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RESUMO 

A literacia para a saúde (LS) traduz-se na capacidade de tomada de decisões em saúde 

fundamentadas e na capacidade para procurar informação relevante, assumindo assim a 

responsabilidade relacionada com o estado de saúde do próprio indivíduo. Considerando estas 

competências, a LS constitui-se como um conceito chave na promoção da saúde e na prevenção 

e gestão da doença. 

Objetivos: Analisar a relação entre o nível de literacia para a saúde e as características 

sociodemográficas, IMC, perceção do estado de saúde, utilização dos serviços de saúde e 

participação nos PSE.  

Metodologia: Estudo epidemiológico observacional, descritivo-correlacional, transversal e de 

abordagem quantitativa, com uma amostra de 351 estudantes do ensino superior. Utilizou-se 

como instrumento de colheita de dados um questionário, que incluiu o HLS- EU-PT, preenchido 

pelos estudantes por via online. A análise estatista foi efetuada utilizando o programa SPSS, 

versão 25.0, com recurso à estatística descritiva e inferencial. 

Resultados: A maioria dos estudantes era do sexo feminino (69.5%), pertencia ao grupo etário 

dos 18 aos 23 anos (72,4%), com idades compreendidas entre os 18 e os 54 anos, a média da 

idade foi de 23,54±7,43 anos, frequentava a licenciatura (65,05%), não sendo detentor de grau 

académico (70,1%), enquadrava-se na categoria de IMC - peso normal (70,9%), e reportou 

rendimento mensal per capita do agregado familiar entre os 1000-1999 euros (37,3%). O maior 

grupo dos pais possuía como habilitações literárias o 1.ºciclo (24,2%) e das mães o 2º ciclo 

(22,2%). A maioria dos estudantes (61%) afirmou nunca ter participado em PSE, e dos que 

responderam afirmativamente (39,0%), a grande maioria (89.8%) considerou-os relevantes para 

a LS. A maioria dos estudantes (66,4%) possuía um nível de LS Global limitada 

(inadequada/problemática). A proporção das categorias da LS Global difere significativamente 

entre os dois sexos e entre os estudantes com diferentes níveis de rendimento, sendo que os 

estudantes do sexo masculino se enquadram maioritariamente na categoria L. Excelente e os 

estudantes com rendimentos entre os 250-499 euros na categoria L. Problemática. Apresentam 

ILS superior, os estudantes com IMC de baixo peso, assim como os que percecionavam melhor 

estado de saúde, ausência de limitações em saúde e ainda os que referem participação nos PSE. 

Os estudantes com piores perceção do estado de saúde enquadraram-se mais na categoria L. 

Inadequada e os que reportaram não ter limitações de saúde na categoria L. Excelente. Os 



x 

estudantes que recorreram com maior frequência a outros profissionais de saúde enquadram-se 

mais na categoria L. Excelente.  

Conclusões: A LS Global dos estudantes do ensino superior desta amostra é predominantemente 

limitada, apresentando resultados simulares aos obtidos por outras investigações. Os fatores que 

se constataram estarem relacionados com o ILS Global foram o IMC, perceção do estado de 

saúde, limitações do estado de saúde e participação em PSE. Os fatores relacionados com as 

categorias da LS Global foram o sexo, rendimentos, perceção do estado de saúde, limitações do 

estado de saúde e frequência de consulta a profissionais de saúde. Perante os níveis de LS 

limitados identificados, confirma-se a necessidade de investimento na educação para a saúde, 

capacitando o indivíduo para a gestão da sua saúde, a nível individual e coletivo. A intervenção 

do EEEC, cujas competências convergem com os pressupostos referidos, pode ter implicações 

favoráveis no incremento da LS. 

Palavras-chave: Literacia para a Saúde; Estudantes; Ensino Superior; Promoção da Saúde.
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ABSTRACT 

Health literacy (HL) translates into informed decision-making in health and the ability to seek 

relevant information, thus taking responsibility for the individual's health status. considering 

these competences, health literacy is a key concept in health promotion and disease prevention 

and management. 

Objectives: Analyze the relationship between the level of health literacy and sociodemographic 

characteristics, BMI, perception of health status and use of health services.  

Methods: Observational, descriptive-correlational, cross-sectional, quantitative-based 

epidemiological study with a sample of 351 students from higher education. A validated 

questionnaire was used as a data collection instrument, which included the HLS-EU-PT, 

completed online by students. Statistical analysis was performed using the SPSS program, 

version 25.0, using descriptive and inferential statistics. 

Results: The majority of the students were female (69.5%); they belonged to the 18-23 age 

group (72.4%), aged 18-54 years, the mean age was 23, 54 ± 7.43 years, attended the degree 

(65.05%), and did not hold any academic degree (70.1%), was in the category of BMI - normal 

weight (70.9%), and reported a household monthly income between 1000-1999 euros (37.3%). 

The largest group of parents had the first cycle (24.2%) and the second (22.2%) of the mothers. 

Most of the students (61%) said they had never participated in PSE. Of those who answered 

affirmatively (39.0%), the clear majority (89.8%) considered them relevant to SL. Most 

students (66.4%) had a limited overall HL level (inadequate / problematic). The proportion of 

HL Global categories differs significantly between both sexes and between students with 

different levels of income, with male students falling in the Excellent L. category, and students 

with incomes between 250-499 euros in Problematic L.  Higher HL scores present students with 

low-weight BMI, as well as those who perceived better health status and absence of health 

limitations and students who report participation in the school health programs. The students 

with worse perception of health status were more in the category L. Inadequate and those who 

reported not having limitations in the category L. Excellent. Students who have used other 

health professionals more frequently fall into the Excellent L. category.  

Conclusions: The HL Global of higher education students in this sample is predominantly 

limited, presenting similar results to those obtained by other investigations. The factors that 
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were found to be related to HL Global were BMI, general health status, health limitations and 

participation in school health programs. The factors related to the HL Global categories were 

Sex, income of the household, perceived state of health, limitations of the state of health and 

frequency of consultation with other health professionals. Given the limited HL levels identified 

in this research, there is a need for health policies, and for health entities and health 

professionals themselves, to invest in health education in this community in the various 

dimensions, enabling the individual to manage individual and collective health. The 

intervention of the specialist nurse practitioner in community nursing, whose competences 

converge with the assumptions, can have favorable implications for increasing HL. 

Keywords: Health Literacy; Students; Higher Education; Health Promotion. 
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1. INTRODUÇÃO

A promoção da literacia para a saúde (LS) dos cidadãos tem sido, nas últimas décadas, 

identificada como o caminho para a melhoria dos cuidados de saúde e assumida como uma 

preocupação na definição de políticas de saúde (DGS, 2012).  

A LS condiciona a forma como individuo é capaz de tomar decisões acertadas sobre saúde, 

afetando, por isso, a qualidade de vida e podendo também ter implicações nas despesas de saúde 

e nos custos e formas de organização dos sistemas de saúde nacionais. De uma forma geral, a 

LS remete para os conhecimentos e as competências dos indivíduos necessários para acederem, 

compreenderem, avaliarem e utilizarem informação sobre saúde, que lhes permita tomar 

decisões sobre cuidados de saúde, prevenção da doença e modos de promoção de uma vida 

saudável (Espanha, Ávila, & Mendes, 2016).  

LS inadequada é representativa de múltiplas implicações no que se refere à procura, receção e 

continuidade dos cuidados de saúde. Baixos níveis de LS têm sido considerados como fatores 

de risco para diversas patologias como a diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares ou 

cancro, pela reduzida utilização dos serviços de saúde de prevenção e de rastreio, o que traduz 

consequências individuais e coletivas, pois estes custos são imputados a toda a sociedade (DGS, 

2017). 

Os baixos níveis de LS observados em Portugal, contribuíram para que o Governo Português, 

em 2016, no seu programa para a saúde, estabelecesse como prioridade a promoção da saúde 

através de uma nova ambição para a saúde pública, com a criação do Programa Nacional para 

a Saúde, Literacia e Autocuidados. A promoção da LS é assim considerada como uma 

prioridade para o SNS, que visa reforçar o papel do cidadão no sistema de saúde, possibilitando 

que o indivíduo seja capaz de ser gestor ativo na sua condição de saúde e da comunidade onde 

se insere, mantendo-se informado e com a possibilidade de interagir eficazmente com os 

profissionais de saúde (DGS, 2017; ERS, 2017). 

Em comparação com a maioria dos determinantes sociodemográficos e económicos da saúde, 

a LS é aquela que mais facilmente pode ser modificada, pois, tal como referem Pelikan, Ganahl, 

and Roethlin (2018), trata-se de uma disposição mental aprendida com potencial para melhorar 

a saúde e bem-estar das pessoas, assegurando maior equidade e qualidade nos cuidados de 

saúde. 
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Compreende-se assim a necessidade de desenvolver e implementar estratégias e instrumentos 

que promovam a LS, a gestão da saúde e da doença, assim como uma informação mais efetiva 

sobre os serviços de saúde, facilitando o percurso dos cidadãos no SNS (APDH, 2017). 

Tendo em conta a universalidade do conceito e dos seus benefícios para diversas atividades 

diárias, a responsabilidade pela formação em literacia para a saúde envolve os sistemas 

educativos, de saúde, social e cultural (M. Monteiro, 2009; Sorensen et al., 2012). O Programa 

Nacional de Saúde Escolar (PNSE), seguindo os objetivos e estratégias do Plano Nacional de 

Saúde (PNS) - Revisão e extensão 2020, visa a obtenção de maiores ganhos em saúde, tendo 

como objetivos a promoção de estilos de vida saudáveis e a melhoria do nível de literacia para 

a saúde da comunidade educativa (DGS, 2015). Para tal, é necessário apostar na efetiva 

capacitação dos cidadãos do SNS e das organizações de saúde assim como dos profissionais 

que a formam (APDH, 2017). 

Partindo do que foi atrás mencionado, depreende-se a importância de medir e monitorizar a 

literacia para a saúde, pois conforma um instrumento pertinente no âmbito da promoção da 

saúde (WHO, 2014) nas várias fases do ciclo vital. Uma das fases da vida que se caracteriza 

pela existência de inúmeros desafios e transições é a fase final da adolescência e passagem para 

a vida adulta, altura em que os indivíduos que prosseguem com a vida académica se encontram 

a estudar ao nível do Ensino Superior. O ingresso no ensino superior pode ser considerado uma 

fase de transição, onde se enfrentam novos desafios que constituem oportunidades de promoção 

da saúde (Reis & Matos, 2017).  

É neste âmbito de preocupação que emerge este nosso estudo: Qual a relação entre o nível de 

literacia para a saúde e as características sociodemográficas, IMC, perceção do estado de saúde, 

utilização dos serviços de saúde e participação nos programas de saúde escolar (PSE), de 

estudantes do ensino superior, de uma escola superior da região norte do país, no ano letivo de 

2018/2019? 

Este estudo insere-se no âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária, tendo-se 

considerado pertinente o desenvolvimento da presente dissertação de natureza aplicada com 

esta temática, cujo objetivo geral é analisar a relação entre o nível de literacia para a saúde e as 

características sociodemográficas, IMC, perceção do estado de saúde, utilização dos serviços 

de saúde e participação nos PSE, em estudantes do ensino superior de uma escola superior da 

região norte do país. 
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Para atingir tal desiderato delineamos os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer o perfil dos estudantes do ensino superior da nossa amostra de estudantes

do ensino superior;

 Avaliar o nível de literacia para a saúde dos estudantes da amostra de estudantes do

ensino superior;

 Analisar a relação entre as variáveis sociodemográficas (idade, sexo, grau académico,

ciclo de estudos, habilitações literárias do pai/mãe, nível de rendimento) e o nível de literacia

para a saúde da amostra de estudantes do ensino superior;

 Analisar a relação entre o IMC e o nível de literacia para a saúde da amostra de

estudantes do ensino superior;

 Analisar a relação entre a perceção de estado de saúde e a utilização dos serviços de

saúde e o nível de literacia para a saúde da amostra de estudantes do ensino superior;

 Analisar a relação entre o contacto com programas de saúde escolar e o nível de

literacia para a saúde da amostra de estudantes do ensino superior.

Embora numa primeira análise, os estudantes do ensino superior possam parecer um grupo alvo 

pouco relevante, por serem, na sua maioria, jovens adultos, tendencialmente com bom estado 

geral de saúde, é também o grupo etário, que os sistemas de saúde devem monitorizar, fomentar 

comportamentos saudáveis, suprimindo os riscos de saúde de doenças baseadas nos 

comportamentos. É neste contexto, enquanto grupo altamente vulnerável à influência da 

sociedade atual, no que diz respeito à adoção de estilos de vida, que os estabelecimentos de 

ensino superior se podem considerar um local estratégico para identificar e investigar os fatores 

que poderão ter relação de dependência com os níveis de LS, e que podem servir de base à 

reforma e orientação das políticas públicas e sociais em saúde pública (Vozikis, Drivas, & 

Milioris, 2014). 

A Enfermagem Comunitária, para além de contribuir para melhorar o acesso das populações 

aos cuidados de saúde, caracteriza-se também por ser uma enfermagem da saúde das 

comunidades, capaz de alicerçar a sua intervenção na prática baseada na melhor e mais recente 

evidência, sendo a investigação o método para alcançar este o propósito. Assim, revela-se 

preponderante a produção e utilização dos conhecimentos sobre LS, particularmente no que se 

refere ao diagnóstico dos níveis de LS, ao permitirem orientar a estratégia e intervenções a 

desenvolver (Pedro, Amaral, & Escoval, 2016). Ao diagnosticar, antes de intervir, identificando 

as áreas da LS mais comprometidas, é possível alinhar e direcionar as ações de acordo com 
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necessidades identificadas, visando o empoderamento e a tomada de decisão fundamentada e 

assertiva. 

Em Portugal, os estudos no âmbito da LS são limitados, particularmente no que se refere a 

populações mais jovens, embora já existam alguns trabalhos académicos que investigam a LS 

em alunos do 2º e 3º ciclo e ensino secundário. Salienta-se a ausência de estudos relativos à LS 

direcionados a estudantes do ensino superior, a nível nacional, fortalecendo a pertinência e 

inovação do mesmo. 

A presente dissertação, após uma introdução, encontra-se sistematizada em cinco capítulos. O 

primeiro capítulo remete ao enquadramento teórico da temática em estudo, no qual abordamos 

a evolução do conceito da LS, a sua relação com a educação para a saúde, promoção da saúde 

e capacitação dos cidadãos, assim como o estado da arte relativo aos fatores relacionados com 

a LS, e, por último, o papel do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária na 

promoção da LS. O segundo capítulo centra-se na metodologia utilizada, nomeadamente o tipo 

de estudo, população e amostra, objetivos, questões, hipóteses e variáveis, instrumentos de 

recolha de dados, procedimento de recolha de dados, considerações éticas e tratamento e análise 

de dados. O terceiro capítulo diz respeito à apresentação de resultados do estudo, encontrando-

se organizado em 5 subcapítulos: i) Caracterização sociodemográfica e IMC da amostra; ii) 

Perceção do estado de saúde; iii) Utilização dos serviços de saúde; iv) Participação em 

programas de saúde escolar e v) Literacia para a saúde. O quarto capítulo procede à discussão 

dos resultados patentes no capítulo anterior, sequencialmente, de acordo com a estrutura da 

apresentação. Por último emergem as conclusões desta investigação, enfatizando os principais 

resultados, limitações encontradas ao longo do estudo, que podem servir de orientação para 

investigações futuras e implicações na prática profissional. O documento finaliza com a 

apresentação das referências bibliográficas, apêndices e anexo. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO

2.1 Literacia para a saúde 

A LS, segundo Saboga-Nunes (2014) pode ser definida como “a conscientização da pessoa 

aprendente e atuante no desenvolvimento das suas capacidades de compreensão, gestão e 

investimento, favoráveis à promoção da saúde” (p.95). 

Esta entidade tem gradualmente adquirido um papel importante na sociedade devido à crescente 

responsabilidade individual na tomada de decisões em matéria de saúde (Sorensen et al., 2012). 

O acesso à informação, as competências pessoais relacionadas com a compreensão e avaliação 

da informação e a aplicação destes conhecimentos conformam a base da literacia em saúde 

(Saboga-Nunes & Sorensen, 2013). 

2.1.1 Evolução do conceito 

O conceito de literacia na área da saúde surge com o artigo ”Health education as social policy” 

de Simonds (1974) ressalvando a necessidade da inclusão de conceitos de saúde no currículo 

escolar. 

Porém, as primeiras definições de Literacia em Saúde só começaram a surgir na década de 90. 

Em 1995, Nurss, Parker, Williams, e  Baker (1995) , afirmavam que LS traduzia a capacidade 

de utilizar competências em assuntos relacionados com a saúde, como interpretar receitas 

médicas, rótulos de medicamentos e orientações médicas.  

Destaca-se a definição de Literacia em Saúde desenvolvida por Don Nutbeam, três anos mais 

tarde, em 1998, divulgada no glossário da Promoção da Saúde da Organização Mundial de 

Saúde (OMS): 

The cognitive and social skills which determine the motivation and ability of individuals to 

gain access to, understand and use information in ways which promote and maintain good 

health. Health Literacy means more than being able to read pamphlets and successfully 

make appointments. By improving people's access to health information and their capacity 
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to use it effectively, health literacy is critical to empowerment1(Nutbeam, 1998, 2000). 

A Literacia em Saúde e o empowerment são conceitos distintos, mas, os impactos de ambos 

estão profundamente interligados (Schulz & Nakamoto, 2013). Estes autores chamam a atenção 

para o facto de que altos níveis de Literacia em Saúde não implicarem, necessariamente, altos 

níveis de empowerment, e vice-versa. 

Por outro lado, as diferenças entre ambos podem ter consequências deletérias, ou seja, altos 

níveis de Literacia em Saúde, sem o correspondente grau de empowerment, podem gerar uma 

elevada dependência do utente em relação aos profissionais de saúde. De igual forma, um alto 

grau de empowerment, sem um nível correspondente de Literacia em Saúde, pode traduzir-se 

num elevado risco de escolhas nocivas para a saúde (Schulz & Nakamoto, 2013). 

Kickbusch (2001), em consonância com o que foi atrás referido, menciona que uma das razões 

apontadas para os resultados menos favoráveis em relação às políticas dirigidas ao incremento 

da Literacia em Saúde passam pelo facto destas não se focalizarem no empowerment, mas, no 

simples cumprimento das normas instituídas. 

Literacia é, no entanto, um conceito distinto de alfabetização, que estabelece a posição de cada 

indivíduo num processo contínuo de competências que engloba as exigências sociais, 

profissionais e pessoais com que cada um se confronta no seu dia-a-dia. A literacia pode ser 

definida como a capacidade de processamento da informação escrita, compreender e 

desenvolver juízo crítico na vida quotidiana (Benavente, Rosa, Costa, & Ávila, 1995).  

Ao longo dos anos, as definições de Literacia em Saúde foram-se aprimorando, procurando 

englobar os elementos de responsabilização pessoal e motivação para ação, destacando a 

promoção da saúde e os esforços da educação para a saúde (Speros, 2005).  

Atualmente, a Literacia em Saúde tem sido definida como a capacidade para lidar com 

informação sobre saúde, concretamente, o conhecimento das pessoas, acesso, compreensão, 

interpretação, avaliação, aplicação e utilização, promovendo no indivíduo a gestão pessoal do 

                                                      

1 As competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade de os indivíduos acederem, compreenderem e utilizarem 

informações que lhes permitam promover e manter uma boa saúde. A Literacia em Saúde significa mais do que ser capaz de ler panfletos e 

marcar consultas com sucesso. Ao melhorar o acesso das pessoas às informações de saúde e a sua capacidade de as usar efetivamente, a literacia 

em saúde é crítica para o empowerment. 
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seu estado de saúde, para que este seja capaz de tomar decisões em matéria de cuidados de 

saúde, prevenção da doença e promoção da saúde, no seu quotidiano, a fim de manter ou 

melhorar a sua qualidade de vida, em diversas situações, ao longo do ciclo vital (Costa, Saboga-

Nunes, & Costa, 2016; Espanha et al., 2016). 

Procurando uma análise distinta e incidindo no agregador dos dois vocábulos - Literacia e 

Saúde, Saboga-Nunes (2014) apresentou duas perspetivas diferenciadas entre Literacia em 

Saúde e Literacia da Saúde. Para o referido autor, a Literacia em Saúde remete para algo que é 

externo (locus externo ao indivíduo), ou seja, subentende que a saúde se constrói fora do 

indivíduo, por exemplo através de um programa de educação, e pode ou não ser apropriada por 

este, implicando uma supervisão (mais ou menos determinista) sobre os níveis da aquisição de 

literacia em saúde de cada cidadão.  

Em contraste, a Literacia da Saúde remete para a internalidade da saúde assumindo-a como uma 

componente intrínseca ao indivíduo (locus interno ao indivíduo), com cariz dinâmico, ao qual 

subjaz a sua emancipação perante os determinantes sociais e económicos, fortalecendo a 

capacidade crítica do indivíduo no que respeita à promoção da sua saúde (Saboga-Nunes, 2014). 

O autor considera que as duas perspetivas expostas são complementares e não mutuamente 

exclusivas. Assim, propõe um novo elemento agregador dos dois conceitos – literacia para a 

saúde, que se define como a conscientização da pessoa aprendente e atuante no 

desenvolvimento das suas capacidades de compreensão, gestão e investimento, favoráveis à 

promoção da saúde (Saboga-Nunes, 2014).  

Compreende-se assim que a LS é um conceito mais abrangente do que adquirir informações em 

saúde, na medida em que implica a aquisição não apenas de informações mas também de 

competências, conseguindo aplicar com sucesso à sua própria realidade (Antunes & Lopes, 

2018). 

Modelo Estruturante de LS 

O modelo estruturante de LS proposto por Saboga-Nunes (2014) evidencia que a mesma é 

formatada a partir de determinantes sociais e ambientais que podem ser caracterizadas em 

determinantes de contexto e pessoais, e é precisamente nestes últimos que se encontra o sentido 

de coerência (Antonovsky, 1996), na medida em que o seu impacto se repercute na saúde dos 

indivíduos. A caracterização das capacidades pessoais de compreensão, gestão e investimento 

em estilos de vida promotores de saúde, enquanto elementos fundamentais que acompanham o 
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individuo ao longo do ciclo de vida, adoção de estilos de vida promotores de saúde, contribuem 

para a definição do conceito de LS. 

No centro do modelo representado na Figura 1 está presente uma síntese das características 

pessoais importantes: o acesso do individuo à informação sobre saúde, posteriormente, essa 

mesma informação é interpretada segundo as capacidades de compreensão de cada individuo, 

criando assim uma influência na avaliação que pode ter impacto nas decisões a tomar. A 

avaliação referida é resultante da capacidade de gestão e aplicação do conhecimento adquirido 

sobre saúde, que, por sua vez, é aplicado à vida diária de cada individuo, sendo esta aplicação 

guiada pela capacidade de investimento que é desenvolvida na construção das opções de vida 

favoráveis à promoção da sua saúde (Saboga-Nunes  et al., 2014) 

 

Figura 1. Modelo estruturante para a concepção e operacionalização da literacia para a saúde. Fonte: 
Saboga-Nunes (2014). 

Os fatores que relacionam a saúde e a LS desencadeiam as três dimensões constituintes: 

cuidados de saúde, a prevenção da doença e promoção de saúde, que permitem avaliar os níveis 

de LS. Da análise das referidas dimensões surgem os indicadores sobre a utilização dos serviços 

de saúde e os seus custos inerentes, os comportamentos em saúde que influenciam os resultados 

em saúde, a participação resultante da conscientização e empowerment da população. Salienta-

se que estes indicadores procuram explicar a equidade promotora da sustentabilidade social. Os 

quatro fatores centrais da LS definem as ações ou decisões a tomar no âmbito da saúde, 
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inerentemente conectados à auto perceção da doença e ao estado de saúde (Saboga-Nunes, 

2014; Saboga-Nunes et al, 2014). 

2.1.2 Níveis de literacia para a saúde 

Nutbeam (2000) foi um dos principais críticos e impulsionadores da LS, considerando-a como 

o resultado de dois componentes fundamentais: as tarefas (tasks) e as competências (skills). O

que significa que a literacia baseada nas tarefas diz respeito ao modo como cada indivíduo

consegue realizar determinadas tarefas como ler ou escrever frases simples, enquanto a literacia

baseada em competências refere-se ao nível de conhecimentos e competências que o indivíduo

possui para realizar as tarefas (Nutbeam, 2000, 2008, 2009; Pedro et al., 2016). O mesmo autor

associou o conceito de LS à noção de empowerment e de outcomes na educação para a saúde,

tendo classificado a Literacia num sentido de crescente autonomia através de três níveis:

 Literacia funcional (básica): caracteriza-se por competências suficientes para ler e

escrever, permitindo ao indivíduo funcionar efetivamente nas atividades do seu quotidiano;

 Literacia interativa (comunicativa): composta por competências cognitivas e mais

avançadas, as quais podem ser utilizadas em conjunto com as competências sociais para obter

e interpretar a informação através de diversas fontes de comunicação;

 Literacia crítica: constituída por competências cognitivas mais avançadas que, em

conjunto com as competências sociais possibilitam a análise crítica da informação adquirida,

essencial para uma tomada de decisão responsável sobre os diversos eventos do quotidiano

(Nutbeam, 2000, 2008).

A capacidade de pensamento crítico assertivo dos indivíduos revela-se, assim, fundamental, 

principalmente numa altura em que o fácil acesso à informação através das tecnologias de 

informação, impulsionadas pela internet, são uma ferramenta chave na tomada de decisões 

promovendo no indivíduo a oportunidade da gestão da sua saúde (Austin, Pinkleton, Austin, & 

Van de Vord, 2012). Sendo a internet uma das fontes de informação privilegiadas, 

principalmente para jovens adultos, embora nem sempre confiável, revela-se essencial a 

existência de adequada LS que possibilite a correta interpretação e consequente tomada de 

decisão (Martins, 2017). 

O papel do individuo, neste percurso de literacia, progride de uma atitude passiva na literacia 

básica/funcional, ativa, na literacia interativa, a proactiva, na literacia critica (Loureiro et al., 
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2012). Para cada um dos níveis indicados são definidos conteúdos, benefícios individuais e 

comunitários e exemplos de atividades educativas, conforme se pode verificar na figura 2. 

Nível de 
literacia para a 
saúde e objetivo 

educativo 

Conteúdo 

Resultados 
Exemplos de 

atividades 
educativas 

Benefícios 
individuais 

Benefícios socias 
da comunidade 

Literacia 
funcional em 

saúde: 
Comunicação da 

informação 

Transmissão de 
informações factuais 
sobre riscos para a 
saúde e utilização de 
serviços de saúde. 

Melhor 
conhecimento de 
riscos e serviços 
de saúde, 
cumprimento de 
ações prescritas 

Aumento da 
participação em 
programas de 
saúde 
populacional 
(imunização de 
rastreio) 

Transmitir 
informações através 
de canais existentes, 
contato interpessoal 
oportunista e meios 
de comunicação 
disponíveis. 

Literacia 
interativa em 

saúde: 
Desenvolvimento

de habilidades 
pessoais 

Como acima e 
oportunidades para 
desenvolver 
habilidades em um 
ambiente de apoio 

Maior capacidade 
de agir de forma 
independente e 
com 
conhecimento, 
maior motivação 
e autoconfiança 

Maior capacidade 
de influenciar as 
normas sociais, 
interagir com 
grupos sociais 

Adaptar a comunicação 
de saúde a 
necessidades 
específicas; facilitação 
a grupos de autoajuda e 
de apoio social da 
comunidade; combinar 
diferentes canais de 
comunicação 

Literacia crítica 
em saúde: 

Capacitação 
pessoal e 

comunitária 

Como acima e 
fornecer 
informações sobre 
determinantes 
sociais e económicos 
da saúde, e 
oportunidades para 
alcançar políticas e / 
ou mudanças 
organizacionais 

Melhoria da 
resistência 
individual à 
adversidades 
sociais e 
económicas 

Maior capacidade 
de atuação sobre 
os determinantes 
sociais e 
económicos da 
saúde, melhoria 
do empowerment 
da comunidade 

Prestação de assessoria 
técnica para apoiar 
ações comunitárias, 
comunicação de 
advocacia para líderes 
comunitários e 
políticos; facilitar o 
desenvolvimento da 
comunidade 

Figura 2. Níveis de LS; Fonte: Nutbeam (2000, p. 266) 

A influência da LS sobre os resultados (outcomes) em saúde relacionam-se com a influência 

sobre três fatores: 1) competências, autoeficácia e barreiras percebidas; 2) conhecimentos, 

crenças, participação nas tomadas de decisão, interações entre utente e profissional de saúde; e 

3) motivação, autoeficácia, capacidade de resolução de problemas, conhecimentos e habilidades 

capazes de influenciar o autocuidado (Paasche-Orlow & Wolf, 2007). 

No caso particular da autogestão das doenças, a LS é primordial porque confere o empowerment 
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necessário para que o indivíduo, no seu quotidiano, consiga compreender e avaliar a informação 

em saúde, planeie e altere estilos de vida, tomando decisões e avaliando continuamente os 

cuidados que necessita (OE, 2014), o que, invariavelmente, exerce uma influência no seu estado 

de saúde. 

Sorensen et al. (2012) efetuaram uma revisão de literatura e propuseram um modelo que aborda 

os antecedentes e as consequências da LS. Como antecedentes, os autores destacam os dados 

demográficos, os fatores psicossociais e cultuais, a literacia geral (competências metacognitivas 

associadas à leitura, compreensão e numérica), as experiências prévias com situações de doença 

e com o sistema de saúde.   

A qualidade da comunicação do profissional de saúde, a perceção de controlo e de 

responsabilidade sobre a saúde do individuo, a capacidade de ultrapassar obstáculos e de obter 

apoio, assim como conseguir participar na gestão de efeitos secundários, são aspetos 

contextuais que, também, exercem influência na LS (McKenna, Sixsmith, & Barry, 2017). 

No que concerne às consequências, como já mencionado, uma adequada LS traduz-se em 

menores custos de saúde, num aumento dos conhecimentos sobre a saúde, menores índices de 

hospitalização, num uso menos frequente dos serviços de saúde e relaciona-se com a melhoria 

do estado de saúde (Sorensen et al., 2012).  

2.1.3 Instrumentos de avaliação da literacia para a saúde 

Perante a inequívoca importância da LS torna-se necessário refletir sobre os instrumentos de 

avaliação da LS. Seligman et al. (2005) alertaram para as dificuldades que os profissionais de 

saúde têm no reconhecimento dos níveis de LS dos seus utentes, particularmente no que se 

referem a baixos níveis de LS. Ao serem incapazes de aferir a LS, os profissionais não 

conseguem adequar a sua linguagem quando transmitem informação aos utentes, nem são 

capazes de apreender, de forma exata, quais os problemas de saúde que os utentes têm, na 

medida em que estes podem ter dificuldade de exprimir os sinais e sintomas que apresentam 

(Kountz, 2009). 

Consequentemente, muitos utentes sentem constrangimento em revelarem que não 

compreenderam a informação (Berkman et al., 2004), o que dificulta a comunicação entre 

profissional de saúde e utente (Santos, 2010). Por outro lado, muitos profissionais revelam 

frustração quando verificam que os utentes não compreendem as informações transmitidas 
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(Speros, 2005). 

De acordo com McCormack et al. (2010) existem inúmeros instrumentos disponíveis para 

medir a LS, mas é difícil que um só instrumento consiga efetuar uma avaliação completa de um 

constructo multidimensional como este. Enumeram-se alguns dos instrumentos existentes: 

National Assessments of Adult Literacy (NAAL); Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine 

(REALM); Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA); Health Activities Literacy 

Scale (HALS); Newest Vital Sign (NVS) e o European Health Literacy Survey (HLS-EU) 

(Gonçalves, 2015). 

A Universidade de Maastricht, na Holanda, realizou um projeto intitulado “The European 

Health Literacy Project (HLS-EU)” tendo como objetivo ajudar a adaptar o conceito e medir o 

nível de LS na Europa. O projeto foi realizado pelo HLS-UE Consortium e cumpriu as suas 

obrigações em termos de: 1) Criação de uma Rede Europeia de LS; 2) Desenvolvimento de um 

modelo de instrumento para medir a LS das populações na Europa; 3) Obter dados sobre LS 

em países da Europa, fornecendo indicadores para a monitorização nacional e europeia; 4) Fazer 

uma avaliação comparativa de LS nos países europeus; 5) Criação de órgãos consultivos 

nacionais dos países que participaram da pesquisa e documentação de diferentes estratégias de 

valorização e prioridades nacionais (Gonçalves, 2015). 

O HLS-EU-PT foi desenvolvido e aplicado em Portugal, em 2014, tendo como principais 

objetivos: contribuir para o aumento do conhecimento sobre o nível de LS em Portugal e 

identificar as principais limitações, problemas e obstáculos associados com literacia em saúde 

na sociedade portuguesa, e visar o potencial de ação futura de uma forma que melhore a 

realidade atual (Espanha & Ávila, 2016).  

O modelo conceptual distingue três domínios de LS: cuidados de saúde (CS-literacia para a 

saúde), prevenção de doenças (PD-literacia para a saúde) e promoção da saúde (PS-literacia 

para a saúde); e quatro modos de lidar com informações: acesso/obter, entender, 

apreciar/julgar/avaliar e aplicar/usar. Combinando os três domínios e os quatro modos surge 

uma matriz com 12 células, sendo que cada célula pode ser interpretada como uma teoria 

baseada nas subdimensões da Literacia em Saúde. As 12 subdimensões teóricas foram 

consideradas como sendo de igual relevância para a medição geral da LS, sendo cada uma 
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avaliada por 3 a 5 itens, resultando num instrumento com 47 itens (Gonçalves, 2015). 

