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1 - Introdução 

 
 
1.1 - Perspectiva histórica da higiene 
 
 
A palavra higiene tem a sua raiz em Hygieia, a deusa grega da Saúde, que era 

filha de Asclepius, o deus grego da Medicina[1], relacionando historicamente a 

limpeza e o asseio com a saúde e a medicina. Na Antiguidade clássica grega, 

em que a medicina tinha carácter religioso, um conceito importante era o de 

“impureza”: aquele que cometia uma falta tornava-se impuro, sujeito portanto a 

castigos e doenças. Para se livrar dessa impureza os indivíduos dever-se-iam 

submeter a um ritual de purificação que muitas vezes incluía o banho. Também 

no Antigo Testamento a relação entre impureza e doença está presente através 

de referências às ideias de pecado, sujidade, castigo e morte.  

 

É no século VI A.C. que se faz sentir a influência dos filósofos naturalistas ao 

criarem a base intelectual para o nascimento das escolas médicas naturalistas, 

onde se destacou Hipócrates. Para este, a Medicina era uma arte ou uma 

técnica, um conhecimento adquirido pela experiência, pela observação, pela 

tentativa. O clássico hipocrático “Sobre os ares, águas e lugares”, é o primeiro 

livro a apresentar relações causais entre doença e factores do meio físico, tais 

como o clima, o solo, a água, expressando já preocupações com o saneamento 

e a qualidade do meio ambiente [2].  

 

Os Romanos compreenderam a importância da higiene para a sobrevivência 

em contexto adverso com a experiência nos campos de batalha e 

desenvolveram grande habilidade na implementação de projectos sanitários. 

Foi nestes cenários que aprofundaram os métodos de recolha de indicações 

objectivas que visavam a identificação da melhor localização dos 

acampamentos, nomeadamente sobre a qualidade da água. Como resultado 

concreto da aplicação destes conhecimentos é possível verificar que ainda no 

início da República Romana (509 A.C. – 27 A.C.) foi feita a drenagem de 

pântanos e foram construídos sistemas de esgotos. Nas casas ricas de Roma 

era cada vez mais frequente construírem-se latrinas bem drenadas e sistemas 
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de fornecimento de água. Além disso como a população pobre não usufruía de 

instalações higiénicas nas suas casas e o fornecimento particular de água só 

era feito mediante o pagamento de taxas, foram construídos sanitários públicos 

equipados com água corrente. Os “banhos” tornaram-se assim um símbolo da 

preocupação romana com o bem estar[3]. A quantidade de aquedutos 

construídos ao longo de todo o Império Romano ilustra bem o valor dado à 

água e às actividades que se lhe associavam. Por toda a Europa difundiu-se a 

moda dos banhos e das latrinas. No entanto, outros aspectos da higiene eram 

descurados, nomeadamente não havia preocupação com os resíduos, sendo 

os resíduos líquidos e excrementos produzidos nas habitações lançados 

directamente para as ruas. 

  

Durante o período do Renascimento, os comportamentos relacionados com a 

higiene sofrem um retrocesso, devido principalmente à mudança da percepção 

do corpo humano que passa a ser considerado tabu e ao aparecimento de 

doenças como a sífilis.  

 

Neste período acredita-se que a água tenha capacidade para penetrar no corpo 

através da pele e assim transmitir doença, pelo que se considerava que uma 

camada de sujidade sobre a pele teria um efeito protector. A higiene pessoal é 

realizada sem água, utilizando-se uma toalha seca para limpar as partes 

expostas do corpo. Por outro lado, no que respeita à higiene do vestuário a 

perspectiva era diferente, quanto mais rica fosse a pessoa mais vezes deveria 

mudar de roupa. Contudo, uma peça de vestuário branca que se tornasse 

escura era bem visto, pois significava que tinha acumulado sujidade e como tal 

o indivíduo encontrava-se protegido[4].  

 

No decurso do século XVIII, com o aumento dos aglomerados populacionais,  

reaparecem na Europa as latrinas colectivas nas habitações e foi instaurada a 

proibição de lançar os dejectos na via pública. Do mesmo modo as populações 

citadinas são aconselhadas a colocar os resíduos sólidos em locais criados 

para esse efeito [5]. Paralelamente, a Química sofre grandes avanços e em 

1774, o químico sueco Carl Wilhem Scheele descobre o cloro. Mais tarde o 

químico Claude Berthollet descobre que esta substância misturada com água 
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branqueava os objectos e o farmacêutico e químico Antoine Labarraque ao 

misturá-la com uma solução de sódio encontra-lhe propriedades 

desinfectantes. É inventada a lixívia. 

