374 

Sim 4 (1.7%) 3 (2.4%) 1 (0.9%)  

 

Relativamente aos hábitos alimentares (Tabela 15), a maioria referiu comer alimentos va-

riados, incluindo produtos de origem animal (81.0%) – comportamento mais prevalente nos 

rapazes (85.3%) do que nas raparigas (77.2%) (p = 0.033). A maioria come, em média, pelo 

menos uma dose de fruta por dia (74.6%) e pelo menos uma dose de vegetais por dia (67.2%). 

Menos de metade (43.6%) beberam pelo menos um copo de leite por dia, nos últimos 7 dias. 

Em relação ao pequeno-almoço, 56.0% comeram o pequeno-almoço todos os dias, nos últimos 

5 dias de aulas e 21.6% não comeram o pequeno-almoço, em nenhum dos 5 dias.  
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Também no estudo HBSC/OMS (2018) se verificou um melhor comportamento alimentar 

do que a média europeia em que a maioria dos adolescentes menciona alimentar-se bem, mais 

de metade dos jovens inquiridos refere comer fruta e vegetais pelo menos uma vez na semana 

e a maioria menciona tomar o pequeno-almoço diariamente. 

 

Tabela 15  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente aos hábitos alimentares 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

86. Como é que descreve o teu padrão alimentar?     

Como alimentos variados, incluindo produtos de 
origem animal 188 (81.0%) 95 (77.2%) 93 (85.3%) 

0.033 

Como lacticínios, mas evito ovos, todas carnes e 
peixes 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%) 

 

Como ovos e lacticínios, mas evito todas carnes e 
peixes 8 (3.4%) 8 (6.5%) 0 (0.0%) 

 

Como ovos, Lacticínios, peixe e frango, mas evito 
outras carnes 16 (6.9%) 9 (7.3%) 7 (6.4%) 

 

Como ovos, mas evito laticínios, todas carnes e 
peixes 3 (1.3%) 0 (0.0%) 3 (2.8%) 

 

Não como produtos de origem animal 3 (1.3%) 2 (1.6%) 1 (0.9%)  

Outro 13 (5.6%) 9 (7.3%) 4 (3.7%)  

87. Em média, quantas doses de fruta (fresca, en-
latada ou cozinhada) comes por dia? Não incluas 
sumos de fruta ou frutas secas ou cristalizadas 
(Uma dose= a uma peça média. OU 2 pedaços pe-
quenos de fruta OU meia chávena de salada de 
frutas) 

    

Não como fruta 12 (5.2%) 8 (6.5%) 4 (3.7%) 0.431 

Menos de uma dose por dia 47 (20.3%) 22 (17.9%) 25 (22.9%)  

1 dose por dia 83 (35.8%) 47 (38.2%) 36 (33.0%)  

2 doses por dia 61 (26.3%) 34 (27.6%) 27 (24.8%)  

3 ou mais doses por dia 29 (12.5%) 12 (9.8%) 17 (15.6%)  

88. Em média, quantas doses de vegetais (frescos, 
enlatados ou cozinhados) comes por dia? Não in-
cluas sumos de vegetais (Uma dose= a uma batata 
média OU meia chávena de vegetais cozinhados 
OU meia chávena de salada vegetais) 

    

Não como vegetais 33 (14.2%) 12 (9.8%) 21 (19.3%) 0.427 

Menos de uma dose por dia 43 (18.5%) 22 (17.9%) 21 (19.3%)  

1 dose por dia 70 (30.2%) 40 (32.5%) 30 (27.5%)  

2 doses por dia 59 (25.4%) 34 (27.6%) 25 (22.9%)  

3 doses por dia 17 (7.3%) 9 (7.3%) 8 (7.3%)  

4 ou mais doses por dia 10 (4.3%) 6 (4.9%) 4 (3.7%)  

89. Nos últimos 7 dias, quantos copos de leite (1 
copo=250ml) bebeste? 

    

Não bebi leite nos últimos 7 dias 59 (25.4%) 35 (28.5%) 24 (22.0%) 0.264 

1 a 3 copos nos últimos 7 dias 45 (19.4%) 23 (18.7%) 22 (20.2%)  

4 a 6 copos nos últimos 7 dias 27 (11.6%) 18 (14.6%) 9 (8.3%)  

1 copo por dia 47 (20.3%) 23 (18.7%) 24 (22.0%)  

2 copos por dia 22 (9.5%) 12 (9.8%) 10 (9.2%)  

3 copos por dia 12 (5.2%) 6 (4.9%) 6 (5.5%)  

4 ou mais copos por dia 20 (8.6%) 6 (4.9%) 14 (12.8%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

90. Nos últimos 5 dias de aulas, em quantos dias é 
que não comeste, nem bebeste nada antes de ir 
para a escola? 

    

0 dias 130 (56.0%) 62 (50.4%) 68 (62.4%) 0.164 

1 dia 16 (6.9%) 8 (6.5%) 8 (7.3%)  

2 dias 13 (5.6%) 9 (7.3%) 4 (3.7%)  

3 dias 15 (6.5%) 10 (8.1%) 5 (4.6%)  

4 dias 8 (3.4%) 7 (5.7%) 1 (0.9%)  

5 dias 50 (21.6%) 27 (22.0%) 23 (21.1%)  

 

Atividade física e comportamentos sedentários 

Os resultados da Tabela 16 mostram que os rapazes praticam atividade física vigorosa e 

para fortalecimento muscular com mais frequência do que as raparigas (p < 0.05), mas não se 

registaram diferença de frequência de atividade física leve (caminhar ou andar calmamente de 

bicicleta) (p = 0.526). Relativamente à atividade física vigorosa, 92.5% dos rapazes praticaram 

pelo menos 1 dia, nos 7 dias anteriores (84.7% das raparigas), 74.2% dos rapazes praticaram 

pelo menos 3 dias, nos 7 dias anteriores (46.5% das raparigas) e 28.4% praticaram todos os 

dias (9.8% das raparigas). Quanto a exercícios para fortalecer ou tonificar os músculos, 75.2% 

dos rapazes praticaram pelo menos 1 dia, nos 7 dias anteriores (55.3% das raparigas), 62.4% 

dos rapazes praticaram pelo menos 3 dias, nos 7 dias anteriores (30.1% das raparigas) e 23.9% 

praticaram todos os dias (8.9% das raparigas). A maioria dos alunos referiu ter feito atividade 

física leve (caminhar ou andar calmamente de bicicleta) pelo menos 1 dia, nos 7 dias anteriores 

(65.1% dos rapazes e 55.3% das raparigas). A prática de desporto em equipas é mais frequente 

entre os rapazes (66.0%) do que entre as raparigas (43.1%) (p = 0.042).   

Os dados encontrados são coincidentes com o estudo HBSC/OMS (2018) onde os rapazes 

(37%) apresentam maiores níveis de prática de atividade física vigorosa, duas ou mais horas 

semanais que as raparigas (16%). Embora em ambos os estudos se encontrem valores muito 

abaixo da média dos outros países HBSC.  

Pesquisas feita em 14 países referidos em Santos et al. (2021) mostraram uma redução 

na prática de atividades físicas durante a pandemia e também uma diminuição significativa no 

bem-estar psicológico associado, facto que poderá justificar a alta percentagem (40.1%) de 

alunos que não realizaram pratica de exercício físico ou atividade física, nos 7 dias anteriores, 

durante pelo menos 30 minutos. A OMS recomenda pelo menos 150 minutos de atividade 

física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa por semana, com a pandemia verifi-

cou-se que a prática de exercícios moderados que inclui qualquer atividade que aumente a 
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frequência cardíaca e a respiração, como caminhada rápida, corrida, ciclismo diminuiu, em 

média, 41%, a proporção de exercícios vigorosos diminuiu de forma semelhante 42% (Santos 

et al., 2021). 

 

Tabela 16 

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente à atividade física 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

91. Em quantos dos últimos 7 dias praticaste 
exercício físico ou atividades físicas, durante 
pelo menos 20 minutos, em que transpiraste e 
ficaste com a respiração mais acelerada, tais 
como: basquetebol, futebol, correr, andar de bi-
cicleta rapidamente, dança rápida ou atividades 
aeróbicas semelhantes? 

    

0 dias 27 (11.6%) 19 (15.4%) 8 (7.3%) 0.001 

1 dia 12 (5.2%) 10 (8.1%) 2 (1.8%)  

2 dias 55 (23.7%) 37 (30.1%) 18 (16.5%)  

3 dias 28 (12.1%) 14 (11.4%) 14 (12.8%)  

4 dias 24 (10.3%) 13 (10.6%) 11 (10.1%)  

5 dias 31 (13.4%) 13 (10.6%) 18 (16.5%)  

6 dias 12 (5.2%) 5 (4.1%) 7 (6.4%)  

7 dias 43 (18.5%) 12 (9.8%) 31 (28.4%)  

92. Em quantos dos últimos 7 dias é que fizeste 
exercício para fortalecer ou tonificar os teus 
músculos, tais como abdominais, flexões ou le-
vantamento de pesos? 

    

0 dias 82 (35.3%) 55 (44.7%) 27 (24.8%) p < 0.001 

1 dia 12 (5.2%) 10 (8.1%) 2 (1.8%)  

2 dias 33 (14.2%) 21 (17.1%) 12 (11.0%)  

3 dias 26 (11.2%) 12 (9.8%) 14 (12.8%)  

4 dias 13 (5.6%) 5 (4.1%) 8 (7.3%)  

5 dias 23 (9.9%) 7 (5.7%) 16 (14.7%)  

6 dias 6 (2.6%) 2 (1.6%) 4 (3.7%)  

7 dias 37 (15.9%) 11 (8.9%) 26 (23.9%)  

93. Em quantos dos últimos 7 dias praticaste 
exercício físico ou atividades físicas, durante 
pelo menos 30 minutos, em que não te fizeram 
transpirar ou respirar mais rapidamente, tais 
como andar e/ou andar calmamente de bici-
cleta? 

    

0 dias 93 (40.1%) 55 (44.7%) 38 (34.9%) 0.526 

1 dia 24 (10.3%) 11 (8.9%) 13 (11.9%)  

2 dias 43 (18.5%) 24 (19.5%) 19 (17.4%)  

3 dias 12 (5.2%) 6 (4.9%) 6 (5.5%)  

4 dias 10 (4.3%) 5 (4.1%) 5 (4.6%)  

5 dias 13 (5.6%) 8 (6.5%) 5 (4.6%)  

6 dias 9 (3.9%) 4 (3.3%) 5 (4.6%)  

7 dias 28 (12.1%) 10 (8.1%) 18 (16.5%)  

96. Em geral, numa semana de aulas, quantos 
dias vais às aulas de Educação Física? 

    

0 dias 11 (4.7%) 6 (4.9%) 5 (4.6%) 0.025 

1 dia 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

2 dias 184 (79.3%) 107 (87.0%) 77 (70.6%)  
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Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

3 dias 5 (2.2%) 1 (0.8%) 4 (3.7%)  

4 dias 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (0.9%)  

5 dias 30 (12.9%) 9 (7.3%) 21 (19.3%)  

97. Em geral numa aula de Educação Física, 
quantos minutos realmente gastas a realizar 
exercício físico ou a praticar desporto? 

