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Resumen. No âmbito dos objetivos do programa nacional para a prevenção e controlo do tabagismo da 
direção geral da saúde para 2012-2016, e das ações de prevenção e redução do consumo de tabaco e álcool, 
promovidas pelo ACES Baixo Mondego, surgiu o projeto “Independências”, que visa a prevenção da incidência 
e prevalência do consumo tabágico e alcoólico nas Comunidades Escolares de dois Agrupamentos de Escolas. 
Foi efetuado um estudo observacional analítico longitudinal de coorte para 5 anos, que partiu de um diagnósti-
co de situação transversal a toda Comunidade Escolar e que beneficiou de um acompanhamento longitudinal 
na alteração dos comportamentos, perceção e conhecimento relativos ao tabagismo e alcoolismo. Os alunos 
incluídos no estudo apresentavam idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos (Média idades 14 anos, DP 
1,0) . A avaliação dos resultados do estudo revela uma melhoria na perceção e conhecimento dos riscos asso-
ciados, proporcional ao longo dos cinco anos de intervenção. Observa-se também uma diminuição na experi-
mentação do consumo de tabaco e álcool ao longo do estudo. A avaliação dos resultados do estudo no âmbito 
dos comportamentos de consumo de tabaco e bebidas alcoólicas revela uma diminuição da frequência média 
de consumo semanal de cigarros em todos os grupos intervencionados. Na análise da avaliação de todos os 
itens de satisfação com as sessões psicoeducativas verifica-se uma percentagem de alunos satisfeitos superior 
a 83%. Pode concluir-se que este estudo apresentou resultados claramente positivos na prevenção da iniciação 
do consumo de tabaco e álcool, na população de estudantes adolescentes, e vão ao encontro dos resultados ob-
tidos em programas de prevenção do consumo de tabaco e álcool, tanto a nível da eficácia como da eficiência.

Palabras Clave: programas de prevenção do álcool; programas de prevenção do tabagismo, comportamentos 
de consumo de álcool, comportamentos de consumo de tabaco

Prevention of alcohol and tobacco use behavior in adolescents: “Independências” longitudi-
nal study
Abstract. As part of the objectives of the 2012-2016 National Directorate of Health Program for the pre-
vention and control of smoking, and the actions for prevention and reduction of tobacco and alcohol con-
sumption, promoted by ACES Baixo Mondego, the “Independências” project was created to prevent the 
incidence and prevalence of smoking and alcohol consumption in two School Communities Groups. A 5-year 
longitudinal analytical observational cohort study was carried out based on a cross-sectional diagnosis of the 
entire School Community and which benefited from a longitudinal follow-up in the alteration of smoking 
and alcohol behaviors, perception and knowledge. The students included in the study were between 13 and 18 
years old (Average age 14 years, SD 1.0). The evaluation of the study results reveals an improvement in the 
perception and knowledge of the associated risks, proportional over the five years of intervention. There was 
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Introdução

A iniciação do tabagismo tem lugar, habitualmen-
te, durante a adolescência ou no início da idade adul-
ta, numa fase da vida em que a capacidade para tomar 
decisões ponderadas se encontra, ainda, insuficiente-
mente desenvolvida. Se os adolescentes atingirem a 
idade adulta sem nunca terem fumado, provavelmente 
nunca virão a fumar de modo regular (1-4). Segundo 
dados do estudo Eurobarómetro Standard nº 78 reali-

zado cerca de 90% dos fumadores portugueses referem 
ter iniciado o consumo regular de tabaco antes dos 25 
anos, 22% antes dos 15 anos e 51% entre os 15 e os 18 
anos (5, 6).