No que concerne aos resultados, e estabelecendo uma comparação entre os resultados obtidos 

pelo HLS-EU, no caso do Índice Geral de LS, Portugal apresenta 10,9% dos inquiridos com um 

nível inadequado de LS e cerca de 38,1% com um nível problemático, conforme se pode 

verificar na figura 3. Aliás, Portugal situa-se abaixo da média dos países no estudo europeu 

(Espanha & Ávila, 2016).  

Em relação ao Índice de Literacia na dimensão Prevenção da Doença, 45,5% dos apresentam 

níveis que se situam no inadequado ou problemático. Em comparação com os valores HLS-EU, 

neste domínio, Portugal está abaixo da média europeia (Espanha & Ávila, 2016). 

Quanto ao Índice de Literacia da Promoção da Saúde, 48,9% dos participantes portugueses 

apresentam níveis positivos de LS a esse respeito (excelente ou suficiente), enquanto 51,1% 

apresentam limitações (problemáticas ou suficientes). Neste âmbito, Portugal situa-se 

ligeiramente acima dos valores médios, distanciando-se, ligeiramente, de Espanha e da Áustria, 

onde mais de 55% da população apresentam limitações em termos de LS relacionada com a 

Figura 3. Níveis de LS (índice geral), em Portugal e nos países participantes 
Legenda: NL - Holanda; IE - Irlanda PL - Polónia; EL- Grécia; DE - Alemanha;
PT - Portugal; AT- Áustria; ES - Espanha; BG - Bulgária 

Fonte: ILS-PT, 2014, CIES-IUL/ Fundação Calouste Gulbenkian e HLS-EU 
Consortium (2012). 
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promoção da saúde (Espanha & Ávila, 2016). 

Atendendo aos dados expostos, constata-se que é premente desenvolver ações específicas para 

incrementar a autonomia dos cidadãos, assim como as qualificações e competências dos 

profissionais e decisores nesta matéria, objetivando o incremento dos níveis de LS da população 

(Espanha & Ávila, 2016). 

2.2 Literacia para a saúde, educação para a saúde, promoção da saúde e capacitação dos 

cidadãos 

A LS é considerada uma ferramenta imprescindível para a consecução da promoção da saúde, 

afastando a ênfase nos agentes causais da doença e do seu tratamento (defendidos pelo Modelo 

Biomédico), ao dar primazia à perspetiva salutogénica (Antonovsky, 1996) centrada nas 

pessoas, nos seus contextos, recursos e potencialidades (Santos, Parente, Ribeiro, & Pontes, 

2015). 

Por outro lado, ao assumir que o indivíduo é um agente ativo e detentor do poder e ator principal 

na promoção e melhoria da sua saúde, a LS está em consonância com o conceito de Promoção 

de Saúde plasmado na Carta de Otawa, aprovada em 1986, na I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde. Esse documento assevera que a Promoção da Saúde consiste num processo 

que visa criar no indivíduo as condições para aumentar a sua capacidade de controlar os fatores 

determinantes da saúde (estilos de vida individuais, redes sociais comunitárias e condições 

socioeconómicas, culturais e ambientes gerais) (WHO, 1986). 

O desenvolvimento pessoal e social que possibilita às pessoas exercerem maior controlo sobre 

a sua própria saúde e sobre o ambiente em que convivem, tem apoio na promoção da saúde, 

através do fornecimento de informações, educação para a saúde e melhoria das competências 

para a vida, de forma a aumentar as opções disponíveis de escolhas conducentes à saúde 

(Nutbeam, 2008). 

A educação para a saúde deve passar também por aumentar a consciencialização dos indivíduos 

sobre os determinantes sociais da saúde, orientando ações que promovam a modificação desses 

determinantes e não apenas focada para a alteração dos estilos de vida e melhoria na gestão da 

doença. A LS é, portanto, o resultado dessa educação para a Saúde e da comunicação, e não um 

fator de influência para o resultado (Nutbeam, 2008).  
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A LS distingue-se da educação para a saúde, até porque, tal como refere Manganello (2008), as 

campanhas de educação que visam melhorar o conhecimento sobre a saúde podem não ser 

eficazes, caso não existam níveis de LS que permitam a total compreensão e aplicação das 

informações apreendidas.  

É indispensável compreender as questões relacionadas com a saúde das comunidades, para agir 

preventivamente, assumindo assim a educação para a saúde um papel de destaque na LS. Para 

garantir a maior independência e empoderamento entre os indivíduos e comunidades, torna-se 

necessário identificar e compreender os aspetos políticos da educação, de modo a superar as 

barreiras estruturais para a saúde (Nutbeam, 2000). 

Smith, Tang, e  Nutbeam (2006) reforçaram a necessidade de capacitação da comunidade para 

a tomada de consciência sobre os riscos de saúde, onde a educação e promoção para a saúde, 

como a própria LS, se assumem como aspetos primordiais na aquisição de competências. Neste 

âmbito, a capacitação dos cidadãos permite a adoção de estilos de vida saudáveis, 

desenvolvendo a tomada de decisão fundamentada. É neste contexto que a capacitação se revela 

fundamental, ao promover a autonomia e zelo do individuo para o autocuidado, garantindo 

eficiência e diminuição de custos do sistema de saúde (Almeida, 2013). 

Melhorar os níveis de LS da população objetiva que a educação para a saúde proporcione o 

empowerment dos cidadãos para que atinjam a adequada gestão e promoção a sua própria saúde 

(Almeida, 2013). 

Por outro lado, a promoção da saúde é um processo que possibilita um maior controlo dos 

indivíduos sobre a sua própria saúde, que atua sobre os determinantes de saúde visando a sua 

melhoria (WHO, 1998). Este processo não é unicamente do individuo, na medida em que 

implica também politica de saúde e os próprios profissionais de saúde, ao ter como objetivo o 

desenvolvimento e empowerment de cada cidadão e da comunidade (Loureiro et al., 2012) 

Assim, a LS é um fator fundamental na promoção da saúde, desempenhando um papel 

determinante na melhoria e manutenção da saúde e na qualidade de vida do indivíduo e 

comunidade (Graça, 2015). 

O impacto das medidas de intervenção da promoção da saúde, particularmente no que se 

referem ao contexto educativo, influenciam diretamente o nível de LS, o que pode condicionar 

e orientar as políticas de saúde (Loureiro et al., 2012). 

Assim, a responsabilidade de melhorar os níveis de LS dos cidadãos, para além do sistema 
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governativo, é também das organizações de saúde e seus profissionais. Neste sentido, na 

comunicação com cada cidadão, é fundamental transmitir informação clara, utilizar linguagem 

simples e assertiva, tendo sempre por base a melhoria da comunicação entre profissionais, assim 

como entre os profissionais dos serviços de saúde e cada cidadão (Almeida, 2013). 

Níveis adequados de LS traduzem benefícios para a saúde da população, na medida em que se 

coadunam com uma capacitação adequada de cada individuo, promovendo assim maior e 

melhor responsabilidade do individuo no seu processo de saúde, melhor cidadania participativa, 

assim como melhor qualidade de vida (Almeida, 2013). 

A literatura dissecada sobre intervenções de promoção de literacia para melhorar resultados em 

saúde, revela a existência programas de intervenção em autogestão de saúde, assim como de 

plataformas para a promoção da literacia em saúde se constituem como estratégias eficientes 

(Austin et al., 2012; Murphy et al., 2010; Pedro et al., 2016). 

2.2.1 Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados  

A LS, enquanto eixo do desenvolvimento do sistema de saúde, constitui a referência nuclear do 

Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados, publicado em Diário 

da República em 2016, com coordenação da Direção-Geral da Saúde, que monitoriza e avalia 

continuamente, assegurando a concretização dos objetivos gerais. O Programa abrange temas 

como a preparação e o apoio a prestadores informais em cuidados domiciliários, a prevenção 

da diabetes ou da obesidade e a promoção da saúde mental, do envelhecimento saudável e da 

utilização racional e segura do medicamento (DGS, 2017). 

O Programa traduz-se numa aplicação transversal a todos os níveis de cuidados de saúde, 

pretendendo deste modo apoiar e capacitar as pessoas a tomar decisões em saúde e, por outro 

lado, habilitá-las para uma melhor utilização os serviços de saúde (DGS, 2017). 

Os objetivos gerais do Programa Nacional de Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados 

passam por: 

“a) Contribuir para a melhoria da educação para a saúde, literacia e autocuidados da 

população, promovendo a cidadania em saúde, tornando as pessoas mais autónomas e 

responsáveis em relação à sua saúde, à saúde dos que deles dependem e à da sua 

comunidade;  
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b) Promover um amplo acesso de todos os interessados a informação qualificada sobre

boas práticas em educação para saúde, literacia e autocuidados;

c) Desenvolver e demonstrar a utilidade de novos projetos e instrumentos em domínios

selecionados desta temática, que acrescentem valor às boas práticas já existentes;

d) Assegurar a divulgação e utilização efetiva das boas práticas em educação para a

saúde, literacia e autocuidados no âmbito do SNS e no conjunto da sociedade

portuguesa.”

("Despacho n.º 3618-A/2016. Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde," 

2016). 

No âmbito da consecução do Programa, foram desenvolvidas diversas atividades da promoção 

da LS, onde se destacam:  

• O desenvolvimento de um "Repositório de Literacia em Saúde", como parte integrante

do Portal SNS, que seleciona e divulga projetos, parcerias e instrumentos que

configurem boas práticas em educação, literacia e autocuidados;

• Iniciativas no âmbito da qualificação e promoção da LS nos espaços de atendimento do

SNS, bem como no domínio da navegabilidade no SNS e no sistema nacional de saúde;

• Desenvolvimento de processos de gestão dos percursos em cuidados de saúde,

integrados no sistema de informação da saúde;

• Qualificação dos espaços de atendimento do SNS que garantam a adequados meios de

interação entre profissionais e utentes, na perspetiva de uma boa gestão dos percursos

das pessoas no SNS e através da promoção da LS ("Despacho n.º 3454/2017 de 24 de

julho. Ministério da Saúde," 2017).

Compreende-se, assim, a diligência do Ministério da Saúde em alcançar os propósitos deste 

programa. A evidência que a educação, a literacia e o autocuidado têm um papel de destaque 

na promoção e proteção da saúde da população, assim como efetividade e eficiência da 

prestação de cuidados de saúde, constituem de forma inequívoca, um fator crítico para a 

sustentabilidade do SNS. 
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2.3 Fatores relacionados com literacia para a saúde: Estado da arte 

Para o presente estudo, importa efetuar uma síntese do estado da arte sobre a LS e a sua relação 

com variáveis sociodemográficas, IMC, perceção do estado de saúde, utilização dos serviços 

de saúde e participação nos programas de saúde escolar.  

LS e caraterísticas sociodemográficas  

Vozikis et al. (2014) realizaram um estudo sobre a LS, na Grécia, com uma amostra aleatória 

de 1526 estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 18 anos e os 24 anos de 

idade. Os investigadores aferiram o nível de LS e a associação com a saúde percebida, os 

comportamentos de saúde e algumas variáveis sociodemográficas. Os resultados revelam que 

os índices de LS dos estudantes universitários que compõem a amostra varia entre o nível médio 

a alto e que o seu estado de saúde é muito bom. Os achados permitiram constatar, ainda, que o 

rendimento mensal familiar, o género e comportamentos de risco (consumo de álcool, tabaco) 

estão associados ao nível de LS e estado de saúde dos participantes (Vozikis et al., 2014).  

A relação entre variáveis sociodemográficas e a LS, a nível nacional, foi estudada por Carneiro, 

Silva, e  Jólluskin (2018), que efetuaram uma revisão de literatura que evidenciou os seguintes 

achados: a literacia em saúde tende a ser menor no sexo feminino, comparativamente ao sexo 

masculino, tal como no estudo de Cunha et al. (2014).Por outro lado, o estudo de Vozikis et al. 

(2014) e de Sukys, Cesnaitiene, e  Ossowsky (2017) revelou que ser estudante do género 

masculino está associado a menores índices de LS, comparativamente com o género feminino. 

Para além disso, os resultados do estudo de Sukys et al. (2017) permitiram constatar que ao 

avaliar as competências de LS nos diferentes domínios, as diferenças de género não foram tão 

claras, concretamente: as mulheres revelaram maior competência no domínio da saúde e 

prevenção de doenças, mas, tiveram maiores dificuldades na aplicação de informações 

relacionadas com a saúde (Sukys et al., 2017). 

A idade também parece ser um fator que se relaciona com a LS, estando descrita uma correlação 

negativa entre a idade e a LS, ou seja, quanto maior a idade, menor os níveis de literacia 

(Carneiro et al., 2018). Também os estudos de Cunha et al. (2014), Gonçalves (2015) e de 

Espanha e  Ávila (2016) referem a existência de associação entre a LS e a idade, apresentando 

os indivíduos mais jovens um nível mais elevado de LS, quando comparados com idosos, 
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considerando se assim um fator influencia significativamente o nível de LS. 

No que concerne ao nível de escolaridade, os estudos de Carneiro et al. (2018) e de Gonçalves 

(2015) concluíram que quanto maior for o nível de escolaridade, melhores os níveis de literacia 

em saúde. As conclusões da investigação de Espanha e  Ávila (2016) também traduziram 

resultados semelhantes: quanto melhores as habilitações literárias, melhor o nível de LS. 

Ademais, os níveis de LS tendem a aumentar à medida que os inquiridos revelam mais práticas 

de leitura e uso de tecnologias de informação e comunicação, sendo compatível com indivíduos 

com melhores habitações literárias (Espanha & Ávila, 2016). Sukys et al. (2017)  procuraram 

ainda aferir, em que medida os cursos em que os estudantes universitários estavam matriculados 

(especificamente se os cursos estavam relacionados com a área da saúde) previam a sua LS. Os 

resultados do estudo permitiram constatar que não houve associação significativa entre a 

frequência de cursos da área da saúde e as competências dos domínios da LS, embora se tenha 

verificado uma maior competência no acesso à informação no domínio da promoção da saúde.  

Em relação ao rendimento mensal familiar, os resultados evidenciaram que os níveis de LS 

estão estatisticamente associados, de forma positiva, com o rendimento familiar mensal, ou 

seja, quanto maior rendimento mensal maior o nível de LS (Cunha et al., 2014; Vozikis et al., 

2014).Por outro lado, o estudo de Gonçalves (2015) não identificou relação de dependência 

entre o rendimento mensal ou eventuais dificuldades económicas com o nível de LS. 

Sukys et al. (2017) realizaram um estudo sobre LS com estudantes universitários utilizando o 

HLS-EU. Os resultados permitiram verificar que menos de 10% dos participantes apresentaram 

inadequada LS, aliás, 23,5% revelaram uma LS de nível excelente.  

No que respeita às competências dos estudantes nos diferentes domínios de LS, verificou-se 

que aceder a informações no domínio da promoção da saúde foi percecionado como mais difícil 

do que aceder a informações sobre prevenção de doenças e demais domínios da saúde. No 

entanto, a aplicação de informações foi percecionada como mais difícil na prevenção de 

doenças do que no domínio da saúde e promoção da saúde (Sukys et al., 2017).  

LS e IMC 

A obesidade, considerada como um dos maiores desafios de saúde pública do século XXI, não 

só pela elevada prevalência, mas também por estar associada ao desenvolvimento de várias 

condições adversas à saúde, como por exemplo: a hipertensão arterial, hipercolesterolemia, 
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hipertrigliceridemia e resistência à insulina (Goes et al., 2015). Nesse âmbito, o Índice de Massa 

Corporal (IMC) tem sido usado em estudos de investigação e as evidências empíricas têm 

permitido constatar que quanto mais elevada for a LS mais apropriado é o IMC (Cunha et al., 

2014). O IMC é um indicador adotado internacionalmente para classificar a obesidade, sendo 

que se considera que um indivíduo tem excesso de peso quando o IMC é ≥ 25 e tem obesidade 

quando IMC é ≥ 30 (Cunha et al., 2014). Para além disso, os riscos de doença coronária, de 

acidentes vasculares cerebrais isquémicos e Diabetes Mellitus tipo II aumentam com o 

incremento do IMC (Goes et al., 2015), o que para além de traduzir um pior estado de saúde, 

representa custos avultados em cuidados de saúde.  

A obesidade, e por conseguinte IMC mais elevados, é mais prevalente entre pessoas com baixa 

LS (Lam & Yang, 2014; Morgan, 2012), embora alguns autores refiram que as estratégias de 

melhoria de LS parecem ter um impacto positivo no peso corporal (Faruqi, Stocks, Spooner, el 

Haddad, & Harris, 2015).  

Cunha et al. (2014) desenvolveram um trabalho de investigação com o objetivo de examinar o 

efeito da LS no IMC, numa amostra não probabilística de 508 portugueses. A aferição dos 

níveis de LS teve por base a aplicação do HLS-EU-PT. Quanto à LS, os resultados deste estudo 

permitiram constatar um défice de LS em 74% dos participantes, sendo que 37% apresentava 

LS inadequada.  

Ainda no que refere à relação entre LS e IMC, Cunha et al. (2014) salientam que os resultados 

permitiram constatar que existe relação entre a LS e o IMC, sendo que quanto maior é a LS 

mais adequado é o valor de IMC. Os investigadores avançam com a premissa de que uma LS 

mais adequada corresponderá a um melhor estado nutricional dos indivíduos. (Cunha et al., 

2014; Gonçalves, 2015).  

LS e perceção do estado de saúde 

A LS, enquanto determinante chave dos resultados em saúde (Berkman, Sheridan, Donahue, 

Halpern, & Crotty, 2011; Wu, Moser, DeWalt, Rayens, & Dracup, 2016), influencia o estado 

de saúde: pessoas que apresentam índices de LS mais baixos tendem a ter maiores 

possibilidades de desenvolver doenças crónicas e de revelarem maiores dificuldades na 

autogestão dessas doenças (Berkman et al., 2011).  

A relação entre LS e estado de saúde do individuo, tem sido alvo de diversos estudos, revelando 
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a evidência científica que um nível inadequado de LS pode ter implicações significativas, tanto 

na saúde individual como coletiva (Williams, Baker, Parker, & Nurss, 1998) .Níveis adequados 

de LS parecem estar relacionados com melhores autorrelatos do estado de saúde (Dewalt, 

Berkman, Sheridan, Lohr, & Pignone, 2004; Speros, 2005). Em contrapondo, níveis baixos de 

LS estão associados a um pior estado geral de saúde (Dewalt et al., 2004; Wolf, Gazmararian, 

& Baker, 2005) e a piores indicadores de saúde (Kim, 2009). No que concerne à perceção dos 

indivíduos sobre o seu próprio estado de saúde, quanto mais negativa é, pior se revela o nível 

de LS (Espanha & Ávila, 2016). 

Níveis baixos de LS estão relacionados com baixo conhecimento ou compreensão, quer dos 

serviços de prestação de saúde disponíveis, quer dos próprios resultados em saúde, gerando 

uma elevada probabilidade de hospitalização por longos períodos, com aumento do número de 

exames complementares, baixa adesão às medidas terapêuticas instituídas e incapacidade na 

autogestão de doenças crónicas (Martins, 2017).  

No que concerne aos comportamentos de saúde, apenas a prática de exercício físico é que 

demonstrou estar associada a uma LS superior. Os investigadores salientam, ainda, que a 

associação entre a LS e o estado de saúde varia de acordo com hábitos de saúde. No caso desta 

investigação, a LS dos fumadores associa-se de forma diferente ao estado de saúde, em 

comparação com a LS dos não fumadores (Vozikis et al., 2014). 

Segundo Apolinario et al. (2012), existem grupos populacionais que apresentam maior risco de 

terem baixos níveis de LS, entre estes encontram-se os grupos economicamente mais 

desfavorecidos, tal como os imigrantes e os idosos. No que se refere aos idosos, estes têm um 

risco mais pronunciado, não só pelas diferenças geracionais e pelo baixo nível educativo, mas, 

também, pelo facto de terem maior probabilidade de serem acometidos por patologias crónicas, 

com regimes terapêuticos complexos, recorrendo com maior frequência aos serviços de saúde. 

O estudo desenvolvido por Wolf et al. (2005), constatou que os níveis mais baixos de LS estão 

relacionados a uma pior função física e saúde mental, comparativamente com os indivíduos 

com níveis adequados de LS. Para além disso, os indivíduos com níveis inadequados de LS 

apresentaram maior probabilidade de relatar limitações na sua atividade física e dor capaz de 

interferir com a atividade quotidiana. Também a investigação encetada por Kim (2009), na 

Coreia, encontrou resultados semelhantes em termos de funcionalidade e autorrelato de dor, 

bem como níveis de artrite e hipertensão mais altos em pessoas com LS inadequada. Porém, 
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ambos os estudos foram encetados em adultos com mais de 65 anos.  

Os indivíduos que padecem de alguma patologia apresentam níveis mais baixos de LS, 

comparativamente com os que não têm um diagnóstico médico, independentemente da idade. 

Para os investigadores, estes resultados revelam-se inesperados pois consideram que seria 

expectável que o acompanhamento a longo prazo, pelo sistema de cuidados de saúde, resultasse 

num efeito promotor da LS (Veiga & Serrão, 2016). 

Níveis baixos de LS parecem também estar associados a várias patologias que implicam 

autogestão, como a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e o cancro(Veiga & 

Serrão, 2016). Bostock e  Steptoe (2012) constataram, ainda, que a baixa LS está relacionada 

está relacionada com um aumento de mortalidade nos indivíduos acima dos 52 anos de idade. 

Cavanaugh (2011) desenvolveu um estudo através do qual constatou que, na diabetes, a LS 

relaciona-se com o conhecimento acerca da doença, com o autocuidado do utente e com o 

controlo dos valores de glicemia, gerando maior risco de hipoglicemia e complicações 

relacionadas com a doença.  

Resultados semelhantes foram encontrados por Williams et al. (1998) cujo estudo permitiu 

concluir que níveis inadequados de LS são uma barreira à educação para a saúde de doentes 

com hipertensão arterial, os quais revelam graves limitações na compreensão da doença, e na 

adesão ao regime terapêutico, o que se traduz em valores mais elevados de tensão arterial 

sistólica, em comparação com utentes que revelam níveis de LS superiores.  

Níveis adequados de LS parecem estar relacionados com melhores condições de saúde dos 

indivíduos(Pedro et al., 2016). Assim, a promoção da LS configura-se como um aspeto central 

na prevenção da doença, no diagnóstico, na adesão adequada aos regimes terapêuticos 

preconizados e consequentemente na redução dos gastos, o que se traduz em ganhos em saúde 

(Martins, 2017). 

A literatura dissecada sobre intervenções de promoção de literacia para melhorar resultados em 

saúde, revela a existência programas de intervenção em autogestão de saúde, assim como de 

plataformas para a promoção da literacia em saúde se constituem como estratégias eficientes 

(Austin et al., 2012; Murphy et al., 2010; Pedro et al., 2016). 
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LS e utilização dos serviços de saúde 

A utilização dos serviços de saúde representa o centro do funcionamento dos sistemas de saúde, 

compreendendo o contacto do indivíduo com o mesmo. O nível de LS está relacionado com o 

estado de saúde dos indivíduos, pelo que se compreende que isso influencie a utilização dos 

próprios serviços de saúde. O estudo desenvolvido por Santos (2010) revela que indivíduos com 

níveis de LS mais baixos recorrem com menor frequência aos cuidados de saúde primários e 

serviços preventivos o que conduz a diagnósticos mais tardios. O mesmo autor revela que o 

mesmo não se verifica em relação ao recurso a serviços hospitalares, concretamente, aos 

serviços de urgência, onde o nível de LS é inversamente proporcional á utilização dos mesmos. 

Os indivíduos que apresentam LS inadequada apresentam menor probabilidade de compreender 

informação em saúde escrita e oral, menor capacidade de navegar pelo sistema de saúde para 

obter os serviços necessários e de realizar os procedimentos necessários e seguir indicações 

prescritas (Weiss & Palmer, 2004).  

Consequentemente, os níveis de LS têm um impacto inolvidável nos custos da saúde (Espanha 

et al., 2016; Weiss & Palmer, 2004), sendo que níveis mais elevados de LS estão associados a 

uma utilização mais adequada dos serviços de saúde, com claras implicações na gestão de 

recursos e ganhos em saúde (Martins, 2017; McKenna et al., 2017), concretamente: um acesso 

adequado das pessoas aos serviços de saúde, maior cumprimento das prescrições 

medicamentosas, consultas regulares e redução dos custos com a saúde (Nutbeam, 2000, 2009). 

Para além disso, níveis adequados de LS traduzem-se numa progressiva autonomia dos utentes 

e numa maior autoeficácia nas tomadas de decisão, com aumento das informações sobre saúde 

e na credibilidade das mesmas, o que em termos económicos, sociais e políticos é de enorme 

relevo (Nutbeam, 2009; Sorensen et al., 2012). 

Efetivamente, segundo Berkman et al. (2011), a baixa LS é uma fonte major de ineficiência na 

utilização dos serviços de saúde e resulta num desperdício significativo dos recursos existentes, 

concretamente: maior número de hospitalizações, maior utilização dos serviços de urgência, 

menor adesão à terapêutica, capacidade reduzida de interpretação de rótulos e bulas de 

medicamentos. 

Os indivíduos com LS limitada parecem efetuar uma gestão menos eficaz de doenças crónicas 

e são hospitalizados com maior frequência, quando comprados com indivíduos com melhores 

níveis de LS (Almeida, 2013). Em consonância, Griffey, Kennedy, D'Agostino McGowan, 
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Goodman, e  Kaphingst (2014), também, constataram que os indivíduos com níveis de LS mais 

baixos utilizam e reutilizam mais vezes os serviços de urgência, comparativamente com os 

indivíduos com LS mais elevada. Ademais, os baixos índices de LS, numa investigação 

desenvolvida junto da população portuguesa, relacionavam-se com uma maior predisposição 

para adoção de comportamentos de risco e prejudiciais para a saúde, conduzindo, 

inevitavelmente, a piores condições de saúde, maior taxa de morbilidade face a certas doenças 

crónicas, menor utilização de cuidados preventivos e, paralelamente, a maiores taxas de 

hospitalizações assim como um maior recurso às urgências médicas (Carneiro et al., 2018). 

Baker, Parker, Williams, e  Clark (1998), e Ownby, Waldrop-Valverde, e  Taha (2012) 

encetaram estudos que relacionaram o nível de LS e o risco de internamento e verificaram que 

a baixa LS afeta a saúde dos utentes e aumenta o risco de hospitalização. No entanto, existem 

estudos que revelam que a relação entre os níveis de LS e a utilização de serviços de saúde não 

é linear. Parecem existir variáveis que exercem influência nesta relação, tal como o suporte 

social. De acordo com Lee, Arozullah, e Cho (2004), as pessoas com baixos níveis de LS mas 

com elevado suporte social conseguiram consultar amigos ou familiares sempre que tiveram 

um problema de saúde e foram capazes de utilizar os serviços de saúde de uma forma mais 

eficaz, comparativamente com pessoas com baixos níveis de LS e com uma rede social mais 

reduzida. LS inadequada está relacionada com um baixo conhecimento ou compreensão quer 

dos serviços de saúde, quer dos próprios resultados em saúde, e poderá estar também associada 

a uma probabilidade aumentada da prevalência e severidade de algumas doenças crónicas, 

piores condições gerais de saúde, e uma baixa utilização de serviços de prevenção e rastreios 

(Pignone, DeWalt, Sheridan, Berkman, & Lohr, 2005) 

A nível nacional, em 2012, o projeto Saúde que Conta desenvolveu o primeiro estudo para 

aferir de que forma a LS influencia três domínios fundamentais: a) resultados em saúde; b) a 

utilização dos serviços de saúde e c) a otimização dos gastos em saúde. Através desse estudo 

foi possível aferir que a maioria dos portugueses inquiridos tinha um nível de LS problemático 

ou inadequado, o que exercia uma influência negativa nos resultados em saúde, na utilização 

dos serviços e resultava em gastos excessivos em saúde (Carneiro et al., 2018; ENSP, 2012) 

A LS revela-se um fator que evidencia exercer grande influência na utilização dos serviços de 

saúde e, consequentemente, nos custos com a saúde, afetando os índices de morbilidade e de 

mortalidade populacional (Gonçalves, 2015). 
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LS e participação nos programas de saúde escolar 

Portugal integra a Rede Europeia de Escolas Promotoras da Saúde desde 1994, através da 

parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, visando a capacitação para a literacia em 

saúde (Quintas, 2015). Neste contexto, as escolas são o local propício para a promoção e 

educação para a saúde e ao exercício da cidadania plena, assente nos valores da equidade e da 

universalidade (DGS, 2015).  

A capacitação dos alunos e restante comunidade educativa em contexto de saúde escolar, cujo 

objetivo geral é o fomentar estilos de vida saudáveis e promover o aumento da LS (DGS, 2015), 

traduz ganhos em saúde difíceis de mensurar (Quintas, 2015). Os programas de saúde escolar, 

devidamente estruturados e aplicados, enquanto modelo de intervenção da Promoção da Saúde, 

em meio escolar, podem capacitar a comunidade educativa em questões de saúde (Manganello, 

2008). 

O estudo de Silva (2017), numa amostra de 499 alunos do ensino secundário, não identificou 

qualquer relação estatisticamente significativa entre o nível de LS e a participação nos 

programas de saúde escolar. Por outo lado, a investigação de Sobreira (2018), numa amostra de 

64 alunos de 2º e 3º ciclo do ensino básico, revelou que os alunos participavam nos programas 

de saúde escolar, possuíam um nível de LS mais elevado. 

De uma forma global, denota-se que as investigações apesar da sua natureza diversa obtiveram 

resultados díspares. Não obstante o reconhecido interesse crescente da LS, torna-se imperioso 

continuar a estudar a influência que algumas variáveis exercem na mesma e quais os resultados 

em termos de saúde. 

2.4 Papel do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária na promoção da 

literacia para a saúde 

A Direção-Geral da Saúde, no âmbito da revisão e extensão do PNS a 2020, refere que o 

indivíduo deve ser capacitado para assumir responsabilidade de zelar pela sua saúde individual 

e coletiva, devendo por isso estar informado e compreender a informação apreendida. Apenas 

assim se pode considerar que o indivíduo está capacitado para participar nas decisões que lhe 

dizem respeito, contribuindo ativamente para a gestão da sua saúde (DGS, 2015). Neste âmbito, 

surgiu a proposta de uma cultura de cidadania que visa a promoção da literacia e da capacitação 
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dos cidadãos, de modo que se tornem mais autónomos e responsáveis em relação à sua saúde e 

à saúde de quem deles depende, sendo por isso fundamental o desenvolvimento de 

competências nos profissionais de saúde, que por sua vez possibilitem o desenvolvimento de 

ações de cidadania em saúde (DGS, 2015).  

A LS deve então ser assumida como um objetivo fundamental nas políticas de saúde ou poderão 

traduzir efeitos perniciosos nos sistemas de saúde (Nutbeam, 2009). Por outro lado, e segundo 

o mesmo autor, o investimento na educação para a saúde traduzirá efeitos positivos e benéficos 

na saúde pública da comunidade.  

Os profissionais de saúde, onde se incluem os enfermeiros, necessitam de competências de 

comunicação e gestão da informação em saúde, de modo a informar e promover a saúde a nível 

individual e coletivo, para melhor satisfazer as necessidades de saúde dos indivíduos (OE, 

2011). 

A promoção e a educação para a saúde devem ser encaradas como uma cultura de cidadania, 

exigindo uma participação ativa do cidadão. Ao fortalecer a participação da comunidade na 

promoção da LS, respeitando os seus valores e crenças e em efetiva parceria com o cidadão, os 

enfermeiros promovem uma cultura de cidadania (Nunes, 2014). 

Neste âmbito, o enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária, enquanto agente de 

educação para a saúde e de capacitação do indivíduo para a tomada de decisão sobre a gestão 

da sua própria saúde ou da saúde daqueles que dele dependem, assume uma grande 

responsabilidade em matéria de melhoria efetiva da LS (Martins, 2017). 

O enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária desempenha um papel primordial na 

capacitação do indivíduo e comunidade para a tomada de decisão sobre o seu processo de saúde. 

Ao desenvolver a sua prática centrada na comunidade, desempenha um papel basilar na 

promoção da saúde, evidenciando-se na sua prática a educação para a saúde, manutenção, 

restabelecimento, coordenação, gestão e avaliação dos cuidados prestados aos indivíduos, 

famílias e grupos (OE, 2010, 2015a). 

O regulamento de competências específicas do enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária, ressalva e destaca a educação para a saúde, enunciando que o enfermeiro nesta 

área de especialização detém competências que lhe permitem integrar e coordenar programas 

de saúde e desenvolver, implementar e avaliar projetos de intervenção perspetivando a 
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resolução dos problemas identificados na comunidade (OE, 2010).  

Integrando os processos de mobilização e participação comunitária, utilizando os 

conhecimentos no âmbito da enfermagem, educação, comunicação, ciências humanas e ciências 

sociais, o EEEC contribui para o processo de capacitação de grupos e comunidades, melhorando 

a LS dos cidadãos (OE, 2010). 

A Ordem dos Enfermeiros (2015b), nos enunciados descritivos dos padrões de qualidade do 

exercício profissional do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária, realça as 

competências destes profissionais no âmbito da comunicação e educação para a saúde, 

afirmando que “as oportunidades de aprendizagem criadas conscientemente que supõe uma 

forma de comunicação concebida para melhorar a literacia em saúde, incluindo o melhor 

conhecimento da população em relação à saúde e ao desenvolvimento de habilidades pessoais 

que levam à saúde individual e da comunidade. (…) A educação para a saúde envolve o 

fornecimento de informações e desenvolvimento de competências pessoais que demonstrem a 

viabilidade política e possibilidades organizativas das várias formas de atuação para a 

consecução de mudanças sociais, económicas e ambientais que favorecem a saúde” (p.15). 