    

Não faço aulas de Educação Física 14 (6.0%) 9 (7.3%) 5 (4.6%) 0.088 

Menos de 10 minutos 5 (2.2%) 2 (1.6%) 3 (2.8%)  

De 10 a 20 minutos 12 (5.2%) 8 (6.5%) 4 (3.7%)  

21 a 30 minutos 31 (13.4%) 22 (17.9%) 9 (8.3%)  

41 a 50 minutos 81 (34.9%) 44 (35.8%) 37 (33.9%)  

51 a 50 minutos 34 (14.7%) 17 (13.8%) 17 (15.6%)  

Mais de 60 minutos 55 (23.7%) 21 (17.1%) 34 (31.2%)  

98. Nos últimas 12 meses, em quantas equipas 
de desporto jogaste? 

    

0 equipas 118 (50.9%) 70 (56.9%) 48 (44.0%) 0.042 

1 equipas 90 (38.8%) 41 (33.3%) 49 (45.0%)  

2 equipas 13 (5.6%) 4 (3.3%) 9 (8.3%)  

3 ou mais equipas 11 (4.7%) 8 (6.5%) 3 (2.8%)  

99. Nos últimos 30 dias, foste visto por um en-
fermeiro ou por um médico devido a alguma le-
são causadas pela prática de exercício físico ou 
atividade desportiva? 

    

Não pratiquei exercício físico nem desportos 
nos último 30 dias 28 (12.1%) 14 (11.4%) 14 (12.8%) 

0.916 

Não 153 (65.9%) 81 (65.9%) 72 (66.1%)  

Sim 51 (22.0%) 28 (22.8%) 23 (21.1%)  

 

Dos 232 estudantes, 28.0% afirmaram que não veem televisão nos dias em que têm es-

cola, 29.3% veem menos de uma hora por dia, 31.0% veem de 1 a 2 horas por dia e 11.6% 

veem 3 ou mais horas por dia. Relativamente ao tempo nas redes sociais e videojogos, 6.9% 

referiram que dedicam menos de uma hora por dia, 30.1% dedicam de 1 a 2 horas por dia e a 

maioria dedica 3 ou mais horas por dia (62.9%). Os rapazes passam mais tempo do que as 

raparigas a ver televisão (p = 0.018) e, pelo contrário, as raparigas passam mais tempo nas 

redes sociais e/ou a jogar videojogos (p = 0.039) (Tabela 17).  

Na prática de comportamentos sedentários relacionados com a utilização das redes soci-

ais e/ou videojogos, o seu uso é mais intensivo por parte das raparigas, sendo coincidente com 

o estudo HBSC/OMS (2018) (rapazes 36%; raparigas 51%). Quanto ao número de horas passa-

das a ver televisão, cerca de um terço dos jovens vê uma a duas horas por dia, valor inferior 

(53.7%) ao verificado por Agostinho (2018), no seu estudo. 

O estudo desenvolvido pelo SICAD (2020) relativo ao tempo passado em jogos eletrónicos 

em tempo de COVID-19, verificou que 43% dos jovens menores de idade aumentaram o tempo 
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de exposição aos ecrãs, passando a jogar mais, facto que pode explicar os 27.6% de jovens que 

passam 5 ou mais horas diárias nas redes sociais e/ou a jogar videojogos. 

 

Tabela 17  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente a comportamentos sedentários 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

Teste Qui-
quadrado 

94. Em geral, num dia de escola, quantas horas 
por dia vês televisão? 

    

Não vejo televisão nos dias em que tenho es-
cola 65 (28.0%) 42 (34.1%) 23 (21.1%) 

0.018 

Menos de 1 hora por dia 68 (29.3%) 39 (31.7%) 29 (26.6%)  

1 hora por dia 30 (12.9%) 12 (9.8%) 18 (16.5%)  

2 horas por dia 42 (18.1%) 21 (17.1%) 21 (19.3%)  

3 horas por dia 17 (7.3%) 7 (5.7%) 10 (9.2%)  

4 horas por dia 3 (1.3%) 2 (1.6%) 1 (0.9%)  

5 ou mais horas por dia 7 (3.0%) 0 (0.0%) 7 (6.4%)  

95. Em geral, quantas horas por dia passas nas 
redes sociais e/ou a jogar videojogos? 

    

Menos de uma hora por dia 16 (6.9%) 5 (4.1%) 11 (10.1%) 0.039 

1 hora por dia 17 (7.3%) 6 (4.9%) 11 (10.1%)  

2 horas por dia 53 (22.8%) 23 (18.7%) 30 (27.5%)  

3 horas por dia 46 (19.8%) 26 (21.1%) 20 (18.3%)  

4 horas por dia 36 (15.5%) 24 (19.5%) 12 (11.0%)  

5 ou mais horas por dia 64 (27.6%) 39 (31.7%) 25 (22.9%)  

 

Proteção solar 

Relativamente à proteção solar (Tabela 18), 34.1% usaram sempre ou frequentemente 

protetor solar, quando estiveram ao ar livre no último verão, 13.8% usaram sempre ou fre-

quentemente chapéu para prevenir queimaduras do sol, 32.3% usaram sempre ou frequente-

mente roupa para proteção ou para prevenção de queimaduras do sol e 57.4% usaram uma 

sombra para se protegerem ou para prevenir queimaduras do sol. Apenas se registaram dife-

renças significativas na utilização roupa para proteção ou prevenção de queimaduras do sol, 

com maior frequência de utilização por parte dos rapazes (p = 0.037): 41.3% dos rapazes e 

24.4% das raparigas responderam sempre/frequentemente. 

Também no estudo de Agostinho (2018) se verificou como comportamento de fotoprote-

ção, o uso de protetor solar em 55.7% dos jovens, 16.8 % usou chapéu durante a exposição 

solar, 28% usou roupa e 62,4% usou a sombra para se proteger do sol. 
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Tabela 18  

Caracterização da amostra e comparação por sexo relativamente à proteção solar 

Perguntas 
Total 

(n = 232) 
Feminino 
(n = 123) 

Masculino 
(n = 109) 

p 

102. Com que frequência é que usaste protetor so-
lar quando estiveste ao ar livre no último verão? 

    

Nunca 45 (19.4%) 19 (15.4%) 26 (23.9%) 0.427 

Algumas vezes 108 (46.6%) 59 (48.0%) 49 (45.0%)  

Frequentemente 64 (27.6%) 36 (29.3%) 28 (25.7%)  

Sempre 15 (6.5%) 9 (7.3%) 6 (5.5%)  

103. Com que frequência usaste chapéu para preve-
nires queimaduras do sol no último verão? 

    

Nunca 122 (52.6%) 73 (59.3%) 49 (45.0%) 0.148 

Algumas vezes 78 (33.6%) 37 (30.1%) 41 (37.6%)  

Frequentemente 21 (9.1%) 9 (7.3%) 12 (11.0%)  

Sempre 11 (4.7%) 4 (3.3%) 7 (6.4%)  

104. Com que frequência é que usaste roupa para 
te protegeres ou para prevenires queimaduras do 
sol?  

    

Nunca 81 (34.9%) 51 (41.5%) 30 (27.5%) 0.037 

Algumas vezes 76 (32.8%) 42 (34.1%) 34 (31.2%)  

Frequentemente 49 (21.1%) 20 (16.3%) 29 (26.6%)  

Sempre 26 (11.2%) 10 (8.1%) 16 (14.7%)  

105. Com que frequência é que usaste uma sombra 
para te protegeres ou para prevenires queimaduras 
do sol?  

    

Nunca 19 (8.2%) 9 (7.3%) 10 (9.2%) 0.640 

Algumas vezes 80 (34.5%) 47 (38.2%) 33 (30.3%)  

Frequentemente 86 (37.1%) 43 (35.0%) 43 (39.4%)  

Sempre 47 (20.3%) 24 (19.5%) 23 (21.1%)  

 

Comportamentos de risco e de saúde  

Relativamente aos comportamentos de risco (Tabela 19), o humor depressivo em 2 ou 

mais semanas, nos 12 meses anteriores, foi referido por 47.8% dos estudantes e a ideação 

suicida por 19.0%. Quanto aos consumos, 12.1% fumaram 2 ou mais cigarros por dia, nos 30 

dias anteriores, 5.2% ficaram alcoolizados 3 ou mais vezes e 9.5% consumiram cannabis 3 ou 

mais vezes. Um em cada 5 estudantes tiveram relações sexuais, nos 12 meses anteriores 

(20.7%) e 4.3% envolveram-se em 2 ou mais lutas físicas no mesmo período – esta foi a única 

variável com diferenças significativas entre os rapazes (7.3%) e as raparigas (1.6%) (p = 0.049).  
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Tabela 19  

Caracterização da amostra e comparação por sexo, relativamente aos comportamentos de risco 

Variáveis 
Total 

(N = 232) 
Feminino 

(n = 123) 
Masculino 
(n = 109) 

Teste Exato de 
Fisher 

Ter fumado 2 ou mais cigarros por dia 
nos últimos 30 dias 

28 (12.1%) 18 (14.6%) 10 (9.2%) p = 0.230 

Ter ficado alcoolizado 3 ou mais vezes 
nos últimos 30 dias 

12 (5.2%) 4 (3.3%) 8 (7.3%) p = 0.235 

Ter consumido cannabis 3 ou mais vezes 
nos últimos 30 dias 

22 (9.5%) 13 (10.6%) 9 (8.3%) p = 0.655 

Humor depressivo 2 ou mais semanas 
nos últimos 12 meses 

111 (47.8%) 64 (52.0%) 47 (43.1%) p = 0.190 

Ideação suicida nos últimos 12 meses 44 (19.0%) 26 (21.1%) 18 (16.5%) p = 0.405 

Envolvimento em 2 ou mais lutas físicas 
nos últimos 12 meses 

10 (4.3%) 2 (1.6%) 8 (7.3%) p = 0.049 

Envolvimento sexual nos últimos 3 me-
ses 

48 (20.7%) 26 (21.1%) 22 (20.2%) p = 0.873 

(1) apenas foram considerados os alunos que já tiveram relações sexuais (N = 71 – 37 do sexo feminino e 34 do masculino); 
(2) apenas foram considerados os alunos que andaram de bicicleta nos 12 meses anteriores (N = 168 – 82 do sexo feminino 
e 86 do masculino); 

 

Em relação os comportamentos de saúde (Tabela 20), mais de metade praticaram ativi-

dade física intensa pelo menos 3 dias, nos 7 dias anteriores (59.5%) – comportamento mais 

frequente nos rapazes (74.3%) do que nas raparigas (46.3%) (p < 0.001). O preservativo foi 

usado por 40 (56.3%) dos 71 alunos que referiram ter tido relações sexuais. Quanto à alimen-

tação, 14.2% referiram que comem de 5 ou mais doses de fruta e vegetais por dia. A utilização 

de protetor solar frequentemente ou sempre quando esteve exposto ao sol, no último Verão, 

foi referida por 34.1% dos estudantes e a utilização de capacete por 17 (10.1%) dos 168 que 

andaram de bicicleta, nos 12 meses anteriores. 

