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Introdução

Literacia em saúde, entendida como a
capacidade de compreender e usar a
informação no domínio da saúde, tem ao
longo da última década sido perspetivada
como
dimensão
fundamental
dos
programas de promoção da saúde na
escola.

Objetivos

Identificar as variáveis sociodemográficas
e contextuais ao estilo de vida que
interferem na literacia em saúde dos
alunos do ensino básico e do ensino
secundário nos domínios da alimentação,
consumos nocivos.

Metodologia

Estudo quantitativo, transversal, descritivo
e analítico, envolvendo uma amostra de
308 adolescentes, maioritariamente do
sexo feminino com média idade de 15,42
anos. Estão em maior representatividade
os que frequentam o 9.º ano de
escolaridade. O instrumento utilizado foi o
Questionário YourPEL constituído por
quatro secções: Alimentação, Tabaco,
Álcool e Sexualidade e por questões de
caracterização sociodemográfica.
Variáveis Sociodemográficas
 Género
 Idade
 Ano de escolaridade
 Escola
Variáveis contextuais ao estilo de vida
 Consumo de bebidas alcoólicas
 Consumo tabágico
 Iniciação da vida sexual
 Número de refeições diárias
 Consumo de alimentos fast food
 Consumo de sopa semanal
 Porções de fruta diárias
 Consumo diário de legumes
 Número de vezes que come
no refeitório da escola

Literacia em Saúde
 Alimentação
 Consumos nocivos
 Sexualidade

Variáveis contextuais às
redes sociais
 Frequência de acesso às
..redes sociais
 Gostar de receber informações
..sobre alimentação, consumos
..nocivos (tabaco e álcool) e
..sexualidade nas redes sociais
 Frequência de acesso a
..aplicações de comunicação
 Gostar de receber informações
..sobre alimentação, consumos
..nocivos (tabaco e álcool) e
..sexualidade em aplicações
..de comunicação
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Resultados

A grande maioria dos adolescentes já
bebeu alguma vez bebidas alcoólicas
(74.0%); 41.6% já fumaram; Prevalecem os
adolescentes que fazem entre 4-5
refeições diárias, o que corresponde a uma
média de 4.46±1.06 refeições diárias; 87.5%
consomem fast food (pizzas, hamburgers,
cachorros); 72.0% comem sopa 3 ou mais
vezes por semana, 60.7% comem 1 a 2
porções de fruta por dia, 77.7% comem
legumes 1 a 2 vezes por dia e 83.3% comem
3 ou mais vezes por semana no refeitório
da escola.
O género, a idade, a escola, o ano de
escolaridade, o consumo de bebidas
alcoólicas, consumo tabágico interferiram
significativa
e
estatisticamente
na
literacia em saúde.
Género
Variáveis

Rapazes
Raparigas
Nº
%
Nº
%
(153) (49.7) (155) (50.3)

Total

Nº
(308)

%
(100.0)

Residuais
1

2

x2

p

Consumo de bebidas alcoólicas
Sim
115
75.2
115
Não
38
24.8
38

75.2
24.8

228
80

74.0
26.0

.5
-.5

-.5
.5

0.205

0.651

Consumo tabágico
Sim
65
42.5
Não
88
57.5

42.5
57.5

128
180

41.6
58.4

.3
-.3

-.3
.3

0.107

0.743

65
88

Conclusão

A promoção da saúde nas escolas implica
a conceção de novas intervenções junto
do público jovem, no sentido de os
capacitar
para
tomarem
decisões
fundamentadas no seu dia‐a‐dia e
alcançarem o seu pleno potencial de
saúde. Os resultados apontam para a
necessidade
das
intervenções
considerarem as diferenças de género, a
idade e ano de escolaridade neste
planeamento.
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