A comunicação para a saúde, ao contribuir para a melhoria dos níveis de LS, reforçando os 

conhecimentos da população e consequentemente o estado de saúde do indivíduo e população 

(OE, 2015a). 

No desempenho das suas funções, o enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária deve 

ter em consideração que a LS, embora constitua um instrumento fundamental, por si só não 

basta, sendo necessário fomentar a motivação, a confiança e a autoeficácia dos indivíduos para 

que estes sejam capazes de tomar decisões em matéria de saúde de forma informada, 

desenvolvendo para tal estratégias adequadas à população alvo (Broeiro, 2017; Goes et al., 

2015; Tomé, 2018). 

Qualquer tipo de intervenção, para garantir eficácia, necessita de adequar a sua ação, 

conhecendo antes de intervir, revelando-se fundamental interpretar as necessidades de saúde 

individuais e da população. Numa fase posterior, visando o alcance dos objetivos, não basta 

informar: é fundamental educar, informar, instruir, transmitir conhecimentos pertinentes, 

adequando os meios à população alvo, capacitando-os para tomar as suas próprias decisões para 

que possam otimizar a sua saúde (Martins, 2017). Em suma, é necessário o prévio conhecimento 

das características da comunidade, bem como a um conhecimento dos níveis de LS que podem 
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ser aferidos através dos instrumentos de medida disponíveis e, posteriormente, adequar as 

intervenções de enfermagem. A operacionalização desta dinâmica implica capacidades e 

competências por parte do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária. 

No desenvolvimento das intervenções para o fomento da LS, o enfermeiro deve recorrer a 

estratégias que garantam a compreensão das informações por parte dos indivíduos e 

comunidades. Baker, Wolf, Feinglass, e Thompson (2008) destacam algumas estratégias, tais 

como "teach-back" e "teach to goal", nas quais a compreensão é formalmente avaliada e a 

informação repetida, se necessário, até que o entendimento seja alcançado. Estes autores 

ressalvam que as estratégias atrás mencionadas são complementares à comunicação simples e 

podem ajudar a minimizar o impacto das diferenças nas habilidades cognitivas dos sujeitos alvo 

das intervenções.  

No âmbito da intervenção das Unidades de Cuidados na Comunidade, o desenvolvimento de 

atividades, projetos e programas de saúde escolar, torna os estabelecimentos de ensino, num 

local privilegiado para a melhoria da LS, e onde o enfermeiro EEC pode colocar as capacidades 

e competências ao dispor da comunidade. A Saúde Escolar, pelo potencial que tem para 

responder aos desafios que se colocam à saúde da comunidade, é cada vez mais um meio para 

promover níveis de LS de excelência, promovendo estilos de vida saudáveis através da tomada 

de decisões responsáveis, que podem traduzir efetivos ganhos em saúde (DGS, 2015). 

A LS, assumida como uma referência nuclear do PNS 2020 ao integrar o Programa Nacional 

para a Saúde, Literacia e Autocuidados (DGS, 2017), engrandece a necessidade de melhorar os 

seus níveis na população portuguesa. A Enfermagem Comunitária assume, assim, um papel 

primordial na promoção da saúde das populações e de toda a comunidade, num processo de 

capacitação das mesmas com vista à obtenção de ganhos em saúde e ao exercício da cidadania 

(V. Monteiro, 2010).  
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3. METODOLOGIA

A componente metodológica é um aspeto fundamental em qualquer processo de investigação, 

uma vez que serve de orientação durante o desenvolvimento de pesquisa, orientando o 

investigador no intuito de encontrar respostas para questões precisas e, assim, adquirir novos 

conhecimentos (Fortin, Côté, & Filion, 2009). A fase metodológica é o momento onde o 

investigador define os meios a adotar para realizar o estudo e determina o modo de obter 

respostas às questões de investigação ou verificar hipóteses de investigação. 

Todos os procedimentos metodológicos são essenciais para garantir a fiabilidade e qualidade 

dos resultados obtidos e consequente resposta à problemática em investigação (Fortin et al., 

2009). 

O presente capítulo encontra-se dividido em sete subcapítulos onde se explana a metodologia 

desenvolvida: no primeiro subcapítulo classifica-se o tipo de estudo; no segundo subcapítulo 

é definida a população e amostra estudada; no terceiro subcapítulo formulam-se as questões e 

as hipóteses de investigação; no quarto subcapítulo são apresentadas as variáveis de atributo e 

de investigação, expondo ainda a sua operacionalização e categorização; no quinto subcapítulo 

é apresentado o instrumento de recolha de dados, no sexto subcapítulo são abordados os 

procedimentos de recolha de dados e ainda as questões éticas inerentes; e, por último, é 

apresentado o tratamento e análise de dados recolhidos (sétimo subcapítulo). 

3.1 Tipo de estudo 

A definição do desenho de investigação, ainda no decurso da fase conceptual, é um elemento 

primordial num estudo de investigação. O desenho de investigação define-se como um conjunto 

de decisões devidamente estruturadas, que permite responder às questões/hipóteses de 

investigação, servindo como um guião para o investigador orientar o seu estudo, garantindo que 

os objetivos a que se propõe possam ser atingidos, minimizar o risco de erro (Fortin et al., 

2009). 

Para atingir os objetivos delineados realizou-se um estudo observacional, descritivo-

correlacional, transversal e de abordagem quantitativa. 

A investigação descritiva visa a descoberta de novos conhecimentos, descrição de fenómenos 

existentes, determinar a frequência da ocorrência de um fenómeno numa população ou 
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categorizar a informação, tendo como tem como principal finalidade definir as características 

de uma população ou de determinado fenómeno (Fortin et al., 2009). Optou-se por um método 

do tipo descritivo correlacional procurando explorar relações entre variáveis com vista a 

descrevê-las (Fortin et al., 2009). 

O estudo transversal é utilizado para medir a frequência de aparição de um acontecimento ou 

de um problema numa população, num determinado momento (Fortin et al., 2009). 

A abordagem metodológica usada neste estudo foi quantitativa, pretendendo realizar uma 

análise numérica dos dados obtidos com a aplicação do instrumento de colheita de dados.  

Este estudo tem como objetivo geral analisar a relação entre o nível de literacia para a saúde e 

as características sociodemográficas, IMC, perceção do estado de saúde, a utilização dos 

serviços de saúde e a participação nos PSE dos estudantes do ensino superior de uma escola 

superior da região norte de Portugal.  

3.2 População e amostra 

A população é o conjunto de todos os sujeitos ou outros elementos de um grupo bem definido, 

tendo em comum uma ou mais características semelhantes e sobre o qual assenta a 

investigação (Fortin et al., 2009). A população alvo é toda a população em que o investigador 

está interessado, e que satisfaz os critérios de seleção definidos previamente e para a qual se 

pretende generalizar os resultados da investigação (Fortin et al., 2009; Polit, Beck, & Hungler, 

2004). 

Para avaliar a LS em Estudantes do Ensino Superior, foi definida como população-alvo os 

estudantes do ensino superior, de uma escola superior da região norte do país. Estabeleceram-

se como critérios de inclusão: i) Ser estudante do ensino superior de uma escola superior da 

região norte de Portugal; ii) Ter Nacionalidade portuguesa; iii) Ter idade igual ou superior a 

18 anos. A população era composta por 1317 estudantes. 

A amostra é a fração ou subconjunto de uma população selecionada e sobre a qual se faz o 

estudo. Deve ser representativa da população, ou seja, todos os elementos da população devem 

possuir certas características comuns, sendo a sua representatividade qualidade essencial de 

uma amostra (Fortin et al., 2009).  

O tipo de amostragem utilizada classifica-se como não probabilística de conveniência, pois 
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inclui indivíduos facilmente acessíveis no momento da aplicação do instrumento de recolha 

de dados e que respondam a critérios de inclusão precisos (Fortin et al., 2009). Não se aplicou 

qualquer técnica de amostragem. 

Na amostragem não probabilística a seleção dos sujeitos da amostra não garante a mesma 

probabilidade a todos os elementos da população para formar a amostra. Apesar de o risco 

desta não ser representativa da população, no que concerne à generalização dos resultados, 

este tipo de amostragem é utlizada frequentemente, tendo em conta a dificuldade de acesso a 

uma população completa (Fortin et al., 2009; Polit et al., 2004).  

A amostra é definida pelos critérios de exclusão, que no presente estudo são: i) Estudantes que 

não estejam presentes na data de recolha de dados; ii) Estudantes que não preencham pelo 

menos 80% das questões. Foram obtidos um total de 399 questionários, dos quais 48 foram 

excluídos do tratamento estatístico, por não obedecerem aos critérios que o questionário 

europeu de literacia para a saúde, HLS-EU-PT, preconiza. Assim sendo, a amostra ficou 

constituída por 351 estudantes que frequentavam uma instituição de ensino superior da região 

norte de Portugal, no ano letivo 2018/2019, que obedeceram aos critérios de inclusão e de 

exclusão, perfazendo 26,7% da população.  

3.3 Questões e hipóteses de investigação 

As questões de investigação são as premissas sobre as quais se apoiam os resultados de 

investigação. São enunciados interrogativos escritos no presente e incluem uma ou duas 

variáveis e a população em estudo (Fortin et al., 2009). 

De acordo com a contextualização do estudo, definiram-se as seguintes questões de 

investigação: 

3.3.1 Quais as caraterísticas sociodemográficas dos estudantes do ensino superior que 

fazem parte desta amostra? 

3.3.2 Qual o nível de literacia para a saúde dos estudantes do Ensino Superior desta 

amostra? 

3.3.3 Qual a relação entre o nível de literacia para a saúde e as variáveis de 

caracterização sociodemográfica (idade, sexo, grau académico, ciclo de estudos de 

frequência, habilitações literárias do pai/mãe, rendimento mensal)? 
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3.3.4 Qual a relação entre o nível de literacia para a saúde e o IMC? 

3.3.5 Qual a relação entre o nível de literacia para a saúde e a perceção do estado de 

saúde? 

3.3.6 Qual a relação entre o nível de literacia para a saúde e a utilização de serviços de 

saúde? 

3.3.7 Qual a relação entre o nível de literacia para a saúde e a participação nos programas 

de saúde escolar? 

A formulação de hipóteses constitui uma das etapas de um trabalho de investigação, dado 

que direcionam a colheita de dados e a interpretação dos resultados. Estas explicitam as 

possíveis soluções do estudo ou a associação entre as variáveis. Tendo em conta os 

objetivos, foram elaboradas as seguintes hipóteses em função da literatura consultada: 

H1: Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e as 

características sociodemográficas dos estudantes da amostra. 

H2: Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e a classificação 

do Índice de Massa Corporal. 

H3: Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e a perceção do 

estado de saúde. 

H4: Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e a utilização de 

serviços de saúde. 

H5: Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e a participação 

nos programas de saúde escolar. 

3.4 Variáveis em estudo 

Num estudo de investigação a especificidade das variáveis escolhidas é um elemento 

determinante, pois estas deverão ser escolhidas em função do referencial teórico e das 

variações que podem exercer umas sobre as outras (Pestana & Gageiro, 2008). As variáveis 

assumem qualidades ou características às quais se atribuem valores, e que podem ser medidas, 

manipuladas ou controladas (Fortin et al., 2009; Polit et al., 2004). A classificação das 

variáveis obedece ao papel que as mesmas vão assumir num estudo de investigação, podendo 
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ser independentes, dependentes, de investigação, atributo ou estranhas, devendo ser definidas 

de forma conceptual e de forma operacional com vista a permitir a sua mensuração (Fortin et 

al., 2009). 

Neste estudo foram definidos dois tipos de variáveis: atributo e investigação, tendo em conta 

a revisão bibliográfica realizada assim como as características da amostra que integrou a 

investigação. As variáveis atributo são as características dos sujeitos do estudo, sendo a sua 

escolha determinada em função das necessidades da investigação e servindo para traçar o perfil 

dos sujeitos da amostra (Fortin et al., 2009). No pretende estudo, consideraram-se as seguintes 

variáveis de atributo: idade, sexo, grau académico, ciclo de estudos, habilitações literárias do 

pai/mãe e nível socioeconómico.  

As variáveis de investigação podem ser definidas como “qualidades, propriedades ou 

características que são observadas ou medidas. Não há variáveis independentes a manipular, 

nem relações de causa efeito a examinar” (Fortin et al., 2009, p.171). Consideraram-se como 

variáveis de investigação: literacia para a saúde, IMC, perceção do estado de saúde e utilização 

de serviços de saúde e contacto com programas de saúde escolar. Relativamente à variável de 

investigação “literacia para a saúde”, variável principal do estudo, foi avaliada fazendo uso da 

versão portuguesa autorizada do Questionário Europeu de Literacia para a Saúde: Health 

Literacy Survey in Portuguese (HLS-EU-PT). 

Para que as variáveis se possam medir é necessário proceder à sua operacionalização e 

categorização. Uma variável só é suscetível de mensuração quando o conceito passa a 

fenómeno, daí que seja fundamental determinar as suas dimensões (Fortin et al., 2009). 

A operacionalização e categorização das variáveis de atributo constam do Quadro 1. 
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Quadro 1. Operacionalização e categorização das variáveis de atributo 

VARIÁVEIS 
TIPO DE 

VARIÁVEL 
OPERACIONALIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO 

Idade Rácio ou Escalar 

Número de anos que uma 
pessoa conta desde o seu 
nascimento até à época de 
que se fala. 

1. 18 a 23 anos 
2. ≥24 anos 

Sexo 
Nominal 
Dicotómica 

Caraterísticas biológicas que 
distinguem o homem da 
mulher. 

1. Feminino 
2. Masculino 

Habilitações 
Literárias do 

pai 
Ordinal Qualificação Académica 

1. 1º ciclo (4ºano) 
2. 2º ciclo (6ºano) 
3. 3º ciclo (9ºano) 
4. Ensino Secundário(12ºano) 
5. Curso Superior***  

Habilitações 
Literárias da 

mãe 
Ordinal Qualificação Académica 

1. 1º ciclo (4ºano) 
2. 2º ciclo (6ºano) 
3. 3º ciclo (9ºano) 
4. Ensino Secundário(12ºano) 
5. Curso Superior*** 

Ciclo de 
estudos 

Ordinal Curso que frequenta 

1. Curso Técnico 
Superior 

2. Licenciatura 
3. Mestrado 

Grau académico Ordinal 
Detentor de grau académico
superior 

1. Não 
2. Sim 

2.1 Licenciatura 
2.2 Mestrado 
2.3 Mestrado Integrado 
2.4 Doutoramento 

Rendimento 
mensal 

Ordinal 
Classificação de acordo 
rendimento mensal per 
capita do agregado familiar. 

1. Inferior a 249 eur 
2. Entre 250 e 499 eur 
3. Entre 500 e 999 eur 
4. Entre 1000 e 1999 eur 
5. Superior a 2000 eur 

*** Bacharelato/ Licenciatura/ Mestrado/ Doutoramento 
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A operacionalização e categorização das variáveis de investigação constam do Quadro 2. 

Quadro 2. Operacionalização e categorização das variáveis de investigação 

VARIÁVEIS DE 
INVESTIGAÇÃO 

NÍVEL DE 
MEDIÇÃO 

OPERACIONALIZAÇÃO DESCRIÇÃO CATEGORIZAÇÃO 

IMC Ordinal IMC= peso÷altura2 
(WHO, 2000) 

Relação entre a altura e 
o peso, que permite
identificar obesidade ou
desnutrição.

1. 18,5 kg/m2 –
Abaixo do peso normal
2. 18,5 a 24.9 kg/m2  –
Peso Normal
3. 25 a 29,9 kg/m2  –
Excesso de peso
4. 30 a 34,9 kg/m2  –
Obesidade classe I
5. 35 A 39,9 kg/m2  –
Obesidade classe II
6. ≥40 kg/m2 –
Obesidade classe III 

Literacia para 
a Saúde 

Ordinal 

Competências 
cognitivas e sociais que 
determinam a 
motivação e a 
capacidade dos 
indivíduos para aceder, 
compreender e usar 
informação, de forma a 
promover e manter um 
bom estado de saúde. 

Cuidados de Saúde: 
Prevenção da Doença 
e Promoção da Saúde. 

0-25 pontos -
literacia
inadequada
>25-33 pontos -
literacia problemática
>33-42 pontos -
literacia suficiente
>42-50 pontos -
literacia excelente

Perceção do 
Estado de 

Saúde 

Ordinal 

Auto- perceção do 
estado de saúde 

Perceção do estado 
geral de Saúde (QSG-
12) 

1. Bom (0-12 pontos)
2. Razoável (13 a 24
pontos)
3. Mau (25 a 36 pontos)

Nominal 

Existência de alguma 
doença de longa 
duração ou problema 
de saúde 

1. Sim
2. Não

Nominal 

Limitação das 
atividades 
habitualmente 
desenvolvidas, 
provocadas por 
Problemas de saúde, 
nos últimos 6 meses 

1. Limitaram
2. Não limitaram

Utilização de 
Serviços de 

Saúde 

Nominal 

Frequência de 
utilização dos serviços 

de saúde 

Sistema/seguro de 
saúde do participante 

1. SNS
2. Público (SNS) e
privado
3. Privado
4. Nenhum

Ordinal 

Frequência com que 
recorreu a um serviço 
de urgência nos 
últimos 2 anos 

1. 0 vezes
2. 1-2 vezes
3. 3-5 vezes
4. 6 vezes ou mais
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Ordinal 
Frequência com que 
foi ao médico nos 
últimos 12 meses 

1. 0 vezes 
2. 1-2 vezes 
3. 3-5 vezes 
4. 6 vezes ou mais 

Ordinal 

Frequência de 
utilização de um 
serviço hospitalar nos 
últimos 12 meses 

1. 0 vezes 
2. 1-2 vezes 
3. 3-5 vezes 
4. 6 vezes ou mais 

 Ordinal   

Frequência de 
utilização serviços de 
outros profissionais de 
saúde nos últimos 12 
meses 

1. 0 vezes 
2. 1-2 vezes 
3. 3-5 vezes 
4. 6 vezes ou mais 

Programas de 
Saúde Escolar 

Nominal 
Conhecimento e 
Participação em 

Programas de Saúde 
Escolar 

Contacto com
programas de saúde 
escolar 

1. Não 
2. Sim 

Nominal 

Perceção de influência 
das atividades de Saúde 
Escolar na literacia para 
a saúde 

1. Não 
2. Sim 

 

3.5 Instrumento de recolha de dados 

O instrumento de recolha de dados é um utensílio utilizado pelo investigador para proceder à 

pesquisa da informação necessária, válida e pertinente, para a concretização do trabalho de 

investigação proposto. Na escolha do método de recolha de dados, é fundamental encontrar um 

instrumento de medida que esteja em concordância com as definições conceptuais das variáveis, 

que fazem parte do quadro conceptual, e que se coadune com o tipo de amostra a estudar. Foi 

com base nestas premissas que se decidiu proceder à recolha de dados através de um 

questionário de autopreenchimento em formato digital. Este instrumento tem também como 

vantagens ser de autopreenchimento e assim garantir o anonimato e poder abranger um elevado 

número de indivíduos, permitindo poupar tempo na sua aplicação. 

Um questionário revela-se adequado para esta investigação, enquanto instrumento de medida 

que traduz os objetivos de um estudo com variáveis mensuráveis, e que permite organizar, 

recolher e sistematizar a informação com rigor (Fortin et al., 2009). 
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O questionário foi acompanhado por um breve resumo dos objetivos do estudo e de questão 

que valida o consentimento informado e esclarecido. O questionário aplicado é constituído por 

3 partes (Apêndice A). A parte I pretende obter dados de caracterização sociodemográfica: 

idade, sexo, ciclo de estudos que frequenta, grau académico, habilitações literárias do pai/mãe, 

rendimento do agregado familiar per capita, contacto com programas de saúde escolar, assim 

como dados antropométricos do participante (peso e altura) para determinação do IMC. A parte 

II do questionário aplicado contempla o Questionário Europeu de Literacia para a Saúde - HLS-

EU-PT (Anexo A), que permite avaliar o nível de LS dos participantes (Saboga-Nunes & 

Sorensen, 2013), alvo de autorização formal ao seu autor, salvaguardando assim os direitos de 

utilização (Anexo B). A parte III integrou questões relativas à perceção do estado de saúde, 

incluindo o questionário de saúde geral (QSG-12), e utilização de serviços de saúde.  

O conceito subjacente ao HLS-EU-PT é o entendimento da LS como interligada com a literacia 

individual e que engloba o conhecimento, motivação e competências no acesso, compreensão, 

avaliação e aplicação da informação em saúde, permitindo a capacidade crítica e de decisão no 

quotidiano e em assuntos relacionados com cuidados de saúde, prevenção da doença e 

promoção da saúde, permitindo a manutenção ou melhoria da qualidade de vida (Sorensen et 

al., 2012). 

O Consórcio HLS-EU identificou um conjunto de competências básicas: como a informação e 

conhecimento, competências cognitivas gerais, papéis sociais, gestão médica, estilos de vida 

saudáveis, competências motivacionais, atitudes e valores, acedidas a partir da avaliação de 47 

itens, para mensurar a dificuldade sentida na concretização das tarefas apresentadas relevantes 

relacionadas com a gestão da sua saúde. Desta forma, o HLS-EU refere-se à avaliação 

percecionada pelo respondente e reflete a interação entre as competências individuais e as 

complexidades situacionais (HLS-EU-Consortium, 2012). 

O instrumento integra três domínios considerados na LS, nomeadamente cuidados de saúde, 

promoção da saúde e prevenção da doença. Estas dimensões são atravessadas por quatro níveis 

de gestão da informação e do conhecimento em saúde: acesso, compreensão, avaliação e 

utilização. A análise da tomada de decisão é efetuada a partir da combinação destas três 

dimensões e destes quatro níveis, que geram as 12 subdimensões e que traduzem os vários 

indicadores do instrumento HLS-EU-PT (Saboga-Nunes, Sorensen & Pelikan, 2014). 

As 12 subdimensões são consideradas de igual relevância, sendo cada uma representada por 3 
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a 5 itens, que são operacionalizadas nas 47 questões da escala (Quadro 3). Este instrumento 

não avalia somente capacidades individuais mas a auto perceção e autoavaliação das 

competências em diferentes situações relacionadas com a saúde, que variam com a cultura de 

cada país face à saúde, da complexidade do sistema nacional de saúde ou dos veículos de 

informação disponíveis e utilizados nas diversas áreas de intervenção necessárias (Sorensen et 

al., 2012). 

Quadro 3. Matriz das subdimensões de literacia para a saúde baseadas no modelo concetual do HLS-EU-
PT 

Literacia para 

a Saúde 

Aceder/Obter 
informação relevante 

para a saúde 

Compreender a 
informação relevante 

para a saúde 

Apreciar/Julgar/Av
aliar a informação 
relevante para a 

saúde 

Aplicar/Utilizar a 
informação relevante 

para a saúde 

Cuidados de 

Saúde 

1) Capacidade de acesso a 
informação relacionada 
com problemas médicos 
ou clínicos 

2) Capacidade de 
compreensão da 
informação médica e do 
seu significado 

3)Capacidade de 

interpretação e de 

avaliação de informações 

médicas 

4) Capacidade de tomar 
decisões informadas 
sobre questões médicas 

Prevenção da 
Doença 

5)Capacidade de acesso a 
informação sobre fatores 
de risco 

6) Capacidade de 
compreensão dos fatores 
de risco e do seu 
significado 

7)Capacidade de 

interpretação e de 

avaliação de informações 

relacionadas com os 

fatores de risco 

8) Capacidade de julgar 

a relevância das 

informações sobre 

fatores de risco 

Promoção da 

Saúde 

9)Capacidade de 

atualização sobre 

questões de saúde 

10) Capacidade de 
compreensão da 
informação 
relacionada com a 
saúde e do seu 
significado 

11) Capacidade de 

interpretação e de 

avaliação de 

informações sobre 

questões relacionadas 

com a saúde 

12) Capacidade de 

formar uma opinião 

consciente sobre 

questões de saúde 

Para o cálculo dos índices de LS foi utilizada uma escala de autoavaliação do tipo Likert de 4 

níveis: com os seguintes valores numéricos: 1= muito difícil; 2=difícil; 3= fácil; 4= muito fácil, 

havendo uma quinta alternativa que corresponde ao “Não Sei/Não Respondo”., aplicando a 

seguinte fórmula: 

 Índice LS = (média - 1) * (50/3)  

 Índex = valor específico calculado  

 Média = média de todos os itens considerados para cada indivíduo 
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 1 = Valor mínimo de média possível (conduz a um valor mínimo de índex de 0) 

 3 = Variação da média 

 50 = Valor máximo escolhido 

Os indicadores foram padronizados numa métrica única que vai de 0 até ao máximo de 50, 

sendo que os autores definiram os pontos de corte que limitam as quatro categorias de LS: 

 Inadequada (0-25); 

 Problemática (>25-33); 

 Suficiente (>33-42); 

 Excelente (>42-50). 

De modo a agrupar as categorias correspondentes a um ILS negativo e as categorias positivas 

de ILS, adicionamos os percentuais relativos aos níveis “inadequado” e “problemático” que 

foram agrupados numa única categoria designada “alfabetização limitada para a saúde” (0-33 

pontos) e os percentuais respeitantes aos níveis “suficiente” e “excelente” que foram agrupados 

na categoria “alfabetização não limitada para a saúde”(34-50 pontos).  

A escala HLS-EU-PT, traduzida e validada para a população portuguesa, apresenta uma escala 

de 5 itens (muito fácil, fácil, difícil, muito difícil e não sabe/não responde), ao invés de uma 

escala de 4 itens (muito fácil, fácil, difícil e muito difícil) conforme o questionário original do 

HLS-EU. Saboga-Nunes e Sorensen (2013) considera o item 5 da escala (não sei/não respondo) 

fundamental no tratamento estatístico, onde deve ser atribuído um valor de zero, mantendo-se 

fórmula de cálculo dos níveis de literacia igual. Porém, a partir de uma certa quantidade de 

respostas no item 5 o questionário não entra no tratamento estatístico, sendo eliminado. 

Segundo Saboga-Nunes, existe um limite máximo de respostas NS/NR, que leva a que o 

questionário seja excluído da análise conservadora. Assim, o mínimo recomendado de respostas 

é 43 em 47 (Quadro 4). Embora o indivíduo tenha de responder a 43 dos 47 itens, o questionário 

apenas é validado se: 

 Na dimensão Cuidados de Saúde obtiver 15 respostas das 16 preconizadas;  

 Na dimensão Prevenção da Doença obtiver 14 respostas das 16 preconizadas;  

 Na dimensão Promoção da Saúde obtiver 14 respostas das 15 preconizadas.  

Qualquer outra situação que se possa observar e consequentemente não cumpra os critérios 

estabelecidos, leva a que o questionário seja eliminado do tratamento estatístico. 
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Quadro 4. Literacia para a saúde, dimensões e níveis de processamento, com os respetivos itens associados, 
e o número mínimo de respostas 

Item 
Literacia 

para a Saúde 
Cuidados de 

Saúde 
Prevenção da 

Doença 
Promoção da 

Saúde 
Aceder  

Compreende
r 

Avaliar Utilizar 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

21                 

22                 

23                 

24                 

25                 

26                 

27                 

28                 

29                 

30                 

31                 

32                 

33                 

34                 

35                 

36                 

37                 

38                 

39                 

40                 

41                 

42                 

43                 

44                 

45                 

46                 

47                 

Total 47 16 15 16 13 11 12 12 
Número mínimo de 

respostas para cálculo 
da escala HLS-EU-PT 

43 15 14 14 12 10 11 11 

Fonte: Adaptado de Marques (2015)  
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O Questionário de Saúde Geral de 12 itens (QSG-12) medidas de saúde de D. Goldberg (1978), 

Versão Portuguesa adaptada e validada por McIntyre, McIntyre, e Redondo (1999) é parte 

integrante do Instrumento e Recolha de Dados (Anexo C). 

A versão inicial do General Health Questionary de D. Goldberg (1978) continha 60 itens e foi 

construída para identificar perturbações gerais, de natureza não psicótica (Faria, 2000).Quanto 

ao QSG-12, versão que se pretende utilizar neste estudo, é composto por 12 itens, em formato 

de escala Likert, mediante resposta entre quatro categorias possíveis: “mais que habitualmente”, 

“como habitualmente”, “menos do que habitualmente” ou “muito menos do que 

habitualmente”. As respostas tipo Likert são cotadas em 0, 1, 2 e 3, respetivamente, embora os 

itens 1,3,4,7,8 e 12 tenham uma formulação invertida, pelo que é dada uma pontuação de 0 

quando é assinalada a resposta “muito menos do que habitualmente” e 3 para a resposta “mais 

que habitualmente”, conforme demonstrado no quadro 5 (Pité, 2016). Os valores da pontuação 

oscilam entre o mínimo de 0 e o máximo de 36 pontos. Quanto maior a cotação, pior a perceção 

do estado de saúde em geral. Assim, o cálculo do score traduz que: Bom de 0 a 12 pontos; 

Razoável de 13 a 34 pontos; Mau de 25 a 36 pontos (Araújo, 2010). 

Esta versão reduzida é válida e fidedigna, em que cada um dos 12 itens averigua a perceção do 

estado de saúde. Assume como principal objetivo a avaliação das perceções apresentadas pelos 

indivíduos, no que respeita à sua saúde de um modo geral, tendo em conta apenas 

acontecimentos recentes (Araújo, 2010). 

Quadro 5. Cotação Questionário de Saúde Geral – 12 itens (QSG-12) 

Como se tem sentido atualmente: 
Muito menos que 

habitualmente 
Menos que 

habitualmente 
Como 

habitualmente 
Mais que 

habitualmente 

1. Consigo concentrar-me no
que faço?

3 2 1 0 

2. As minhas preocupações
fazem-me perder o sono?

0 1 2 3 

3. Sinto-me a desempenhar um
papel útil na vida?

3 2 1 0 

4. Sinto-me capaz de tomar
decisões?

3 2 1 0 

5. Sinto-me agoniado? 0 1 2 3 

6. Tenho sensações de não
conseguir superar
dificuldades?

0 1 2 3 
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7. Sinto-me capaz de desfrutar 
atividades? 

3 2 1 0 

8. Sinto-me capaz de enfrentar 
problemas? 

3 2 1 0 

9. Sinto-me pouco feliz e 
deprimido? 

0 1 2 3 

10. Tenho perdido confiança 
em mim mesmo? 

0 1 2 3 

11. Sinto que não sirvo para 
nada? 

0 1 2 3 

12. Sinto-me razoavelmente 
feliz? 

3 2 1 0 

Pré-teste  

O pré-teste é uma atitude prévia à aplicação da intervenção, é também uma forma de testar os 

instrumentos de pesquisa antes da aplicação definida, sobre uma pequena parte da população 

ou amostra, pretendendo-se identificar dificuldades encontradas na resposta às questões (Fortin 

et al., 2009; Marconi & Lakatos, 2002). 

Foi testada a percetibilidade e a compreensão das questões do instrumento de recolha de dados, 

através de um pré-teste, aplicado a 8 participantes, mantendo-se os critérios de inclusão e 

exclusão do estudo. Constatou-se que o preenchimento durou cerca de 12 minutos e, no final, 

foi feita uma entrevista informal para verificar dificuldades ou sugestões. Com o pré-teste 

aplicado, determinou-se não existir evidência de necessidade de alterações às questões do 

instrumento de recolha de dados  

3.6 Procedimentos de recolha e considerações éticas 

No desenvolvimento de uma investigação que envolva seres humanos, as questões ético- morais 

são fundamentais, pelo que é essencial proteger os direitos e liberdade dos indivíduos que 

participam no estudo. Deste modo, durante o procedimento de recolha de dados desta 

investigação salvaguardou-se o direito à autodeterminação, à intimidade, ao anonimato, à 

confidencialidade, assim como à participação voluntária (Fortin et al., 2009). 

Os dados obtidos foram tratados com o sigilo exigido, e garantia de confidencialidade, de 

acordo com as normas éticas da Declaração de Helsínquia. Foram efetuados, e devidamente 

autorizados, um pedido de autorização formal, à Comissão de Ética da Universidade de Trás-
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os-Montes e Alto Douro (Anexo D - Parecer nº38/2018), assim como um pedido autorização 

formal da aplicação do estudo, dirigido à Presidente da Escola Superior da região Norte de 

Portugal (Anexo E). 

O processo de recolha de dados propriamente dito, foi realizado através de correio eletrónico, 

pelo meio de uma hiperligação, que remete para um questionário anónimo de 

autopreenchimento, e de resposta por via online. Este envio foi realizado pelos Serviços 

Académicos da Escola Superior da região Norte de Portugal, garantindo assim, em todo o 

processo, o anonimato exigido, não tendo, a investigadora, acesso ao endereço eletrónico dos 

participantes. Este questionário foi desenvolvido através dos Formulários do Google®, e as 

respostas das participantes enviadas para a investigadora.  

De forma a garantir o consentimento informado e esclarecido de cada participante, no 

instrumento de recolha de dados, foi garantida a contextualização e os objetivos da 

investigação, informada a confidencialidade da informação recolhida e a garantia do anonimato 

e privacidade do participante assim como uma questão que valida a autorização do estudante. 

Foi também fornecido um meio de contacto da autora da investigação, para o esclarecimento 

de qualquer questão (Apêndice A). O período de recolha de dados decorreu de 23 de outubro a 

26 de novembro de 2018.  