 

Tabela 20  

Caracterização da amostra e comparação por sexo, relativamente aos comportamentos de saúde 

Variáveis 
Total 

(N = 232) 
Feminino 

(n = 123) 
Masculino 
(n = 109) 

Teste Exato de 
Fisher 

Atividade física intensa pelo menos 3 
dias nos últimos 7 dias 

138 (59.5%) 57 (46.3%) 81 (74.3%) p < 0.001 

Ingestão de 5 ou mais doses de fruta e 
vegetais por dia 

33 (14.2%) 21 (17.1%) 12 (11.0%) p = 0.195 

Ter usado preservativo na última rela-
ção sexual (1) 

40 (56.3%) 19 (51.4%) 21 (61.8%) p = 0.474 

Ter usado capacete de bicicleta sempre 
ou quase sempre nos últimos 12 meses 
(2) 

17 (10.1%) 6 (7.3%) 11 (12.8%) p = 0.309 

Ter usado protetor solar frequente-
mente ou sempre quando esteve ex-
posto ao sol, no último Verão 

79 (34.1%) 45 (36.6%) 34 (31.2%) p = 0.408 

(1) apenas foram considerados os alunos que já tiveram relações sexuais (N = 71 – 37 do sexo feminino e 34 do masculino); 
(2) apenas foram considerados os alunos que andaram de bicicleta nos 12 meses anteriores (N = 168 – 82 do sexo feminino 
e 86 do masculino);  
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CONCLUSÕES 

As conclusões deste estudo serão apresentadas por áreas, de acordo com as dimensões 

presentes no questionário “Comportamentos de Risco- Versão Portuguesa 2007)”. 

Foram inquiridos 232 alunos do 10º ano de escolaridade de uma única escola secundária 

pública, pertencentes a uma população de 310 alunos. Tratou-se de uma amostra por conve-

niência não probabilística. 

Na amostra que respondeu ao questionário, a maioria é do sexo feminino e tem entre 15 

e 17 anos. 

Família 

• Verifica-se que a maioria dos adolescentes vive com ambos os pais. 

• Quanto à escolaridades dos pais, predominam os alunos cujo pai completou o 9º ano 

ou o 12º ano e cuja mãe completou o 12º ano ou curso superior. 

• Relativamente ao grau de envolvimento com a família, prevaleceu o médio envolvi-

mento. 

• Os pais são o suporte emocional da maioria dos jovens. 

• A maioria dos adolescentes que já consumiu álcool, a primeira vez que o fez foi na 

companhia de um familiar. 

Escola  

• A maioria dos adolescentes perceciona a existência de atitudes de preocupação para 

com eles, por parte das pessoas da escola. Sendo essa perceção mais elevada nas ra-

parigas. 

• Mais de metade dos jovens apresenta um grau médio de envolvimento com a escola. 

Pertence ao sexo feminino a maior percentagem. 

• Relativamente à relação com os colegas, a maioria menciona ter uma boa relação. 

• A grande maioria dos adolescentes menciona sentir-se seguro na escola. 

• Uma minoria significativa menciona a prática de lutas, o consumo de substâncias, e o 

aliciamento para consumo de drogas, dentro do recinto da escola. 

Amigos 

• A maioria dos adolescentes tem uma alta ligação com os amigos. Essa relação é mais 

forte nas raparigas.  
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• Dois terços dos adolescentes que já experimentou tabaco, a primeira vez foi na com-

panhia dos amigos. 

• Relativamente ao apoio do grupo de amigos a maioria menciona ter um bom apoio. 

São os amigos que se preocupam com eles quando estão tristes ou zangados. Esse 

apoio é mais evidente nas raparigas. 

Saúde, imagem corporal e hábitos alimentares 

• Mais de metade dos adolescentes considera a sua saúde muito boa. São os rapazes 

que percecionam uma melhor saúde.  

• Mais de dois terços dos jovens apresenta um índice de massa corporal dentro do pa-

râmetro “peso normal”, mas a maioria considera não ter um corpo ideal, sendo mais 

evidente nas raparigas que mencionam ter peso a mais. 

• Mais de metade dos jovens apresenta comportamentos com o objetivo de perder ou 

ganhar peso, a sua maioria fá-lo com exercício físico e não com dieta restritiva de ali-

mentos.  

• A maioria dos adolescentes menciona alimentar-se bem, ter uma alimentação diversi-

ficada e tomar o pequeno-almoço todos os dias. 

• Quando questionados sobre infeção HIV/SIDA, a maioria menciona que teve acesso a 

informação na escola. 

• A maioria dos alunos apresenta comportamentos promotores de saúde oral, com visi-

tas anuais ao médico dentista. 

• No que diz respeito a cuidados de fotoproteção, menos de metade dos adolescentes 

apresenta comportamentos de prevenção de queimaduras solares, tais como o uso de 

chapéu, proteção solar, sombra ou roupa durante a exposição solar. 

Violência 

• A grande maioria dos adolescentes afirma que nunca se envolveu em lutas, no último 

ano, mais de dois terços refere que nunca foram provocados na escola ou no caminho 

para a escola. 

• No que se refere a lesões, a grande maioria afirma que não ficou magoado nas lutas 

físicas e não teve que receber tratamentos médicos ou de enfermagem. 

• A posse de arma, violência sexual e no namoro, são mencionados por uma minoria 

significativa dos jovens. 
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Consumo de substâncias 

• A maioria dos adolescentes refere que já experimentou tabaco e dois terços já consu-

miu álcool. Foram as raparigas que mais experienciaram tabaco. 

• O consumo de cannabis e o estado de embriaguez foi referido por uma minoria dos 

jovens. 

• São as raparigas que têm um consumo mais frequente de tabaco e álcool. 

• Quanto ao tipo de drogas experimentadas, a substância que os adolescentes referem 

mais frequentemente experimentado é a cannabis, seguindo-se a cola e os alucinogé-

nios. 

Sexualidade 

• Cerca de dois terços dos jovens adolescentes referem que não teve relações sexuais. 

A grande maioria que já teve relações sexuais afirma que a primeira relação foi aos 15 

anos nas raparigas e antes dos 15 nos rapazes. 

• A maioria dos que já tiveram relações sexuais tiveram apenas um parceiro, ao longo 

da vida. 

• Na última relação sexual a maioria usou preservativo e não consumiu álcool ou drogas. 

• Uma minoria significativa reporta não ter usado qualquer método contracetivo na úl-

tima relação sexual, ter tido vários parceiros sexuais, ter tido relações sexuais associa-

das ao consumo de álcool ou drogas e a existência de gravidezes. 

Saúde Mental 

• Quase metade dos alunos refere que, nos 12 meses anteriores, se sentiram tão tristes 

ou sem esperança diariamente, durante duas ou mais semanas seguidas. São as 

raparigas que mais evidenciam este sentimento. 

• Relativamente ao pensamento suicida ou de auto lesão, cerca de um terço menciona 

esta intenção. Um em cada cinco alunos considerou seriamente a possibilidade de 

suicídio, tendo uma minoria significativa tentado. 

Atividade física e comportamentos sedentários 

• Mais de metade dos adolescentes pratica atividade física pelo menos um dia por 

semana. A prática de atividade vigorosa e de fortalecimento muscular é mais 

frequente nos rapazes, sendo praticado na maioria por estes, três vezes por semana. 
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• A frequência de atividade física leve (caminhada, andar de bicicleta…) é frequente em 

ambos os sexos. 

• Relativamente ao número de horas passadas a ver televisão, cerca de um terço dos 

jovens vê uma a duas horas por dia. 

• Quanto ao número de horas usadas nas redes sociais e videojogos, a maioria dedica 

três ou mais horas por dia. Os rapazes passam mais tempo a ver televisão e as 

raparigas nas redes sociais e/ou videojogos. 

Comportamentos de saúde 

• Prática de atividade física intensa, mais prevalente nos rapazes 

• Alimentação saudável 

• Relacionamento sexual protegido 

• Comportamento de segurança rodoviária 

• Comportamento de fotoproteção 

Comportamentos de risco 

• Consumo de tabaco 

• Consumo de álcool 

• Consumo de substâncias ilícitas (cannabis) 

• Humor depressivo e ideação suicida 

• Violência física, mais prevalente nos rapazes 

• Relacionamento sexual 

 

 

7.2 Guia Orientador 

 

• Elaboração do Guia Orientador para a intervenção da equipa de saúde escolar 

Quando se realiza intervenção com adolescentes, é essencial que a intervenção de enfer-

magem se centre na promoção de comportamentos saudáveis, uma vez que este grupo apre-

senta uma perceção boa da sua saúde, pois é o período mais saudável do ser humano. 

O Guia elaborado (Apêndice 6) pretende ser um documento orientador da intervenção da 

equipa de Saúde Escolar, na área da promoção da saúde e bem-estar dos alunos que frequen-
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tam a Escola Secundária B, tendo por base os resultados obtidos no estudo sobre os compor-

tamentos de risco e de saúde dos adolescentes que frequentavam o 10º ano de escolaridade. 

Pretendemos que seja um contributo para que a intervenção seja dirigida às necessidades/pro-

blemas identificados, baseada e justificada na evidência científica. 

Promover mais e melhor informação e mais saúde implica conhecer quais as necessidades 

e problemas dos adolescentes. A investigação realizada sobre a saúde dos alunos no ensino 

secundário deu-nos uma visão das suas reais necessidades. Foi primordial conhecer os com-

portamentos de saúde e de risco dos alunos do ensino secundário, para que as estratégias de 

intervenção sejam guiadas pelos determinantes de saúde. 

A intervenção programada, neste guia, destina-se aos alunos da Escola Secundária B, 

tendo como objetivos: 

• Capacitar os adolescentes para a aquisição de comportamentos saudáveis. 