Sendo o ato de fumar socialmente aprendido, dos 
fatores sócio ambientais com maior influência na ini-
ciação do consumo destacamse o comportamento de 
fumar dos pares, dos pais e de outras pessoas signifi-
cativas para os adolescentes e jovens, a facilidade de 
acesso ao tabaco nomeadamente o preço acessível, a 

also a decrease in experimentation with tobacco and alcohol consumption throughout the study. The evalua-
tion of the study results in the context of tobacco and alcohol consumption behaviors reveals a decrease in the 
average frequency of weekly cigarette consumption in all intervention groups. The analysis of the evaluation 
of all satisfaction items with psychoeducational sessions shows a percentage of satisfied students higher than 
83%. It can be concluded that this study showed clearly positive results in preventing the initiation of tobacco 
and alcohol consumption in the adolescent student population, and are in line with tobacco and alcohol pre-
vention programs, both in terms of effectiveness and efficiency.
 
Key words: alcohol prevention programs; tobacco prevention programs, alcohol consumption behaviors, to-
bacco consumption behaviors

Prevenzione del comportamento nell’uso di alcol e tabacco negli adolescenti: studio longi-
tudinale “Independências”
Riassunto. Nell’ambito degli obiettivi del programma della Direzione nazionale per la salute 2012-2016 per 
la prevenzione e il controllo del fumo e delle azioni di prevenzione e riduzione del consumo di tabacco e alcol, 
promosso da ACES Baixo Mondego, è stato creato il progetto “Independências” per prevenire l’incidenza e 
la prevalenza del fumo e del consumo di alcol in due gruppi di comunità scolastiche. Uno studio di coorte 
osservazionale analitico longitudinale di 5 anni è stato condotto sulla base di una diagnosi trasversale dell’in-
tera comunità scolastica, che ha beneficiato di un follow-up longitudinale sull’alterazione dei comportamenti, 
della percezione e della conoscenza del fumo e dell’alcool. Gli studenti inclusi nello studio avevano tra 13 e 18 
anni (età media 14 anni, SD 1.0). La valutazione dei risultati dello studio rivela un miglioramento della per-
cezione e della conoscenza dei rischi associati, proporzionale nei cinque anni di intervento. C’è stato anche un 
calo nella sperimentazione del consumo di tabacco e alcol durante lo studio. La valutazione dei risultati dello 
studio nel contesto dei comportamenti di consumo di tabacco e alcol rivela una diminuzione della frequenza 
media del consumo settimanale di sigarette in tutti i gruppi di intervento. L’analisi della valutazione di tutti gli 
elementi di soddisfazione con sessioni psicoeducazionali mostra una percentuale di studenti soddisfatti supe-
riore all’83%. Si può concludere che questo studio ha mostrato risultati chiaramente positivi nella prevenzione 
dell’inizio del consumo di tabacco e alcol nella popolazione studentesca adolescente, in linea con i programmi 
di prevenzione del tabacco e dell’alcool, sia in termini di efficacia che di efficienza.

Parole chiave: programmi di prevenzione dell’alcol; programmi di prevenzione del tabacco, comportamenti 
di consumo di alcol, comportamenti di consumo di tabacco
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aceitação social do consumo e a visibilidade social dos 
produtos de tabaco especialmente no cinema, em ví-
deos, na Internet, nos meios de comunicação social e 
nos locais de venda (4, 7-15). 

Ainda de acordo com os dados recolhidos pelo 
Eurobarómetro, 82% dos inquiridos portugueses dis-
seram ter começado a fumar devido ao facto de os ami-
gos fumarem, 19% por gostarem do cheiro ou do sabor 
do tabaco, 10% por este ser economicamente acessível, 
6% por terem pais fumadores, 3% por gostarem de ci-
garros com determinado sabor (adocicado, frutado, a 
mentol ou a especiarias), e 1% por gostarem da emba-
lagem dos cigarros (5).

 A prevenção do consumo de tabaco na escola 
carece de um investimento consistente e continuado, 
dado que as abordagens casuais e pontuais são de baixa 
ou nula efetividade (Thomas & Perera, 2006). O en-
volvimento das crianças e jovens nos processos peda-
gógicos, tendentes à aquisição de competências, para 
uma adequada autogestão da saúde é fundamental para 
aumentar o sucesso das intervenções de prevenção do 
tabagismo (4, 11, 16-18, 21, 25).