3.7 Tratamento e análise de dados 

De forma a sistematizar o tratamento e análise dos dados recolhidos utilizaram-se 

procedimentos estatísticos, recorrendo à estatística descritiva e inferencial. O tratamento e 

análise de dados foi efetuado com recurso ao software Statistical Package for the Social Science 

25,0® para Microsoft Windows®, tendo sido contruída uma base de dados onde os mesmos 

foram inseridos.  

Na apresentação das estatísticas descritivas foram utilizadas frequências absolutas (n) e 

percentagens (%) para as variáveis de nível de medição nominal e médias (M) e desvios padrão 

(DP) para as variáveis rácio, após avaliação da simetria das distribuições, confirmada pela 

análise do coeficiente de assimetria [-2; 2] e do histograma. A comparação das dimensões e 

pontuações totais dos dois instrumentos utilizados foi realizada com recursos ao t-teste no caso 

da comparação por dois grupos e ANOVA, no caso da comparação para mais de dois grupos. 

Para a utilização destes testes foi confirmada a normalidade das distribuições pela avaliação do 
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teste Kolomogorov-Smirnov. A homogeneidade das variâncias foi confirmada com o teste de 

Levene. O teste de Tukey foi utilizado como complemento ao teste ANOVA, para determinar 

a significância estatística entre os pares de comparações múltiplas. O valor considerado como 

nível de significância estatística, para todas as análises efetuadas, é de 5%. 

Aquando da avaliação da consistência interna do questionário HLS-EU-PT para a fiabilidade 

do instrumento de recolha de dados, foi utilizado o coeficiente de alpha de Cronbach tendo 

sido observado, no questionário de 47 itens, um valor de 0,97 relativamente à LS Global. 

Efetuada a análise individual das três dimensões do questionário constatou-se que o coeficiente 

de alpha de Cronbach oscilou entre de 0,91 (dimensão cuidados de saúde), 0,93 (dimensão 

prevenção da doença) e 0,94 (dimensão promoção da saúde), o que revela a elevada fiabilidade 

do questionário, equiparando ao obtido por Saboga-Nunes  et al. (2014), aquando da validação 

do questionário para Portugal.  

A comparação entre as categorias da LS Global e as três dimensões, em função do grau 

académico dos estudantes, exigiu o agrupamento das categorias de Mestrado e Doutoramento 

numa só, de modo a obter grupos com número mais adequado de inquiridos para a análise. 

A variável grupo etário partiu da idade indicada pela amostra, tendo sido recodificada em duas 

categorias: 18 a 23 anos, e idade igual ou superior a 24 anos. A escolha destes 2 grupos, deveu-

se à necessidade de agrupar os estudantes para os testes de hipóteses, tendo por base os dados 

estatísticos da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência: a média de idade de 

ingresso no ensino superior é de 19 anos, e o número médio de inscrições para conclusão de 

qualquer um dos ciclos de estudos é de 3,77 (DGEEC, 2016). 
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4. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Neste capítulo, pretende-se apresentar os resultados obtidos através da aplicação do instrumento 

de recolha de dados e respetivo tratamento estatístico. Esta apresentação de resultados será 

efetuada em cinco subcapítulos: i) Caracterização sociodemográfica e IMC da amostra; ii) 

Perceção do estado de saúde; iii) Utilização dos serviços de saúde; iv) Participação em 

programas de saúde escolar e v) Literacia para a saúde.  

Do primeiro ao quarto subcapítulo apresenta-se a análise da estatística descritiva, e no quinto 

subcapítulo apresenta-se, num primeiro momento, a análise descritiva e, de seguida, a análise 

inferencial, cujos testes estatísticos apresentados permitiram testar as hipóteses delineadas.  

Na apresentação serão utilizadas tabelas e figuras cuja fonte será omissa, uma vez que todos os 

dados resultaram deste estudo.  

4.1 Caracterização sociodemográfica e IMC da amostra  

A caracterização dos estudantes participantes será efetuada quanto ao sexo, grupo etário, ciclo 

de estudo que frequenta, detenção de grau académico, habilitações literárias dos pais e nível de 

rendimentos.   

Do total da amostra (n=351), a maioria era do sexo feminino (69,5%), enquadrava-se no grupo 

etário dos 18 aos 23 anos (72,4%), frequentava a licenciatura (65,05), não sendo detentor de 

nenhum grau académico (70,1%). A distribuição das habilitações literárias dos pais foi bastante 

equilibrada entre pai e mãe, sendo que o maior grupo de pais possuía o 1.ºciclo do ensino básico 

(24,2%) e das mães o 2º ciclo do ensino básico (22,2%); as mães apresentaram uma maior 

frequência de cursos superiores (17,7% versus 10.5%). O maior grupo de estudantes (37,3%) 

reportou rendimento mensal líquido per capita do agregado familiar entre 1000 e 1999 euros 

(Tabela 1 e 2). 

A amostra de estudantes apresentou idades compreendidas entre os 18 e os 54 anos, com média 

da idade de 23,54±7,43 anos (Dados que não constam da tabela). 
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Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da amostra (n=351) 
Variável n % 

Sexo     

  Masculino 107 30,5 
  Feminino 244 69,5 

Idade     

  18-23 anos 254 72,4 
Maior ou igual a 24 anos 97 27,6 

Ciclo de estudos     

  Curso técnico superior 37 10,5 
  Licenciatura 228 65,0 
  Mestrado 86 24,5 

Grau académico      

  Não 246 70,1 
  Licenciatura 95 27,1 
  Mestrado integrado 4 1,1 
  Mestrado 5 1,4 
  Doutoramento 1 0,3 

Habilitações literárias do 
pai 

    

  Ensino básico – 1º ciclo 85 24,2 
  Ensino básico – 2º ciclo 82 23,4 
  Ensino básico – 3º Ciclo 57 16,2 
  Ensino secundário  82 23,4 
  Curso superior 37 10,5 
  NS/ NR 8 2,3 

Habilitações literárias da 
mãe 

    

  Ensino básico – 1º ciclo 73 20,8 
  Ensino básico – 2º ciclo 78 22,2 
  Ensino básico – 3º Ciclo 55 15,7 
  Ensino secundário  77 21,9 
  Curso superior 62 17,7 
  NS/ NR 6 1,7 

Rendimento mensal      

  Inferior a 249 euros 7 2,0 
  Entre 250 e 499 euros 54 15,4 
  Entre 500 e 999 euros 123 35,0 
  Entre 1000 e 1999 euros 131 37,3 
  Superior a 2000 euros 36 10,3 
Total  351 100,0 

Quanto ao IMC, a maioria dos estudantes enquadrava-se na categoria Peso normal (70,9%) e o menor 

grupo na categoria Abaixo do peso (5,4%) (Tabela 2). 
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Tabela 2. Caracterização do IMC da amostra (n=351) 
Variável n % 

 IMC     

  Abaixo do peso 19 5,4 
  Peso normal 249 70,9 
  Excesso de peso 63 17,9 
  Obesidade 20 5,7 
Total  351 100,0 

4.2 Perceção do estado de saúde 

Os resultados do Questionário de Saúde Geral (QSG-12), para avaliação da perceção do Estado 

de Saúde, variaram entre o mínimo de 4 e o máximo de 33 pontos, com média de 17,96 pontos 

(DP=4,61) (Dados que não constam na tabela).  

Apresenta-se, na tabela 3, a distribuição das respostas dos estudantes relativa a cada um dos 12 

itens do questionário, pelas quatro opções de resposta: “muito menos que habitualmente”, 

“menos que habitualmente”, “como habitualmente” e “mais que habitualmente”. Os itens que 

mais contribuíram para uma boa perceção do estado de saúde, em que a maior parte dos 

inquiridos escolheu a opção “como habitualmente”, foram a Q1: “Consigo concentrar-me no 

que faço?” (63,8%), Q3:“Sinto-me a desempenhar um papel útil na vida?” (60,7%) e Q4: 

“Sinto-me capaz de tomar decisões?” (64,7%). 

Tabela 3. Frequência absoluta e frequência relativa de respostas nos 12 itens do QSG-12 

QSG-12 
Muito menos que 

habitualmente 
Menos que 

habitualmente 
Como 

habitualmente 
Mais que 

habitualmente 
n % n % n % n % 

Q1 21 6,0 91 25,9 224 63,8 15 4,3 

Q2 40 11,5 63 18,1 155 44,4 91 26,1 

Q3 18 5,1 64 18,2 213 60,7 56 16,0 

Q4 14 4,0 57 16,2 227 64,7 53 15,1 

Q5 29 8,3 45 12,9 154 44,1 121 34,7 

Q6 33 9,4 72 20,5 174 49,6 72 20,5 

Q7 26 7,4 78 22,2 199 56,7 48 13,7 

Q8 23 6,6 74 21,1 209 59,5 45 12,8 

Q9 66 18,8 79 22,5 131 37,3 75 21,4 

Q10 60 17,1 82 23,4 135 38,5 74 21,1 

Q11 29 8,3 59 16,8 208 59,3 55 15,7 

Q12 32 9,1 50 14,2 211 60,1 58 16,5 
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Relativamente à perceção do estado geral de saúde, o cálculo do score do QSG-12 desta amostra 

revela que a maioria dos estudantes apresentava uma razoável perceção do seu estado de saúde 

(80,1%), a maioria dos estudantes não reportaram doenças ou problemas de saúde (64,7%), 

nem problemas de saúde que limitassem as atividades (73,5%). Ainda assim, 25,6% estudantes 

referiram ter um problema de saúde (Tabela 4). 

Tabela 4. Perceção do estado de saúde (n=351) 
Variável n % 
Perceção estado de saúde – QSG-12   

 Mau 27 7,7 
 Razoável 281 80,1 

 Bom 41 11,7 
Doença de longa duração ou problema de saúde     

 Não 227 64,7 
 Sim, um 90 25,6 
 Sim, mais que um 21 6,0 
 NS/NR 13 3,7 

Problemas de saúde limitaram as atividades nos últimos 6 meses     
 Não limitaram 258 73,5 
 Limitaram, mas não severamente 63 17,9 
 Limitaram severamente 11 3,1 
 NS/NR 19 5,4 

Total  351 100,0 

4.3 Utilização dos serviços de saúde 

Na tabela 5 apresentam-se os resultados relativos à utilização dos serviços de saúde. De um 

modo geral, a amostra estudada utilizava o SNS, recorreu pouco aos serviços de saúde, com 

maior concentração nas categorias de resposta nenhuma utilização e 1-2 utilizações. A maioria 

dos estudantes da amostra (59,3%) refere como sistema ou seguro de saúde o SNS e reportou 

utilizar o serviço de urgência nos últimos 2 anos, 1 a 2 vezes (43,6%). Entre os tipos de 

utilização mais frequentes, nos últimos 12 meses, na categoria de 1 a 2 utilizações, está a ida ao 

médico (51,6%); ter recorrido a um serviço de urgência (43,6%); a utilização de um serviço 

hospitalar (45,3%) e a ida a serviços de outros de profissionais de saúde** (44,2%). 
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Tabela 5. Caraterização da utilização dos serviços de saúde 

Utilização dos serviços de saúde n % 
Sistema/seguro de saúde 

Nenhum 20 5,7 
SNS 208 59,3 
Privado 21 6 
Público e privado 77 21,9 
NS/NR 25 7,1 

Número de vezes de utilização de um serviço de urgência nos últimos 
2 anos  

0 vezes  108 30,8 
1-2 vezes 153 43,6 
3-5 vezes 62 17,7 
6 vezes ou mais 26 7,4 
NS/NR 2 0,6 

Número de vezes que recorreu a um médico nos últimos 12 meses  

0 vezes  26 7,4 
1-2 vezes 181 51,6 
3-5 vezes 103 29,3 
6 vezes ou mais 37 10,5 
NS/NR 4 1,1 

Número de vezes de utilização de um serviço hospitalar nos últimos 
12 meses  

0 vezes  96 27,4 
1-2 vezes 159 45,3 
3-5 vezes 65 18,5 
6 vezes ou mais 19 5,4 
NS/NR 12 3,4 

Número de vezes que recorreu a serviços de outros profissionais de 
saúde** nos últimos 12 meses 

0 vezes  68 19,4 
1-2 vezes 155 44,2 
3-5 vezes 63 17,9 
6 vezes ou mais 62 17,7 
NS/NR 3 0,9 

Total 351 100,0 
**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

4.4 Participação em programas de saúde escolar 

No que concerne à participação em programas de saúde escolar ao longo do percurso dos 

estudantes, do total da amostra, a maioria do grupo (61%) afirmou nunca ter participado. Dos 

que responderam afirmativamente (39,0%), a grande maioria (89,8%) considerou-os relevantes 
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para a aquisição de competências para promover e manter um bom estado de saúde e/ou na 

capacidade para tomar decisões em saúde (Tabela 5). 

Tabela 6. Participação em programas de saúde escolar durante o percurso académico 

Participação em programas de saúde escolar n % 

n=351 Não 214 61,0 

  Sim 137 39,0 

Relevância dos programas de saúde escolar n % 

n=137 Não 14 10,2 

  Sim 123 89,8 

4.5 Literacia para a saúde 

Conforme se pode verificar na tabela 6, apresenta-se o posicionamento dos estudantes perante 

cada um dos 47 itens do questionário HLS-EU-PT, onde constam as opções de respostas: 

“muito difícil”, “difícil”, “fácil” e “muito fácil” e ainda a opção “não sei/não respondo”.  

Os itens que mais contribuíram para um ILS superior, correspondentes a menor dificuldade de 

realização, por ordem decrescente de percentagem dos alunos que considerou ser fácil ou muito 

fácil atingir, foram o item 8 (94%) “Compreender instruções do teu médico ou farmacêutico 

sobre o modo de tomar um medicamento receitado?“; o item 7 (92,0%) “Compreender o que 

fazer numa emergência médica?”; o item 16 (91,5%) ” Seguir as instruções do teu médico ou 

farmacêutico?”; e o item 23 (90,3%) ”Entender porque precisas de exames de saúde? (por ex. 

Teste de açúcar no sangue, pressão sanguínea) ”.  

Por outro lado, os itens que menos contribuíram para um ILS mais elevado, correspondentes a 

uma maior dificuldade, por ordem decrescente de percentagem de alunos que considerou ser 

difícil ou muito difícil atingir, foram o item 12 (53,8%) “Avaliar, se a informação sobre a 

doença nos meios de comunicação é de confiança?”, o item 11 (52,7%) “Avaliar quando podes 

necessitar de uma segunda opinião de outro médico?” e ainda o item 35 (49,9%) “Saber mais 

sobre as mudanças políticas que possam afetar a saúde?” (Tabela 7).  
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Tabela 7. Frequência relativa de respostas nos 47 itens da HLS-EU-PT (n=351) 

Item 
Numa escala de muito fácil a muito difícil quão 

fácil dirias que é: 

1 
Muito 
difícil 
(%)  

2 
Difícil  

(%)  

3  
Fácil 
(%)  

4 
Muito 
fácil 
(%)  

5 
NS/N
R (%)  

1 
Encontrar informações sobre sintomas de doenças q
dizem respeito ou causam preocupação? 

2,6 20,5 61,8 14,2 0,9 

2 
Encontrar informações sobre tratamentos de doenças 
que te dizem respeito ou causam preocupação? 

2,8 35,6 45,6 16,0 0,0 

3 Descobrir o que fazer em caso de emergência médica? 4,3 15,4 59,8 20,5 0,0 

4 
Descobrir onde obter ajuda especializada quando estás 
doente? (por ex. junto de um médico, farmacêutico, 
psicólogo) 

2,8 21,1 59,0 16,8 0,3 

5 Compreender o que o teu médico diz? 5,4 26,5 50,1 17,9 0,0 

6 
Compreender a bula (os folhetos) que acompanham o 
teu medicamento? 

4,8 36,8 46,7 11,4 0,3 

7 Compreender o que fazer numa emergência médica? 0,6 7,4 59,0 33,0 0,0 

8 
Compreender instruções do teu médico ou 
farmacêutico sobre o modo de tomar um 
medicamento receitado? 

1,7 4,3 51,0 43,0 0,0 

9 
Avaliar como é que a informação oriunda do teu 
médico se aplica ao teu caso? 

2,0 23,9 56,4 16,8 0,9 

10 
Avaliar vantagens e desvantagens de diferentes 
opções de tratamento? 

5,1 42,2 40,2 12,5 0,0 

11 
Avaliar quando podes necessitar de uma segunda 
opinião de outro médico?” 

9,4 43,3 36,8 10,0 0,6 

12 
Avaliar, se a informação sobre a doença nos meios de 
comunicação é de confiança? 

9,1 44,7 35,9 10,0 0,3 

13 
Usar informações que o teu médico te dá para tomar 
decisões sobre a tua doença? 

4,3 32,2 49,0 13,7 0,9 

14 Seguir instruções sobre medicação? 1,4 10,0 56,4 32,2 0,0 
15 Chamar uma ambulância em caso de emergência? 3,1 9,1 48,4 37,9 1,4 
16 Seguir as instruções do teu médico ou farmacêutico? 1,4 6,8 57,5 33,9 0,3 

17 
Encontrar informações para gerir comportamentos 
que afetam a tua saúde, tais como fumar, atividade 
física insuficiente e beber álcool em demasia? 

2,6 12,3 53,6 31,6 0,0 

18 
Encontrar informações para gerir problemas de 
saúde mental, tais como stress ou depressão? 

10,0 31,1 45,6 12,8 0,6 

19 
Encontrar informações sobre vacinas e exames de 
saúde que devias fazer? 

5,4 21,1 58,4 14,5 0,6 

20 
Encontrar informações sore como prevenir ou 
controlar condições tais como excesso de peso, pressão 
arterial alta ou colesterol alto? 

4,0 15,4 63,8 16,5 0,3 

21 
Compreender advertências relativas à saúde e 
comportamentos tais como fumar, atividade física 
insuficiente e beber álcool em demasia? 

2,0 10,3 58,7 29,1 0,0 

22 Entender porque precisas de vacinas? 1,1 10,5 52,1 35,3 0,9 

23 
Entender porque precisas de exames de saúde? (por 
ex. teste de açúcar no sangue, pressão sanguínea) 

2,0 6,8 51,6 38,7 0,9 

24 
Avaliar quão seguras são as advertências envolvendo 
a saúde, tais como fumar, atividade física insuficiente 
e beber álcool em demasia? 

2,3 10,8 59,0 27,6 0,3 

25 
Avaliar quando precisas de ir a um médico para um 
check-up ou exame geral de saúde? 

6,8 26,2 49,9 16,8 0,3 

26 Avaliar quais são as vacinas de que podes precisar? 4,8 34,8 47,0 13,1 0,3 
27 Avaliar que exames de saúde precisas de fazer? 5,7 30,5 47,6 16,2 0,0 
28 Avaliar, se as informações sobre os riscos de saúde 9,4 31,3 45,9 12,8 0,6 
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nos média são de confiança? 

29 Decidir se deves fazer a vacina contra a gripe? 6,0 27,9 47,9 17,7 0,6 

30 
Decidir como te podes proteger da doença com base 
nos conselhos da família e amigos? 

7,1 32,2 47,0 13,4 0,3 

31 
Decidir como podes proteger-te da doença com base 
em informações com origem nos meios de 
comunicação? 

7,4 30,5 48,4 12,8 0,9 

32 
Encontrar informações sobre atividades saudáveis 
tais como atividade física, alimentação saudável e 
nutrição? 

2,6 11,4 58,7 27,1 0,3 

33 
Saber mais sobre as atividades que são boas para o 
teu bem estar mental? 

3,1 16,8 54,7 24,2 1,1 

34 
Encontrar informações que indiquem como é que o 
teu bairro poderia ser mais amigo da saúde? 

12,3 31,3 40,7 14,8 0,9 

35 
Saber mais sobre as mudanças politicas que possam 
afetar a saúde? 

10,0 39,9 35,9 14,0 0,3 

36 
Saber mais sobre os esforços para promover a tua 
saúde em meio escolar? 

6,8 32,8 43,0 16,5 0,9 

37 
Compreender conselhos sobre a saúde que te chegam 
dos familiares ou amigos? 

2,6 17,7 59,5 20,2 0,0 

38 
Compreender informação contida nas embalagens 
dos alimentos? 

4,3 24,8 54,7 16,0 0,3 

39 
Compreender a informação com origem nos meios 
de comunicação sobre a forma de te tornares mais 
saudável? 

2,8 21,1 59,0 17,1 0,0 

40 
Compreender a informação que visa manter a mente 
saudável? 

2,3 20,8 58,7 18,2 0,0 

41 
Avaliar como o local onde vives afeta a tua saúde e 
bem-estar? 

5,4 29,1 47,6 17,7 0,3 

42 
Avaliar como as tuas condições de habitação te 
ajudam a permanecer saudável? 

4,0 19,4 56,1 20,2 0,3 

43 
Avaliar que comportamento diário está relacionado 
com a tua saúde? 

2,3 12,3 61,3 23,6 0,6 

44 Tomar decisões para melhorar a tua saúde? 4,8 21,7 50,7 22,5 0,3 

45 
Entrar num clube de desporto ou aulas num ginásio 
se desejares? 

6,6 19,7 47,0 26,2 0,6 

46 
Influenciar as condições da tua vida que afetam a tua 
saúde e bem-estar? 

3,7 17,4 56,4 22,5 0,0 

47 
Tomar parte das atividades que melhoram a saúde e 
o bem-estar na tua comunidade? 

2,8 19,1 53,0 25,1 0,0 

Na tabela 8 apresentam-se os resultados relativos às medidas de tendência central e de dispersão 

do índice global, dimensões e níveis de processamento da LS. Na aplicação da fórmula de 

cálculo do HLS-EU-PT, cuja pontuação pode variar entre 0 e 50 pontos, a média da pontuação 

obtida foi de 31,30 no ILS Global o que corresponde ainda a uma LS problemática, embora 

quase no limite da LS Suficiente. O mesmo se verifica nas três dimensões em que a média varia 

entre 31,17 na “Prevenção da Doença” e 31,47 nos “Cuidados de Saúde”. Ao analisar os quatro 

níveis de processamento verifica-se que os estudantes apresentavam LS Suficiente (entre 33 e 

42 pontos) na capacidade de “compreender” informação de saúde. Todos os outros níveis de 

processamento revelaram valores médios de LS Problemática (entre 25 e 33 pontos). 
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Tabela 8. Medidas de tendência central e de dispersão do índice Global, dimensões e níveis de processamento 
da LS 

Média DP Mediana Mínimo Máximo 

ILS Global 31,30 8,19 30,85 0 50 

ILS Cuidados de Saúde 31,47 8,08 31,25 0 50 

ILS Prevenção da Doença 31,17 8,99 31,11 0 50 

ILS Promoção da Saúde 31,26 9,45 31,25 0 50 

Níveis de Processamento 

Aceder 30,58 8,58 30,56 0 50 

Compreender 33,99 8,28 33,33 0 50 

Avaliar 29,40 9,24 28,33 0 50 

Utilizar 31,77 9,09 31,94 0 50 

Os resultados correspondentes às categorias de LS apresentavam a mesma tendência dos 

resultados relativos às medidas de tendência central. Os percentuais mais elevados relativos ao 

ILS Global e as suas dimensões localizam-se na categoria de LS problemática, sendo o valor 

mais elevado o ILS Global (47,9%) e o menos elevado o que concerne à dimensão da Prevenção 

da Doença (34,8%). Na categoria de LS Excelente o menor percentual situou-se no ILS 

Cuidados de Saúde (10,0%), e o maior percentual localizou-se na dimensão ILS Promoção da 

Saúde (14,8%) (Tabela 9). 

Tabela 9. Distribuição dos níveis de literacia para a saúde Global e pelas suas dimensões 
Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

n % n % n % N % 

ILS Global 65 18,5 168 47,9 77 21,9 41 11,7 

ILS Cuidados de Saúde 72 20,5 138 39,3 106 30,2 35 10,0 

ILS Prevenção da 
Doença  

78 22,2 122 34,8 104 29,6 47 13,4 

ILS Promoção da Saúde  83 23,6 125 35,6 91 25,9 52 14,8 

Tendo em conta o agrupamento das quatro categorias do ILS em duas: “Alfabetização limitada 

para a saúde” e “Alfabetização não limitada para a saúde” (ver metodologia p.39), na análise 

da tabela 10 verifica-se que a maioria dos estudantes apresentava uma alfabetização limitada 

para a saúde, quer no Índice de literacia para a saúde Global, quer em todas as suas dimensões. 

O percentual mais elevado situa-se no ILS Global (66,4%) e o menos elevado na dimensão 
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“prevenção da doença” (57%) o que significa maior limitação no ILS Global e menor limitação 

no ILS Prevenção da Doença.   

Tabela 10. Nível de LS Global e por dimensão, agrupados em 2 categorias 

  
Limitada Não Limitada 

n % n % 

ILS Global 233 66,4 118 33,6 

ILS Cuidados de Saúde 210 59,8 141 40,2 

ILS Prevenção da Doença  200 57 151 43 

ILS Promoção da Saúde  208 59,2 143 40,7 

Relativamente ao nível de LS dos estudantes, foram ainda avaliadas as três dimensões inerentes 

à escala: “Cuidados de Saúde” (I1 a I16), “Prevenção da Doença” (I17 a I31) e “Promoção da 

Saúde” (I32 a I47) e cruzadas com os quatro níveis de processamento de informação: aceder, 

compreender, avaliar e utilizar (Tabela 11). 

Conforme se pode verificar, a LS revelou-se inadequada de forma mais evidente na capacidade 

de compreender as informações médicas relativas à dimensão “Cuidados de Saúde” (53,0%), 

no que concerne ao avaliar fatores de risco relativo à dimensão “Prevenção da Doença” 

(40,5%), na capacidade de utilizar a informação relevante para a saúde na dimensão “Prevenção 

da Doença” (35,3%) e na capacidade de aceder a informação atualizada no que diz respeito à 

dimensão “Promoção da Saúde” (24,8%). Por outro lado, salienta-se a LS excelente na 

capacidade de acesso a informação sobre fatores de risco na dimensão “Prevenção da Doença” 

(34,8%), no que concerne à capacidade de interpretação e de avaliação de informações sobre 

questões relacionadas com a saúde na dimensão “Promoção da Saúde” (19,4%), na capacidade 

de compreender a informação relacionada com a saúde e do seu significado relativas à dimensão 

“Promoção da Saúde” (17,4%) e ainda na capacidade de julgar a relevância das informações 

sobre fatores de risco informação relevante para a saúde na dimensão “Prevenção da Doença” 

(13,1%). 
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Tabela 11. Subdimensões de Literacia para a Saúde baseadas no modelo concetual do HLS-EU-PT 

Literacia para a saúde  
Aceder Compreender Avaliar Utilizar 

n % n % n % n % 

Cuidados de Saúde  

Inadequada 77 21,9 186 53,0 51 14,5 95 27,1 

Problemática 53 15,1 56 16,0 56 16,0 50 14,2 

Suficiente  173 49,3 78 22,2 182 51,9 165 47,0 

Excelente  48 13,7 31 8,8 62 17,7 41 11,7 

Prevenção da Doença  

Inadequada 33 9,4 108 30,8 142 40,5 124 35,3 

Problemática 29 8,3 75 21,4 43 12,3 63 17,9 

Suficiente  167 47,6 119 33,9 125 35,6 118 33,6 

Excelente  122 34,8 49 14,0 41 11,7 46 13,1 

Promoção da Saúde 

Inadequada 87 24,8 75 21,4 93 26,5 72 20,5 

Problemática 52 14,8 51 14,5 34 9,7 138 39,3 

Suficiente  159 45,3 164 46,7 156 44,4 106 30,2 

Excelente  53 15,1 61 17,4 68 19,4 35 10,0 

Depois de apresentada a estatística descritiva, que caracteriza as variáveis em estudo, foi 

efetuada a estatística inferencial de forma a testar as hipóteses formuladas inicialmente. De 

modo a analisar a relação entre o ILS, as categorias da LS (inadequada, problemática, suficiente 

e excelente) e as variáveis sociodemográficas dos estudantes, assim como com o IMC, perceção 

do estado de saúde, utilização dos serviços de saúde e participação em programas de saúde 

escolar foi utilizado o teste de t de Student, ANOVA e de Qui-quadrado. Apresentam-se assim 

os dados referentes à aplicação dos testes estatísticos, hipótese a hipótese. 
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H1: Existe relação de dependência entre o nível de LS e as características 

sociodemográficas dos participantes. 

Relativamente à relação de dependência entre o ILS Global com as variáveis 

sociodemográficas não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas 

considerando o sexo (t: p≥0,762), grupo etário (t: p≥0,329), grau académico 

(ANOVA:p≥0,278), habilitações literárias do pai (ANOVA: p≥ 0,062) e da mãe (ANOVA: p≥ 

0,093). 

Foram encontrados resultados estatisticamente significativos entre ILS Global dos estudantes 

que frequentavam diferentes ciclos de estudos (ANOVA: p<0,027). No entanto o teste Post-

Hoc entre os diferentes grupos não evidenciou significância estatística (Post-Hoc: p≥0,05). 

Contudo podemos observar que a média mais elevada foi obtida pelos estudantes dos Cursos 

Técnico Superiores (CTesP) e a menos elevada obtida pelos estudantes de Licenciatura. Isto 

significa, que eram os estudantes dos CTesP que detinham melhor nível de LS. 

O ILS difere significativamente entre as diferentes categorias de rendimento mensal (ANOVA: 

p<0,024). Embora o teste Post-Hoc entre os diferentes grupos de categorias de rendimento 

mensal não revelasse significância (Post-Hoc: p≥0,05), os estudantes que relataram maiores 

rendimentos, evidenciaram uma média de LS superior, conforme se pode verificar na tabela  

12. 

Tabela 12. Resultados dos testes estatísticos entre a variável ILS Global e as variáveis sociodemográficas do 
estudante 

 n Média 
Valor 

Teste 
gl p 

ILS *Sexo       
 Masculino 107 31,50 

t=0,303 349 0,762  Feminino 244 31,22 

ILS *Grupo etário       

 18-23 anos 254 31,04 
t=-0,978 349 0,329 

Maior ou igual a 24 anos 97 31,99 

ILS *Ciclo de 

estudos 
    

350 0, 027   Curso técnico superior 37 33,29 

F=3,64  Licenciatura 228 30,45 
 Mestrado 86 32,71 

ILS *Grau 

académico 
      

 Não 246 30,85 F= 1,284 350 0,278 
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Licenciatura 95 32,32 

Mestrado/ Doutoramento 10 32,84 

ILS*Habilitações 

literárias do pai 

Ensino básico – 1º ciclo 85 31,08 

F= 2,126 350 0,062 

Ensino básico – 2º ciclo 82 30,30 

Ensino básico – 3º Ciclo 57 31,84 

Ensino secundário 82 30,72 

Curso superior 37 35,06 

NS/ NR 8 28,86 

ILS*Habilitações 

literárias da mãe 

Ensino básico – 1º ciclo 73 30,51 

F= 1,903 350 0,093 

Ensino básico – 2º ciclo 78 30,21 

Ensino básico – 3º Ciclo 55 30,47 

Ensino secundário 77 31,58 

Curso superior 62 33,99 

NS/ NR 6 31,62 

ILS*Rendimento 

mensal 

Inferior a 249 euros 7 26,24 

F= 2,854 350 0,024 

Entre 250 e 499 euros 54 29,22 

Entre 500 e 999 euros 123 30,72 

Entre 1000 e 1999 euros 131 32,58 

Superior a 2000 euros 36 32,79 

Total 351 

Quanto à relação de dependência entre a dimensão da LS “Cuidados de Saúde” e as variáveis 

sociodemográficas do estudante não foram evidenciadas diferenças estatisticamente 

significativas quanto ao sexo (t: p≥0,671), grupo etário (t: p≥0,095), ciclo de estudos (ANOVA: 

p≥0,058) e grau académico (ANOVA: p≥0,268), conforme se verifica na tabela 13. 

A média do ILS da dimensão Cuidados de Saúde difere de forma significativa entre os 

estudantes cujos pais detinham diferentes habilitações literárias (ANOVA: p<0,006). A média 

mais elevada do ILS é dos estudantes cujos pais detinham nível superior quando comparados 

com os que referiram que os seus pais tinham o 2º ciclo (Post-Hoc: p<0,002). 

Foram encontrados diferenças estatisticamente significativas (ANOVA: p<0,047) entre o ILS 

da dimensão Cuidados de Saúde dos estudantes com mães com diferentes habilitações literárias, 

não se confirmando estas diferenças no teste de comparações múltiplas (Post-Hoc: p≥0,05), o 

que se pode justificar pelo valor residual do p-value no teste ANOVA. 

Também se evidenciaram os resultados estatisticamente significativos (ANOVA: p<0,017) 
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entre os estudantes cujo nível de rendimentos do agregado familiar eram diferentes, com 

resultados do ILS Cuidados de Saúde mais baixos nos inquiridos que referem um agregado 

familiar com rendimentos inferiores 249 euros mensais, quando comparados com os que 

referiram rendimentos superiores a 2000 euros (Post-Hoc: p<0,03).  