• Promover fatores protetores de saúde nos adolescentes. 

O Guia Orientador pretende dar o enfoque na promoção de fatores promotores dos com-

portamentos de risco, através da aquisição de competências e na criação de climas de apren-

dizagem que influenciem positivamente as crianças e os jovens na vinculação à escola, num 

menor envolvimento em comportamentos problemáticos, bem como no desenvolvimento de 

recursos pessoais positivos que aumentam o sucesso na escola e na vida. 

Desenvolvido para que a equipa de saúde escolar assente a sua prática e intervenção a 

desenvolver com este grupo de alunos, o Guia encontra-se assim organizado: enquadramento 

da temática, principais conclusões do estudo; problemas/necessidades identificadas; destina-

tários e objetivos; estratégias de intervenção; propostas de trabalho e de atividades a desen-

volver e por último são apresentadas sugestões de manuais de apoio à intervenção. 

 

• Apresentação do Guia à Equipa de Saúde Escolar e Responsáveis da unidade de Saúde 

 

Foi planeada e realizada uma sessão para apresentação do Guia, na unidade de saúde, de 

forma a discutir os seus conteúdos e incluir possíveis alterações sugeridas pela equipa (Apên-

dice 7). Estiveram presentes a equipa de saúde escolar, coordenadora da UCC, a diretora exe-

cutiva do ACeS Sotavento e a enfermeira da USP, tendo decorrido no dia 6 de agosto. 
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7.3 Projeto de Intervenção “SaúdeJovem.Con” 

 

• Reunião com a Equipa de Saúde Escolar 

Esta reunião realizou-se entre a mestranda e o enfermeiro da equipa de saúde escolar 

para apresentar e discutir as estratégias, atividades, conteúdos e gestão de recursos humanos 

inerentes à implementação e operacionalização do projeto de intervenção comunitária, em 

meio escolar, “SaúdeJovem.con”. 

• Elaboração do Projeto de Intervenção Comunitária “SaúdeJovem.Con”  

Do diagnóstico de situação de saúde realizado no início do estágio, encontrou-se como 

necessidade conhecer os comportamentos de saúde associados aos jovens adolescentes do 

ensino secundário. 

Atendendo a este facto, investigámos os comportamentos de saúde e de risco dos ado-

lescentes que frequentavam o 10º ano no concelho A. Foi elaborado um estudo com base no 

“Questionário de comportamentos de risco” a esta população estudantil. 

Da análise e interpretação dos resultados dos questionários aplicados, constatou-se exis-

tirem vários comportamentos de risco que exigem uma intervenção integrada por parte dos 

profissionais de saúde e de educação.  

Considerando que na intervenção com os adolescentes, a promoção de estilos de vida 

saudáveis e a prevenção de comportamentos de risco são um investimento muito importante 

para a sua saúde e também para o seu futuro, uma vez que os resultados de saúde positivos 

podem perpetuar durante a vida adulta e que a saúde escolar é o processo de eleição para a 

realização de intervenções de promoção da saúde na escola. Após a identificação de necessi-

dades e a implementação de um programa de saúde escolar, é possível prevenir e/ou reduzir 

significativamente os comportamentos de risco associados aos estilos de vida e, consequente-

mente os problemas de saúde da população escolar, de forma a melhorar a qualidade de vida 

no contexto escolar, favorecendo o bem-estar físico, mental e social, através do desenvolvi-

mento de competências da comunidade educativa.  

Desta conjunção entre a identificação de problemáticas/necessidades destes adolescen-

tes e a intervenção da equipa de saúde escolar, elaborámos o projeto SaúdeJovem.Con (Apên-

dice 8) de intervenção em meio escolar, com o objetivo de promover comportamentos saudá-

veis nos jovens adolescentes. 
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Este é um projeto de intervenção comunitária no âmbito da prevenção, proteção e pro-

moção da saúde, em meio escolar. 

O projeto SaúdeJovem.Con, propõe-se intervir na população adolescente, com o intuito 

de construir forças e recursos que favoreçam o seu desenvolvimento positivo e bem-estar, 

promover competências para gerir os fatores de risco inerentes a esta fase do desenvolvi-

mento, bem como prevenir esses mesmos fatores de risco. Pretende-se que, com a aquisição 

e desenvolvimento de competências socioemocionais de comunicação e de resolução de pro-

blemas, estas funcionem como fatores de proteção, permitindo aos jovens envolverem-se me-

nos frequentemente em situações de risco, lidando com estas de forma mais eficaz e saudável.  

Foi considerado, por unanimidade, que a intervenção fosse focada nas áreas da saúde 

mental e da violência. Ficou também decidido que a população alvo seriam os alunos que fre-

quentarão o 11º ano de escolaridade, pois é a população que participou no estudo, podendo 

desta forma usufruir da intervenção, planeada de acordo com as suas reais necessidades e 

problemas. 

Pretende-se capacitar os alunos do ensino secundário da Escola Secundária B para a ado-

ção de comportamento saudáveis. 

Foram definidos como objetivos específicos: 

• Promover a aquisição de conhecimentos/competências e estratégias para a adoção de       

comportamentos de saúde; 

• Promover o bem-estar mental nos adolescentes; 

• Prestar informações e orientações em diversas áreas da saúde (com enfoque nas áreas 

identificadas como prioritárias) em contexto de atendimento do adolescente. 

Para responder aos objetivos, foram delineadas, em colaboração com a equipa de saúde 

escolar as seguintes intervenções: 

• Divulgação do resultado do diagnóstico de situação de saúde aos encarregados de 

educação; 

• Divulgação do projeto pelos Stakeholders; 

• Realização de sessões de educação para a saúde, na área das competências sociais e 

emocionais (tendo por base, o Referencial de Educação para a Saúde e o Manual para 

a Promoção de Competências Socioemocionais em Meio Escolar; 
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• Implementação do Projeto + Contigo (projeto nacional, baseado numa intervenção 

multinível em rede no âmbito da promoção da saúde mental e bem-estar e da 

prevenção de comportamentos da esfera suicidária); 

• Implementação do Gabinete Jovem (espaço com atendimento, encaminhamento e 

orientação por profissionais de saúde). 

A implementação do projeto e a sua operacionalização terão início em setembro aquando 

do início do ano letivo 2021-2022 e decorrerá durante esse ano letivo. A gestão e coordenação 

de todo o projeto será da responsabilidade da equipa de saúde escolar da UCC. 

A continuidade do projeto SaúdeJovem.Con, e a sua integração na vida da escola, torna-

se um aspeto essencial para que não se criem falsas expectativas tanto nos adolescentes como 

na restante comunidade escolar. A construção de escolas promotoras de saúde exige continui-

dade e amadurecimento dos projetos de promoção da saúde. É um processo de mudança, de 

desenvolvimento e de evolução que vai construindo uma comunidade escolar saudável. Deve 

haver um compromisso contínuo, ativo e manifesto de ambas as partes, para que os projetos 

se tornem parte integrante da cultura da escola. Só assim se conseguirá que as escolas desen-

volvam todo o seu potencial, na promoção da saúde da sua comunidade.  

• Apresentação do projeto à equipa de saúde escolar, responsáveis da Unidade de 

Saúde e da Escola Secundaria B 

O projeto foi apresentado e divulgado (Apêndice 9) à equipa de saúde escolar e coorde-

nadora da UCC, diretora executiva do ACeS Sotavento, direção da Escola Secundária B e dire-

tores de turma do 11º ano e coordenador PES. Tendo sido acolhido com entusiasmo e apreço, 

foi considerado um importante contributo para a melhoria dos cuidados prestados, ficou de-

cidido a sua implementação no início do ano letivo 2021/2022 e o compromisso da parceria 

entre a saúde e a educação para o sucesso da operacionalização. 

 

• Entrega dos documentos à Equipa de Saúde Escolar e aos responsáveis da Unidade de 

Saúde 

No final do estágio, foi construído um dossiê digital com os documentos elaborados e 

outro material de apoio à intervenção em saúde escolar. O Guia Orientador da Intervenção e 

o Projeto SaúdeJovem.con, foram entregues ao ACeS do Sotavento, na pessoa da sua diretora 

executiva e à equipa de saúde escolar para que os mesmos integrassem o plano de ação da 

UCC e do ACeS. 
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7.4 Recursos 

 

Todos os projetos devem ter comtemplado a previsão de recursos, sem os quais dificil-

mente se conseguiria a sua implementação.  

A estratégia orçamental utilizada, e apresentada no quadro 7, baseou-se essencialmente 

na otimização dos recursos já existentes. As atividades desenvolvidas tiveram em vista a utili-

zação de material de apoio existente nas instituições envolvidas e foram atribuídos ao projeto 

recursos humanos já afetos ao programa de saúde escolar da UCC, e à escola. Para o desen-

volvimento e operacionalização inicial do projeto foram utilizadas as horas de enfermagem 

prestadas pela mestranda, durante a realização do estágio. Estas estratégias permitem assim 

a viabilidade e continuidade do projeto, mesmo após o término do estágio final. Após a análise 

dos recursos necessários, foram determinados os custos de execução e operacionalização do 

projeto, como consta no quadro. 

 

Quadro 7  

Previsão de recursos e orçamento 

ORÇAMENTO 

RECURSOS  ESPECIFICAÇÃO PROVENIÊNCIA VALOR 

Equipamento 
informático 

Telemóvel  Propriedade da mestranda 160 € 

Computador  Propriedade da mestranda 800 € 

Projetor de vídeo  Propriedade da escola 150 €  

Tela de projeção Propriedade da escola 80 € 

Impressora Propriedade da mestranda 100 € 

Combustível 
Viatura 
própria/serviço 

Propriedade da mestranda 200 € 

Recursos humanos Enfermagem 70% total de horas estágio 2822 € 

Gasto Total 3592 €  
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7.5 Comunicação e Divulgação do Projeto 

 

Quando realizamos algo que seja do interesse da comunidade (geral ou de uma comuni-

dade em particular), é de todo importante que a mesma tenha conhecimento da sua realiza-

ção. Logo, dentro da comunidade escolar, é necessário que os seus membros se encontrem 

informados, para assim poderem nele intervir de uma forma mais capacitada e cientes dos 

seus objetivos. Assim, o projeto foi divulgado através de reuniões com os Stakeholders e pela 

divulgação do projeto no site do Agrupamento de Escolas e email institucional dos alunos. 