O Programa Nacional para a Prevenção e Con-
trolo do Tabagismo da Direção Geral da Saúde para  
2012-2016 estabelecia, no âmbito da prevenção do 
tabagismo nos jovens, objetivos operacionais a atin-
gir nomeadamente as reduções para valores inferiores 
a 4% de jovens com 13 anos com tabagismo ativo, a 
25% de jovens com 16 anos com tabagismo ativo, a 
27% de fumadores diários dos 15 aos 24 anos e a 60% 
de jovens com 16 anos que considera fácil ou muito 
fácil ter acesso ao tabaco (5, 22, 25). Como estraté-
gias de intervenção foi estabelecido reforçar o investi-
mento pedagógico atribuído à prevenção do tabagismo 
no âmbito do currículo do ensino básico e secundário, 
apoiar a educação para a saúde na escola envolvendo 
os alunos, professores, encarregados de educação e a 
restante comunidade educativa, estabelecer parceria 
com o Ministério de Educação e Ciência no sentido 
da realização anual de, pelo menos, um projeto ou ini-
ciativa nacional de prevenção do tabagismo dirigido 
às escolas do ensino básico e secundário, incentivar o 
desenvolvimento de projetos de intervenção na comu-
nidade a nível dos ACES e das autarquias no sentido 
da prevenção e tratamento do tabagismo nos jovens e 
realizar campanhas informativas e educativas dirigidas 

aos adolescentes e jovens fomentando parcerias, neste 
domínio, com organizações da sociedade civil (5, 22, 
25). De acordo com as premissas anteriores, o inves-
timento na prevenção do início do consumo tabágico 
nos adolescentes, através de medidas supracitadas, é de 
crucial importância para se poder vir a controlar a “epi-
demia tabágica” nas próximas gerações visto que, atin-
gindo a idade adulta sem nunca terem fumado, muito 
provavelmente nunca virão a fumar de modo regular. 

Nas ações de prevenção e redução do consumo de 
tabaco e álcool, promovidas pelo ACES Baixo Mon-
dego e respetivos agrupamentos escolares integrados 
no âmbito das Escolas Promotoras da Saúde, surgiu o 
projeto piloto “Independências” que visa a prevenção da 
incidência e prevalência do consumo tabágico e alcoó-
lico nas Comunidades Escolares dos Agrupamentos de 
Escolas de Condeixa-a-Nova e de Penacova.

Neste sentido, pretendeu-se analisar e comparar 
os resultados da aplicação de intervenções em grupos 
de alunos do 5º ao 9º ano de escolaridade, durante cin-
co anos, ao nível dos comportamentos do consumo de 
tabaco e álcool, da capacidade de desmistificação de al-
gumas crenças associadas ao consumo destas substân-
cias, das ações em que os mesmos estiveram envolvidos 
e da sua satisfação e ganhos com a implementação do 
projeto. Ao nível da ação pretendeu-se, nos mesmos 
grupos, prevenir e reduzir o consumo de tabaco e ál-
cool e aumentar o seu empoderamento nestas temáti-
cas. 

Método

Foi desenhado um estudo longitudinal observa-
cional analítico de coorte para 5 anos, que partiu de um 
diagnóstico de situação transversal a toda Comunidade 
Escolar e beneficiou de acompanhamento longitudinal 
do efeito das intervenções do projeto em alguns in-
dicadores de eficácia e eficiência nomeadamente nos 
da alteração dos comportamentos, perceção e conheci-
mento relativos ao tabagismo e alcoolismo. 