Tabela 13. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Cuidados de Saúde e as 
variáveis sociodemográficas do estudante 

 n Média 
Valor 
Teste 

gl p 

ILS CS *Sexo       

 Masculino 107 31,75 
t=0,425 349 0,671 

 Feminino 244 31,35 
ILS CS * Grupo 
etário 

     
0,095 

 18-23 anos 254 31,02 
t=1,676 349 

Maior ou igual a 24 anos 97 32,64 
ILS CS *Ciclo de 
estudos 

      

 Curso técnico superior 37 32,74 
F= 2,874 350 0,058  Licenciatura 228 30,72 

 Mestrado 86 32,92 
ILS CS *Grau 
académico 

      

 Não 246 31,01 
F= 1,320 350 0,268  Licenciatura 95 32,52 

 Mestrado/Doutoramento 10 32,71 
ILS CS * 
Habilitações 
literárias do pai 

      

 Ensino básico – 1º ciclo 85 31,24 

F= 3,312 350 0,006 

 Ensino básico – 2º ciclo 82 29,66 
 Ensino básico – 3º Ciclo 57 31,80 
 Ensino secundário 82 31,64 
 Curso superior 37 35,78 
 NS/ NR 8 28,39 
ILS CS 
*Habilitações 
literárias da mãe 

      

 Ensino básico – 1º ciclo 73 30,58 

F= 2,276 350 0,047 

 Ensino básico – 2º ciclo 78 30,38 
 Ensino básico – 3º Ciclo 55 30,25 
 Ensino secundário 77 32,03 
 Curso superior 62 34,22 
 NS/ NR 6 31,94 
ILS CS 
*Rendimento 
mensal 

      

 Inferior a 249 euros 7 24,11 F= 3,073 350 0,017 
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Entre 250 e 499 euros 54 29,96 
Entre 500 e 999 euros 123 31,05 
Entre 1000 e 1999 euros 131 32,28 
Superior a 2000 euros 36 33,65 

Total 351 

Analisando a tabela 14, que apresenta a relação entre o ILS na dimensão “Prevenção da 

Doença” e variáveis sociodemográficas do estudante, verifica-se que não foram encontradas 

diferenças estaticamente significativas considerando o sexo (t: p≥0,873), grupo etário (t: 

p≥0,176), grau académico (ANOVA: p≥0,143), habilitações do pai (ANOVA: p≥0,084) e 

habilitações literárias da mãe (ANOVA: p≥0,161).  

Verificaram-se resultados estatisticamente significativos no ILS Prevenção da Doença 

(ANOVA: p<0,017) entre os estudantes que frequentavam diferentes ciclos de estudos, 

apresentando, os estudantes de Mestrado, resultados superiores aos de Licenciatura (Post-Hoc: 

p<0,029). 

Também se evidenciaram resultados estatisticamente significativos (ANOVA: p<0,029) entre 

o ILS na dimensão “Prevenção da Doença” dos estudantes cujos agregados familiares tinham

diferentes níveis de rendimentos, embora no teste de comparações múltiplas não evidencie

relação estatística.

Tabela 14. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Prevenção da Doença e as 
variáveis sociodemográficas do estudante 

n Média 
Valor 

Teste 
gl p 

ILS PD *Sexo 

Masculino 107 31,29 
t = 0,160 349 0,873 

Feminino 244 31,12 

ILS PD *Grupo etário 

0,176 18-23 anos 254 30,77 
t= 1,355 349 

Maior ou igual a 24 anos 97 32,22 

ILS PD *Ciclo de 

estudos 

0,017 Curso técnico superior 37 32,97 

F=4,144 350 Licenciatura 228 30,17 

Mestrado 86 33,06 

ILS PD *Grau 

académico 

Não 246 30,57 

F=1,953 350 0,143 Licenciatura 95 32,46 

Mestrado/ Doutoramento 4 33,78 

ILS PD *Habilitações 

literárias do pai 
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  Ensino básico – 1º ciclo 85 31,03 

F=1,961 350 0,084 

  Ensino básico – 2º ciclo 82 30,46 

  Ensino básico – 3º Ciclo 57 31,87 

  Ensino secundário  82 29,95 

  Curso superior 37 35,08 

  NS/ NR 8 29,44 

ILS PD *Habilitações 

literárias da mãe 
       

  Ensino básico – 1º ciclo 73 30,38 

F=1,596 350 0,161 

  Ensino básico – 2º ciclo 78 29,81 

  Ensino básico – 3º Ciclo 55 30,65 

  Ensino secundário  77 31,63 

  Curso superior 62 33,76 

  NS/ NR 6 30,56 

ILS PD *Rendimento 

mensal  
       

  Inferior a 249 euros 7 25,40 

F=2,740 350 0,029 

  Entre 250 e 499 euros 54 28,81 

  Entre 500 e 999 euros 123 30,74 

  Entre 1000 e 1999 euros 131 32,32 

  Superior a 2000 euros 36 33,12 

Total  351     

Na tabela 14 verifica-se que nos testes entre o ILS na dimensão “Promoção da Saúde” e 

variáveis sociodemográficas dos estudantes não foram obtidas diferenças estaticamente 

significativas, considerando o sexo (t: p≥0,791), grupo etário (t: p≥0,884), ciclo de estudos 

(ANOVA: p≥0,052), grau académico (ANOVA: p≥0,639) e habilitações literárias do pai 

(ANOVA: p≥0,363) e mãe (ANOVA: p≥0,259).  

Constatou-se significância estatística entre o ILS na dimensão “Promoção da Saúde” dos 

estudantes cujos agregados tinham diferentes rendimentos mensais (ANOVA: p<0,039), 

revelando o teste de Tukey que a LS em Promoção da Saúde era superior nos estudantes cujos 

agregados tinham um rendimento mensal entre 1000 a 1999 euros, relativamente aos que 

tinham entre 250 e 499 euros (Post-Hoc: p≥0,042). 
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Tabela 15. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Promoção da Saúde e as 
variáveis sociodemográficas do estudante  

n Média Valor Teste gl p 
ILS PS*Sexo 

Masculino 107 31,46 
t= 0,265 349 0,791 

Feminino 244 31,17 
ILS PS* Grupo etário 

0,884 18-23 anos 254 31,31 
t= 0,146 349 

Maior ou igual a 24 anos 97 31,14 
ILS PS* Ciclo de 
estudos 

0,052 Curso técnico superior 37 34,12 
F= 2,977 350 Licenciatura 228 30,45 

Mestrado 86 32,18 
ILS PS* Grau 
académico  

Não 246 30,95 
F= 0,449 350 0,639 Licenciatura 95 31,98 

Mestrado/ Doutoramento 10 32,08 
ILS PS* Habilitações 
literárias do pai 

Ensino básico – 1º ciclo 85 30,96 

F= 1,095 350 0,363 

Ensino básico – 2º ciclo 82 30,78 
Ensino básico – 3º Ciclo 57 31,85 
Ensino secundário  82 30,51 
Curso superior 37 34,32 
NS/ NR 8 28,78 

ILS PS* Habilitações 
literárias da mãe 

Ensino básico – 1º ciclo 73 30,55 

F= 1,309 350 0,259 

Ensino básico – 2º ciclo 78 30,41 
Ensino básico – 3º Ciclo 55 30,53 
Ensino secundário  77 31,07 
Curso superior 62 33,95 
NS/ NR 6 32,29 

ILS PS* Rendimento 
mensal  

Inferior a 249 euros 7 29,17 

F=  2,551 350 0,039 
Entre 250 e 499 euros 54 28,86 
Entre 500 e 999 euros 123 30,36 
Entre 1000 e 1999 euros 131 33,11 
Superior a 2000 euros 36 31,63 

Total 351 

A proporção das categorias do LS Global não difere significativamente entre os estudantes dos 

dois grupos etários (2: p≥0,765), assim como os que frequentavam diferentes ciclos de estudos 

(2: p≥0,171), entre os estudantes que detinham diferentes graus académicos (2: p≥0,475), 

entre os estudantes cujos pais possuíam diferentes habilitações literárias (2: p≥0,317) e mães 



Apresentação de Resultados   

62 

(2: p≥0,078). 

A proporção das categorias da LS Global difere significativamente entre os dois sexos (2: 

p<0,041), sendo que os estudantes do sexo feminino obtiveram um RA de +2,4 casos do que o 

esperado na categoria L. Suficiente e um percentual de 25,4% versus 14,0% do sexo masculino 

e o sexo masculino um RA de +2,0 casos do que o esperado na categoria L. Excelente e um 

percentual de 16,8% versus 9,4% do sexo feminino. Assim, o sexo feminino enquadra-se mais 

na categoria de L. Suficiente, enquanto o sexo masculino se enquadra mais na categoria L. 

Excelente. 

A proporção das categorias da LS Global difere significativamente entre os estudantes com 

diferentes níveis de Rendimento per capita do agregado familiar (2: p<0,050), sendo que os 

estudantes cujo agregado familiar se situação entre os 1000 a 1999 obtiveram um RA de -2,4 

casos do que o esperado na categoria L. Problemática, com um percentual de 39,7% e +2,2 

casos do que o esperado na categoria L. Suficiente, com um percentual de 28,2% versus um RA 

de -2,1 casos do que o esperado e um percentual de 11,1% na categoria L. Suficiente e 55,6% 

na categoria L. Problemática dos estudantes cujo agregado familiar possuía um Rendimento per 

capita entre 250 e 499 Euros. Ou seja, os primeiros estudantes enquadram-se mais na categoria 

L. Suficiente do que os segundos, que se enquadram mais na categoria L. Problemática. 

Tabela 16. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da LS Global e as variáveis 
sociodemográficas do estudante 

Variáveis de Caracterização 
Sociodemográfica 

Categorias Literacia para a Saúde – Global  
Valor 
Teste 

p Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 

Sexo             

 Masculino 0,7 20,6 0,2 48,6 -2,4 14,0 2,0 16,8 
χ2=8,247 0,041 

 Feminino -0,7 17,6 -0,2 47,5 2,4 25,4 -2,0 9,4 

Grupo etário            

 18-23 anos 0,3 18,9 0,6 48,8 -0,2 21,7 -1,0 10,6 
χ2 =1,150 0,765 Maior ou igual a 24 

anos 
-0,3 17,5 -0,6 45,4 0,2 22,7 1,0 14,4 

Ciclo de estudos            

 Curso técnico superior 0,1 18,9 -2,0 32,4 2,1 35,1 0,4 13,5 

χ2= 9,053 0,171  Licenciatura 1,4 20,6 1,1 50,0 -1,9 18,9 -0,9 10,5 

 Mestrado -1,6 12,8 0,2 48,8 0,6 24,4 0,8 14,0 

Grau académico             

 Não 1,3 20,3 0,3 48,4 -1,4 19,9 -0,3 11,4 χ2 
=5,554 

0,47
5  Licenciatura -1,1 14,7 -0,6 45,3 1,8 28,4 0,0 11,6 
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 Mestrado/ Doutoramento  -0,7 10,0 0,8 60,0 -0,9 10,0 0,8 20,0 

Habilitações 
literárias do pai 

           

 Ensino básico – 1º ciclo -0,6 16,5 0,3 49,4 0,4 23,5 -0,4 10,6 

χ2= 
17,029 

0,31
7 

 Ensino básico – 2º ciclo 1,6 24,4 -0,3 46,3 0,0 22,0 -1,4 7,3 

 Ensino básico – 3º Ciclo 0,2 19,3 0,8 52,6 -1,9 12,3 1,1 15,8 

 Ensino secundário  -0,1 18,3 -0,1 47,6 0,3 23,2 -0,2 11,0 

 Curso superior -1,3 10,8 -1,6 35,1 1,6 32,4 2,0 21,6 

 NS/ NR -0,4 12,5 1,6 75,0 -0,7 12,5 -1,0 0,0 

Habilitações 
literárias da mãe 

           

 Ensino básico – 1º ciclo 0,2 19,2 0,5 50,7 0,3 23,3 -1,4 6,8 

χ2 = 
23,276 

0,07
8 

 Ensino básico – 2º ciclo 1,5 24,4 0,4 50,0 -1,9 14,1 0,0 11,5 

 Ensino básico – 3º Ciclo 0,3 20,0 0,2 49,1 -0,7 18,2 0,3 12,7 

 Ensino secundário  -0,8 15,6 -1,3 41,6 3,2 35,1 -1,2 7,8 

 Curso superior -1,3 12,9 0,1 48,4 -1,2 16,1 2,9 22,6 

 NS/ NR -0,1 16,7 0,1 50,0 0,7 33,3 -0,9 0,0 

Rendimento 
mensal  

           

 Inferior a 249 euros 1,7 42,9 0,5 57,1 -1,4 0,0 -1,0 0,0 

χ2 = 
21,003 

0,05
0 

 Entre 250 e 499 euros 1,5 25,9 1,2 55,6 -2,1 11,1 -1,1 7,4 

 Entre 500 e 999 euros -0,5 17,1 0,3 48,8 0,5 23,6 -0,5 10,6 

 Entre 1000 e 1999 euros -0,1 18,3 -2,4 39,7 2,2 28,2 0,9 13,7 

 Superior a 2000 euros -1,7 8,3 1,7 61,1 -1,2 13,9 1,0 16,7 

Não se observaram diferenças estatísticas significativas entre a proporção das categorias LS da 

dimensão da Cuidados de Saúde entre os estudantes dos dois sexos (2: p≥0,221), dos dois 

grupos etários (2: p≥0,165) e que possuíam diferentes graus académicos (2: p≥0,648.  

A proporção das categorias da dimensão Cuidados de Saúde da LS difere significativamente 

entre os estudantes que frequentavam diferentes ciclos de estudos (2: p<0,026), sendo que os 

estudantes que frequentavam os cursos de Mestrado obtiveram um RA de +2,7 casos, do que o 

esperado na categoria L. Excelente e os estudantes que frequentavam os cursos de Licenciatura 

um RA de -2,9 casos, na mesma categoria e um percentual, respetivamente, de 17,4% versus 

6,6% do curso de Licenciatura. Os estudantes de Mestrado enquadram-se mais na categoria L. 

Excelente. 

A proporção das categorias da dimensão Cuidados de Saúde difere significativamente entre os 

estudantes cujos pais detinham diferentes habilitações literárias (2: p<0,007), sendo que os 

estudantes cujos pais detinham o Ensino Superior obtiveram um RA de +3,1 casos, do que o 

esperado na categoria L. Excelente e -2,3 casos do que o esperado na categoria LS Problemática, 
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tendo obtido uma proporção de 24,3% na categoria L. Excelente versus 6,1% dos estudantes 

cujos pais detinham o 2º ciclo e um percentual de 21,6% na categoria L. Problemática versus 

47,4% dos estudantes cujos pais detinham o 3º ciclo. 

A proporção das categorias da dimensão Cuidados de Saúde difere significativamente entre os 

estudantes cujas mães detinham diferentes habilitações literárias (2: p<0,041), sendo que os 

estudantes cujas mães detinham cursos superiores obtiveram um RA de +2,7 casos, do que o 

esperado na categoria L. Excelente e um percentual de 19,4% nesta categoria versus 6,8% dos 

estudantes cujas mães detinham o 1º ciclo. Por sua vez os estudantes cujas mães detinham o 

Ensino Secundário obtiveram um RA de +2,2 casos do que o esperado na categoria L. 

Suficiente, com um percentual de 40,3% versus um RA de -2,1 casos do que o esperado dos 

estudantes cujas mães detinham o 2º ciclo e um percentual de 20,5% e um RA de +2,2 casos do 

que o esperado na categoria L. Problemática, com um percentual de 50,0%. 

A proporção das categorias da dimensão dos “Cuidados de Saúde”, difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes Rendimentos do agregado familiar (2: p<0,038), sendo 

que os estudantes com rendimentos inferiores a 249 euros apresentavam na categoria LS 

Inadequada um RA de +3,4 casos do que o esperado, com um percentual de 71,4%, enquanto 

os estudantes cujo agregado possuía um rendimento per capita entre 250 e 499 euros obtiveram 

um RA de – 2,2 casos do que o esperado, com um percentual de 1,9% na categoria L. Excelente 

e os estudantes cujo agregado possuía um rendimento per capita superior a 2000 euros um RA 

de +2,0 casos do que o esperado com um percentual de 19,4% na mesma categoria. Isto 

significa que os estudantes cujo agregado familiar tem um rendimento per capita superior 

enquadram-se mais na categoria L. Excelente (Tabela 17). 

Tabela 17. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Cuidados de Saúde e as 
variáveis sociodemográficas do estudante 

Variáveis de Caracterização 
Sociodemográfica 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Cuidados de Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 

Sexo             

 Masculino 0,3 21,5 0,2 40,2 -1,6 24,3 1,7 14,0 
χ2=4,405 0,221 

 Feminino -0,3 20,1 -0,2 38,9 1,6 32,8 -1,7 8,2 

Grupo etário 
           

 18-23 anos 0,3 20,9 1,3 41,3 -0,2 29,9 -2,1 7,9 χ2 = 5,091 0,165 
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Maior ou igual a 24 anos -0,3 19,6 -1,3 34,0 0,2 30,9 2,1 15,5

Ciclo de estudos 

Curso técnico superior -0,3 18,9 -1,6 27,0 1,4 40,5 0,8 13,5

χ2 =14,357 0,026Licenciatura 1,2 22,4 0,1 39,5 0,8 31,6 -2,9 6,6 

Mestrado -1,1 16,3 1,1 44,2 -1,9 22,1 2,7 17,4

Grau académico 

Não 0,7 21,5 -0,4 38,6 0,9 31,7 -1,8 8,1
χ2=4,21

1 
0,648 Licenciatura -0,7 17,9 0,4 41,1 -1,0 26,3 1,8 14,7

Mestrado/ Doutoramento 0,0 20,0 0,0 40,0 0,0 30,0 0,0 10,0 

Habilitações 
literárias do pai 

Ensino básico – 1º ciclo 1,7 27,1 -1,1 34,1 -0,5 28,2 0,2 10,6

χ2  = 
31,869 

0,007 

Ensino básico – 2º ciclo 1,3 25,6 1,2 45,1 -1,6 23,2 -1,3 6,1

Ensino básico – 3º Ciclo -0,6 17,5 1,4 47,4 -1,3 22,8 0,6 12,3

Ensino secundário -1,5 14,6 -0,1 39,0 2,3 40,2 -1,3 6,1

Curso superior -1,5 10,8 -2,3 21,6 1,8 43,2 3,1 24,3

NS/ NR -1,5 25,0 1,4 62,5 -1,1 12,5 -1,0 0,0

Habilitações 
literárias da mãe 

Ensino básico – 1º ciclo 1,3 26,0 -0,5 37,0 0,0 30,1 -1,0 6,8

χ2 = 
25,760 

0,041 

Ensino básico – 2º ciclo 0,3 21,8 2,2 50,0 -2,1 20,5 -0,8 7,7

Ensino básico – 3º Ciclo 1,4 27,3 0,1 40,0 -1,5 21,8 2,2 40,3

Ensino secundário -1,5 14,3 -0,3 37,7 0,3 10,9 -0,7 7,8

Curso superior -1,3 14,5 -1,3 32,3 0,7 33,9 2,7 19,4

NS/ NR -0,2 16,7 -1,1 16,7 2,0 66,7 -0,8 0,0

Rendimento 
mensal  

Inferior a 249 euros 3,4 71,4 -0,6 28,6 -1,8 0,0 -0,9 0,0

χ2 = 
21,951 

0,038 

Entre 250 e 499 euros 0,0 20,4 0,8 44,4 0,5 33,3 -2,2 1,9

Entre 500 e 999 euros -0,1 20,3 -0,8 36,6 0,9 33,3 -0,1 9,8

Entre 1000 e 1999 euros -0,2 19,8 -0,1 38,9 -0,1 29,8 0,7 11,5

Superior a 2000 euros -1,0 13,9 0,7 44,4 -1,1 22,2 2,0 19,4

Não se observaram diferenças estatísticas significativas entre a proporção das categorias da 

dimensão da LS Prevenção da Doença dos estudantes dos dois sexos (2: p≥0,221), dos dois 

grupos etários (2: p≥0,737), a frequentar diferentes ciclos de estudos (2: p≥0,161), que 

detinham diferentes graus académicos (2: p≥0,348), cujos pais (2: p≥0,264) ou cujas mães 

(2: p≥0,180) detinham diferentes habilitações literárias e que possuíam diferentes níveis de 

Rendimento per capita do agregado familiar (2: p≥0,431) (Tabela 18). 
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Tabela 18. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença e 
as variáveis sociodemográficas do estudante 

Variáveis de Caracterização 
Sociodemográfica 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Prevenção da Doença Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 

Sexo             

 Masculino 1,5 27,1 0,2 35,5 -2,2 21,5 0,9 15,9 
χ2=5,830 0,120 

 Feminino -1,5 20,1 -0,2 34,4 2,2 33,2 -0,9 12,3 

Grupo etário            

 18-23 anos 0,4 22,8 -0,1 34,6 0,5 30,3 -1,1 12,2 
χ2=1,269 0,737 

Maior ou igual a 24 anos -0,4 20,6 0,1 35,1 -0,5 27,8 1,1 16,5 

Ciclo de estudos            

 Curso técnico superior -1,3 13,5 -0,3 32,4 1,2 37,8 0,5 16,2 

χ2=9,238 0,161  Licenciatura 2,8 26,8 -1,2 32,5 -0,6 28,5 -0,8 12,3 

 Mestrado -2,1 14,0 1,6 41,9 -0,1 29,1 0,5 15,1 

Grau académico             

 Não 1,5 24,4 -1,1 32,9 0,0 29,7 -0,3 13,0 
χ2=6,71

8 
0,348  Licenciatura -1,2 17,9 0,8 37,9 0,5 31,6 -0,3 12,6 

 Mestrado/ Doutoramento -0,9 10,0 1,0 50,0 -1,4 10,0 1,6 30,0 

Habilitações 
literárias do pai 

           

 Ensino básico – 1º ciclo -0,3 21,2 1,2 40,0 -0,9 25,9 -0,1 12,9 

χ2=17,9
71 

0,264 

 Ensino básico – 2º ciclo 0,8 25,6 -0,9 30,5 0,5 31,7 -0,4 12,2 

 Ensino básico – 3º Ciclo -0,9 17,5 1,6 43,9 -0,9 24,6 0,2 14,0 

 Ensino secundário  1,8 29,3 -1,2 29,3 -0,4 28,0 0,0 13,4 

 Curso superior -1,8 10,8 -1,4 24,3 2,3 45,9 1,0 18,9 

 NS/ NR -0,7 12,5 1,7 62,5 -0,3 25,0 -1,1 0,0 

Habilitações 
literárias da mãe 

           

 Ensino básico – 1º ciclo 0,2 23,3 1,6 42,5 -1,3 23,3 -0,7 11,0 

χ2= 
19,793 

0,180 

 Ensino básico – 2º ciclo 1,4 28,2 0,0 34,6 -1,2 24,4  -0,2 

 Ensino básico – 3º Ciclo 1,0 27,3 -0,7 30,9 -0,7 25,5 0,7 16,4 

 Ensino secundário  -0,7 19,5 -1,3 28,6 2,9 42,9 -1,3 9,1 

 Curso superior -1,9 12,9 0,4 37,1 -0,1 29,0 1,9 21,0 

 NS/ NR -0,3 16,7 -0,1 33,3 1,1 50,0 -1,0 0,0 

Rendimento 
mensal  

           

 Inferior a 249 euros 1,3 42,9 1,3 57,1 -1,7 0,0 -1,1 0,0 

χ2 = 
12,179 

0,431 

 Entre 250 e 499 euros 1,4 29,6 0,4 37,0 -1,3 22,2 -0,5 11,1 

 Entre 500 e 999 euros 0,7 24,4 -0,6 32,5 -0,4 28,5 0,5 14,6 

 Entre 1000 e 1999 euros -1,4 18,3 0,1 35,1 1,3 33,6 -0,2 13,0 

 Superior a 2000 euros -1,3 13,9 -0,2 33,3 0,9 36,1 0,6 16,7 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre a proporção das categorias da 

dimensão da LS Promoção da Saúde dos estudantes enquadrados nos diferentes grupos etários 

(2: p≥0,544), a frequentar diferentes ciclos de estudos (2: p≥0,289), assim como entre os 
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estudantes que detinham diferentes graus académicos (2: p≥0,688), entre os estudantes cujos 

pais (2: p≥0,779) ou cujas mães (2: p≥0,363) possuíam diferentes habilitações literárias e 

que possuíam diferentes níveis de Rendimento per capita do agregado familiar (2: p≥0,083). 

A proporção das categorias de LS da dimensão “Promoção da Saúde” difere de forma 

estatisticamente significativa quanto ao sexo (χ 2: p<0,042), tendo o sexo feminino obtido um 

RA de + 2,3 casos do que esperado na categoria L. Suficiente (29,5% versus 17,5% sexo 

masculino) e o sexo masculino +2,0 casos do que o esperado na categoria L. Excelente, com 

um percentual de 20,6% versus 12,3% do sexo feminino. Também neste caso o sexo feminino 

se enquadra mais na categoria de L. Suficiente, enquanto o sexo masculino se enquadra mais 

na categoria L. Excelente (Tabela 19). 

Tabela 19. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde e as 
variáveis sociodemográficas do estudante 

Variáveis de Caracterização 
Sociodemográfica 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Promoção da Saúde Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 

Sexo 

Masculino 1,0 27,1 -0,3 34,6 -2,3 17,8 2,0 20,6
χ2=8,216 0,042 

Feminino -1,0 22,1 0,3 36,1 2,3 29,5 -2,0 12,3

Grupo etário 

18-23 anos -0,9 22,4 1,4 37,8 -0,2 25,6 -0,5 14,2
χ2 = 2,090 0,544 

Maior ou igual a 24 anos 0,9 26,8 -1,4 29,9 0,2 26,8 0,5 16,5

Ciclo de estudos 

Curso técnico superior -0,3 21,6 -1,5 24,3 0,2 27,0 2,2 27,0

χ2=7,360 0,289Licenciatura 0,5 24,6 1,1 37,7 0,0 25,9 -2,1 11,8 

Mestrado -0,4 22,1 -0,2 34,9 -0,1 25,6 0,8 17,4

Grau académico  

Não 1,1 25,2 0,6 36,6 -1,8 23,2 0,2 15,0
χ2=3,91

6 
0,688 Licenciatura -1,0 20,0 -0,5 33,7 1,5 31,6 0,0 14,7

Mestrado/ Doutoramento -0,3 20,0 -0,4 30,0 1,0 40,0 -0,4 10,0

Habilitações 
literárias do pai 

Ensino básico – 1º ciclo 1,1 28,2 -1,1 30,6 0,3 27,1 -0,2 14,1

χ2= 
10,621 

0,779 

Ensino básico – 2º ciclo -0,1 23,2 0,5 37,8 0,5 28,0 -1,1 11,0

Ensino básico – 3º Ciclo -0,5 21,1 1,1 42,1 -0,9 21,1 0,2 15,8

Ensino secundário  -0,7 20,7 0,2 36,6 0,5 28,0 -0,1 14,6

 Curso superior -0,3 21,6 -0,8 29,7 -0,6 21,6 2,2 27,0

NS/ NR 0,9 37,5 0,1 37,5 -0,1 25,0 -1,2 0,0

Habilitações 
literárias da mãe 

Ensino básico – 1º ciclo 0,2 24,7 0,8 39,7 -0,6 23,3 -0,7 12,3 0,363 
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 Ensino básico – 2º ciclo 1,7 30,8 -0,5 33,3 -0,1 25,6 -1,3 10,3 

χ2= 
16,296 

 Ensino básico – 3º Ciclo 1,0 29,1 -1,1 29,1 -0,8 21,8 1,2 20,0 

 Ensino secundário  -1,6 16,9 -0,1 35,1 2,1 35,1 -0,5 13,0 

 Curso superior -1,2 17,7 0,6 38,7 -1,0 21,0 1,9 22,6 

 NS/ NR -0,4 16,7 0,7 50,0 0,4 33,3 -1,0 0,0 

Rendimento 
mensal  

           

 Inferior a 249 euros 1,2 42,9 -2,0 0,0 1,9 57,1 -1,1 0,0 

χ2 = 
19,239 

0,083 

 Entre 250 e 499 euros 2,2 35,2 0,5 38,9 -2,0 14,8 -0,8 11,1 

 Entre 500 e 999 euros -03 22,8 0,7 38,2 0,3 26,8 -1,0 12,2 

 Entre 1000 e 1999 euros -21,1 17,6 0,1 35,9 0,8 28,2 1,4 18,3 

 Superior a 2000 euros -0,6 27,8 -1,0 27,8 -0,1 25,0 0,8 19,4 

 

 

H2: Existe relação de dependência entre o nível de LS e a classificação do Índice de Massa 

Corporal. 

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre o ILS da dimensão Cuidados de 

Saúde (ANOVA: p≥0,113) e o ILS da dimensão Prevenção da Doença (ANOVA: p≥0,066) 

dos estudantes enquadrados em diferentes categorias do IMC. 

Foram observadas diferenças estatísticas significativas entre o ILS Global dos estudantes 

classificados em diferentes categorias de IMC (ANOVA: p<0,016), sendo que os estudantes 

que possuíam baixo peso apresentavam uma média mais elevada, seguidos dos estudantes com 

Peso normal, ou seja, possuíam uma melhor LS, do que os estudantes enquadrados nas outras 

categorias de IMC. As diferenças estatísticas segundo o teste de Post-Hoc localizam-se entre 

os estudantes com Peso normal e os que apresentam Obesidade (Post-Hoc: p<0,023). A média 

do ILS Global decresce sucessivamente, desde a categoria baixo peso até à categoria 

obesidade. 

A média do ILS da dimensão Promoção da Saúde difere significativamente entre os estudantes 

enquadrados em diferentes categorias de IMC (ANOVA: p< 0,002), sendo que os estudantes 

enquadrados na categoria de baixo peso possuíam a média mais elevada do ILS desta 

dimensão, seguidos dos estudantes com Peso normal, ou seja, detinham uma LS mais elevada. 

Também neste caso a média do ILS decresce desde esta categoria até à categoria de obesidade. 

Segundo o teste Post-Hoc as diferenças estatísticas localizam-se entre as categorias Baixo 

peso e Obesidade e Peso normal e Obesidade: (Post-Hoc: p<0,044) baixo peso versus 

obesidade (Post-Hoc: p<0,005) peso normal versus obesidade (Tabela 20).   
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Tabela 20. Resultados dos testes estatísticos entre os níveis de LS e as categorias de IMC 
 n Média Valor Teste gl p 
ILS Global* IMC       
 Abaixo do peso 19 32.94 

F= 3,504 350 0,016 
 Peso normal 249 31.87 
 Excesso de peso 63 30.10 
 Obesidade 20 26.47 
ILS Cuidados de 
Saúde* IMC 

       

  Abaixo do peso 19 32.62 

F= 2,004 350 0,113 
  Peso normal 249 31.81 
  Excesso de peso 63 31.05 
  Obesidade 20 27.45 
ILS Prevenção 
Doença* IMC 

       

  Abaixo do peso 19 33.51 

F= 2,401 350 0,066 
  Peso normal 249 31.63 
  Excesso de peso 63 29.95 
  Obesidade 20 27.11 
ILS Promoção 
Saúde* IMC 

       

  Abaixo do peso 19 32.73 

F= 5,021 350 0,002 
  Peso normal 249 32.16 
  Excesso de peso 63 29.28 
  Obesidade 20 24.90 
Total  351     

A proporção das categorias da LS Global não difere significativamente entre os estudantes 

enquadrados nas diferentes categorias de IMC (2: p≥0,201), nem a proporção das categorias 

da dimensão Cuidados de Saúde (2: p≥0,193), nem a proporção das categorias da dimensão 

Prevenção da Doença (2: p≥0,883) e nem a proporção das categorias da dimensão Promoção 

da Saúde (2: p≥0,392), conforme se pode observar na tabela 21.  
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Tabela 21. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da LS Global e dimensões da LS e a variável 
IMC 

Variáveis 
LS Global/ 
Dimensões 

Categorias LS 

IMC  

Baixo Peso 
Peso 

Normal 
Excesso de 

Peso 
Obesidade Valor 

teste 
p 

RA % RA % RA % RA % 

Literacia 
para a 
Saúde 
Global 

L. Inadequada 0,3 21,1 -2,5 15,3 1,6 25,4 2,0 35,0 

χ2= 
12,227 

0,201 
L. Problemática -1,0 36,8 1,4 50,2 -0,6 44,4 -0,7 40,0 

L. Suficiente -0,7 15,8 0,7 22,9 -0,3 20,6 -0,2 20,0 

L. Excelente 2,0 26,3 0,0 11,6 -0,6 9,5 -1,0 5,0 

Cuidados 
de Saúde 

L. Inadequada 1,2 31,6 -1,8 18,1 0,0 20,6 2,2 40,0 

χ2=  
12,369 

0,193 
L. Problemática -2,2 15,6 1,5 41,8 -0,2 38,1 -0,4 35,0 

L. Suficiente 0,1 31,6 0,2 30,5 0,3 31,7 -1,0 20,0 

L. Excelente 1,7 21,1 -0,3 9,6 -0,1 9,5 -0,8 5,0 

Prevenção 
da Doença 

L. Inadequada -0,7 15,8 -0,7 21,3 0,7 25,4 0,9 30,0 

χ2=  

4,400 
0,883 

L. Problemática -0,8 26,3 0,1 34,9 0,0 34,9 0,5 40,0 

L. Suficiente 0,7 36,8 0,3 30,1 -0,5 27,0 -0,5 25,0 

L. Excelente 1,0 21,1 0,2 13,7 -0,2 12,7 -1,1 5,0 

Promoção 
da Saúde 

L. Inadequada -0,3 21,1 -2,2 20,5 1,3 30,2 2,3 45,0 

χ2 = 
9,492 

0,392 
L. Problemática -0,4 31,6 0,8 36,9 -0,1 34,9 -1,0 25,0 

L. Suficiente 0,0 26,3 0,7 26,9 -0,7 22,2 -0,1 25,0 

L. Excelente 0,8 21,1 0,7 15,7 -0,5 12,7 -1,3 5,0 

 

 

H3: Existe relação de dependência entre o nível de LS e a perceção do estado de saúde. 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre o ILS Global e a Existência de 

doença (ANOVA: p≥ 0,073). 