  



Conhecer para Intervir – A Saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário 
 

fev- 22 | Página 117 

 

8 MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

As últimas etapas do Planeamento em Saúde, a monitorização e avaliação, são fases cons-

tantes ao longo de todo o processo, uma vez que o projeto foi alvo de monitorização perma-

nente. O planeamento em saúde é um processo contínuo e dinâmico que está constantemente 

sujeito a monitorização e avaliação, estando por isso sujeito a reformulações (Imperatori & 

Giraldes, 1993; Tavares, 1990). Durante a operacionalização do projeto, foram realizadas ava-

liações intermédias e monitorizações contínuas, de forma a analisar de forma crítica os resul-

tados alcançados até ao momento. 

A avaliação deve ser precisa e pertinente, tendo como função determinar o grau de su-

cesso no alcançar de um objetivo, através da elaboração de um julgamento, tendo por base 

critérios e normas. A avaliação acaba por confrontar os objetivos e as estratégias a nível da sua 

adequação (Tavares, 1990) 

Quando se concretizar a avaliação dos resultados, comparam-se com as metas estabele-

cidas e analisam-se se foram atingidas, se não o foram ou se foram superadas e dá-se conti-

nuidade aos cuidados à comunidade onde estamos a intervir, mediante uma resposta contí-

nua, dinâmica e cíclica dado “a experiência modificar sempre o estado da comunidade” (Melo, 

2020, p.32)  

 

 

8.1 Monitorização 

 

De forma a monitorizar o projeto, foi elaborado o quadro 8 que permitiu aferir o cumpri-

mento das atividades previamente planeadas, a participação efetiva dos parceiros do projeto 

e a taxa de participação dos intervenientes em cada atividade. Permitindo avaliar, ao longo do 

tempo, se o projeto estava a alcançar a curto prazo os indicadores previstos, e caso não se 

alcançasse os indicadores, permitia reformular de forma precoce as estratégias e intervenções 

do projeto.  
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Quadro 8  

Monitorização do projeto 

Atividade planeada Data Pessoas envolvidas Recursos Monitorização/Resultados 

Reunião com a equipa de 
saúde escolar e 
coordenadora da UCC 

23-04-2021 
Mestranda, equipa saúde 
escolar, e coordenadora da 
UCC e enfermeira supervisora 

Computador e 
Projetor 
multimédia 

Realizado. Reconhecida 
importância e mais-valia 
do projeto” Conhecer 
para Intervir” 

Reunião com a direção da 
escola secundária 

28-04-2021 

Mestranda, equipa saúde 
escolar, membros da direção 
escola secundária e 
coordenador PES 

Computador e 
Projetor 
multimédia  

 Realizado. Reconhecida 
importância e mais-valia 
do projeto” Conhecer 
para Intervir” 

Reunião com os diretores 
de turma do 10º ano 

19-05-2021 
Mestranda, diretores de turma 
10º ano e Coordenador PES  

Computador e 
Projetor 
multimédia  

Realizado. Reconhecida 
importância e mais-valia 
do projeto” Conhecer 
para Intervir” 

Transcrever o “Questionário 
de Comportamentos de 
risco- (Versão portuguesa 
2007)” para  formato digital 

01-05/25-
05-2021 

Mestranda Computador 
Concluído de acordo com 
o planeamento 

Recolha de dados - 
aplicação do “Questionário 
de Comportamentos de 
Risco 

24-05/07-
06-2021 

Mestranda e diretores de 
turma 

Computador 
Concluído de acordo com 
o planeamento 

Tratamento e análise dos 
dados obtidos 

10-06/10-
07-2021 

Mestranda Computador 
Concluído de acordo com 
o planeamento 

Sessão de apresentação 
dos dados do estudo ao 
Concelho clínico do ACeS 
Sotavento, USP e UCC 
(ESSE) 

06-08-2021 

Mestranda, Diretora executiva, 
coordenadora UCC, Vogal do 
Conselho Clínico e da saúde, 
equipa saúde escolar, 
enfermeira da USP 

Computador e 
Projetor 
multimédia  

Concluído de acordo com 
o planeamento 

Reuniões com a equipa de 
saúde escolar para aferir 
as atividades do projeto 
“SaúdeJovem.con” 

10-09-2021 
e 24-09-
2021 

Mestranda e equipa saúde 
escolar e enfermeira 
supervisora 

Computador 

Realizado. Reconhecida 
importância e mais-valia 
do projeto 
“SaúdeJovem.con” 

Sessão de apresentação do 
Guia à equipa de saúde 
escolar 

06-08-2021 

Mestranda, Diretora Executiva, 
coordenadora UCC, Vogal do 
Concelho Clínico e da saúde, 
equipa saúde escolar, 
enfermeira da USP 

Computador e 
Projetor 
multimédia  

Concluído de acordo com 
o planeamento. O Guia foi 
apreciado pelos parceiros. 

Elaborar o projeto de 
intervenção comunitária 
“SaúdeJovem.con” 

Agosto e 
setembro 
2021 

Mestranda Computador 
Concluído de acordo com 
o planeamento 

Sessão e apresentação dos 
dados do estudo à direção 
da escola secundária, 
diretores de turma e 
coordenador PES 

29-09-2021 
Mestranda, diretores de turma 
11º ano e Coordenador PES 

Computador e 
Projetor 
multimédia  

Concluído de acordo com 
o planeamento 

Sessão de apresentação do 
projeto 
“SaúdeJovem.com” à 
equipa saúde escolar 

30-09-2021 

Mestranda, equipa de saúde 
escolar e vogal de 
enfermagem do Concelho 
Clínico e da saúde 

Computador e 
Projetor 
multimédia  

Concluído de acordo com 
o planeamento. 
Reconhecida importância 
e mais-valia do projeto 
“SaúdeJovem.con” 
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8.2 Avaliação 

 

No Planeamento em Saúde, podemos considerar dois tipos de indicadores: de resultado 

ou impacto, que medem as mudanças ocorridas num problema ou situação atual desse pro-

blema e, indicadores de atividade ou execução, que permitem mensurar a atividade desenvol-

vida (Imperatori e Giraldes, 1993). Neste projeto, todas as atividades planeadas foram execu-

tadas, pelo que o indicador de produtividade corresponde a 100%. 

Para a operacionalização desta etapa, procedemos à avaliação dos indicadores de execu-

ção e resultado, previamente elaborados para que o projeto pudesse ser avaliado. Apresenta-

mos a avaliação dos indicadores de atividade, no quadro 9. 
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Quadro 9  

Avaliação dos indicadores de execução e de resultado 

Objetivo Meta Cálculo do indicador Resultado Avaliação 

Identificar os 
comportamentos 
de risco e de saúde 
de pelo menos 50% 
dos alunos que 
frequentam o 10º 
ano do ensino 
secundário da 
Escola B, até julho 
de 2021 

Que pelo mesmos 50% dos elementos da direção, 
diretores de turma e coordenador PES estejam 
presentes na reunião inicial e na sessão de 
presentação de resultados. 

Número de elementos da direção, diretores de turma do 10º 
ano e coordenado PES presentes na reunião 
inicial                                                                                  X 100 
Número total elementos da direção, diretores de turma do 10º 
ano e coordenador PES 

4

4
X100=100% Superado 

Número de elementos da direção, diretores de turma do 10º 
ano e coordenador PES presentes na sessão de  
apresentação dos resultados do estudo                               X 100 
Número total elementos da direção, diretores de turma do 10º 
ano e coordenador PES 

13

15
 X100=86,6% Superado 

Que pelo menos 90% dos dados recolhidos sejam 
tratados e analisados. 

Número de questionários válidos analisados X 100 
Número total questionários preenchidos 

232

232
X100=100% Superado 

Que pelo menos 50% dos elementos da ESE estejam 
presentes na apresentação dos resultados. 

Número de elementos da equipa de saúde escolar presentes  
na sessão de apresentação dos resultados                       X 100   
Número total elementos da equipa de saúde escolar 

3

3
 X100=100% Superado 

Realizar estudo sobre os comportamentos de risco e 
saúde dos adolescentes. 

Realização do estudo  Estudo realizado Atingido 

Realizar pelo menos 90% das reuniões planeadas. 
Número de reuniões realizadas        X 100 
Número total de reuniões previstas 

3

3
 X100=100% Superado 

Que pelo menos 80% das turmas participem no 
estudo. 

Número turmas do 10º ano que participaram no 
 estudo                                                                               X 100 
Número total de turmas do 10º ano 

13

13
X100=100% Superado 

Que pelo menos 50% dos alunos do 10º ano 
participem no estudo. 

Número de alunos do 10º ano que participaram no  
estudo                                                                                    X 100 
Número total de alunos do 10º ano 

232

310
X100=74,8% Superado 

Que pelo menos 90% dos alunos que receberam o 
questionário o entreguem respondido.  

Nº de questionários respondidos      X 100 
Nº de questionários entregues 

232

232
X100=100% Superado 

Realizar pelo menos 90% das sessões de 
apresentação dos resultados do estudo. 

Nº de sessões de apresentação de resultados realizadas    X 
100 
Nº de sessões de apresentação de resultados previstas 

2

2
 X100=100% Superado 
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Objetivo Meta Cálculo do indicador Resultado Avaliação 

Elaborar Guia 
Orientador para 
intervenção 
destinada à equipa 
de saúde escolar. 

Que pelo 50% dos elementos da equipa de saúde 
escolar (ESE) estejam presentes na sessão de 
apresentação do Guia. 

Número de elementos da ESE presentes na sessão X 100 

Número total de elementos da ESE 

2

3
 X 100=66,6% Superado 

Construir guia orientador. Ter elaborado o guia orientador 
O guia foi 
elaborado 

Atingido 

Entregar guia orientador à equipa de saúde escolar 
durante o mês de setembro 2021. 

Ter entregue o guia no prazo estipulado 
O guia foi 

entregue em 
setembro 

Atingido 

Elaborar projeto de 
intervenção em 
meio escolar para a 
comunidade alunos 
do ensino 
secundário. 

Que pelo menos 50% dos elementos da equipa de 
saúde escolar participem na reunião de preparação 
do projeto. 

 

Número de elementos da ESE presentes na reunião de 
 preparação do projeto                  X 100 

Número total de elementos da ESSE 

 2

3
 X 100=66,6% Superado 

Que pelo menos 50% dos elementos da equipa de 
saúde escolar estejam presentes na sessão de 
apresentação do projeto. 

 

Número de elementos da ESE presentes na sessão de  
apresentação do projeto                 X 100 

Número total de elementos da ESSE 

   
2

3
 X 100=66,6% Superado 

Que pelo mesmos 50% dos elementos da direção, 
diretores de turma e coordenador PES estejam 
presentes na sessão de presentação do projeto. 