Foram estabelecidas seis coortes de alunos sendo 
que uma, do 5º ano e designada de grupo controlo, não 
foi submetida a qualquer tipo de intervenção e as res-
tantes cinco, de diferentes anos letivos nomeadamente 
do 5º ao 9º ano, foram submetidas a diferentes inter-



Prevenção de comportamentos de consumo de álcool e tabaco em adolescentes 179

venções ao longo do estudo. No total, foram englo-
bados 1015 alunos estando divididos pelas seis coortes 
referidas com 218, 194, 171, 178, 200 e 54 alunos res-
petivamente (Tabela 1). 

Os alunos dos 5ºs anos, do ano letivo da primei-
ra intervenção do projeto, receberam a totalidade das 
ações, à exceção do grupo controlo. Os restantes anos 
escolares, nomeadamente os 6ºs, 7ºs, 8ºs e 9ºs recebe-
ram quatro, três, dois e um ano de intervenção, respe-
tivamente.

As intervenções implementadas foram integra-
das na designação de “Comunidades Escolares Livres de 
Fumo!” e agrupadas em três atividades principais, sen-
do elas as “Sessões Psicoeducativas”, o “Concurso – Logóti-
po” e o “Concurso – Carta aos Pais”. Todas elas são inter-
venções multicompetentes, ou seja, com multiplicidade 
de intervenções e intervenientes:

o  Realizaram-se, por cada ano letivo do proje-
to e dirigidas aos anos escolares dos 5ºs, 7ºs 
e 9ºs, três “Sessões Psicoeducativas”. Cada uma 
das três sessões teve a duração de 45 ou 90 
minutos e foi desenvolvida por diferentes es-
pecialistas nomeadamente médicos, nutricio-
nista e psicólogo; 

o O “Concurso – Logótipo” foi desenvolvido pelos 
alunos dos 7ºs anos com orientação e supervisão dos 
professores de educação visual e envolveu trabalhos 
alusivos ao tabaco e ao álcool; 

o  O “Concurso – Carta aos Pais” foi realizado 
pelos alunos dos 5ºs anos, na disciplina de 
português, no qual os alunos sensibilizavam 
os seus encarregados de educação sobre os há-
bitos tabágicos e alcoólicos. 

Distribuição do número das sessões psicoeducativas 
de psicologia, medicina e nutrição, no decorrer dos 
cinco anos (Tabela 2).

Verificou-se o envolvimento de toda a comunida-
de escolar nomeadamente encarregados de educação, 
professores, assistentes operacionais e, principalmente, 
dos alunos com a execução participativa das ações. Em 
cada ano letivo do projeto, os alunos só participaram 
no mesmo após a obtenção do consentimento infor-
mado livre e esclarecido por parte dos encarregados de 
educação/representantes legais. 

A avaliação da eficiência ao nível da satisfação so-
bre todas as sessões psicoeducativas foi feita com recurso 
a um questionário de autorresposta, cerca de quinze 
após as sessões. Foram obtidos indicadores de eficácia e 

Tabela 1. Número de alunos do grupo de controlo e que sofreram intervenção, por coortes e por Agrupamento de Escolas.

Coortes
 (ano escolar)

Agrupamento 
de escolas

Grupo controlo 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano Total

Condeixa-a-Nova 99 94 80 83 106 54 516

Penacova 119 100 91 95 94 0 499

Total 218 194 171 178 200 54 1015

Tabela 2. Número de sessões psicoeducativas por ano letivo e por área de especialidade. 

   Coortes
(ano letivo)

Área
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Total

Psicologia 97 91 80 62 36 366

Medicina 37 0 28 0 24 89

Nutrição 26 18 0 0 0 44

Total 160 109 108 62 60 499
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prevalência dos hábitos tabágicos e alcoólicos, indica-
dores de perceção e conhecimento acerca da temática, 
entre outros.