A média do ILS Global difere de forma altamente significativa entre os estudantes com 

diferentes perceções do estado geral de saúde (ANOVA: p< 0,000), sendo que os estudantes 

que consideraram possuir um Bom estado geral de saúde possuíam uma média mais elevada, o 

que quer dizer que possuíam uma LS superior. Esta média decresce gradualmente até à categoria 

de estado de saúde Mau. O teste de comparações múltiplas evidenciou significância estatística 

entre todos os grupos: Post-Hoc: p<0,000 Mau versus Bom; Post-Hoc: p<0,005 Razoável 

versus Bom; Post-Hoc: p<0,024 Mau versus Razoável. 

Relativamente ao teste entre o ILS Global e as categorias das limitações dos estudantes, 

causadas pelo estado de saúde, nos últimos 6 meses, constataram-se diferenças estatísticas 
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(ANOVA: p<0,006) com o teste Tukey a evidenciar uma média superior do ILS nos 

participantes que negam qualquer limitação e os que referem limitações severas (Post-Hoc: 

p<0,013), sendo aqueles que possuíam melhor LS (Tabela 22).  

Tabela 22. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Global e as variáveis de 
avaliação da perceção do estado de saúde 

n Média Valor Teste gl p 
ILS Global* QSG-12 

Mau 27 26,90 
F= 9,371 350 0,000 Razoável 283 31,14 

Bom 41 35,34 
ILS Global* 
Existência de doença 

Não 227 31,51 
F= 2,644 337 0,073 Sim, uma 90 32,46 

Sim, mais de uma 21 27,98 
ILS Global* 
Limitações últimos 6 
meses 

Não limitaram 258 32,24 

F= 5,248 331 0,006 
Limitaram, mas 
não severamente 

63 29,02 

Limitaram 
severamente 

11 27,82 

Total 351 

Não se verificaram diferenças estatísticas significativas entre o ILS Cuidados de Saúde e a 

Existência de doença (ANOVA: p≥0,371). 

A média do ILS Cuidados de Saúde difere significativamente entre as categorias da perceção 

do estado geral de saúde (ANOVA: p<0,001), sendo que os estudantes que consideraram 

possuir um Bom estado geral de saúde possuíam uma média mais elevada, o que quer dizer que 

possuíam uma literacia mais elevada. Esta média decresce até à categoria de perceção de estado 

de saúde Mau. O teste de comparações múltiplas evidenciou significância estatística entre todos 

os grupos: Post-Hoc: p<0,01 Mau versus Bom; Post-Hoc: p<0,020 Razoável versus Bom.  

Relativamente às limitações dos estudantes, nos últimos 6 meses, verifica-se significância 

estatística entre a média do ILS Cuidados de Saúde dos estudantes (ANOVA: p<0,024), com o 

teste Tukey a evidenciar uma média do ILS superior nos participantes que negaram qualquer 

limitação do que mencionaram limitações não severas (Post-Hoc: p<0,022), sendo por isso 

aqueles estudantes que apresentavam melhor LS (Tabela 23).  
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Tabela 23. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Cuidados de Saúde e as 
variáveis de avaliação do perceção do estado de saúde  

n  Média  Valor Teste gl p 
ILS CS* QSG-12         
  Mau 27 27,74 

F= 6,865 350 0,001   Razoável 283 31,33 
  Bom 41 34,91 
ILS CS* Existência de 
doença 

       

  Não 227 31,81 
F= 0,933 337 0,371   Sim, uma 90 32,00 

  Sim, mais de uma 21 29,37 
ILS CS* Limitações 
últimos 6 meses 

       

  Não limitaram 258 32,35 

F= 3,785 331 0,024 
  Limitaram, mas 

não severamente  
63 29,37 

  Limitaram 
severamente 

11 30,11 

Total  351     

A média do ILS Prevenção da Doença difere de forma significava entre as categorias da 

perceção do estado geral de saúde (ANOVA: p<0,000), sendo que os estudantes que 

consideraram possuir um Bom estado geral de saúde possuíam uma média mais elevada, o que 

traduz uma LS superior. Esta média baixa gradualmente até à categoria de Mau estado geral de 

saúde. O Teste de Tukey revelou diferenças estatísticas entre todos os grupos: Mau versus Bom 

(Post-Hoc: p<0,000) e Razoável versus Bom (Post-Hoc: p<0,009). 

Constataram-se diferenças significativas entre a média do ILS Prevenção da Doença dos 

estudantes com diferentes opções de resposta quanto à existência de doença (ANOVA: p< 

0,021), com os estudantes que reportaram possuir mais de uma doença a apresentarem a média 

inferior. O teste de Tukey revelou significância estatística entre os estudantes que apresentam 

uma doença comparativamente com os que referiram ter mais de um problema de saúde (Post-

Hoc: p<0,015).  

Observaram-se diferenças significativas entre a média do ILS Prevenção da Doença dos 

estudantes com diferentes opções de resposta quanto à existência de doença (ANOVA: p< 

0,006), com os estudantes que reportaram limitações severas a apresentarem a média inferior. 

O teste de comparações múltiplas evidencia diferenças significativas entre os estudantes que 

negaram qualquer limitação e os que mencionaram limitações não severas (Post-Hoc: p<0,029) 

(Tabela 24).  
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Tabela 24. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Prevenção da Doença e as 
variáveis de avaliação da perceção do estado de saúde 

n Média Valor Teste gl p 

ILS PD* QSG-12  
Mau 27 26,91 

F=  7,792 350 0,000 Razoável 283 30,97 
Bom 41 35,34  

ILS PD * Existência 
de doença 

Não 227 31,34 
F=  2,921 337 0,021 Sim, uma 90 32,65 

Sim, mais de uma 21 26,67 
ILS PD * Limitações 
últimos 6 meses 

Não limitaram 258 32,14 

F=  5,227 331 0,006 
Limitaram, mas 
não severamente  

63 28,94 

Limitaram 
severamente 

11 26,16 

Total 351 

Não foram encontradas diferenças estatísticas relevantes entre o ILS Promoção da Saúde e a 

Existência de doença (ANOVA: p≥0,089). 

Como acontece nas restantes dimensões da LS e ainda no IL Global, a média do ILS Promoção 

da Saúde difere significativamente entre as categorias da perceção do estado geral de saúde 

(ANOVA: p<0,000), sendo que os estudantes que consideraram possuir um Bom estado geral 

de saúde possuíam uma média mais elevada, o que significa que possuíam LS superior. Esta 

média decresce gradualmente até à categoria de estado geral de saúde Mau. Os testes de 

comparações múltiplas confirmam as diferenças significativas entre os estudantes com estado 

geral de saúde Bom versus Mau (Post-Hoc: p<0,000); Bom versus Razoável (Post-Hoc: 

p<0,008) e Razoável versus Mau (Post-Hoc: p<0,019). 

No que diz respeito às limitações de saúde nos últimos 6 meses, como se verifica na tabela  25, 

evidenciaram-se diferenças estatísticas entre o ILS Promoção da Saúde (ANOVA: p<0,009) 

dos estudantes enquadrados nas diferentes categorias desta variável, confirmando-se pelo teste 

de Tukey que os alunos que negaram limitações apresentavam LS superior, na dimensão 

Promoção da Saúde, quando comparados com os que referiram limitações ligeiras (Post-Hoc: 

p<0,020). 
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Tabela 25. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Promoção da Saúde e as variáveis 
de avaliação da perceção do estado de saúde 
 n Média Valor Teste gl p 

ILS PS* QSG-12       
 Mau 27 26,04 

F=  9,246 350 0,000  Razoável 283 31,11 
 Bom 41 35,77 
ILS PS* Existência de 
doença 

      

 Não 227 31,38 
F=  2,431 337 0,089  Sim, uma 90 32,73 

 Sim, mais de uma 21 27,83 
ILS PS* Limitações 
últimos 6 meses 

      

 Não limitaram 258 32,23 

F=   4,759 331 0,009 
 Limitaram, mas 

não severamente 
63 28,74 

 Limitaram 
severamente 

11 27,08 

Total  351     

No que se refere à proporção das categorias da LS Global, não há diferenças estatisticamente 

significativas entre os estudantes que reportaram presença ou ausência de problemas de saúde 

(2: p≥0,119).  

A proporção das categorias da LS Global difere significativamente entre os estudantes com 

diferentes perceções do seu estado geral de saúde (2: p<0,002), sendo que os estudantes cuja 

perceção do seu estado geral de saúde era Mau obtiveram um RA de +2.6 casos do que o 

esperado, na categoria L. Inadequada, com um percentual de 37,0%, versus os estudantes cuja 

perceção do seu estado geral de saúde era Bom, que obtiveram um RA de -2,4 casos do que o 

esperado na categoria L. Inadequada (4,9%) e um RA de +2,4 casos do que o esperado (36,6%), 

na categoria L. Suficiente. Os estudantes com uma perceção do estado geral de saúde de Bom 

enquadram-se mais na categoria L. Suficiente. 

A proporção das categorias da LS Global difere significativamente entre os estudantes com 

diferentes Limitações do seu Estado de Saúde (2: p<0,007), sendo que os estudantes que não 

reportaram limitações decorrentes do seu Estado de Saúde obtiveram um RA de -3,0 casos do 

que o esperado, na categoria L. Problemática, com um percentual de 42,6% e um RA de +2,8 

casos do que o esperado (14,7%) na categoria L. Excelente, versus os estudantes que reportaram 

ter limitações, mas não severamente, que obtiveram um RA de +2,1 casos do que o esperado 

na categoria L. Problemática (58,7%) e um RA de -2,4 casos do que o esperado (3,2%), na 
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categoria L. Excelente e os estudantes que reportaram estar limitados severamente que 

obtiveram um RA de +2,4 casos do que o esperado (81,3%) na categoria L. Problemática. Os 

estudantes que não reportaram limitações enquadram-se mais na categoria L. Excelente (Tabela 

26). 

Tabela 26. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da LS Global e as variáveis de perceção do 
estado de saúde 

Variáveis de perceção do estado 
de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Global  
Valor 
Teste 

p Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
QSG-12          

χ2 =20,269 0,002 
 Mau 2,6 37,0 0,4 51,9 -1,9 7,4 -1,3 3,7 
 Razoável 0,2 18,7 0,7 48,8 -0,7 21,2 -0,4 11,3 
 Bom -2,4 4,9 -1,2 39,0 2,4 36,6 1,7 19,5 
Existência de 
doença 

          

 Não 0,2 18,1 -1,0 45,8 1,4 24,7 -0,5 11,5 

χ2=10,147 0,119 
 Sim, uma -1,3 13,3 0,8 51,1 -1,0 18,9 1,5 16,7 

 Sim, mais de 
uma 

1,9 33,3 0,4 52,4 -0,9 14,3 -1,8 0,0 

Limitações 
últimos 6 meses 

   
   

    

 Não limitaram -0,8 17,4 -3,0 42,6 2,1 25,2 2,8 14,7 

χ2 = 17,858 0,007 
 Limitaram, mas 

não severamente 
0,9 22,2 2,1 58,7 -1,4 15,9 -2,4 3,2 

 Limitaram 
severamente 

0,0 18,2 2,4 81,8 -1,8 0,0 -1,2 0,0 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre a proporção das categorias da 

dimensão da LS Cuidados de Saúde (2: p≥0,132) dos estudantes que possuíam diferentes 

perceções do seu estado geral de saúde, que reportaram presença ou ausência de Problemas de 

saúde (2: p≥0,635) e que referiram diferentes Limitações do seu Estado de Saúde (2: 

p≥0,640) (Tabela 27). 

Tabela 27. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Cuidados de Saúde e as 
variáveis de perceção do estado de saúde 

Variáveis de perceção do estado 
de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Cuidados de Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
QSG-12          

χ2= 9,828 0,132 
 Mau 1,7 33,3 0,6 44,4 -1,4 18,5 -1,1 3,7 
 Razoável 0,0 20,5 0,5 39,9 -0,1 30,0 -0,5 9,5 
 Bom -1,4 12,2 -1,1 31,7 1,3 39,0 1,6 17,1 
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Existência de 
doença 

          

 Não 0,0 18,9 -0,1 40,1 0,2 30,8 -0,2 10,1 

χ2 =4,311 0,635 
 Sim, uma -0,6 16,7 -0,1 40,0 -0,1 30,0 1,1 13,3 

 Sim, mais de 
uma 

1,2 28,6 0,3 42,9 -0,2 28,6 -1,6 0,0 

Limitações 
últimos 6 meses 

  
  

 
 

    

 Não limitaram -0,8 19,0 -1,8 36,0 0,6 31,8 2,9 13,2 

χ2 = 11,908 0,640 
 Limitaram, mas 

não severamente 
1,2 25,4 1,4 46,0 -0,8 27,0 -2,6 1,6 

 Limitaram 
severamente 

-0,9 9,1 1,1 54,5 0,4 36,4 -1,2 0,0 

A proporção das categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes perceções do seu estado geral de saúde (2: p<0,000), sendo 

que os estudantes cuja perceção do seu estado geral de saúde era Mau obtiveram um RA de 

+3.4 casos do que o esperado, na categoria L. Inadequada, com um percentual de 48,1%, versus 

os estudantes cuja perceção do seu estado geral de saúde era Bom, que obtiveram um RA de -

2,0 casos do que o esperado na categoria L. Inadequada (9,8%) e um RA de +3,2 casos do que 

o esperado (29,3%), na categoria L. Excelente. Isto significa que os estudantes com uma 

perceção do estado geral de saúde de Bom enquadram-se mais na categoria L. Excelente. 

A proporção das categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença difere significativamente 

entre os estudantes que reportaram diferentes categorias de Problemas de saúde (2: p<0,014), 

sendo que os estudantes que reportaram ter uma Doença obtiveram um RA de +2,0 casos do 

que o esperado, na categoria de L. Excelente, com um percentual de 20,0% versus +3,0 casos 

do que o esperado dos estudantes que reportaram ter mais do que uma doença, na categoria L. 

Inadequada, cujo percentual foi de 47,6%. Ou seja, os estudantes que reportaram ter um só 

problema de saúde enquadravam-se mais na categoria L. Excelente, enquanto aqueles que 

reportaram ter mais de um problema de saúde enquadravam-se mais na categoria L. Inadequada. 

A proporção das categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes Limitações do seu Estado de Saúde (2: p<0,009), sendo 

que os estudantes que não reportaram limitações decorrentes do seu Estado de Saúde obtiveram 

um RA de -2,0 casos do que o esperado, na categoria L. Problemática, com um percentual de 

31,0% e um RA de +3,2 casos do que o esperado (17,1%) na categoria L. Excelente, versus os 

estudantes que reportaram ter limitações, mas não severamente, que obtiveram um RA de -2,7 

casos do que o esperado na categoria L. Excelente (3,2%) Os estudantes que não reportaram 

limitações enquadram-se mais na categoria L. Excelente (Tabela 28). 
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Tabela 28. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença e 
as variáveis de perceção do estado de saúde 

Variáveis de perceção do estado 
de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Prevenção da Doença  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
QSG-12 

χ2 =24,331 0,000 
Mau 3,4 48,1 -0,2 33,3 -1,8 14,8 -1,5 3,7
Razoável -0,6 21,6 1,0 36,0 0,6 30,4 -1,5 12,0
Bom -2,0 9,8 -1,1 26,8 0,7 34,1 3,2 29,3

Existência de 
doença 

Não -0,6 20,7 -0,7 33,0 1,9 33,5 -0,9 12,8

χ2 =15,899 0,014 Sim, uma -1,0 17,8 0,8 37,8 -1,4 24,4 2,0 20,0

Sim, mais de 
uma 

3,0 47,6 -0,1 33,3 -1,1 19,0 -1,9 0,0

Limitações 
últimos 6 meses 

Não limitaram -1,7 20,2 -2,0 31,0 1,2 31,8 3,2 17,1

χ2 = 17,043 0,009 
Limitaram, mas 
não severamente 

1,0 27,0 1,7 42,9 -0,6 27,0 -2,7 3,2

Limitaram 
severamente 

1,9 45,5 0,8 45,5 -1,5 9,1 -1,4 0,0

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre a proporção das categorias da 

dimensão da LS Promoção da Saúde entre os estudantes que reportaram presença ou ausência 

de Problemas de saúde (2: p≥0,155).  

A proporção das categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes perceções do seu estado geral de saúde (2: p<0,000), sendo 

que os estudantes cuja perceção do seu estado geral de saúde era Mau obtiveram um RA de 

+3.6 casos do que o esperado, na categoria L. Inadequada, com um percentual de 51,9%, versus

os estudantes cuja perceção do seu estado geral de saúde era Bom, que obtiveram um RA de -

2,3 casos do que o esperado na categoria L. Problemática (19,5%) e um RA de +3,2 casos do

que o esperado (46,3%), na categoria L. Suficiente. Isto significa que os estudantes com uma

perceção do estado geral de saúde de Bom enquadram-se mais na categoria L. Suficiente.

A proporção das categorias da dimensão da LS Promoção da saúde difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes Limitações do seu Estado de Saúde (2: p<0,004), sendo 

que os estudantes que não reportaram limitações decorrentes do seu Estado de Saúde obtiveram 

um RA de -2,1 casos do que o esperado, na categoria L. Inadequada, com um percentual de 

20,5% e um RA de +3,4 casos do que o esperado (19,0%) na categoria L. Excelente, versus os 

estudantes que reportaram ter limitações, mas não severamente, que obtiveram um RA de -3,0 
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casos do que o esperado na categoria L. Excelente (3,2%) e os estudantes que reportaram estar 

limitados severamente que obtiveram um RA de +2,0 casos do que o esperado (63,6%) na 

categoria L. Problemática e -2,0 casos do que o esperado (0,0%) na categoria L. Suficiente. Os 

estudantes que não reportaram limitações enquadram-se mais na categoria L. Excelente e os 

que reportaram ter limitações severas na categoria L. Problemática. (Tabela 29). 

Tabela 29. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde e as 
variáveis de perceção do estado de aúde 

Variáveis de perceção do estado 
de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Promoção da Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
QSG-12          

χ2 
=28,845 

0,000 
 Mau 3,6 51,9 0,2 37,0 -2,3 7,4 -1,7 3,7 
 Razoável -0,9 22,6 1,8 37,8 -1,0 24,7 0,0 14,8 
 Bom -1,8 12,2 -2,3 19,5 3,2 46,3 1,4 22,0 
Existência de 
doença 

          

 Não 0,3 23,8 -1,1 32,6 1,2 28,6 -0,3 15,0 

χ2=9,342 0,155 
 Sim, uma -1,2 18,9 0,7 37,8 -0,8 23,3 1,4 20,0 

 Sim, mais de 
uma 

1,6 38,1 0,8 42,9 -0,8 19,0 -2,0 0,0 

Limitações 
últimos 6 meses 

   
 

 
 

    

 Não limitaram -2,1 20,5 -1,2 34,1 0,6 26,4 3,4 19,0 

χ2 = 19,183 0,004 
 Limitaram, mas 

não severamente 
1,8 31,7 0,4 38,1 0,3 27,0 -3,0 3,2 

 Limitaram 
severamente 

1,1 36,4 2,0 63,6 -2,0 0,0 -1,4 0,0 
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H4. Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e a utilização de 

serviços de saúde. 

Na avaliação da relação entre nível de LS e a utilização dos serviços de saúde não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre as médias do ILS e as variáveis que caracterizam a 

utilização dos serviços de saúde.  

Como se verifica na tabela 30, não se identifica relação de dependência entre o ILS Global e as 

variáveis de utilização dos serviços de saúde, considerando o Sistema de Saúde (ANOVA: 

p≥0,109), utilização do serviço de urgência (ANOVA: p≥0,960), recorrência a um médico 

(ANOVA: p≥ 0,051), utilização de algum serviço hospitalar (ANOVA: p≥0,115) e ter recorrido 

a outros profissionais de saúde** (ANOVA: p≥0,066). 

Tabela 30. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Global e as variáveis de 
utilização dos serviços de saúde 

n Média Valor Teste gl p 
ILS G* Sistema de 
Saúde  

Nenhum 20 27,55 

F=  2,031 325 0,109 
SNS 208 31,48 
Privado 21 30,80 
Público e privado 77 32,36 

ILS G* S. Urgência 
0 vezes 108 31,67 

F= 0,099 
348 0,960 

1-2 vezes 153 31,21 
3-5 vezes 62 31,41 
6 vezes ou mais 26 31,87 

ILS G* Médico 
0 vezes 26 28,90 

F=   2,612 346 0,051 
1-2 vezes 181 32,02 
3-5 vezes 103 31,91 
6 vezes ou mais 37 28,87 

ILS G* S. 
Hospitalar 

0 vezes 96 31,67 

F=   1,993 338 0,115 
1-2 vezes 159 31,86 
3-5 vezes 65 31,84 
6 vezes ou mais 19 27,19 

ILS G* Outros 
profissionais de 
saúde** 

0 vezes 68 29,44 

F=  2,414 347 0,066 
1-2 vezes 155 31,43 
3-5 vezes 63 32,98 
6 vezes ou mais 62 32,20 

Total 351 
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**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

Observa-se que na relação entre o ILS na dimensão “Cuidados de Saúde” e variáveis de 

utilização dos serviços de saúde pelos estudantes não foram encontradas diferenças 

estaticamente significativas, considerando a utilização do serviço de urgência (ANOVA: 

p≥0,935), do serviço médico (ANOVA: p≥0,111), do serviço hospitalar (ANOVA: p≥0,151), e 

ainda a frequência da consulta de outros profissionais de saúde (ANOVA: p≥0,697) (Tabela 

31). 

No que se refere ao sistema/seguro de saúde dos estudantes, verifica-se significância estatística 

entre a média do ILS da dimensão Cuidados de Saúde dos estudantes que reportaram possuir 

diferentes sistemas de prestadores de cuidados de saúde (ANOVA: p<0,035).  No teste de 

comparações múltiplas verifica-se que a média do ILS é superior nos estudantes que referiram 

usufruir dos dois sistemas de saúde (público e privado), quando comparado com quem referiu 

não beneficiar nenhum sistema de saúde (Post-Hoc: p<0,020), ou seja os primeiros estudantes 

possuíam melhor LS. 

Tabela 31. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Cuidados de Saúde e as 
variáveis de utilização dos serviços de saúde 

 n Média Valor Teste gl p 

ILS CS * Sistema 
Saúde 

      

 Nenhum 20 27,19 

F= 2,896 325 0,035 
 SNS 208 31,55 
 Privado 21 32,34 
 Público e privado 77 32,85 
ILS CS * S. 
Urgência 

      

 0 vezes 108 31,84 

F= 0,142 348 0,935 
 1-2 vezes 153 31,29 
 3-5 vezes 62 31,89 
 6 vezes ou mais 26 31,77 
ILS CS * Médico       
 0 vezes 26 29,37 

F=   2,018 346 0,111 
 1-2 vezes 181 32,08 
 3-5 vezes 103 32,00 

 6 vezes ou mais 37 29,36 

ILS CS * S. 
Hospitalar 

      

 0 vezes 37 29,36 

F= 1,777 338 0,151 
 1-2 vezes 96 32,19 
 3-5 vezes 159 31,71 
 6 vezes ou mais 65 32,08 
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ILS CS * Outros 
profissionais de 
saúde** 

      

 0 vezes 68 31,04 

F= 0,480 347 0,697 
 1-2 vezes 155 31,37 
 3-5 vezes 63 32,08 
 6 vezes ou mais 62 32,46 
Total  351     

**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

No ILS Prevenção da Doença, não se verificaram diferenças estatísticas significativas nas 

variáveis sistema de saúde (ANOVA: p≥0,065), utilização do serviço de urgência (ANOVA: 

p≥0,891) e de serviços hospitalares (ANOVA: p≥0,056) (Tabela 32).  

O teste entre a média do ILS Prevenção da Doença dos estudantes que reportaram diferentes 

categorias de utilização de serviço médico revelou significância estatística (ANOVA: p<0,045), 

que não se confirmou no teste Tukey de comparações múltiplas (p≥0,05). 

Verificam-se diferenças estatísticas significativas entre a média do ILS Prevenção da Doença 

no que concerne à utilização de outros profissionais de saúde** nos últimos 12 meses, por parte 

dos estudantes (ANOVA: p<0,023). Recorrer a outros profissionais de saúde relaciona-se com 

a LS na dimensão Prevenção da Doença, apresentando média superior os estudantes que 

referiram 3-5 utilizações, comparativamente ao que não utilizaram estes serviços (Post-Hoc: 

p<0,016). 

Tabela 32. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Prevenção da Doença e as 
variáveis de utilização dos serviços de saúde 
 n Média Valor Teste gl p 
ILS PD * 
Sistema Saúde 

      

 Nenhum 20 26,50 

F= 2,435 325 0,065 
 SNS 208 31,30 

 Privado 21 30,85 
 Público e privado 77 32,34 
ILS PD * S. 
Urgência 

      

 0 vezes 108 31,65 

F= 0,208 348 0,891 
 1-2 vezes 153 30,92 
 3-5 vezes 62 31,36 

 6 vezes ou mais 26 32,01 
ILS PD * 
Médico 

      

 0 vezes 26 28,08 

F= 2,712 346 0,045 
 1-2 vezes 181 32,09 
 3-5 vezes 103 31,63 

 6 vezes ou mais 37 28,90 
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ILS PD * S. 
Hospitalar 

      

 0 vezes 96 31,72 

F= 2,542 338 0,056 
 1-2 vezes 159 31,84 

 3-5 vezes 65 31,45 

 6 vezes ou mais 19 26,02 
ILS PD * Outros 
profissionais de 
saúde** 

      

 0 vezes 68 28,87 

F= 3,223 347 0,023 
 1-2 vezes 155 31,20 

 3-5 vezes 63 33,42 
 6 vezes ou mais 62 32,22 
Total  351     

**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

Relativamente ao ILS Promoção da Saúde, não se constatou significância estatística entre os 

estudantes com diferentes opções de resposta na variável Sistema de saúde utilizado (ANOVA: 

p≥0,406), Utilização do serviço de urgência (ANOVA: p≥0,975), serviço médico (ANOVA: 

p≥0,100) e serviço hospitalar (ANOVA: p≥0,272). 

Também no que diz respeito à média do ILS Promoção da Saúde dos estudantes com diferentes 

opções de utilização de outros profissionais de saúde nos últimos 12 meses, se identificaram 

diferenças significativas (ANOVA: p<0,013). Os estudantes que referiram 3-5 utilizações 

obtiveram uma média do ILS superior comparativamente aos que negaram qualquer utilização 

(Post-Hoc: p<0,009), sendo por isso aqueles que possuíam uma melhor LS. O recurso a outros 

profissionais de saúde relaciona-se com a LS na dimensão Promoção da Saúde (Tabela 33). 

Tabela 33. Resultados dos testes estatísticos entre a variável dimensão do ILS Promoção da Saúde e as 
variáveis de utilização dos serviços de saúde  
 n Média Valor Teste gl p 
ILS Promoção da 
Saúde *Sistema 
Saúde 

      

 Nenhum 20 28,91 

F=   0,972 325 0,406 
 SNS 208 31,58 

 Privado 21 29,22 
 Público e privado 77 31,90 
ILS Promoção da 
Saúde *S. 
Urgência 

      

 0 vezes 108 31,53 

F=   0,072 348 0,975 
 1-2 vezes 153 31,39 
 3-5 vezes 62 30,96 

 6 vezes ou mais 26 31,85 
ILS Promoção da 
Saúde *Médico 

      

 0 vezes 26 29,21 F=   2,103 346 0,100 
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1-2 vezes 181 31,89 
3-5 vezes 103 32,08 
6 vezes ou mais 37 28,43 

ILS Promoção da 
Saúde * S. 
Hospitalar 

0 vezes 96 31,10 

F=  1,308 338 0,272 
1-2 vezes 159 32,03 
3-5 vezes 65 31,97 
6 vezes ou mais 19 27,74 

ILS Promoção da 
Saúde *Outros 
profissionais de 
saúde** 

0 vezes 68 28,37 

F= 3,650 347 0,013 
1-2 vezes 155 31,69 
3-5 vezes 63 33,48 
6 vezes ou mais 62 31,91 

Total 351 
**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

A proporção das categorias da LS Global não difere significativamente entre os estudantes 

utentes dos diferentes sistemas de saúde (2: p≥0,357), com diferentes utilizações do serviço 

de urgência nos últimos 12 meses (2: p≥0,929), entre os estudantes com diferentes frequências 

de ida à consulta médica (2: p≥0,061) e com diferentes frequências de utilização de algum 

serviço hospitalar nos últimos 12 meses (2: p≥0,161), conforme se pode observar na tabela 

34.  

A proporção das categorias da LS Global difere significativamente entre os estudantes que 

reportaram diferentes frequências de consulta a outros profissionais de saúde, nos últimos 12 

meses (2: p<0,010), sendo que os estudantes que recorreram a outros profissionais 0 vezes, 

nos últimos 12 meses obtivera um RA de +3,1 casos na categoria L.  Inadequada, com um 

percentual de 30,9% e os estudantes que recorreram 6 ou mais vezes obtiveram um RA de -2,3 

casos (11,3%) na categoria L. Suficiente e +2,0 casos (19,4%) na categoria L. Excelente. Ou 

seja, quanto maior a frequência de consulta a estes profissionais mais se enquadram na categoria 

L. Excelente.
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Tabela 34. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da LS Global e as variáveis de utilização dos 
serviços de saúde 

Variáveis de utilização dos 
serviços de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Global  
Valor 
Teste 

p Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Sistema de 
Saúde 

         

χ2= 9,924 0,357 
SNS 0,9 19,2 -0,2 48,1 -0,7 21,2 0,1 11,5 
Privado -0,4 14,3 0,8 57,1 -0,4 19,0 -0,3 9,5 
Publico e Privado -1,9 10,4 0,7 51,9 0,5 24,7 0,5 13,0 
Nenhum 2,1 35,0 -1,7 30,0 0,8 30,0 -0,9 5,0 

S. Urgência         

χ2= 3,712 0,929 
0 vezes 0,5 19,4 0,0 48,1 -0,5 20,4 0,1 12,0 
1-2 vezes 0,7 19,6 -0,8 45,8 0,3 22,9 0,0 11,8 

3-5 vezes -0,8 14,5 0,3 50,0 0,8 25,8 -0,6 9,7 
6 vezes ou mais -0,9 11,5 1,0 57,7 -0,9 15,4 0,6 15,4 

Médico         

χ2=16,293 0,061 
0 vezes 1,2 26,9 0,6 53,8 -0,3 19,2 -1,9 0,0 

1-2 vezes -1,4 15,5 -0,7 46,4 0,6 23,2 1,9 14,9 

3-5 vezes -1,1 14,6 1,3 53,4 -0,4 20,4 -0,1 11,7 

6 vezes ou mais 2,8 35,1 -1,3 37,8 0,0 21,6 -1,3 5,4 
S. Hospitalar         

χ2 

=13,04
7 

0,16
1 

0 vezes -1,1 13,5 1,8 56,3 -0,1 21,9 -1,3 8,3 

1-2 vezes -0,1 17,0 -1,6 44,0 0,2 22,6 2,3 16,4 

3-5 vezes 0,0 16,9 -0,4 50,8 -0,1 21,5 -0,4 10,8 

6 vezes ou mais 2,4 36,8 -0,6 42,1 -0,1 21,1 -1,7 0,0 
Outros 
profissionais de 
saúde** 

        

χ2=21,7
20 

0,01
0 

0 vezes 3,1 30,9 -1,8 38,2 0,0 22,1 -0,8 8,8 

1-2 vezes -0,7 16,1 0,5 49,7 1,5 25,8 -1,8 8,4 

3-5 vezes -0,8 14,3 -0,4 46,0 0,4 23,8 1,1 15,9 

6 vezes ou mais -1,5 11,3 1,7 58,1 -2,3 11,3 2,0 19,4 
**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

A proporção das categorias da LS dimensão Cuidados de Saúde não difere significativamente 

entre os estudantes utentes dos diferentes sistemas de saúde (2: p≥0,124), entre os estudantes 

com diferentes utilizações do serviço de Urgência (2: p≥0,175), com diferentes frequências de 

ida à consulta médica nos últimos 12 meses (2: p≥0,344), entre os estudantes com diferentes 

frequências de utilização de algum serviço hospitalar nos últimos 12 meses (2: p≥0,170) e dos 

estudantes que reportaram diferentes frequências de consulta a outros profissionais de saúde, 

nos últimos 12 meses (2: p≥0,702), conforme se pode observar na tabela 35.  
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Tabela 35. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Cuidados de Saúde e as 
variáveis de utilização dos serviços de saúde 

Variáveis de utilização dos 
serviços de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Cuidados de Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Sistema de 
Saúde 

χ2=13,948 0,124
SNS 0,4 20,2 -0,9 40,4 0,2 29,3 0,2 10,1 
Privado 0,8 14,3 -0,7 47,6 0,7 23,8 0,7 14,3 
Publico e Privado -0,4 13,0 2,0 37,7 -0,2 40,3 -0,2 9,1
Nenhum -0,9 45,0 -1,1 30,0 -0,7 20,0 -0,7 5,0

S. Urgência

χ2=12,730 0,175 
0 vezes 0,7 22,2 0,3 40,7 -1,2 25,9 0,5 11,1
1-2 vezes 1,2 22,9 -0,8 37,3 -1,0 27,5 1,3 12,4

3-5 vezes -1,9 11,3 0,4 41,9 2,5 43,5 -2,0 3,2
6 vezes ou mais -0,6 15,4 0,3 42,3 0,5 34,6 -0,4 7,7

Médico 

χ2 =10,083 0,344 
0 vezes 1,9 34,6 -0,6 34,6 -0,4 26,9 -1,1 3,8

1-2 vezes -1,2 17,7 -0,2 39,2 0,2 30,4 1,7 12,7

3-5 vezes -0,8 17,5 0,7 42,7 0,0 30,1 -0,2 9,7

6 vezes ou mais 1,5 29,7 -0,3 37,8 0,0 29,7 -1,6 2,7
S. Hospitalar

χ2=12,8
44 

0,17
0 

0 vezes -1,0 15,6 0,9 43,8 0,5 32,3 -0,8 8,3

1-2 vezes 1,2 22,0 -1,3 36,5 -1,3 27,0 2,4 14,5

3-5 vezes -1,2 13,8 1,1 46,2 0,7 33,8 -1,2 6,2

6 vezes ou mais 1,4 31,6 -0,8 31,6 0,6 36,8 -1,5 0,0
Outros 
profissionais de 
saúde** 

χ2 

=6,375 
0,70

2 
0 vezes -0,2 19,1 -0,3 38,2 0,1 30,9 0,5 11,8

1-2 vezes -0,2 19,4 0,6 41,3 0,4 31,6 -1,3 7,7

3-5 vezes 1,6 27,0 -1,1 33,3 -1,0 25,4 1,2 14,3

6 vezes ou mais -1,2 14,5 0,7 43,5 0,3 32,3 -0,1 9,7
**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

Conforme se pode verificar na tabela 36, a proporção das categorias da LS da dimensão 

Prevenção da Doença não difere significativamente entre os estudantes utentes dos diferentes 

sistemas de saúde (2: p≥0,758), entre estudantes com diferentes utilizações do serviço de 

urgência nos últimos 12 meses (2: p≥0,881), com diferentes frequências de ida à consulta 

médica (2: p≥0,067), com diferentes frequências de utilização de algum serviço hospitalar nos 

últimos 12 meses (2: p≥0,104) e que reportaram diferentes frequências de consulta a outros 

profissionais de saúde, nos últimos 12 meses (2: p≥0,205). 
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Tabela 36. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença e 
as variáveis de utilização dos serviços de saúde 

Variáveis de utilização dos 
serviços de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Prevenção da Doença Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Sistema de 
Saúde 

         

χ2=5,817 0,758 
SNS 0,2 22,1 -0,4 35,1 0,4 29,8 -0,1 13,0 
Privado -0,9 14,3 0,2 38,1 0,9 38,1 -0,5 9,5 
Publico e Privado -0,6 19,5 0,1 36,4 -0,4 27,3 1,1 16,9 
Nenhum 1,5 35,0 0,4 40,0 -0,9 20,0 -1,1 5,0 

S. Urgência         

χ2=4,426 0,881 
0 vezes -0,4 20,4 -0,7 32,4 0,5 31,5 0,8 15,7 
1-2 vezes 1,0 24,2 0,1 35,3 -0,8 27,5 -0,2 13,1 

3-5 vezes -0,5 19,4 0,7 38,7 0,8 33,9 -1,4 8,1 
6 vezes ou mais -0,3 19,2 0,0 34,6 -0,3 26,9 0,9 19,2 

Médico         

χ2=15,978 0,067 
0 vezes 0,6 26,9 1,7 50,0 -0,8 23,1 -2,1 0,0 

1-2 vezes -0,7 20,4 -2,3 29,3 1,0 32,0 2,7 18,2 

3-5 vezes -0,7 19,4 1,5 40,8 -0,1 29,1 -1,0 10,7 

6 vezes ou mais 1,6 32,4 0,0 35,1 -0,8 24,3 -1,0 8,1 
S. Hospitalar         

χ2 

=14,553 
0,104 

0 vezes -2,0 14,6 1,4 40,6 0,9 33,3 -0,8 11,5 

1-2 vezes 0,2 22,0 -1,0 32,1 -0,8 27,7 2,2 18,2 

3-5 vezes 0,7 24,6 -0,5 32,3 0,5 32,3 -0,8 10,8 

6 vezes ou mais 2,2 42,1 0,2 36,8 -0,9 21,1 -1,8 0,0 
Outros 
profissionais de 
saúde** 

        

χ2=12,15
3 

0,205 0 vezes 2,1 30,9 -1,4 27,9 0,5 32,4 -1,3 8,8 

1-2 vezes -0,6 20,0 1,3 38,7 0,4 31,0 -1,6 10,3 

3-5 vezes -0,5 19,0 -0,6 31,7 -0,3 28,6 1,8 20,6 

6 vezes ou mais -0,8 17,7 0,4 37,1 -0,8 25,8 1,5 19,4 
**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

A proporção das categorias da dimensão da LS da Promoção da Saúde não difere 

significativamente entre os estudantes utentes dos diferentes Sistemas de saúde (2: p≥0,783), 

dos estudantes com diferentes utilizações do serviço de urgência nos últimos 12 meses (2: 

p≥0,380) e dos estudantes com diferentes frequências de um serviço hospitalar (2: p≥0,790).  