Número de elementos da direção, diretores de turma do 10º 
ano e coordenador PES presentes   na  
 sessão de apresentação do projeto                  X 100  

Número total elementos da direção, diretores de turma do 
10º ano e coordenado PES 

 
13

15
 X 100=86,6% Superado 

Realizar pelo menos 90% das reuniões previstas. 
Número de reuniões realizadas         X 100 

Número total de reuniões previstas 

2

2
 X 100=100% Superado 

Realizar pelo menos 90% das sessões de 
apresentação do projeto. 

Número de sessões de apresentação realizadas         X 100 

Número total de sessões de apresentação previstas 

2

2
 X 100=100% Superado 

Construir projeto de intervenção comunitária em 
meio escolar. 

Ter elaborado projeto de intervenção comunitária em meio 
escolar.  

Projeto elaborado Atingido 

Entregar projeto à equipa de saúde escolar durante 
o mês de setembro de 2021. 

Ter entregue o projeto no tempo estipulado à equipa de 
saúde escolar. 

Projeto entregue Atingido 
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Mais do que os resultados atingidos na execução das atividades, é de salientar a valoriza-

ção das intervenções quer por parte da equipa de saúde escolar quer por parte da direção do 

ACeS, e da direção da Escola Secundária B sendo que, desde início do projeto, foi manifestado 

o interesse pelo tema, tendo ido ao encontro de uma necessidade existente e que em muito 

veio contribuir para a primazia dos cuidados de enfermagem prestados, sendo por isso patente 

o reconhecimento das instituições da importância e dos contributos que o projeto trouxe. 

O Projeto “Conhecer para Intervir - A saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário” foi 

concebido para ser um projeto de curta duração. Teve início em abril de 2021 e terminou em 

setembro do mesmo ano. Como resultados salientamos o estudo realizado, o Guia Orientador 

da intervenção da equipa de saúde escolar, elaborado a partir dos resultados obtidos e o pro-

jeto de intervenção comunitária em meio escolar para responder às necessidades/ problemas 

identificados dos jovens adolescentes do ensino secundário. Desta necessidade de resposta, 

surgiu o projeto de intervenção comunitária em meio escolar “SaúdeJovem.Con” que pretende 

promover a adoção de comportamentos saudáveis nos adolescentes do ensino secundário. 

Tendo sido apresentado aos intervenientes, equipa de saúde escolar, direção da escola 

secundária, coordenador PES e diretores de turma do 11º ano, o projeto foi considerado uma 

mais-valia para a promoção de comportamentos saudáveis nos adolescentes. Neste momento, 

encontra-se em fase de implementação nas turmas de 11º ano de escolaridade da escola se-

cundária B e faz parte do plano de intervenção de saúde escolar para o ano letivo 2021/2022, 

estando integrado no plano de ação da UCC. 
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9 REFLEXÃO SOBRE MOBILIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS  

 

Ao longo deste capítulo e no final deste relatório, importa explicitar e refletir acerca das 

competências adquiridas e que conduzirão à obtenção do grau de mestre e do título de espe-

cialista em enfermagem comunitária e de saúde pública. 

 

 

9.1 Competências Comuns do Enfermeiro Especialista 

 

Todos os enfermeiros especialistas, independentemente da sua área de especialização, 

partilham competências que se devem refletir na capacidade de conceção, gestão e supervisão 

dos cuidados, mas também num suporte efetivo na área da formação, investigação e assesso-

ria (OE, 2010b). 

A Ordem dos Enfermeiros salienta quatro domínios das competências comuns dos En-

fermeiros Especialistas: responsabilidade profissional; ética e legal; melhoria contínua da qua-

lidade; gestão dos cuidados e desenvolvimento das aprendizagens profissionais. (Regulamento 

140/2019, 2019). Durante o estágio final com as atividades desenvolvidas, foi possível a aqui-

sição e aprofundamento das competências comuns do enfermeiro Especialista. 

No domínio da responsabilidade profissional, ética e legal, todas as atividades desenvol-

vidas ao longo do estágio tiveram uma prática profissional ética, respeitando os princípios éti-

cos, os direitos humanos e o código deontológico da profissão de enfermagem. Em concordân-

cia com os princípios éticos que devem orientar um estudo de investigação desta natureza, 

nomeadamente os princípios reconhecidos na declaração de Helsínquia e no Regulamento da 

Proteção de dados, adotámos os procedimentos adequados junto das instituições e dos parti-

cipantes no estudo. O projeto de intervenção comunitária foi submetido à aprovação da Co-

missão de Ética do Instituto Politécnico de Beja, obtendo parecer favorável. O estudo foi apro-

vado pelo departamento de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar da DGE e pela dire-

ção da escola B. Foi solicitado o consentimento informado a todos os participantes e salva-

guardado o seu anonimato, bem como o sigilo e a confidencialidade. Para proteger a confiden-

cialidade dos dados, os questionários foram emitidos em formato digital para o email de cada 

aluno e a recolha dos dados online permitiu agregar os dados, por questão. 



Conhecer para Intervir – A Saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário 
 

fev- 22 | Página 124 

 

 Todos os processos de tomada de decisão, relativos às atividades desenvolvidas, ocorre-

ram sempre em equipa. Foram realizadas várias reuniões com os diferentes intervenientes, 

agrupamento de escolas, direção da Escola Secundária, Equipa de Saúde Escolar, USP, e dire-

ção executiva do ACeS permitindo que as decisões tomadas fossem conscientes, imparciais, 

informadas e em parceria, atendendo ao interesse comum. Todos os intervenientes tiveram 

um papel ativo e participado. As intervenções de enfermagem foram fundamentadas na evi-

dência científica. 

Ao refletirmos sobre o domínio da melhoria contínua da qualidade, temos a considerar 

que o diagnóstico de saúde efetuado permitiu identificar qual a área e as necessidades de in-

tervenção. O diagnóstico de saúde englobou a caracterização da população em estudo (os ado-

lescentes) e através da entrevista aos decisores chave. Foi identificada como área prioritária 

de intervenção, a saúde escolar e a necessidade de conhecer os comportamentos de saúde 

dos alunos do ensino secundário. Com base nestes dados, foram definidos objetivos, traçadas 

metas e indicadores e definidas estratégias e atividades de intervenção, com vista à melhoria 

continua da qualidade. 

Uma das atividades desenvolvidas foi efetuar um estudo exploratório e descritivo sobre 

os comportamentos de risco dos adolescentes.  Os resultados obtidos permitiram desenvolver 

um Guia Orientador da intervenção da equipa de saúde escolar e um projeto de intervenção 

em saúde escolar, com vista à melhoria da qualidade das intervenções de enfermagem, na 

comunidade. 

Considera-se que foi desempenhado um papel dinamizador no desenvolvimento e su-

porte de iniciativas estratégicas institucionais da governação clínica, pela conceção, gestão e 

colaboração em programas de melhoria continua da qualidade, bem como pela criação e ma-

nutenção de um ambiente terapêutico e seguro. 

Na aquisição da competência do domínio da gestão dos cuidados, consideramos ter ad-

quirido esta competência, através da liderança demonstrada no desenvolvimento de projeto 

de intervenção comunitária, conseguindo uma gestão adequada quer dos recursos, quer das 

atividades. À medida que o projeto se desenvolvia, houve sempre o cuidado de ir apresen-

tando os resultados para que todos os parceiros se sentissem envolvidos e motivados para 

favorecer a sua continuidade. 

No domínio do desenvolvimento das aprendizagens, a consciencialização e autoconhe-

cimento foram uma constante ao longo deste estágio. Só assim foi possível reconhecer os re-

cursos e limites pessoais e profissionais, possibilitando a relação interpessoal estabelecida, 
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mas também se constituiu uma mais-valia e uma garantia na excelência dos cuidados de en-

fermagem. Todo este processo foi suportado pela constante atualização técnica e científica e 

a permanente busca de conhecimento, com vista a uma tomada de decisão e a uma ação fun-

damentada em padrões de conhecimento atuais e pertinentes. 

O estágio decorreu durante a pandemia de COVID-19, um período muito conturbado e 

exigente para os cuidados de saúde primários, com imposições às equipas das USP de atuali-

zação constante do conhecimento científico, de acordo com a evolução epidemiológica, para 

que pudessem fundamentar e guiar a sua conduta de boas práticas em Normas, orientações, 

determinações da autoridade de saúde nacional, Leis e Despachos emanados da DGS, Depar-

tamento de Saúde Pública distrital, Conselho de Ministros e Task-force. Tivemos oportunidade 

de acompanhar a equipa de saúde pública durante os inquéritos epidemiológicos, rastreio de 

contactos e avaliação do risco de novos casos de infeção por SARS-COV-2. Num contexto de 

emergência de saúde pública é fundamental a vigilância epidemiológica para a deteção pre-

coce de casos e a monitorização da evolução da pandemia, para orientar estratégias e medidas 

de saúde publica, assim como avaliar o impacto das intervenções. Foi-nos também possível 

participar na outra frente de batalha à pandemia, a vacinação. Acompanhamos a implementa-

ção do Centro de Vacinação Comunitário e participámos na sua gestão e operacionalização. 

 

 

9.2 Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública 

 

A enfermagem comunitária e de saúde pública desenvolve uma prática globalizante cen-

trada na comunidade, assumindo um vasto entendimento sobre as respostas humanas aos 

processos de vida e aos problemas de saúde. O enfermeiro especialista de enfermagem comu-

nitária e de saúde pública apresenta uma elevada capacidade para responder de forma ade-

quada ás necessidades dos diferentes clientes (pessoas, grupos ou comunidades) no intuito de 

proporcionar ganhos efetivos em saúde (OE, 2010b). 

Segundo o regulamento publicado em Diário da República, as competências específicas 

do enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública são: “Estabelece, 

com base na metodologia do planeamento em saúde, a avaliação do estado de saúde de uma 

comunidade”; “Contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades”; “Integra 
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a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e na consecução dos objetivos 

do Plano Nacional de Saúde”; e “Realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âmbito ge‐

odemográfico”, ( Regulamento n.º 428/2018, 2018). 