 

O século XIX é o século da renovação na higiene. O desenvolvimento 

alcançado no planeamento do urbanismo levou a que na Europa, para os 

novos edifícios, fosse proposta a criação de fossas sépticas e de mecanismos 

de evacuação das águas residuais através de esgotos, sendo este o início da 

criação e implementação das redes de saneamento. As retretes, de modelo 

originário em Inglaterra, são entretanto adoptadas por toda a Europa. Dá-se 

também início às primeiras exposições cujo tema central é a higiene e 

realizam-se congressos científicos onde os hábitos relacionados com a higiene 

são difundidos internacionalmente, quer pelos médicos quer pelos políticos da 

época.  

 

No que diz respeito às ciências, os progressos são consideráveis, de tal modo 

que antigos pressupostos como o da “geração espontânea” são postos em 

causa, nomeadamente pelas descobertas e experiências de Louis Pasteur. À 

medida que se identificam diferentes microrganismos e se conhece o seu papel 

nas infecções, assume-se que é possível a protecção contra elas. Um objectivo 

essencial nesta altura é vencer as doenças infecto-contagiosas tais como a 

febre tifóide, a peste, a cólera, a febre amarela. É a época das quarentenas. Os 

médicos, grupo com grande influência na sociedade, observam os 

comportamentos das populações e avaliam as condições de algumas infra-

estruturas tais como os mercados e os matadouros, propondo medidas para 

melhoria das condições e dos hábitos de higiene. Em linhas gerais toma-se 

consciência da importância de medidas simples de higiene tais como a 

lavagem de mãos e o banho com água e sabão.  

 

Assim, gradualmente as populações assumiram a noção de higiene, não só no 

sentido de asseio ou limpeza mas também das inter-relações entre o ambiente 

e o Homem. A introdução desta área temática nas escolas permitiu, quando as 

escolas se tornaram acessíveis à maioria, chegar a todas as classes sociais, 

levando à transformação de noções e práticas[6]. No entanto e apesar de 
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conhecido o suporte científico que permite explicar os mecanismos da 

contaminação e da infecção, as mudanças nos comportamentos são lentas, 

existem conflitos constantes entre crenças e novos conhecimentos, entre os 

diferentes conceitos de limpo ou sujo[7]. Mas, apesar de as medidas 

implementadas variarem de país para país, os hábitos de higiene vão-se 

impondo por todo o mundo, não obstante ainda nos dias de hoje alguns 

objectivos estarem por atingir. 

 
 
1.2 - Higiene e saúde 
 
 

Apesar de já desde a Idade Média, para a população em geral, a lavagem de 

mãos ser um sinal de cortesia e de amizade, é em 1847 que Ignaz 

Semmelweiss, médico obstetra húngaro, demonstra que a lavagem das mãos 

reduz a mortalidade causada pela febre puerperal[8]. O cirurgião escocês 

Joseph Lister, inspirado pelos trabalhos de Loius Pasteur, desenvolve e utiliza 

as técnicas de antissépsia e assépsia durante as intervenções cirúrgicas[9]. 

Também Florence Nightingale, durante a guerra da Crimeia (1854-1856), aplica 

regras básicas de higiene e limpeza quer nas infra-estruturas das instalações 

hospitalares quer no tratamento de material relacionado com a assistência ao 

doente, conseguindo com isso uma importante redução de mortalidade 

associada a doenças infecciosas[10,11]. A constatação desta evidência levou a 

que progressivamente a higiene hospitalar fosse considerada como um dos 

aspectos fundamentais na quebra da cadeia do ciclo da infecção e na 

prevenção da ocorrência daquilo que hoje se denomina como “infecção 

relacionada com os cuidados de saúde”[12].  

 

O meio hospitalar, ou de outros locais onde são prestados cuidados de saúde, 

pela presença de indivíduos mais susceptíveis ou porque há intervenções mais 

agressivas, permite condições que facilitam a observação e a constatação das 

consequências resultantes dos hábitos de higiene. No entanto, também no 

meio externo aos cuidados de saúde é possível observar consequências 

directas da falta de medidas de higiene [13].  
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) refere que é impossível definir com 

precisão e para todas as situações o que é uma comunidade saudável, sendo 

essa avaliação dependente da percepção que os membros dessa comunidade 

têm, isto é, se a consideram um bom local para viver. No entanto, refere que 

uma comunidade poderá ser considerada saudável quando a ocorrência de 

doenças é baixa, quando os membros da comunidade têm acesso a serviços 

básicos, quando os serviços de saúde dão resposta às suas necessidades e 

quando a comunidade vive num estado razoável de harmonia. Neste âmbito 

reconhece ainda a OMS a importância da higiene, ao considerá-la como um 

dos factores que influenciam a saúde da comunidade[14].  