A proporção das categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes frequências de ida à consulta médica nos últimos 12 meses 

(2: p<0,020), sendo que os estudantes que iam à referida consulta 1-2 vezes nos últimos 12 

meses obtiveram um RA de +2,0 casos do que o esperado, na categoria L. Suficiente, com um 

percentual de 30,4% e os estudantes que iam à consulta médica 3-5 vezes um RA de +2,5 casos 
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do que o esperado (45,6%) na categoria L. Problemática e os estudantes que que iam à referida 

consulta 6 ou mais vezes nos últimos 12 meses obtiveram um RA de +3,0 casos do que o 

esperado (43,2%), na categoria L. Inadequada. Ou seja, o aumento da frequência da ida à 

consulta médica parece estar relacionado com as categorias de baixa literacia. 

A proporção das categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde difere significativamente 

entre os estudantes que reportaram diferentes frequências de consulta a outros profissionais de 

saúde, nos últimos 12 meses (2: p<0,034), sendo que os estudantes que reportaram recorrer a 

outros profissionais de saúde 0 vezes obtiveram um RA de +2,9 casos do que o esperado, na 

categoria L. Inadequada, com um percentual de 36,8% e os estudantes  que reportaram recorrer 

a outros profissionais de saúde 1-2 vezes obtiveram um RA de +2,2 casos do que o esperado 

(41,9%), na categoria L. Problemática. Os estudantes que reportaram ter uma reduzida 

frequência de consulta a outros profissionais enquadram-se mais na categoria L. Problemática 

e os que reportaram não recorrer a outros profissionais na categoria L. Inadequada (Tabela 37).  

Tabela 37. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde e as 
variáveis de utilização dos serviços de saúde 

Variáveis de utilização dos 
serviços de saúde 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Promoção da Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Sistema de 
Saúde 

         

χ2= 5,556 0,783 
SNS 0,4 24,0 -0,9 34,6 0,3 26,0 0,4 15,4 
Privado 0,6 28,6 0,6 42,9 -0,7 19,0 -0,7 9,5 
Publico e Privado -1,2 18,2 1,3 42,9 -0,5 23,4 0,2 15,6 
Nenhum 0,7 30,0 -1,1 25,0 1,0 35,0 -0,6 10,0 

S. Urgência         

χ2=13.948 0,380 
0 vezes 0,3 24,1 -1,6 29,6 1,8 32,4 -0,4 13,9 
1-2 vezes 0,4 24,2 -0,2 35,3 -1,2 22,9 1,3 17,6 

3-5 vezes -0,8 19,4 2,0 46,8 -0,1 25,8 -1,7 8,1 
6 vezes ou mais 0,0 23,1 0,3 38,5 -0,8 19,2 0,6 19,2 

Médico         

χ2=19,684 0,020 
0 vezes 0,9 30,8 0,3 38,5 0,1 26,9 -1,7 3,8 

1-2 vezes -1,1 21,0 -1,5 32,0 2,0 30,4 0,9 16,6 

3-5 vezes -1,4 18,4 2,5 45,6 -1,8 19,4 0,5 16,5 

6 vezes ou mais 3,0 43,2 -1,5 24,3 -0,6 21,6 -0,8 10,8 
S. Hospitalar         

χ2 =15,445 0,790 
0 vezes -0,2 21,9 0,6 38,5 0,8 29,2 -1,6 10,4 

1-2 vezes 0,4 23,3 -2,3 29,6 0,6 27,7 2,0 19,5 

3-5 vezes -1,2 16,9 2,2 47,7 -1,6 18,5 0,4 16,9 

6 vezes ou mais 1,6 36,8 0,1 36,8 0,0 26,3 -1,9 0,0 
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Outros 
profissionais de 
saúde** 

        

χ2=18,090 0,034 0 vezes 2,9 36,8 -1,2 29,4 -0,2 25,0 -0,2 8,8 

1-2 vezes -1,8 18,7 2,2 41,9 0,4 27,1 0,4 12,3 

3-5 vezes -1,2 17,5 -1,0 30,2 0,5 28,6 0,5 23,8 

6 vezes ou mais 0,5 25,8 -0,6 32,3 -0,7 22,6 -0,7 19,4 
**Médico dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, ortoptista, etc. 

 

H5. Existe relação de dependência entre o nível de literacia para a saúde e participação 
nos programas de saúde escolar. 

A média do ILS da dimensão Cuidados de Saúde não difere significativamente quanto à 

participação em programas de saúde escolar (t: p≥0,351). 

A média do ILS Global difere significativamente em termos estatísticos entre os estudantes (t: 

p<0,040), bem como a média do ILS da dimensão Prevenção da Doença (t: p<0,017) e da 

dimensão de Promoção da Saúde (t: p<0,025), quanto à participação nos programas de saúde 

escolar. Os estudantes que afirmaram participar nos programas de saúde escolar obtiveram 

médias superiores quer no ILS Global, quer no ILS das dimensões Prevenção da Doença e 

Promoção da Saúde. Isto significa que estes estudantes possuem melhor LS quer em termos 

globais, quer nestas dimensões específicas (Tabela 38).  

Tabela 38. Resultados dos testes estatísticos entre o ILS Global, as dimensões do ILS e a participação em 
programas de saúde escolar 

 n Média 
Valor 
Teste 

gl p 

ILS Global * Participação 
Programas Saúde Escolar 

      

 Não 214 30,59 
t= -2,062 349 0,040  Sim 137 32,42 

ILS Cuidados de Saúde * 
Participação Programas Saúde 
Escolar 

      

 Não 214 31,15 
t= -0,933 349 0,351 

 Sim 137 31,97 
ILS Prevenção da Doença * 
Participação Programas Saúde 
Escolar 

      

 Não 214 30,26 
t= -2,390 349 0,017 

 Sim 137 32,60 
ILS Promoção da Saúde * 
Participação Programas Saúde 
Escolar 

      

 Não 214 30,33 
t= -2.258 349 0,025 

 Sim 137 32,71 
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A média do ILS Global não difere significativamente quanto à perceção da relevância da 

participação em programas de saúde escolar, no aumento da LS (t: p≥0,170). De igual modo, não 

se identificaram diferenças estatisticamente significativas na dimensão Cuidados de Saúde (t: 

p≥0,992) e dimensão Prevenção da Doença (t: p≥0,480). 

A média do ILS Promoção da Saúde difere significativamente em termos estatísticos entre os 

estudantes (t: p<0,006), sendo que os estudantes cuja perceção do contributo dos programas de 

saúde escolar no aumento da literacia para a saúde é relevante, obtiveram efetivamente médias 

superiores no ILS Promoção da Saúde (Tabela 39).  

Tabela 39. Resultados dos testes estatísticos entre o ILS Global, as dimensões do ILS e a perceção da 
relevância da participação em programas de saúde escolar no aumento da LS (n=137) 

n Média 
Valor 
Teste 

gl p 

ILS Global * Participação 
Programas Saúde Escolar 

Não 14 29,51 
-1,380 135 0,170 

Sim 123 32,76 
ILS Cuidados de Saúde * 
Participação Programas Saúde 
Escolar 

Não 14 31,99 
0,010 135 0,992 

Sim 123 31,97 
ILS Prevenção da Doença * 
Participação Programas Saúde 
Escolar 

Não 14 30,95 
-0,708 135 0,480 

Sim 123 32,78 
ILS Promoção da Saúde * 
Participação Programas Saúde 
Escolar 

Não 14 25,67 
-2,816 135 0,006 

Sim 123 33,52 

Ao analisar a tabela 40, verifica-se que não existem diferenças estatísticas significativas entre 

a proporção das categorias da LS Global dos estudantes que participaram ou não em programas 

de saúde escolar (2: p≥0,282) e com diferentes auto perceções da relevância da participação 

em programas de saúde escolar, para o aumento da LS (2: p≥0,149). 
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Tabela 40. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da LS Global e a variável participação em 
programas de saúde escolar 

Programas de saúde escolar 

Categorias Literacia para a Saúde – Global  
Valor 
Teste 

p Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Participação em programas de 
saúde escolar 

        
χ2=3,820 0,282 

 Não 0,9 20,1 0,8 49,5 -0,5 21,0 -1,7 9,3 
 Sim -0,9 16,1 -0,8 45,3 0,5 23,4 1,7 15,3 
Perceção da relevância para o 
aumento da LS 

        
χ2=5,331 0,149 

Não -0,2 14,3 2,1 71,4 -0,8 14,3 -1,7 0,0 

Sim 0,2 16,3 -2,1 42,3 0,8 24,4 1,7 17,1 

Conforme se verifica na tabela 41, não existem diferenças estatísticas significativas entre a 

proporção das categorias da dimensão da LS Cuidados de Saúde dos estudantes que 

participaram ou não em programas de saúde escolar (2: p≥0,760) e entre os estudantes com 

diferentes auto perceções da relevância da participação em programas de saúde escolar, para o 

aumento da LS (2: p≥0,538). 

Tabela 41. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Cuidados de Saúde e a 
variável participação em programas de saúde escolar 

programas de saúde escolar 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Cuidados de Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Participação em programas de 
saúde escolar 

        
χ2=1,171 0,760 

 Não 0,8 22,0 -0,9 37,4 0,3 39,8 -0,1 9,8 
 Sim -0,8 18,2 0,9 42,3 -0,3 29,2 0,1 10,2 
Perceção da relevância para o 
aumento da LS 

        
χ2=2,171 0,538 

Não -0,4 14,3 0,6 50,0 0,6 35,7 -1,3 0,0 

Sim 0,4 18,7 -0,6 41,5 -0,6 28,5 1,3 11,4 

Não existem diferenças estatísticas significativas entre a proporção das categorias da dimensão 

da LS Prevenção da Doença dos estudantes que participaram ou não em programas de saúde 

escolar (2: p≥0,217) e entre os estudantes com diferentes auto perceções da relevância da 

participação em programas de saúde escolar, para o aumento da LS (2: p≥0,188) (Tabela 42). 
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Tabela 42. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Prevenção da Doença e 
a variável participação em programas de saúde escolar 

Programas de saúde escolar 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Prevenção da Doença  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Participação em programas de 
saúde escolar 

χ2=4,449 0,217
Não 0,9 23,8 1,3 37,4 -1,1 27,6 -1,5 11,2 
Sim -0,9 19,7 -1,3 30,7 1,1 32,8 1,5 16,8

Perceção da relevância para o 
aumento da LS 

χ2=4,793 0,188
Não -0,5 14,3 1,7 20,0 0,2 35,7 -1,8 0,0 

Sim 0,5 20,3 -1,7 28,5 -0,2 32,5 1,8 18,7

A proporção das categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde difere significativamente 

entre os estudantes que participaram ou não em programas de saúde escolar (2: p<0,018), 

sendo que os estudantes que não participaram nos programas de saúde escolar obtiveram um 

RA de -3,0 casos do que o esperado, na categoria L. Excelente (10,3%), versus os estudantes 

que participaram nos referidos programas, que obtiveram um RA de +3,0 casos do que o 

esperado (21,9%) na mesma categoria de LS. 

A proporção das categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde difere significativamente 

entre os estudantes com diferentes auto perceções da relevância da participação em programas 

de saúde escolar, para o aumento da LS (2: p<0,039), tendo os estudantes que detinham uma 

perceção que a participação nos programas de saúde escolar não contribuía para o aumento da 

LS obtido um RA de +2,3 casos do que o esperado (42,9%), na categoria L. Inadequada, versus 

-2,3 casos do que o esperado (17,1%), na mesma categoria, dos estudantes cuja perceção era de

que contribuía para o aumento da LS. Por seu lado, os estudantes que detinham uma perceção

que a participação nos programas de saúde escolar não contribuía para o aumento da LS

obtiveram um RA de -2,1 casos do que o esperado (0,0%) na categoria L. Excelente versus os

estudantes cuja perceção era de que a referida participação contribuía para o aumento da LS,

que obtiveram um RA de +2,1 casos do que o esperado (24,4%), na categoria L. Excelente. Isto

significa que os estudantes que detém a perceção de que a participação nos programas de saúde

escolar aumenta a LS enquadram-se mais na L. Excelente (Tabela 43).
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Tabela 43. Resultados dos testes estatísticos entre as categorias da dimensão da LS Promoção da Saúde e a 
variável participação em programas de saúde escolar 

Programas de saúde escolar 

Categorias Literacia para a Saúde – Dimensão 
Promoção da Saúde  Valor 

Teste 
p 

Inadequada Problemática Suficiente Excelente 

RA % RA % RA % RA % 
Participação em programas de 
saúde escolar 

        
χ2= 

10,028 
0,018 

 Não 1,4 26,2 0,0 35,5 1,1 28,0 -3,0 10,3 
 Sim -1,4 19,7 0,0 35,8 -1,1 22,6 3,0 21,9 
Perceção da relevância para o 
aumento da LS 

        
χ2= 8,353 0,039 

Não 2,3 42,9 0,6 42,9 -0,8 14,3 -2,1 0,0 

Sim -2,3 17,1 -0,6 35,0 0,8 23,6 2,1 24,4 
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Apresentados os resultados obtidos e a sua respetiva análise, procedeu-se à interpretação e 

discussão dos mesmos, destacando os resultados mais significativos à luz dos dados teóricos e 

empíricos que lhes serviram de referência, salientando-se que foram utilizados para 

comparação, preferencialmente, estudos realizados em Portugal, mas, também foram usados 

estudos concretizados no estrangeiro, tendo sempre por base a questão e o problema de 

investigação, assim como os objetivos delineados para a investigação. 

A discussão dos resultados está organizada sequencialmente de acordo com a estrutura da sua 

apresentação e as hipóteses de investigação inicialmente formuladas, procurando salientar os 

resultados mais pertinentes e que respondem ao objetivo geral estabelecido.   

Importa assim perceber a relação entre o nível de LS e os fatores sociodemográficas, IMC a 

perceção do estado de saúde, a utilização de serviços de saúde e, ainda, a participação em 

programas de saúde escolar. 

5.1 Quanto à caracterização sociodemográfica e IMC da amostra  

Os resultados evidenciaram que existia uma predominância de alunos do sexo feminino (69,5%) 

em relação ao sexo masculino, o que coincide com os dados da Direção-Geral de Ensino 

Superior (2017) que identificam no ensino superior 46,2% homens e 53,8% mulheres 

(PORDATA, 2018a). Os resultados convergem também com os estudos realizados por Espanha 

et al. (2016) e Pedro et al. (2016) e Silva (2017), em que a amostra era maioritariamente 

constituída por elementos do sexo feminino.  

No que concerne à idade dos participantes, o grupo etário em que se enquadrou um maior 

percentual de estudantes foi o dos 18-23 anos, variando entre os 18 e os 54 anos. A média da 

idade do pressente estudo foi de 23,54 anos, ou seja, ligeiramente superior à média nacional de 

idade dos alunos que frequentavam o ensino superior, (datada de 2012), que é de 22 anos de 

idade (PORDATA, 2012). Por outro lado, constata-se que 27,6% da amostra em estudo 

apresenta idade igual ou superior a 24 anos, o que se assemelha aos dados apresentados pelo 

inquérito RAIDES: Registo de Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino Superior  (DGEEC, 

2017), os quais mencionam que 24% dos estudantes do ensino superior encontram-se neste 

grupo etário. 
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No que diz respeito ao ciclo de estudos, na amostra em estudo, a maior percentagem de 

estudantes ainda não detinha nenhum grau académico e frequentava a licenciatura, à 

semelhança de 58,1% dos estudantes portugueses do ensino superior. 

Os pais dos estudantes que compõem a amostra deste estudo, na sua maioria, detinham o 1º 

ciclo do ensino básico. Efetivamente, os dados do INE, no ano 2018, reportam que 26,2% dos 

indivíduos do género masculino com idade superior a 15 anos apresentava como habilitações 

literárias, apenas, o primeiro ciclo do ensino básico ou inferior (PORDATA, 2018a). Em 

contraste, a maioria das mães dos participantes do estudo apresenta habilitações literárias ao 

nível do segundo ciclo e ensino secundário completo. Ademais, salienta-se que uma proporção 

significativa de mães apresenta habilitações literárias ao nível do ensino superior. Mais uma 

vez, os dados obtidos são similares aos reportados pelo INE (PORDATA, 2018b). 

Relativamente ao rendimento mensal per capita do agregado familiar dos estudantes da 

amostra, a grande maioria dos participantes mencionou valores entre os 1000 e os 1999 euros 

mensais, ou seja, apresentam valores superiores às médias nacionais (INE/PORDATA, 2017). 

Por outro lado, realça-se ainda que a região Norte do País é a que apresenta rendimentos 

declarados de menores montantes (PORDATA, 2016), o que não vai de encontro aos resultados 

do estudo. Estes dados podem ser justificados pela região de abrangência da instituição superior 

do norte do país, se localizar numa zona muito industrializada, onde a exportação é 

predominante, reportando um crescimento de 60% nos últimos três anos, com a criação de 2 

mil empregos (APICCAPS, 2018). 

Em relação aos dados antropométricos recolhidos, 70,9% dos participantes apresenta um IMC 

normal, o que vai ao encontro do que foi reportado por Sousa (2013), numa avaliação 

antropométrica de estudantes universitários, cujo estudo concluiu que 72,1% dos estudantes 

eram normoponderais. 

5.2 Quanto à perceção do estado de saúde 

Tratando-se de um estudo desenvolvido junto de estudantes, na sua maioria jovens, não foi 

surpreendente a obtenção dos resultados que confirmaram que a maioria dos inquiridos 

apresenta uma razoável perceção do seu estado geral de saúde, não reportando problemas de 

saúde, nem limitações nas atividades. Estes resultados foram similares aos obtidos por Coelho, 

Santos, Carmo, Souza, e França (2017) junto de uma amostra de 503 estudantes universitários 
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brasileiros, com média de idade de 23 anos, onde 82% dos estudantes autoavaliaram o seu 

estado de saúde como saudável. Os resultados confluem também com os obtidos por Reis e 

Matos (2017), numa amostra 2291 estudantes do ensino superior português, entre os 18 e os 35 

anos, em que a grande maioria dos inquiridos refere um bom ou muito bom estado de saúde.  

Por outro lado, e apesar do bom estado de saúde, no que se refere a limitações ou problemas de 

saúde, a maioria dos jovens universitários do estudo de Reis e Matos (2017) refere ter os 

sintomas físicos tais como dores de costas, de cabeça e dor no pescoço/ ombros mais do que 

uma vez por semana. Estes resultados diferem do presente estudo, justificado pela 

especificidade destas questões de saúde de natureza ligeira e transitória e provavelmente não 

incapacitante, tendo em conta a auto perceção do estado de saúde dos inquiridos.   

5.3 Quanto à utilização dos serviços de saúde 

No que respeita ao sistema de saúde, a maioria referiu o SNS. Na qualidade de jovens estudantes 

e maioritariamente saudáveis, seria previsível que a maioria ainda não detivesse um subsistema 

de saúde ou seguro de saúde privado, pois, muito provavelmente, ainda não iniciaram a sua 

atividade profissional, ou poderão considerar que as despesas anuais de saúde, tendo em conta 

as baixas limitações ou problemas de saúde relatados, não justificam um investimento num 

seguro de saúde. 

A maioria dos inquiridos utilizou os serviços de saúde de forma esporádica (1 a 2 utilizações 

nos últimos 12 meses), sendo as utilizações mais frequentes relativas à ida ao médico, recurso 

a algum serviço hospitalar, serviço de urgência e ainda consulta de outros profissionais de 

saúde. Os resultados obtidos convergem com os da investigação de Tomás (2014), numa 

amostra de 1215 adolescentes com idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos, onde a 

maioria dos inquiridos referiu ter recorrido ao médico, uma a duas vezes, nos últimos seis 

meses.  

Partindo da experiência empírica, esta utilização pouco frequente pode estar relacionada com o 

bom estado de saúde da maioria dos inquiridos, cujo recurso aos serviços de saúde se realiza 

em situações de doença aguda. Por outro lado, o recurso a outros profissionais de saúde, como 

médico dentista, nutricionista, fisioterapeuta ou enfermeiro, nos últimos 12 meses, por 44,2% 

dos inquiridos, poderá ser justificado pelo acesso aos cuidados de saúde visando a sua promoção 

e prevenção da doença, como é o caso da vigilância da saúde oral, orientações ou planos 
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alimentares, vacinação, etc.  

5.4 Quanto à participação em programas de saúde escolar 

Relativamente à participação em programas de saúde escolar, os resultados do presente estudo 

permitiram, também, constatar que a maioria do grupo afirmou que, ao longo do seu percurso 

académico, nunca participou nos referidos programas. O mesmo se verificou no estudo de Silva 

(2017), numa amostra de alunos do ensino secundário, onde a maioria dos inquiridos negou o 

contacto com atividades de Saúde Escolar. 

A escola é um contexto privilegiado para a promoção da saúde, pela possibilidade de promoção 

de adoção de estilos de vida saudáveis, com obtenção de ganhos em saúde e que podem ser 

perpetuados ao longo do ciclo vital, pelo que se torna surpreendente que os estudantes 

universitários, após um percurso académico de doze anos, refiram que não participaram em 

programas de saúde escolar. Partindo da experiência profissional, considera-se que pode dever-

se à grande rotatividade dos elementos da equipa de Saúde Escolar, assim como às intervenções 

esporádicas e à ausência de projetos estruturados, aspetos que podem ajudar a explicar o facto, 

de os estudantes não recordarem eventual participação nos referidos programas de saúde 

escolar. 

De facto, o último Relatório Técnico de Avaliação do PNSE divulgado, referente ao ano letivo 

2014/2015, revela que a percentagem de crianças/alunos, dos diversos níveis de ensino, 

abrangidas por pelo menos uma atividade do Programa Nacional de Saúde Escolar foi de 73% 

a nível nacional, sendo que a região norte do país se situou nos 79%. Apesar disso, ao nível do 

ensino secundário, essa percentagem é de 54% a nível nacional e na região norte do país de 

61% (DGS, 2016). 

5.5 Quanto à literacia para a saúde 

Relativamente à LS, para a amostra em estudo, a média obtida no ILS Global revela um nível 

de LS problemático, mas, quase no limite de uma LS suficiente, com uma média de 31,3 pontos. 

Os resultados evidenciam que 66,4% dos inquiridos apresentava LS limitada (LS inadequada 

ou problemática). Estes resultados vão ao encontro aos reportados por Pedro et al. (2016) 

quando os autores mencionam que, em Portugal, cerca de 61% da população inquirida apresenta 

um nível de literacia geral em saúde problemático ou inadequado, com uma média do ILS 
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Global de 31,5. Resultados similares obteve a investigação de Silva (2017), onde a média do 

ILS Global foi de 32,15, com mais de 50% dos participantes a apresentar LS limitada. No 

entanto, no presente estudo, esperava-se que se tratando de estudantes do Ensino Superior os 

resultados fossem melhores. Este facto pode explicar-se porque a maioria dos estudantes 

apresentava idade igual ou inferior a 23 anos, negando limitações ou problemas de saúde, o que 

pode justificar alguma carência de conhecimentos neste âmbito.  

Incidindo nos níveis de processamento, os resultados do presente estudo revelaram um 

predomínio de valores médios de LS problemática, exceto no nível compreender a informação 

de saúde que foi aquele que obteve pontuação mais elevada e atingiu valores de LS suficiente. 

Em contraste, a capacidade de compreender as informações médicas relativas a Cuidados de 

Saúde e a avaliação de fatores de risco relativos à Prevenção da Doença foram os níveis nos 

quais a LS se revelou mais inadequada. 

Finda esta breve reflexão procede-se à discussão dos resultados relativos à hipótese 1. Sobre a 

referida hipótese importa relembrar que se reportava à análise da relação de dependência entre 

o nível de LS e as características sociodemográficas dos participantes.

Quanto à proporção das categorias da LS Global, assim como na dimensão Promoção da Saúde, 

os resultados permitiram concluir sobre a existência de diferenças entre os dois sexos, sendo 

que foram as estudantes do sexo feminino que pontuaram mais na categoria de LS suficiente, 

mas menos na categoria L. Excelente, comparativamente com os estudantes do sexo masculino. 

Os resultados de estudos anteriores são díspares em termos da relação entre a LS e o sexo dos 

estudantes. Efetivamente, Vozikis et al. (2014), que também desenvolveram um estudo com 

estudantes universitários gregos, onde foi avaliado o ILS, com uma amostra aleatória de 1526 

estudantes universitários, com idades compreendidas entre os 18 anos e os 24 anos de idade, 

concluíram que ser estudante do género masculino está associado menores índices de LS. Mas, 

outros estudos revelam o contrário, designadamente, o estudo de Saboga-Nunes et al. (2015), 

de Carneiro et al. (2018) numa amostra de 315 adultos entre os 18 e os 71 anos de idade e de 

Cunha et al. (2014), numa amostra de 508 inquiridos adultos, os quais identificaram os 

indivíduos do sexo feminino como um dos grupos com níveis de LS mais baixos, tal como o 

nosso estudo revelou. Estes resultados podem ser justificados pelas conclusões do estudo de 

Sukys et al. (2017), desenvolvido numa amostra de estudantes universitários na Polónia, que ao 

avaliar as competências de LS nos diferentes domínios, constataram que as mulheres revelaram 

maior competência no domínio da saúde e prevenção de doenças, mas, tiveram maiores 
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dificuldades na aplicação de informações relacionadas com a saúde.  

No que concerne ao rendimento mensal do agregado familiar, quanto à média ILS Promoção 

da Saúde, constataram-se níveis mais elevados nos estudantes cujo rendimento mensal é de 

1000 a 1999 euros, relativamente aos que auferem entre 250 e 499 euros. Para uma melhor 

compreensão destes dados é necessário recorrer ao Modelo Estruturante de LS proposto por 

Luis Saboga-Nunes (2014), onde se destacam as determinantes sociais e ambientais como 

determinantes de contexto e pessoais que influenciam a LS dos indivíduos.  

Constatou-se que o nível de LS difere, significativamente, entre as diferentes categorias. 

Espanha et al. (2016) mencionam que as famílias com um rendimento até quinhentos euros 

mensais constituem um dos grupos mais vulneráveis para níveis de literacia baixos. Em 

concordância, Sorensen et al. (2015) descrevem que os indivíduos com uma situação 

socioeconómica inferior são os que apresentam níveis de literacia mais baixos. Também os 

resultados do presente estudo, indicaram que os estudantes que relataram maiores rendimentos 

do agregado familiar evidenciaram uma média de LS superior, corroborando os estudos atrás 

citados. Similarmente, foram encontrados valores mais baixos no ILS Cuidados de Saúde nos 

inquiridos que referem rendimentos inferiores a 249 euros mensais, quando comparados com 

os que referiram rendimentos superiores a 2000 euros.  

Relativamente ao ciclo de estudos frequentado pelos estudantes, tendo em conta que (Pedro et 

al., 2016) mencionam que à medida que o nível de escolaridade aumenta os níveis de LS tendem 

a ser superiores, era expectável que, tal como se constatou para a amostra do presente estudo, 

na ILS Prevenção da Doença, os estudantes de Mestrado apresentassem resultados superiores 

aos estudantes de Licenciatura. O segundo ciclo de estudos, que corresponde ao Mestrado, 

caracteriza-se por uma maior incidência na capacidade reflexiva e crítica dos alunos e numa 

compreensão mais profunda ao nível do método científico e da investigação, o que pode ser 

crucial para o empowerment dos estudantes, sobretudo, no que respeita ao consumo de 

informação. Avança-se, assim, com a possibilidade de que os mestrandos desenvolvam a sua 

capacidade crítica em relação à informação e que isso possa influenciar as suas escolhas em 

matéria de saúde, concretamente, nas ações a desenvolver para prevenir doenças. 

Não se comprovou qualquer relação de dependência entre a existência de grau académico e 

melhores níveis de LS, contrariamente a outras investigações, onde os autores referem que os 

indivíduos com menos estudos são grupos mais vulneráveis e consequentemente com níveis de 
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LS mais baixos (Espanha et al., 2016; Pedro et al., 2016; L. Saboga-Nunes, Sørensen, & 

Rodrigues, 2015). No entanto, todos os elementos da amostra são estudantes de ensino superior, 

o que confere o mínimo de 12 anos de percurso académico, o que poderá estar na base da

diferença entre os estudos referidos, e os resultados da presente investigação.

Os estudantes cujos pais detinham habilitações literárias ao nível superior apresentaram 

melhores resultados do ILS Cuidados de Saúde, quando comparados com os estudantes que 

referiram que os seus pais apenas detinham o segundo ciclo do ensino básico. Uma vez mais, a 

escolaridade dos pais faz parte dos fatores contextuais do indivíduo, por conseguinte, com 

impacto na LS. O estudo sobre LS numa amostra de 221 estudantes universitários do Texas, 

desenvolvido por Vamos et al. (2016), constatou resultados idênticos: a escolaridade dos pais 

tem um impacto significativo na saúde dos filhos, reconhecendo assim que o grau de 

conhecimentos que os pais possuem influencia o conhecimento dos seus filhos e os hábitos e 

cuidados de saúde adotados desde a infância. 