A primeira competência específica visa estabelecer, com base na metodologia do Plane-

amento em Saúde, a avaliação do estado de saúde de uma comunidade. Esta competência 

foi na sua globalidade adquirida, através da concretização do projeto de intervenção comuni-

tária “Conhecer para Intervir- A Saúde dos Adolescentes no Ensino Secundário”. Foi efetuado o 

diagnóstico de situação de saúde da população do concelho onde se realizou o estágio. Este 

diagnóstico teve por base os determinantes de saúde que influenciam a saúde da comunidade, 

dados sociodemográficos, económicos, recursos sociais e de saúde e indicadores epidemioló-

gicos bem como uma análise mais aprofundada sobre o estado de saúde dos jovens e dos re-

cursos de apoio existentes. Foi realizada uma vasta consulta de documentos, de forma a ca-

racterizar e a identificar as reais necessidades de saúde e prioridades de intervenção, como o 

Diagnóstico social do Concelho A, Carta Social, Carta Educativa, Plano de ação do Aces do So-

tavento e da USP, Relatório, Sites institucionais: da Câmara Municipal  e do Agrupamento de 

Escolas do concelho A, ARS Algarve, Direção Regional de Educação do Algarve, bem como os 

dados sociodemográficos pertencentes ao concelho A e região do Algarve, na base de dados 

do INE e do PORDATA. Para o diagnóstico de situação de saúde contribuíram também os “in‐

formadores-chave”, através de uma entrevista, nomeadamente à enfermeira coordenadora 

da UCC, enfermeira vogal do conselho clínico e da saúde e a diretora executiva do ACeS. 

A prioridade de intervenção dirigiu-se à identificação dos comportamentos de risco e de 

saúde dos adolescentes. Após a definição de prioridades de intervenção, foram formulados 

objetivos pertinente, preciso, realizáveis e mensuráveis. Para responder aos objetivos propos-

tos, foram definidas estratégias de intervenção exequíveis, coerentes e articuladas, com a par-

ticipação dos parceiros dos diversos setores da sociedade, com a finalidade de promover o 

sucesso da intervenção. Como atividades foi realizado um estudo exploratório sobre compor-

tamentos de risco e de saúde aos alunos do ensino secundário, com identificação dos seus 

problemas e necessidades.  Com as necessidades e problemas identificados pelo estudo foi 

elaborado um Guia de intervenção para a equipa de saúde escolar e um projeto de intervenção 

comunitária dirigido aos alunos que participaram no estudo. 

A monitorização e avaliação do projeto de intervenção desenvolvido foi um processo con-

tinuo, com recurso a indicadores de execução e de resultado, de forma a efetuar as reformu-

lações necessárias e quantificar a obtenção de ganhos em saúde. 
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A segunda competência específica diz respeito à contribuição para o processo de capaci-

tação de grupos e comunidades, foi desenvolvida durante o estágio sobretudo nas reuniões 

com os parceiros e apresentação dos resultados do estudo, do projeto “SaúdeJovem.con” à 

equipa de saúde escolar, direção da escola secundária, diretores de turma do 10º ano e coor-

denador PES. Foi também apresentado Guia Orientador à equipa de saúde escolar, coordena-

dora da UCC e diretora executiva. Estes momentos constituíram-se em oportunidades de par-

tilha, de reflexão sobre a conduta atual e sobre as implicações e mudanças que o conheci-

mento transmitido irá proporcionar. 

Ao capacitar os parceiros do projeto, pretendíamos, e pensamos ter conseguido, a sua 

envolvência no mesmo e no sucesso alcançado, com a realização de todas as atividades pro-

postas, que só foi possível de concretizar pela importância e valorização que estes conferiram 

ao projeto e que ficou marcada pelo interesse no tema, adesão e participação. 

 

A terceira competência “Integra a coordenação de Programas de Saúde de âmbito co-

munitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde”. 

 O projeto de intervenção comunitária “Conhecer para Intervir- A Saúde dos Adolescentes 

no Ensino Secundário”, desenvolvido ao longo deste estágio, enquadra-se nos eixos estratégi-

cos do Plano Nacional de Saúde Escolar, nomeadamente no Eixo 5-Formação e investigação 

em Saúde Escolar, ao contribuir para a identificação dos comportamentos de risco e de saúde 

da comunidade educativa dos alunos adolescentes, permitindo através da evidência científica 

aplicar as melhores soluções que funcionem e em mudanças desejáveis. Insere-se também no 

PNS 2012-2016 Extensão a 2020, no eixo da cidadania. Este tem como objetivo “maximizar os 

ganhos em saúde através da integração de esforços sustentados de todos os sectores da soci-

edade, e da utilização de estratégias assentes na cidadania, na equidade e acesso, na qualidade 

e nas políticas saudáveis” (Von Amann et al., 2015, p. 8). 

As atividades que tivemos oportunidade de participar durante o estágio, nomeadamente 

na UCC, com a equipa de cuidados continuados, na USP, na vigilância epidemiológica da CO-

VID-19 e no centro de vacinação comunitário, na campanha de vacinação contra a COVID-19, 

também contribuíram para alcançar esta competência, uma vez que todas elas se enquadram 

nos eixos estratégicos do PNS. 
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No sentido de alcançar a última competência específica “Realiza e coopera na vigilância 

epidemiológica de âmbito geodemográfico” 

Contribuíram para a aquisição desta competência: a realização do diagnóstico de situação 

de saúde através da pesquisa epidemiológica sobre as situações  de saúde/doença da popula-

ção do concelho A; o estudo exploratório sobre os comportamentos de risco e de saúde dos 

adolescentes do ensino secundário da escola B que permitiu avaliar os estado de saúde deste 

grupo especifico e identificar os seus determinantes, dos quais se destacam fatores individuais, 

familiares, escolares e sociais; e a vigilância epidemiológica em contexto pandémico da COVID-

19. A vigilância epidemiológica é fundamental para detetar precocemente os casos, monitori-

zar a evolução da epidemia, para orientar as estratégias e as medidas de saúde pública, assim 

como para avaliar o impacto das intervenções em situação de emergência de saúde pública. 

Tivemos a oportunidade de participar nas atividades desenvolvidas pela USP que se basearam 

e priorizaram no rastreio de contactos, bem como na investigação e controle de surtos, de 

acordo com a evolução epidemiológica da COVID-19, no concelho A com o objetivo de respon-

der com intervenções rápidas ao controle da pandemia. 

 

 

9.3 Competências de Mestre em Enfermagem 

 

Em relação às competências de grau de mestre previstas no Decreto-Lei n.º 63/2016, no 

artigo 15º, o grau de mestre é conferido aos que demonstrem:  

a) “possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que:  

i. i)sustentando-se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva 

e aprofunde;  

ii. ii) permitam e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, 

em muitos casos em contexto de investigação;  

Durante o estágio, as atividades desenvolvidas permitiram aprofundar os conhecimen-

tos anteriormente adquiridos, servindo de alicerce para o desenvolvimento das com-

petências de Mestre. Foi elaborado e implementado um projeto de intervenção comu-

nitária em que uma das suas atividades foi realizar um estudo de investigação do qual 

resultou um artigo de investigação (Apêndice 10) e uma comunicação livre no II Con-
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gresso do Mestrado em Associação, que se realizou em setembro de 2021, com a apre-

sentação dos resultados preliminares do estudo. Esta atividade permitiu aprofundar 

os conhecimentos sobre a utilização de bases de dados, e respetivo tratamento de 

dados e análise estatística. A pesquisa elaborada para realizar a discussão dos dados e 

elaboração do Guia, permitiu adquirir conhecimentos baseados na mais recente evi-

dência científica, que foram cruciais para o desenvolvimento desta competência. 

 

b) saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de reso-

lução de problemas em situações novas e não familiares, em contextos alargados e 

multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo;  

Esta competência foi adquirida na medida, em que ao longo deste percurso, depa-

ramo-nos com desafios, a referir os condicionalismos impostos pela situação pandémica, em 

que foi necessário mobilizar conhecimentos de compreensão e de resolução de problemas e 

adaptar as estratégias e as atividades às necessidades da população, encontrado sempre uma 

solução para as mesmas. 

c) Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvol-

ver soluções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, 

incluindo reflexões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que re-

sultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;  

Estas competências, inerentes ao grau de mestre e que consideramos ter sido desen-

volvida, ao longo deste percurso teve por base a prática reflexiva sobre as implica-

ções e as responsabilidades éticas, profissionais e sociais, levando à aquisição de no-

vos conhecimentos e à integração destes com vista a uma melhor prestação e gestão 

de cuidados. O processo de tomada de decisão esteve sempre presente no decorrer 

do projeto desenvolvido, tendo sido necessário tomar decisões, com base em conhe-

cimentos científicos atuais e com base na experiência profissional de trabalho, res-

peitando em todos os instantes os princípios éticos, deontológicos e legais, presentes 

no Código Deontológico do Enfermeiro.  

O facto de ter sido necessário realizar comunicações a diferentes grupos profissio-

nais, nomeadamente sobre conhecimentos adquiridos ou conclusões a partir de uma 

investigação, permitiu também desenvolver esta capacidade. 
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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;  

O estágio foi desenvolvido numa USP e o projeto na área da saúde escolar. Logo foi 

necessário estabelecer uma parceria com a equipa de saúde escolar que se encontra 

afeta à UCC, porque é da competência desta a operacionalização do PNSE. Para 

implementação do projeto, foi necessário, comunicar com a equipa da saúde escolar 

e com a escola sobre as atividades e sua importância, de forma a todos estarem 

motivados para a implementação do projeto. Foi necessário, em vários momentos 

do projeto, realizar sessões de apresentação de dados ou documentos. Este processo 

exigiu capacidade de integração de conhecimentos e de comunicação, de forma clara 

e sem ambiguidades, para com os parceiros do projeto e possibilitou a aquisição 

desta competência. 

e) Competências que lhes permitam uma aprendizagem ao longo da vida, de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo, (Decreto-Lei n.º 63/2016, 2016, p. 

3174). 

A competências adquiridas durante o curso e estágio com o desenvolvimento do 

projeto de intervenção comunitária e de outras atividades realizadas no contexto, 

permitirão continuar a desenvolver e a adquirir novos conhecimentos e a realizar 

investigação de modo autónomo e auto-orientado. 

A procura de forma autónoma por mais e melhores conhecimentos deve permanecer 

ao longo do tempo, para que a nossa evolução de crescimento a todos os níveis se 

mantenha uma constante na práxis de enfermagem.  

 

Perante estes pressupostos, assumimos que incorporamos os requisitos necessários para 

a obtenção do grau de Mestre com a discussão pública deste Relatório. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adolescência é um período caracterizado por mudanças contínuas e inevitáveis a nível 

familiar, a nível escolar, a nível das amizades e a nível pessoal. É um período conturbado em 

que o adolescente deve responder positivamente a essas mudanças, adaptando-se às novas 

circunstâncias, que lhe proporcionam um novo olhar sobre o mundo e sobre si próprio  

Muitas das escolhas feitas neste período da vida terão um impacto na sua saúde e perdu-

rarão, ao longo do tempo. Muitos comportamentos que fazem parte dos estilos de vida dos 

adolescentes (consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas, comportamentos sexuais de risco, 

alimentação não equilibrada, ausência de atividades física, etc.) podem influenciar direta ou 

indiretamente, a sua saúde a curto, médio e longo prazo. As doenças crónicas não transmissí-

veis, prevalentes nas sociedades desenvolvidas (doenças cardiovasculares patologias respira-

tórias crónicas, cancro, Diabetes Mellitus, perturbações da saúde mental, doenças osteoarti-

culares), constituem hoje a principal causa de mortalidade e morbilidade, estão associadas a 

comportamentos adotados na infância e adolescência. 