Questionários:

- Questionário sobre Perceção e Conhecimento 
acerca do Tabaco e Álcool: Trata-se de um questio-
nário composto por 15 itens, que traduzem mitos co-
muns (12 items sobre tabaco e três sobre álcool). Este 
questionário foi criado pela equipa de investigação e 
engloba mitos acerca do álcool e do tabaco, e foram 
extraídos a partir do artigo “The Dirty Dozen: 12 Myths 
Undermine Tobaco Control” (23) e do Livro “50 Mitos 
del tabaco” (24).

- Questionário Adaptado do Health Behaviour in 
School-aged Children (HBSC/OMS) para alunos: Ver-
são abreviada criada pela equipa de investigação, com 
57 itens que permitem avaliar indicadores de eficiência 
e eficácia do projeto. 

- Questionário de Avaliação Parcial de Atividades 
para Alunos: Trata-se de um questionário composto 
por seis questões uma escala tipo Likert 5 pontos. Este 
questionário foi criado pela equipa de investigação de 
forma a avaliar a eficiência do programa.

Ver também outras abordagens psicométricas e 
clínicas, para referência metodológica (19, 20).

Tratamento Estatístico:

Os dados foram compilados em bases do progra-
ma informático Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS® versão 22.0) do Windows, obtendo assim as 
estatísticas descritivas. 

Resultados

Distribuição da amostra:
Os alunos incluídos no estudo apresentavam ida-

des compreendidas entre os 13 e os 18 anos, obtendo 
a idade média de 14±1 anos. Relativamente à caracte-
rização das coortes estas apresentam uma representa-
tividade equilibrada no que respeita à idade e género 
(Tabela 3).

o Resultados sobre a Perceção e Conhecimento 
acerca do Tabaco e Álcool

Verificou-se uma melhoria sustentada na Perceção 
e Conhecimento acerca do Tabaco e Álcool (avaliados por 
respostas descritas em escala que variava entre o zero 
e quinze pontos), comparativamente ao grupo controlo 
e tendo em conta o número de anos com intervenção, 
obtendo-se médias de pontuações entre 9,64 e 12,31 
valores (Gráfico 1) 

o Resultados sobre o Tabaco
Relativamente à Experimentação verificou-se a 

diminuição, ao longo dos anos letivos, de 43,8% para 

Tabela 3. Caraterização das coortes em idade e género.

Coortes
 (ano escolar) 

Idade por Género 
Grupo controlo 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

Idade média (nº)
(rapazes e raparigas)

14±1A 15±1A 15±1A 14±1A 15±1A 15±1A

Rapariga (%) 44,5% 43% 50% 43% 41% 57%

Rapaz (%) 55,5% 57% 50% 57% 59% 43%

Gráfico 1. Média de pontuações sobre a perceção e conheci-
mento acerca do tabaco e álcool. 
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16,7%, sendo que, nas duas últimas coortes interven-
cionadas a percentagem de experimentação foi inferior 
à da do grupo controlo (Gráfico 2) 

De acordo com o gráfico 3, em mais de 90 % dos 
casos, o principal motivo para a Experimentação foi 
a curiosidade. Sobre os restantes motivos não houve 
relevância entre eles, uma vez que variaram entre as 
diversas coortes. 

Observou-se que a grande maioria dos indivíduos 
fumadores fumava ocasionalmente, houve uma dimi-
nuição em todas as frequências de consumo ao lon-
go das coortes e nos grupos intervencionados e que nas 
duas últimas coortes a frequência de consumo foi infe-
rior ao grupo controlo (gráfico 4). 

Verificou-se também (gráfico 5) uma redução do 
número de cigarros fumados ao longo das coortes, tendo 
variado de dezasseis para cinco cigarros fumados por 
semana, valor este inferior ao do grupo controlo.

o Resultados sobre o Álcool
Relativamente ao consumo de cerveja, houve um 

aumento da percentagem de não consumidores ao longo 
das coortes, sendo que a última (66,7%) foi superior à 
do grupo controlo (58,3%). Verificou-se também que a 

maioria dos consumidores de cerveja raramente consu-
miam em todas as coortes e que, nas duas últimas coor-
tes, as percentagens são inferiores à do grupo controlo. 
Observou-se ainda uma redução da frequência de con-
sumo de cerveja ao longo das últimas quatro coortes 
intervencionadas (gráfico 6).