Relativamente à hipótese 2, pretendia-se analisar a relação de dependência entre o nível de LS 

e a classificação do Índice de Massa Corporal. Os resultados obtidos permitiram constatar que 

a média do ILS Global e do ILS Promoção da Saúde decrescem sucessivamente desde a 

categoria baixo peso até à categoria obesidade. Os resultados do presente estudo vão ao 

encontro dos resultados obtidos por Cunha et al. (2014), os quais constataram que quanto mais 

adequado é o IMC mais elevada era a LS. 

Efetivamente, o IMC é um importante indicador antropométrico que se relaciona com os estilos 

de vida do indivíduo. Luis  Saboga-Nunes et al. (2016) referem que os cidadãos devem ser 

capazes de conduzir a sua vida na concretização do bem-estar e autonomia e que isso se 

relaciona com o papel da Promoção da Saúde. Deste modo, torna-se facilmente compreensível 

que os níveis de LS, nomeadamente, o ILS Global e o ILS Promoção da Saúde variem de forma 

proporcional em relação aos valores de IMC. 

No que concerne à hipótese 3, importa recordar que esta pretendia analisar a dependência entre 

o nível de LS e o Estado de Saúde percecionado pelas pessoas.

Os resultados do estudo permitiram confirmar a hipótese 3, pois ficou evidenciada a relação de 

dependência entre LS e perceção do estado de saúde, tendo-se observado que a LS é mais 

elevada quanto melhor for a perceção do estado geral de saúde. Os resultados obtidos vão ao 

encontro dos estudos revistos, nomeadamente, os estudos de Sorensen et al. (2015), com uma 
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amostra de 8000 inquiridos de 8 países europeus com idade igual superior a 15 anos e de 

Espanha e Ávila (2016), numa amostra de 2104 indivíduos com 15 ou mais anos de idade, nos 

quais se evidenciou que auto perceções mais favoráveis do estado de saúde estão associadas a 

melhores resultados na LS, sendo que o inverso também se verifica, ou seja, quanto mais 

negativa é a perceção que os indivíduos têm do seu estado atual de saúde, piores são os seus 

índices de LS. 

Quanto às limitações ao Estado de Saúde, os resultados do estudo permitiram confirmar que as 

limitações de saúde se associam negativamente ao ILS Global e respetivas dimensões 

Prevenção da Doença e Promoção da Saúde. De facto, e tal como referem Veiga e Serrão (2016) 

e Pedro et al. (2016), os indivíduos que sofrem de alguma patologia apresentam níveis mais 

baixos de LS, comparativamente com os que não têm um diagnóstico médico, 

independentemente da idade. 

Em relação à hipótese 4, importa relembrar que a mesma pretendia analisar a relação de 

dependência entre o nível de LS e a utilização de serviços de saúde. 

Os resultados do estudo permitiram confirmar esta hipótese, parcialmente, na medida em que a 

LS tende a ser superior nos estudantes com maior recorrência a outros profissionais de saúde 

(dentista, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, etc.). Porém, não se evidenciou relação de 

dependência entre a LS e a frequência de utilização de serviço médico, hospitalar ou de 

urgência. 

O recurso a outros profissionais de saúde, que são um acréscimo ao Serviço Nacional de Saúde, 

é revelador de um maior conhecimento e preocupação com as questões de saúde na sua mais 

ampla aceção, ou seja, indo ao encontro da descrição de saúde da OMS de um estado de bem-

estar físico, mental e social (WHO, 1946). 

Por outro lado, os outros profissionais de saúde, tal como dentista e nutricionista, são 

profissionais cuja área de ação preventiva, ao nível da saúde, é muito significativa pelo que não 

será surpreendente constatar que os estudantes que a eles recorrem mais frequentemente são 

aqueles que estão mais informados e desenvolvem mais ações no sentido da prevenção da 

doença e promoção da saúde.  

Ademais, os resultados do presente estudo, também, permitiram confirmar que a LS é superior 

nos estudantes que referem usufruir, simultaneamente, do sistema de saúde público e do sistema 
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de saúde privado, comparativamente com os estudantes que referem não beneficiar de nenhum 

sistema de saúde. Isto pode ser indicativo de que os estudantes com níveis superiores de LS têm 

uma maior mestria na obtenção de vantagens de cada um dos sistemas de saúde (público e 

privado), conseguindo desenvolver um plano de gestão individual de saúde mais estruturado. 

Em contrapondo, os estudantes com níveis inferiores de LS podem, e tal como referem Berkman 

et al. (2011), revelar alguma ineficiência na utilização dos serviços de saúde. 

De salientar, também, que os resultados acima descritos estão em consonância com os 

resultados reportados por Elsborg, Krossdal, e Kayser (2017), os quais desenvolveram um 

trabalho de investigação com 630 estudantes universitários, na Dinamarca, e concluíram que as 

experiências relacionadas com a saúde dos alunos tendem a influenciar a sua literacia em saúde, 

sendo que os alunos com experiência anterior de contato com hospitais são aqueles que possuem 

maiores níveis de LS. Os investigadores acrescentam que os alunos que utilizam mais os 

serviços de saúde mencionam uma maior perceção de suporte e compreensão por parte dos 

profissionais de saúde e sentem-se mais capazes de avaliar criticamente as informações de 

saúde. 

Isto vai ao encontro do que referem Pignone et al. (2005), nomeadamente, que uma LS 

inadequada está relacionada com um défice na compreensão dos serviços de saúde e dos 

resultados em saúde, o que, por sua vez, favorece um aumento da prevalência e severidade de 

doenças crónicas, o desenvolvimento de más condições gerais de saúde e uma baixa utilização 

dos serviços de prevenção e de rastreios. Este é um dos aspetos para o qual os profissionais de 

saúde, designadamente, os enfermeiros especialistas em Enfermagem Comunitária têm de estar 

alerta, pois Santos (2010) assevera que indivíduos com níveis de LS mais baixos recorrem com 

menor frequência aos cuidados de saúde primários e serviços preventivos, o que conduz a 

diagnósticos mais tardios.  

Relativamente à hipótese 5, esta reportava-se à análise da relação de dependência entre o nível 

de LS e a participação nos programas de saúde escolar. 

Confirma-se a relação de dependência entre a média de LS e a participação em programas de 

saúde escolar, com os estudantes que afirmaram a sua participação a evidenciar uma LS Global 

superior, o que também se verificou na dimensão Promoção da Saúde.  

No que concerne aos alunos que confirmaram ter participado em PSE, a grande maioria 

considera que estes programas foram relevantes para a aquisição de competências para 
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promover e manter um bom estado de saúde e/ou na capacidade para tomar decisões em saúde, 

o que traduz uma melhor LS, compatível com o estudo de Banfield, McGorm, e Sargent (2015) 

que identificou melhores níveis de LS, qualidade de vida e do próprio estado de saúde dos 

estudantes que tiveram implementação de programas de saúde escolar. 

Em síntese, a LS dos estudantes do ensino superior conforma um aspeto de relevância 

fundamental no exercício profissional dos enfermeiros, concretamente, dos enfermeiros 

especialistas em Enfermagem Comunitária. Os níveis de LS parecem estar dependentes de uma 

confluência de fatores pessoais e contextuais que importa conhecer, visando uma ação 

autónoma e dirigida, a fim de que os indivíduos sejam capazes de aceder, compreender, avaliar 

e utilizar informação sobre saúde, a fim de tomarem decisões em matéria de cuidados de saúde, 

prevenção de doença e promoção de uma vida saudável mais competentes. 
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6. CONCLUSÃO

Neste capítulo procede-se à apresentação das principais conclusões, limitações do estudo e 

implicações na prática profissional.  

Nos últimos anos, o conceito de LS tem assumido grande relevo, concretamente, na área da 

Enfermagem Comunitária. Atualmente reconhece-se a importância do empoderamento dos 

indivíduos e comunidades na persecução dos mais elevados níveis de saúde e do impacto que 

isso tem em termos de equidade em saúde, gestão de recursos e ganhos em saúde.  

A presente investigação teve como objetivo principal analisar a relação entre o nível de LS em 

estudantes do ensino superior de uma escola superior da região norte do país e as respetivas 

características sociodemográficas, IMC, perceção do estado de saúde, utilização dos serviços 

de saúde e participação nos PSE. 

De acordo com os objetivos definidos, e após análise dos resultados e respetiva discussão, há 

a salientar as seguintes conclusões, emergentes deste estudo:  

 O perfil dos estudantes caracterizou-se por maioritariamente ser do sexo feminino, com

idade compreendida entre os 18 e os 23 anos e com IMC normal, frequentar um curso

de licenciatura, não possuir nenhum grau académico prévio, ter pais com 1º ciclo e mães

com 2º ciclo e o seu agregado familiar possuir um rendimento mensal per capita entre

1000 e 1999 euros.

 A média de ILS Global dos estudantes revela níveis de LS problemática.

 O nível compreender a informação de saúde foi o mais pontuado.

 Os níveis menos pontuados foram: compreender as informações médicas relativas a

cuidados de saúde e a avaliação de fatores de risco relativos à prevenção da doença.

 A maioria dos estudantes apresenta uma razoável perceção do seu estado de saúde, não

reportando problemas de saúde nem limitações nas atividades.

 A maioria dos estudantes afirma nunca ter participado em Programas de Saúde Escolar.

Mas, os que afirmaram ter participado, consideram que estes foram relevantes para

promover e manter um bom estado de saúde e/ou capacidade de tomar decisões em

saúde.

 Em síntese, verificou-se que a LS Global dos estudantes do ensino superior desta

amostra é limitada (inadequada/problemática), representando 66,4% da amostra deste
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estudo, apresentando valores similares a outros investigações.  

Constatou-se existir relação entre o ILS Global e o IMC, perceção do estado geral de saúde, 

limitações sentidas nos últimos 6 meses e participação nos PSE. Constatou-se existir relação 

entre as categorias da LS Global e o sexo, rendimento mensal per capita do agregado familiar, 

perceção do estado geral de saúde, limitações nos últimos 6 meses e a frequência da consulta a 

outros profissionais de saúde. 

Constatou-se existir relação entre o ILS da dimensão Cuidados de Saúde e as habilitações 

literárias do pai e da mãe dos estudantes, rendimento mensal per capita do agregado familiar, 

perceção do estado geral de saúde, limitações sentidas nos últimos 6 meses, sistema de saúde 

utilizado e participação nos PSE. Foi encontrada relação entre as categorias da dimensão 

Cuidados de Saúde e o ciclo de estudos frequentado pelos estudantes, as habilitações literárias 

do pai e da mãe dos estudantes e o rendimento mensal per capita do agregado familiar. 

Constatou-se existir relação entre o ILS da dimensão Prevenção da Doença e o ciclo de estudos 

frequentado pelos estudantes, rendimento mensal per capita do agregado familiar, perceção do 

estado geral de saúde, existência de doença, limitações sentidas nos últimos 6 meses, frequência 

da ida a consulta médica nos últimos 12 meses, frequência da consulta a outros profissionais de 

saúde e participação nos PSE. Foi encontrada relação entre as categorias da dimensão 

Prevenção da Doença e o perceção do estado geral de saúde, existência de doença e limitações 

sentidas nos últimos 6 meses. 

Constatou-se existir relação entre o ILS da dimensão Promoção da Saúde e o rendimento mensal 

per capita do agregado familiar, IMC, perceção do estado geral de saúde, limitações sentidas 

nos últimos 6 meses, frequência da consulta a outros profissionais de saúde e participação nos 

PSE. Foi encontrada relação entre as categorias da dimensão Promoção da Saúde e o sexo dos 

estudantes, perceção do estado geral de saúde, frequência da ida a consulta médica nos últimos 

12 meses, frequência da consulta a outros profissionais de saúde, participação nos PSE e 

relevância dos PSE.  

Quer relativamente ao ILS Global, dimensão Cuidados de Saúde, dimensão Prevenção da 

Doença e dimensão Promoção da Saúde da LS e respetivas categorias o padrão dessas relações 

repetiu-se: os estudantes do sexo masculino enquadraram-se mais na categoria L. Excelente, os 

estudantes cujos pais e mães detinham habilitações mais elevadas possuíam uma LS mais 
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elevada, assim como os estudantes cujo agregado familiar possuía maior rendimento mensal 

per capita, os estudantes que frequentavam o mestrado, os estudantes que apresentavam baixo 

peso e normoponderais, os estudantes que detinham uma perceção de bom estado geral de 

saúde, que não apresentavam limitações nos últimos 6 meses, que não possuíam doença ou 

problemas de saúde, que recorriam ao sistema público e privado em simultâneo, que menos 

vezes recorriam à consulta médica nos últimos 12 meses, que mais vezes recorriam à consulta 

a outros profissionais de saúde, que participaram nos PSE e que consideravam os PSE 

relevantes. 

Os fatores que se constatou estarem relacionados com a LS foram o sexo, rendimento mensal, 

ciclo de estudos frequentado pelos estudantes, habilitações literárias dos pais (pai e mãe), IMC, 

perceção do estado geral de saúde, existência de doença, limitações sentidas nos últimos 6 

meses, frequência da ida a consulta médica nos últimos 12 meses, frequência da consulta a 

outros profissionais de saúde, sistema de saúde utilizado e participação em PSE. 

Os estudantes que relataram maiores recursos económicos poderão apresentar uma vantagem 

pessoal importante, nomeadamente, pela maior facilidade na adoção de estilos de vida mais 

saudáveis e no acesso mais fácil à informação, nomeadamente, através das tecnologias de 

informação. Neste âmbito, avança-se com a possibilidade de que os estudantes com maiores 

recursos económicos podem adotar estilos de vida mais saudáveis, como por exemplo: adquirir 

produtos alimentares nutricionalmente mais ricos, mas, simultaneamente, mais dispendiosos, e 

inscreverem-se em ginásios para dedicarem algumas horas semanais à prática de exercício 

físico. Todos estes aspetos podem ter repercussões importantes em termos das dimensões da 

LS: Cuidados de Saúde e Promoção da Saúde. 

Salienta-se o facto de tanto o ILS como as categorias da LS da dimensão Promoção da Saúde 

estarem relacionadas com a participação em programas de saúde escolar, o que pode significar 

que os programas de Saúde Escolar trabalham as questões relativas à promoção da saúde, a qual 

constitui uma importante competência do EEECSP. 

Salienta-se que os objetivos inicialmente propostos foram atingidos na sua globalidade. No 

decorrer do estudo surgiram algumas dificuldades, nomeadamente, na adesão dos estudantes 

que constituíram a amostra, em responder ao questionário online e no cumprimento do 

cronograma delineado para esta investigação. Os obstáculos foram sendo superados com 

responsabilidade e empenho.  
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Limitações do estudo 

A principal limitação do estudo relaciona-se com a natureza da amostra apresentada, pois 

tratando-se de uma amostra de conveniência, ou seja, não probabilística, não garante uma 

representatividade fiel da população, dificultando a generalização das conclusões da amostra 

para a população. Realçamos ainda a escassez de estudos dobre LS em estudantes do ensino 

superior, em Portugal, o que limitou a discussão de resultados. 

Implicações na prática profissional 

As implicações deste estudo para a prática profissional da Enfermagem Comunitária poderão 

incidir nas intervenções emergentes das unidades funcionais dos Cuidados de Saúde Primários, 

a quem será dado a conhecer os resultados do mesmo, realçando a necessidade de intervenção 

na comunidade educativa, com o objetivo de promoção da LS.  

Os resultados serão dados a conhecer à Presidente da Instituição de Ensino Superior, onde 

decorreu o estudo, podendo ser considerado um diagnóstico de situação da LS dos seus 

estudantes.  

Este estudo contribuiu para conhecer os níveis de LS de um grupo de estudantes do ensino 

superior da região norte de Portugal e identificar fatores que podem interferir nos níveis de LS. 

Perante os níveis de LS limitados, identificados nesta investigação, os resultados apontam para 

a necessidade das políticas de saúde, e das próprias entidades de saúde e dos profissionais de 

saúde, investirem na educação para a saúde da comunidade nas várias dimensões, capacitando 

o indivíduo e para a gestão da sua saúde a nível individual e coletivo. A sua intervenção pode 

ter implicações favoráveis na gestão de recursos e nos ganhos em saúde, indo ao encontro das 

competências do enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária. 

Encarando o percurso proposto ciente da complexidade do processo de construção do 

conhecimento científico, pretende-se que os resultados desta investigação contribuam para o 

desenvolvimento sustentado da investigação na área da Enfermagem Comunitária e para a 

melhoria dos cuidados de Enfermagem prestados neste âmbito.  
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APÊNDICE A 

Instrumento de Recolha de Dados 

QUESTIONÁRIO 

LITERACIA PARA A SAÚDE 

Declaro o meu consentimento na participação voluntária no estudo. 

PARTE I - Caracterização Sociodemográfica 

1. Sexo:  Masculino

Feminino 

2. Idade: anos 

3. Peso: quilogramas 

4. Altura: metros 

5. Curso que frequenta:

Curso Técnico-Superior 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem Comunitária da Escola Superior de Saúde, 

da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, estou a realizar um trabalho de 

investigação sobre Literacia para a Saúde em estudantes do Ensino Superior, cujo. 

Orientador é o Professor Doutor Amâncio Carvalho. O objetivo geral é analisar a 

relação entre o nível de Literacia para a Saúde e as características sociodemográficas, 

IMC, estado de saúde e utilização dos serviços de saúde dos participantes. Garante-se 

o anonimato e a confidencialidade, bem como a possibilidade de desistir a qualquer

momento, sem qualquer prejuízo. Estou disponível para qualquer esclarecimento

adicional através do endereço eletrónico cmspinto@arsnorte.min-saude.pt.

Antecipadamente grata pela colaboração. Agradecia a resposta a todas as questões

sem o qual o estudo poderá ficar inviabilizado.
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Licenciatura 

Pós-graduação  

Mestrado 

6. É detentor de algum curso conferente de grau académico (licenciatura/mestrado/ mestrado 

integrado/doutoramento)?                    Não Sim 

6.1. Em caso afirmativo, qual? 

Licenciatura 

Mestrado 

Mestrado Integrado 

Doutoramento 

7. Habilitações literárias do Pai: 

Ensino básico – 1º Ciclo (antiga 4ª classe) 

Ensino básico – 2º Ciclo (Ensino preparatório – antigo 6º ano)  

Ensino básico – 3º Ciclo – Curso geral dos liceus (9ºano) 

Ensino secundário- Curso complementar dos liceus (12º ano) 

Bacharelato/Licenciatura Mestrado/Doutoramento 

Não sei/ Não respondo 

8. Habilitações literárias da Mãe: 

Ensino básico – 1º Ciclo (antiga 4ª classe) 

Ensino básico – 2º Ciclo (Ensino preparatório – antigo 6º ano)  

Ensino básico – 3º Ciclo – Curso geral dos liceus (9ºano)  

Ensino secundário- Curso complementar dos liceus (12º ano)  

Bacharelato/Licenciatura Mestrado/Doutoramento 

Não sei/ Não respondo 

9. Qual o rendimento mensal líquido per capita do seu agregado familiar (Rendimento mensal 

total/ número de elementos do agregado familiar)? 

Inferior a 249 

Entre 250 e 499 euros 



121 

Entre 500 e 999 euros 

Entre 1000 e 1999 euros 

Superior a 2000 euros 

10. Desde o início do seu percurso académico, alguma vez teve contacto com programas de saúde

escolar?   Não Sim

10.1 Em caso afirmativo, considera que foram relevantes para aquisição de 

competências para promover e manter um bom estado de saúde e/ou na capacidade para tomar 

decisões em saúde?  Não Sim 

PARTE II - Literacia para a Saúde 

Numa escala que vai de: 1- Muito difícil, 2- Difícil, 3- Fácil, 4- Muito 

fácil, 5- Não sabe/ não responde quão fácil, diria que é : 

(rodear com o número que melhor expressa a opinião) 

   
  M

ui
to

 f
ác

il
 

F
ác

il
 

D
if

íc
il

 

M
ui

to
 d

if
íc

il 

N
S

/N
R

 

11. Encontrar informações sobre sintomas de doenças que te dizem respeito
ou causam preocupação?

1 2 3 4 5 

12. Encontrar informações sobre tratamentos de doenças que te dizem
respeito ou causam preocupação?

1 2 3 4 5 

13. Descobrir o que fazer em caso de emergência médica? 1 2 3 4 5 

14. Descobrir onde obter ajuda especializada quando estás doente? (por ex.
junto de um médico, farmacêutico, psicólogo)

1 2 3 4 5 

15. Compreender o que o teu médico diz? 1 2 3 4 5 

16. Compreender a bula (os folhetos) que acompanham o teu medicamento? 1 2 3 4 5 

17. Compreender o que fazer numa emergência médica? 1 2 3 4 5 

18. Compreender instruções do teu médico ou farmacêutico sobre o modo de
tomar um medicamento receitado?

1 2 3 4 5 

19. Avaliar como é que a informação oriunda do teu médico se aplica ao teu
caso?

1 2 3 4 5 

20. Avaliar vantagens e desvantagens de diferentes opções de tratamento? 1 2 3 4 5 

21. Avaliar quando podes necessitar de uma segunda opinião de outro
médico?”

1 2 3 4 5 

22. Avaliar, se a informação sobre a doença nos meios de comunicação é de
confiança?

1 2 3 4 5 

23. Usar informações que o teu médico te dá para tomar decisões sobre a tua
doença?

1 2 3 4 5 

24. Seguir instruções sobre medicação? 1 2 3 4 5 
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25. Chamar uma ambulância em caso de emergência? 1 2 3 4 5 

26. Seguir as instruções do teu médico ou farmacêutico? 1 2 3 4 5 

27. Encontrar informações para gerir comportamentos que afetam a tua 
saúde, tais como fumar, atividade física insuficiente e beber álcool em 
demasia? 

1 2 3 4 5 

28. Encontrar informações para gerir problemas de saúde mental, tais como 
stress ou depressão? 

1 2 3 4 5 

29. Encontrar informações sobre vacinas e exames de saúde que devias fazer? 
1 2 3 4 5 

30. Encontrar informações sore como prevenir ou controlar condições tais 
como excesso de peso, pressão arterial alta ou colesterol alto? 

1 2 3 4 5 

31. Compreender advertências relativas à saúde e comportamentos tais como 
fumar, atividade física insuficiente e beber álcool em demasia? 

1 2 3 4 5 

32. Entender porque precisas de vacinas? 1 2 3 4 5 

33. Entender porque precisas de exames de saúde? (por ex. teste de açúcar no 
sangue, pressão sanguínea) 

1 2 3 4 5 

34. Avaliar quão seguras são as advertências envolvendo a saúde, tais como 
fumar, atividade física insuficiente e beber álcool em demasia? 

1 2 3 4 5 

35. Avaliar quando precisas de ir a um médico para um check-up ou exame 
geral de saúde? 

1 2 3 4 5 

36. Avaliar quais são as vacinas de que podes precisar? 1 2 3 4 5 

37. Avaliar que exames de saúde precisas de fazer? 1 2 3 4 5 

38. Avaliar, se as informações sobre os riscos de saúde nos média são de 
confiança? 

1 2 3 4 5 

39. Decidir se deves fazer a vacina contra a gripe? 1 2 3 4 5 

40. Decidir como te podes proteger da doença com base nos conselhos da 
família e amigos? 

1 2 3 4 5 

41. Decidir como podes proteger-te da doença com base em informações com 
origem nos meios de comunicação? 

1 2 3 4 5 

42. Encontrar informações sobre atividades saudáveis tais como atividade 
física, alimentação saudável e nutrição? 

1 2 3 4 5 

43. Saber mais sobre as atividades que são boas para o teu bem estar mental? 1 2 3 4 5 

44. Encontrar informações que indiquem como é que o teu bairro poderia ser 
mais amigo da saúde? 

1 2 3 4 5 

45. Saber mais sobre as mudanças politicas que possam afetar a saúde? 
1 2 3 4 5 

46. Saber mais sobre os esforços para promover a tua saúde em meio escolar? 1 2 3 4 5 

47. Compreender conselhos sobre a saúde que te chegam dos familiares ou 
amigos? 

1 2 3 4 5 

48. Compreender informação contida nas embalagens dos alimentos? 1 2 3 4 5 
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49. Compreender a informação com origem nos meios de comunicação sobre
a forma de te tornares mais saudável?

1 2 3 4 5 

50. Compreender a informação que visa manter a mente saudável? 1 2 3 4 5 

51. Avaliar como o local onde vives afeta a tua saúde e bem-estar? 1 2 3 4 5 

52. Avaliar como as tuas condições de habitação te ajudam a permanecer
saudável?

1 2 3 4 5 

53. Avaliar que comportamento diário está relacionado com a tua saúde?
1 2 3 4 5 

54. Tomar decisões para melhorar a tua saúde? 1 2 3 4 5 

55. Entrar num clube de desporto ou aulas num ginásio se desejares? 1 2 3 4 5 

56. Influenciar as condições da tua vida que afetam a tua saúde e bem-estar?
1 2 3 4 5 

57. Tomar parte das atividades que melhoram a saúde e o bem-estar na tua
comunidade?

1 2 3 4 5 

PARTE III - Estado de Saúde e utilização dos serviços de Saúde 

Como se tem sentido atualmente: 

Muito menos 
que 

habitualmente 

Menos que 
habitualmente 

Como 
habitualmente 

Mais que 
habitualmente 

58. Consigo concentrar-me no que faço?

59. As minhas preocupações fazem-me
perder o sono?

60. Sinto-me a desempenhar um papel
útil na vida?

61. Sinto-me capaz de tomar decisões?

62. Sinto-me agoniado?

63. Tenho sensações de não superar
dificuldades?

64. Sinto-me capaz de desfrutar
atividades?

65. Sinto-me capaz de enfrentar
problemas?

66. Sinto-me pouco feliz e deprimido?

67. Tenho perdido confiança em mim
mesmo?

68. Sinto que não sirvo para nada?

69. Sinto-me razoavelmente feliz?
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70. Tem alguma doença de longa duração ou problema de saúde? (Por longo prazo, consideram-

se problemas que duraram, ou espera que venham a durar, 6 meses ou mais.) 

Sim, mais de uma  

Sim, uma 

Não 

Não sei/ Não respondo 

71. Nos últimos 6 meses (pelo menos), os seus problemas de saúde limitaram as atividades que 

habitualmente desenvolve? 

Limitaram severamente 

Limitaram, mas não severamente 

Não limitaram 

Não sei/ Não respondo 

72. Que tipo de sistema/seguro de saúde 

tem?  

73.  Serviço Nacional de Saúde 

Público e privado 

Privado Nenhum 

Não sei/ Não respondo 

74. Quantas vezes teve de recorrer a um serviço de urgência nos últimos 2 anos? (por ex.: uso de 

uma ambulância, centro de saúde ou clínica funcionando fora das horas normais de expediente 

tipo serviço de atendimento permanente, serviço de urgência de um hospital) 

0 vezes 

1 - 2 vezes 

3 - 5 vezes 

6 vezes ou mais 

Não sei/ Não respondo 

75. Quantas vezes foi ao médico nos últimos 12 meses? 

0 vezes 

1 - 2 vezes 

3 - 5 vezes 
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6 vezes ou mais 

Não sei/ Não respondo 

76. Quantas vezes utilizou um serviço hospitalar nos últimos 12 meses?

0 vezes 

1 - 2 vezes 

3 - 5 vezes 

6 vezes ou mais 

Não sei/ Não respondo 

77. Quantas vezes recorreu a serviços de outros profissionais de saúde, como dentista,

fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista ou ortoptista, nos últimos 12 meses?

0  vezes 

1 - 2 vezes 

3 - 5 vezes 

6 vezes ou mais 

Não sei/ Não respondo 

Obrigada pela sua colaboração. 
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APÊNDICE B 

Pedido de Autorização: Comissão Ética da UTAD 
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Pedido de Autorização: Presidente ESTG IPP 
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ANEXO A 

Questionário Europeu de Literacia em Saúde para Portugal (HLS-EU-PT) 

Questionário Europeu de Literacia em Saúde para Portugal 
(HLS-EU-PT) 

Numa escala que vai de Muito fácil, Fácil, Difícil, Muito difícil quão 
fácil diria que é: M

ui
to

 f
ác

il 

F
ác

il 

D
if

íc
il

 

M
ui

to
 D

if
íc

il 

N
ão

 S
ei

 

1. Encontrar informações sobre sintomas de doenças que te dizem
respeito ou causam preocupação?

2. Encontrar informações sobre tratamentos de doenças que te dizem
respeito ou causam preocupação?

3. Descobrir o que fazer em caso de emergência médica?

4. Descobrir onde obter ajuda especializada quando estás doente? (por ex.
junto de um médico, farmacêutico, psicólogo)

5. Compreender o que o teu médico diz?

6. Compreender a bula (os folhetos) que acompanham o teu
medicamento?

7. Compreender o que fazer numa emergência médica?

8. Compreender instruções do teu médico ou farmacêutico sobre o modo
de tomar um medicamento receitado?

9. Avaliar como é que a informação oriunda do teu médico se aplica ao
teu caso?

10. Avaliar vantagens e desvantagens de diferentes opções de tratamento?

11. Avaliar quando podes necessitar de uma segunda opinião de outro
médico?”

12. Avaliar, se a informação sobre a doença nos meios de comunicação é
de confiança?

13. Usar informações que o teu médico te dá para tomar decisões sobre a
tua doença?

14. Seguir instruções sobre medicação?

15. Chamar uma ambulância em caso de emergência?

16. Seguir as instruções do teu médico ou farmacêutico?

17. Encontrar informações para gerir comportamentos que afetam a tua
saúde, tais como fumar, atividade física insuficiente e beber álcool em
demasia?

18. Encontrar informações para gerir problemas de saúde mental, tais
como stress ou depressão?

19. Encontrar informações sobre vacinas e exames de saúde que devias
fazer?

20. Encontrar informações sore como prevenir ou controlar condições tais
como excesso de peso, pressão arterial alta ou colesterol alto?

21. Compreender advertências relativas à saúde e comportamentos tais
como fumar, atividade física insuficiente e beber álcool em demasia?

22. Entender porque precisas de vacinas?
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23. Entender porque precisas de exames de saúde? (por ex. teste de açúcar 
no sangue, pressão sanguínea) 

     

24. Avaliar quão seguras são as advertências envolvendo a saúde, tais 
como fumar, atividade física insuficiente e beber álcool em demasia? 

     

25. Avaliar quando precisas de ir a um médico para um check-up ou 
exame geral de saúde? 

     

26. Avaliar quais são as vacinas de que podes precisar? 
     

27. Avaliar que exames de saúde precisas de fazer? 
     

28. Avaliar, se as informações sobre os riscos de saúde nos média são de 
confiança? 

     

29. Decidir se deves fazer a vacina contra a gripe? 
     

30. Decidir como te podes proteger da doença com base nos conselhos da 
família e amigos? 

     

31. Decidir como podes proteger-te da doença com base em informações 
com origem nos meios de comunicação? 

     

32. Encontrar informações sobre atividades saudáveis tais como atividade 
física, alimentação saudável e nutrição? 

     

33. Saber mais sobre as atividades que são boas para o teu bem estar 
mental? 

     

34. Encontrar informações que indiquem como é que o teu bairro poderia 
ser mais amigo da saúde? 

     

35. Saber mais sobre as mudanças politicas que possam afetar a saúde? 
     

36. Saber mais sobre os esforços para promover a tua saúde em meio 
escolar? 

     

37. Compreender conselhos sobre a saúde que te chegam dos familiares ou 
amigos? 

     

38. Compreender informação contida nas embalagens dos alimentos? 
     

39. Compreender a informação com origem nos meios de comunicação 
sobre a forma de te tornares mais saudável? 

     

40. Compreender a informação que visa manter a mente saudável? 
     

41. Avaliar como o local onde vives afeta a tua saúde e bem-estar? 
     

42. Avaliar como as tuas condições de habitação te ajudam a permanecer 
saudável? 

     

43. Avaliar que comportamento diário está relacionado com a tua saúde? 
     

44. Tomar decisões para melhorar a tua saúde? 
     

45. Entrar num clube de desporto ou aulas num ginásio se desejares? 
     

46. Influenciar as condições da tua vida que afetam a tua saúde e bem-
estar? 

     

47. Tomar parte das atividades que melhoram a saúde e o bem-estar na tua 
comunidade? 
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ANEXO B 

Autorização de Utilização do Questionário Europeu de Literacia para a Saúde  

- HLS-EU-PT®
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ANEXO C 

Questionário de Saúde Geral – 12 itens (QSG-12) 

Como se tem sentido atualmente: 
Muito menos 

que 
habitualmente 

Menos que 
habitualmente

Como 
habitualmente 

Melhor que 
habitualmente

1. Consigo concentrar-me no que faço?

2. As minhas preocupações fazem-me
perder o sono?

3. Sinto-me a desempenhar um papel
útil na vida?

4. Sinto-me capaz de tomar decisões?

5. Sinto-me agoniado?

6. Tenho sensações de não superar
dificuldades?

7. Sinto-me capaz de desfrutar
atividades?

8. Sinto-me capaz de enfrentar
problemas?

9. Sinto-me pouco feliz e deprimido?

10. 86. Tenho perdido confiança em
mim mesmo?

11. Sinto que não sirvo para nada?

12. Sinto-me razoavelmente feliz?

D. P. Goldberg (1988): Versão Portuguesa adaptada por McIntyre et al. (1999)
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ANEXO D 

Parecer da Comissão de Ética da UTAD n.º 38/2018 
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ANEXO E 

Autorização de aplicação do estudo – Presidente da ESTG 