Os enfermeiros, especificamente os enfermeiros especialistas em enfermagem comuni-

tária e de saúde pública, detêm competências adequadas para promover a saúde das popula-

ções, podendo intervir com vista a facilitar a aquisição de comportamentos mais adequados. 

A participação deve ser ativa, é fundamental a colaboração do enfermeiro com o individuo, 

famílias e comunidade, de forma a controlar os determinantes dos seus comportamentos de 

saúde e criar as condições favoráveis para atingirem ou aumentarem o seu bem-estar e saúde. 

Sabe-se que a intervenção deve ser precoce, considerando que os programas de promo-

ção de comportamentos saudáveis são mais efetivos quando iniciados na infância ou adoles-

cência. Uma cultura positiva para a saúde poderá proporcionar níveis mais elevados de litera-

cia em saúde que podem ajudar os jovens a lidar com os determinantes de saúde permitindo 

o desenvolvimento de competências cognitivas, sociais e emocionais necessárias para promo-

ver a saúde. 

Atendendo ao exposto, desenvolvemos, com base na metodologia de Planeamento em 

Saúde o projeto de intervenção comunitária “Conhecer para Intervir - A Saúde dos Adolescen-

tes no Ensino Secundário”, para responder ao diagnóstico de situação de saúde efetuado, que 

permitiu identificar a necessidade de conhecer quais os comportamentos de risco e de saúde, 

neste grupo, e quais os seus problemas e necessidades. O projeto foi desenvolvido numa es-
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cola secundária do concelho onde decorreu o estágio, tendo como população alvo os adoles-

centes que frequentavam o ensino secundário, tendo sido selecionada a amostra dos alunos 

do 10º ano com o objetivo de promover comportamentos saudáveis nesta população. 

A promoção da saúde ancorada ao Modelo de Promoção da Saúde de Nola Pender e o 

estabelecimento de parcerias com a equipa de saúde escolar e escola secundária foram as 

principais estratégias utilizadas para a concretização do projeto. 

Para responder ao primeiro objetivo específico, elaboramos um estudo, exploratório, des-

critivo e transversal com base no “Questionário de comportamentos de risco”, aos alunos que 

frequentavam o 10º ano. A amostra dos alunos inquiridos participantes no estudo foi consti-

tuída por 232 indivíduos, ou seja, de 74.8% da população de 310 alunos que frequentavam o 

10º ano de escolaridade. A técnica de amostragem utilizada foi por conveniência, selecionando 

todos os adolescentes que tinham critérios de participação no estudo. Entendeu-se como cri-

térios, a livre e esclarecida participação e serem portadores do termo de consentimento infor-

mado devidamente assinado e entregue em tempo útil. 

 Na análise e interpretação dos resultados dos questionários aplicados, de uma forma glo-

bal, este estudo veio corroborar a existência de comportamentos de risco, à semelhança do 

verificado em outros estudos nacionais com amostras representativas de adolescentes, em 

fases de escolaridade e idades semelhantes da nossa amostra. No entanto, foram encontrados 

resultados pertinentes e preocupantes no que respeita ao estado de saúde da população ado-

lescente desta cidade algarvia. De uma forma mais específica, evidenciou-se a existência de 

mal-estar psicológico, emoções negativas e desesperança, representados por valores em do-

bro da média portuguesa no estudo HBSC/OMS (2018) relativos a sintomas de tristeza em am-

bos os sexos, raparigas (22%) e rapazes (16%), tendência que também se mantém acima da 

média europeia (rapazes 15%; raparigas 31%). A ideação suicida e/ou intenção em auto ma-

goar-se também estão acima dos dados nacionais com 15.8% dos jovens a manifestaram esta 

intenção. Esta situação poderá ser justificada pelo contexto da atual situação epidemiológica 

pandémica provocada pelo Coronavírus SARS-CoV2 e pela doença COVID-19, que atualmente 

vivemos. No entanto, os dados são preocupantes, dada a sua dimensão. Constatou-se igual-

mente existirem vários comportamentos de risco que exigem uma intervenção integrada por 

parte da equipa de saúde escolar e dos profissionais de educação. 

Este estudo foi uma mais-valia para esta comunidade, pois não existia nenhum estudo 

sobre esta temática, nesta Escola Secundária. No entanto, consideram-se como limitações a 

impossibilidade de generalização dos resultados para outros contextos, anos de escolaridade 
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e ou grupos etários, já que se trata de um estudo transversal com amostragem por conveniên-

cia a apenas um ano de escolaridade, não permitindo apresentar e realçar algumas caracterís-

ticas especificas do cenário escolar em causa. 

No entanto, este cenário revela a necessidade de promover, a curto prazo, a saúde e o 

bem-estar dos adolescentes através de projetos desenvolvidos e implementados na escola. 

Importa relembrar que a adolescência é uma das fases mais saudáveis do ciclo de vida, durante 

a qual são alicerçados conhecimentos, crenças e atitudes subjacentes aos comportamentos, 

pelo que se considera um período de eleição à promoção de comportamentos de saúde. 

Torna-se essencial a intervenção da equipa de saúde escolar no investimento em estratégias 

de educação para a saúde destinada aos adolescentes, incentivando o desenvolvimento de 

iniciativas de capacitação para a adoção de comportamentos saudáveis. Pretende-se que os 

adolescentes adquiram conhecimentos, atitudes e competências preventivas, de forma a es-

tarem empoderados para gerir os fatores de risco inerentes ao desenvolvimento. Torna-se ne-

cessário envolver a participação de toda a comunidade escolar, para tornar a escola num am-

biente promotor de bem-estar e de saúde mental nos adolescentes. 

Desta conjunção entre a identificação de problemáticas/necessidades destes adolescen-

tes e a intervenção da equipa de saúde escolar com o objetivo de promover comportamentos 

saudáveis nos adolescentes do ensino secundário, constituíram-se como atividades deste pro-

jeto a elaboração de um Guia Orientador e de um Projeto de Intervenção em meio escolar para 

ser implementado pela Equipa de Saúde Escolar. 

 O Guia Orientador da intervenção da equipa de saúde escolar, na área da promoção da 

saúde e bem-estar dos alunos que frequentam a Escola Secundária B, tem por base os resulta-

dos obtidos no estudo. Este Guia Orientador pretende dar o enfoque na promoção de fatores 

promotores de comportamentos de risco, através da aquisição de competências e na criação 

de climas de aprendizagem que influenciem positivamente as crianças e os jovens na vincula-

ção à escola, num menor envolvimento em comportamentos problemáticos, bem como no 

desenvolvimento de recursos pessoais positivos que aumentem o sucesso, na escola e na vida. 

O Projeto “SaúdeJovem.Con” de intervenção em meio escolar, com o objetivo de promo-

ver a aquisição de comportamentos saudáveis, propõe-se intervir na população adolescente 

com o intuito de construir forças e recursos que favoreçam o seu desenvolvimento positivo e 

bem-estar, promover competências para gerir os fatores de risco inerentes a esta fase do de-

senvolvimento, bem como prevenir esses mesmos fatores de risco. Pretende-se que com a 
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aquisição e desenvolvimento de competências socioemocionais de comunicação e de resolu-

ção de problemas, estas funcionem como fatores de proteção, permitindo aos jovens envol-

verem-se menos frequentemente em situações de risco, lidando com estas de forma mais efi-

caz e saudável. Contará também com um espaço de atendimento de enfermagem e medicina 

ao adolescente e com intervenção na área da saúde mental, nomeadamente na prevenção dos 

comportamentos suicidários.  Este projeto está a ser implementado e operacionalizado pela 

equipa de saúde escolar no ano letivo 2021/2022 e já se encontra incluído no plano de ação 

da UCC e no plano de ação do programa de educação para a saúde da Escola Secundária B. 

 O projeto teve uma excelente aceitação por parte dos parceiros, pois só com um com-

promisso contínuo, ativo e manifesto de ambas as partes, os projetos se podem tornar parte 

integrante da cultura da escola. Só assim se conseguirá que as escolas desenvolvam todo o seu 

potencial na promoção da saúde da sua comunidade. A relação que foi estabelecida com as 

entidades/parceiros foi uma mais-valia para o sucesso da implementação e operacionalização 

do projeto. 

A referir que o balanço deste percurso foi bastante positivo, pelo desenvolvimento e cres-

cimento pessoal e profissional adquiridos, bem como pela mobilização de competências espe-

cíficas essenciais para o início do caminho da excelência dos cuidados de Enfermagem Comu-

nitária e de Saúde Pública. 
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ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

 
1- Existe um diagnóstico de situação de saúde com identificação de 
necessidades/problemas que necessite de intervenção? 
 

 
2- Qual a área com necessidade de intervenção de enfermagem? 
 

 
3- Que grupo é prioritário de intervenção? 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Etapas/Atividades  
Abril 
2021 

Maio 
2021 

Junho 
2021 

Julho 
2021 

Agosto 
2021 

Setembro 
2021 

Diagnóstico de Situação X X     

Apresentação do projeto á UCC e ao ACeS 
Sotavento 

 X     

Reunião com a Direção do agrupamento 
de escolas para apresentação do Projeto 

 X     

Reunião com diretores de turma  X     

Aplicação dos questionários  X X    

Tratamento e análise dos dados   X X   

Sessão de apresentação dos dados à 
equipa SE 

    X  

Elaboração do Guia orientador    X   

Reunião equipa SE, diretora executiva e 
coordenadora UCC para definir 
prioridades e atividades para o projeto 

    X  

Elaboração do projeto 
“SaúdeJovem.con” 

    X X 

Sessão de apresentação do Guia e 
projeto “saúdeJovem.con” à equipa SE  

     X 

Sessão de apresentação dos resultados 
do estudo e projeto “saúdeJovem.con” à 
direção da escola e diretores de turma do 
11º ano 

     X 

Entrega do Guia e projeto com resultados 
do estudo à equipa de SE  ao ACeS  

     X 

Avaliação       X 
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APÊNDICE 4- POWERPOINT DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO “CONHECER PARA 

INTERVIR- A SAÚDE DOS ADOLESCENTES NO ENSINO SECUNDÁRIO” 
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APÊNDICE 5- POWERPOINT DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO 

COMPORTAMENTOS DE RISCO E DE SAÚDE DOS ADOLESCENTES NO ENSINO SE-

CUNDÁRIO 
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