Sobre o consumo de vinho verificou-se, em todas 
as coortes, que a maioria dos indivíduos não era consu-
midor pois a percentagem dos mesmos era superior a 
78%. Nos indivíduos consumidores a maioria consumia 
raramente, sendo inferior a 18% a percentagem mais 
elevada obtida, e a percentagem destes é também in-
ferior à do grupo controlo ao longo das últimas coortes. 

Menos de 2% consumiam vinho mensalmente 
(gráfico 7).

Relativamente ao consumo de bebidas destiladas 
verificou-se (gráfico 8) que a maioria dos indivíduos 
nunca tinha consumido e que, nas últimas três coortes, 
as percentagens de não consumidores foram superiores 
à da do grupo controlo. Ao longo das coortes interven-

Gráfico 2. Percentagem de experimentação relativamente ao 
tabaco.

Gráfico 3. Motivos para a experimentação do cigarro.

Gráfico 4 . Frequência de consumo de tabaco.

Gráfico 5. Numero de cigarros fumados.



F. Ferreira, C. Soares, L. Fabião, et al.182

cionadas verificou-se uma redução do número de con-
sumidores ocasionais. Verificou-se que menos de 15% 
(valor máximo encontrado) dos indivíduos consumia 
regularmente (mensal e semanal), sendo este número 

superior nas duas primeiras coortes intervencionadas 
e inferior nas restantes. As duas últimas coortes apre-
sentaram percentagens de consumo semelhantes ou 
inferiores à do grupo controlo.

Considerando o padrão de consumo de bebi-
das alcoólicas verificou-se que, em todas as coortes, a 
maioria dos indivíduos, ou seja mais de 68%, nunca 
tinha ficado embriagado e que esta percentagem teve 
um aumento progressivo ao longo das mesmas. Rela-
tivamente à percentagem de indivíduos que já tinham 
sofrido embriaguez, observou-se uma redução progres-
siva ao longo das coortes intervencionadas (gráfico 9). 

o Resultados sobre as Sessões Psicoeducativas 
A análise da eficiência das sessões psicoeducativas e 

satisfação dos alunos intervencionados revelou ao longo 
das coortes, um aumento do poder de decisão relativa-
mente à evicção tabágica, sendo que a percentagem de 
indivíduos que concordaram com um empoderamento 
na tomada de decisão, através da frequência das sessões 
psicoeducativas, foi superior a 85% (gráfico 10). 

Gráfico 6. Frequência de consumo de cerveja.

Gráfico 7. Frequência de consumo de vinho.

Gráfico 8. Frequência de consumo de bebidas destiladas.

Gráfico 9. Percentagem de alunos que já tinha sofrido embria-
guez

Gráfico 10. Eficiência das sessões educativas: poder de decisão 
relativamente à evicção tabágica.
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Sobre o poder de decisão em relação à evicção de be-
bidas alcoólicas, observou-se também uma elevação da 
percentagem de indivíduos que concordaram com um 
aumento do poder de decisão ao longo das coortes, ou 
seja, mais de 85,1% (gráfico 11). 

Analisando o esclarecimento prestado pelas sessões 
psicoeducativas verificou-se (gráfico 12) que a grande 
maioria dos indivíduos (mais de 95%) reconheceu que 
se encontrava esclarecido, tendo-se observado um au-
mento desta percentagem ao longo das coortes e rela-
tivamente ao grupo controlo. 

Quanto ao grau de satisfação sobre os temas abor-
dados nas sessões psicoeducativas verificou-se que mais 
de 90% dos indivíduos revelou satisfação em todas as 
coortes, tendo o grau de satisfação variado ao longo das 
diversas coortes (gráfico 13).