 
 
Em Setembro de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas adoptou um 

conjunto de objectivos – “Millennium Development Goals” – que desafiaram a 

comunidade global a reduzir a pobreza e a promover a saúde e o bem-estar de 

todos os povos[15]. Em Setembro de 2002 “The World Summit on Sustainable 

Development” em Joanesburgo, reafirmou estes objectivos e adicionou ainda 

alguns objectivos específicos nas áreas sanitária e de higiene, tendo 

reconhecido assim a importância da promoção destas valências[16]. Nestas 

áreas estabeleceu como objectivos: 

 

?? Reduzir até ao ano 2015 a proporção de pessoas sem acesso a 

saneamento básico 

?? Melhorar o saneamento básico em instituições públicas, 

especialmente nas escolas 

?? Promover práticas higiénicas seguras 

?? Promover e disponibilizar práticas e tecnologias social e 

culturalmente aceitáveis 

?? Introduzir a área de saneamento básico nas estratégias de 

manutenção de recursos de água 

?? Implementar planos, políticas nacionais e incentivos que 

minimizem o desperdício de água e que desenvolvam o uso e 

reciclagem de águas utilizadas 

?? Desenvolver mecanismos inovadores de financiamento e parceria 
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?? Criar capacidade institucional e desenvolver programas de 

recolha de resíduos em populações não abrangidas, fortalecendo 

as redes de informação existentes. 

 

Apesar dos programas da OMS nesta matéria estarem essencialmente 

voltados para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a 

convicção de que a higiene pessoal e ambiental reduzem a disseminação dos 

agentes causadores de infecção é um facto aceite de forma indiscutível em 

qualquer sociedade desenvolvida e industrializada do ocidente. A OMS está 

presentemente envolvida na abordagem contínua e consistente de 20 factores 

de risco para o aparecimento de doença, como o meio mais adequado de 

estabelecer políticas com acções directamente orientadas para a mudança de 

comportamentos. Um dos factores abrangidos por este grupo é a “água, 

saneamento e higiene”, no qual estão incluídos os diversos meios de 

transmissão: através da ingestão, por inadequada higiene pessoal, doméstica e 

na agricultura, por contacto com água contaminada, pela proliferação de 

vectores nos reservatórios de água e por aerossóis de sistemas de água com 

deficiente manutenção[17]. 

 

Um dos objectivos principais destas medidas, nomeadamente da higiene 

pessoal, é quebrar a cadeia de transmissão e assim prevenir ou evitar a 

disseminação e a contaminação por agentes potencialmente causadores de 

doença, quer por auto-contaminação, quando um indivíduo transfere os germes 

de uma área do organismo para outra, ou por contaminação cruzada quando 

os germes provêm de outro indivíduo ou do ambiente[18].  

 

Os microrganismos patogénicos que podem estar envolvidos em problemas 

relacionados com a higiene pessoal provêm dos dois grandes aglomerados 

microbianos existentes no organismo humano: a população microbiana 

residente e a população microbiana transitória[19]. A primeira composta 

maioritariamente por bactérias que se desenvolvem na pele, folículos sebáceos 

e mucosas, normalmente não causadora de doença, sendo até benéfica 

quando em equilíbrio. A segunda, proveniente do meio ambiente, quer de 

pessoas quer de objectos e que pode com frequência ser causa de doença.  
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Embora as infra-estruturas existentes possam condicionar os cuidados e 

hábitos de higiene, o fornecimento adequado de água potável e a existência de 

infra-estruturas de saneamento na comunidade, só por si não eliminam o risco 

para a saúde. Se os indivíduos não utilizarem convenientemente os recursos 

disponíveis, por exemplo, se não lavarem as mãos após a utilização das 

instalações sanitárias, as doenças que muitas vezes se associam a deficiente 

ou inadequada qualidade da água e/ou por falta de saneamento, podem 

continuar a ocorrer, pois apesar de existirem recursos a cadeia de transmissão 

dos microrganismos não é quebrada. 

 

Algumas doenças infecciosas ou contaminações intestinais podem ocorrer por 

ingestão de água ou comida contaminadas. Já no aparelho digestivo, 

normalmente no intestino, estes microrganismos multiplicam-se, sendo 

posteriormente excretados pelas fezes[20]. Se não existirem práticas higiénicas 

adequadas e/ou sistemas de saneamento, os microrganismos contidos nas 

fezes podem contaminar recursos hídricos ou alimentos, que ingeridos sem 

tratamento ou com tratamento deficiente, podem causar doença noutros 

indivíduos. Estas doenças são denominadas doenças de transmissão fecal-oral 

e incluem entre outras a desinteria, a cólera, a febre tifóide, a hepatite A e 

diversas infestações intestinais por parasitas, sendo a diarreia um dos sintomas 

mais visíveis destas patologias. Estas doenças são facilmente evitáveis, já que 

esta via de transmissão está entre as mais acessíveis de quebrar. 