Relativamente à satisfação com os intervenientes 
nas sessões psicoeducativas verificou-se que mais de 83% 
dos indivíduos se consideraram satisfeitos, muito satis-

feitos e extremamente satisfeitos com a capacidade de 
captar a sua atenção . Esta satisfação sofreu variações 
significativas ao longo das coortes (gráfico 14).

Ainda sobre a satisfação dos indivíduos com os 
intervenientes nas sessões psicoeducativas verificou-se 
que mais de 95% consideraram-se satisfeitos, muito 
satisfeitos e extremamente satisfeitos com a forma de 
abordagem dos temas. O grau de satisfação teve uma 
variação considerável ao longo das coortes (gráfico 15).

Tendo em conta a satisfação dos indivíduos com os 
meios utilizados pelos intervenientes nas sessões psicoedu-
cativas verificou-se que mais de 98% se consideraram 
satisfeitos, tendo o grau de satisfação variado substan-
cialmente ao longo das coortes (gráfico 16).

Relativamente à satisfação dos participantes com 
o tempo utilizado pelos intervenientes nas sessões psicoedu-
cativas verificou-se que mais de 84% dos indivíduos se 
consideraram satisfeitos com o tempo despendido pe-

Gráfico 11. Eficiência das sessões educativas: poder de decisão 
relativamente à evicção alcoólica.

Gráfico 12. Esclarecimento prestado pelas sessões: quanto ao 
risco do álcool e tabaco.

Gráfico 13. Percentagem de alunos satisfeitos com o tema abor-
dados nas sessões.

Gráfico 14. Percentagem de alunos satisfeitos com a capacidade 
de captação a sua atenção nas sessões.
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los intervenientes, tendo o grau de satisfação variado 
ao longo das coortes (gráfico 17).

Sobre o interesse dos indivíduos na continuidade 
das sessões psicoeducativas e nas restantes intervenções, 
verificou-se que mais de 90% dos participantes se con-
sideraram satisfeitos com a continuação das mesmas 
(gráfico 18).

Discussões e conclusões

A avaliação dos resultados do estudo, relativamente 
à capacidade de desmistificação de algumas crenças as-
sociadas ao consumo de tabaco e álcool, revela uma mel-
horia na perceção e conhecimento dos riscos associados, 
proporcional ao longo dos cinco anos de intervenção. 

Observa-se também uma diminuição na expe-
rimentação do consumo de tabaco e álcool ao longo 
do estudo, tendo-se verificado uma inflexão na expe-
rimentação do tabaco ao final de dois anos de inter-
venção para valores inferiores ao grupo de controlo, o 
que reflete uma melhoria de resultados. O principal 
motivo para experimentação foi a curiosidade.

A avaliação dos resultados do estudo no âmbito 
dos comportamentos de consumo de tabaco e bebidas 
alcoólicas revela uma diminuição da frequência média 
de consumo semanal de cigarros em todos os grupos 
intervencionados. Verificou-se uma redução do núme-
ro de indivíduos fumadores regulares (todos os dias e 
um dia por semana) e dos fumadores ocasionais ao lon-
go do estudo, embora se tenha verificado uma oscilação 
no grupo de fumadores ocasionais no 3º ano de inter-
venção. Relativamente ao consumo de bebidas alcoóli-
cas observou-se um aumento do número de indivíduos 
não consumidores, paralelamente à diminuição do 
número da globalidade dos consumidores. Verificou-
se igualmente um aumento do número dos indivíduos 
que nunca ficaram embriagados, paralelamente a uma 
redução do número dos indivíduos que experimenta-
ram a embriaguez, correspondendo estes a menos de 
um terço dos indivíduos. 

Gráfico 15. Percentagem de alunos satisfeitos com a forma 
como o tema foi abordado nas sessões.

Gráfico 16. Percentagem de alunos satisfeitos com os meios uti-
lizados pelos intervenientes nas sessões.

Gráfico 17. Percentagem de alunos satisfeitos com o tempo 
atribuído ao desenvolvimento da temática.

Gráfico 18. Percentagem de alunos interessados na continuação 
deste projeto.
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Da análise da eficiência das sessões psicoeducati-
vas, no que respeita à satisfação dos alunos, sobressai 
a percentagem superior a 85%, consistente ao longo 
dos anos, de alunos que concordaram com um empo-
deramento do poder de decisão relativamente a evicção 
tabágica, e de 85,1% relativamente à evicção de consu-
mo de álcool. Na análise da avaliação de todos os itens 
de satisfação com as sessões psicoeducativas verifica-se 
uma percentagem de alunos satisfeitos superior a 83%.

Como fator limitante deste estudo verificou-se 
uma redução do número de recursos humanos en-
volvidos na área médica e de nutrição, sendo apenas 
permanente a área da psicologia, a partir do segundo 
ano do estudo. Este fator teve como consequência uma 
redução das ações formativas ao longo do estudo o que, 
eventualmente, poderá ter limitado parcialmente a in-
tervenção pedagógica. 

Relativamente à experimentação tabágica, os re-
sultados obtidos, sobretudo nos dois primeiros anos de 
intervenção, podem ser um mero reflexo do padrão de 
consumo de tabaco ao longo da idade nos adolescen-
tes ou, eventualmente, um “efeito perverso” induzido 
pela informação e esclarecimento fornecido pelas ses-
sões psicoeducativas. Essa hipótese pode fazer sentido 
quando se observa que, o principal motivo para expe-
rimentar fumar foi a curiosidade. No entanto, podere-
mos colocar a hipótese que a intervenção sustentada 
no tempo possa trazer mais benefícios, pois esse com-
portamento ficou reduzido para níveis inferiores aos 
do grupo de controlo nos dois últimos anos de inter-
venção.

A maioria dos indicadores de eficácia é revelado-
ra que projetos deste género são eficazes, se tiverem 
uma estabilidade e durabilidade consistentes. Se este 
projeto terminasse ao final de dois anos poder-se-ia fi-
car com a ideia que não é efetivo, mas cinco anos veio 
demonstrar que para a obtenção de resultados a longo 
prazo é necessário tempo para criar uma nova cultura 
dos comportamentos nesta área.

Podemos assim concluir que o presente trabalho 
foi ao encontro dos objetivos do programa nacional 
para a prevenção e controlo do tabagismo da direção 
geral da saúde para 2012-2016 (24). 

Pode concluir-se ainda que este estudo apresentou 
resultados claramente positivos na prevenção da ini-
ciação do consumo de tabaco e álcool, na população 

de estudantes adolescentes, revelando-se importante 
numa fase da vida em que a capacidade para tomar 
decisões ponderadas se encontra, ainda, insuficiente-
mente desenvolvida. A melhoria na perceção e conhe-
cimento acerca dos efeitos do álcool e tabaco cresceu 
proporcionalmente ao número de intervenções, o que 
revela eficácia e a eficiência deste tipo de estudo ino-
vador que integrou, em simultâneo, um diagnóstico de 
situação, um grupo de controlo, uma avaliação prospe-
tiva de cinco anos, avaliação da mudança de comporta-
mentos da população e da satisfação obtida pela parti-
cipação da mesma, corroborando assim a perspetiva de 
vários autores (3, 6, 7, 14, 16). 

Sugere-se assim o eventual prolongamento no 
tempo deste tipo de intervenções, o que se traduzirá 
em mais e melhores ganhos em termos da prevenção 
de comportamentos de risco em relação ao consumo 
de tabaco e álcool. Será assim benéfica e pertinente a 
replicação de estudos semelhantes para melhor avaliar 
os resultados obtidos com este tipo de intervenções. 
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