 

Anualmente as doenças de transmissão fecal-oral são responsáveis por 

episódios de enfermidade e inclusivamente de morte, com valores que variam 

conforme a localização geográfica. Em França estima-se que morram 

anualmente por desidratação associada a diarreia 10 a 15 crianças[21] enquanto 

que nos países em desenvolvimento um quarto da mortalidade infantil em 

crianças se deve a estas patologias[22].  
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1.3 - Diarreia 
 

A diarreia é o sintoma mais frequente relacionado com alterações do 

funcionamento do aparelho digestivo, sendo a diminuição de consistência das 

fezes e o aumento do número de dejecções os indicadores da sua ocorrência. 

Pode ter diversas causas tais como infecciosa, medicamentosa, orgânica ou 

funcional. Pode ser aguda, isto é, ocorrer durante um curto período de tempo, 

que pode ir até alguns dias, ou crónica com episódios que podem acontecer 

durante meses[23,24]. 

 

A definição de diarreia não é consensual. A dificuldade em harmonizar o 

conceito de diarreia levanta problemas na comparabilidade dos valores 

encontrados para a ocorrência desta entidade entre populações. No glossário 

do Sistema Nacional de Saúde Inglês (NHS) é considerado diarreia a 

ocorrência frequente de dejecções líquidas[25]. Já o Colégio Americano de 

Gastrenterologia considera diarreia aguda como um aumento do número de 

dejecções diárias associadas a sintomas abdominais tais como cólicas, inchaço 

e gases[26], referindo ainda que não existe uma definição de diarreia que se 

ajuste a todas as pessoas ou situações. Por outro lado, a Organização Mundial 

de Saúde define-a como a ocorrência de três ou mais dejecções líquidas num 

período de 24 horas[27].  

 

A infecção intestinal é a causa mais frequente de diarreia em todo o mundo e 

estima-se que seja responsável pela morte de mais de 2 milhões de indivíduos 

em cada ano, sendo a maioria das quais crianças em idade pré-escolar[28]. Nos 

países economicamente desfavorecidos as crianças podem sofrer 2 a 4 

episódios de diarreia por ano [29]. Mesmo nos países desenvolvidos e 

industrializados os episódios de diarreia têm morbilidade e mortalidade 

relevantes, calculando-se que nos Estados Unidos da América, em cada ano, 

se verifiquem 1,4 episódios/pessoa/ano de diarreia o que leva à estimativa da 

ocorrência de 375 milhões de casos anuais de diarreia aguda[30]. Neste mesmo 

país os CDC, estimam que a ocorrência de gastrenterite aguda seja de 211 

milhões de episódios por ano, resultando em 300.000 admissões hospitalares e 

mais de 1.800 mortes. Numa revisão realizada a 33 trabalhos publicados entre 
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1953 e 2006 sobre a incidência e prevalência da infecção intestinal aguda que 

além dos Estados Unidos da América incluiu outros seis países desenvolvidos, 

o valor encontrado de ocorrência da diarreia varia entre 0,1 e 3,5 

episódios/pessoa/ano [31]. Em França de acordo com o sistema de vigilância de 

doenças de declaração obrigatória  3,3 milhões de pessoas em 1995 

consultaram médico por motivo de diarreia, sendo de 0,057 

consultas/pessoa/ano[32]. Em 2005 na Inglaterra e no País de Gales foram 

registados 78.498 casos de infecção intestinal[33], estimando-se que a 

incidência das infecções intestinais seja de 9,5 milhões de casos por ano - uma 

por cada cinco habitantes[34]. Num estudo efectuado na Holanda os valores 

encontrados foram de 283 casos por 1000 habitantes/ano[35]. Em Portugal o 

número de infecções intestinais registadas no âmbito das doenças de 

declaração obrigatória, entre 2001 e 2005 foi de 3040[36], o que representa 

apenas uma pequena parte do problema, as situações mais graves, e reflecte a 

subnotificação de casos. 

 

A infecção intestinal pode ser causada por diversos agentes tais como 

bactérias, vírus e protozoários. Agentes bacterianos tais como a Salmonella e a 

Campylobacter com frequência provocam doença, embora surtos por estes 

agentes raramente sejam notificados porque habitualmente só as situações 

mais graves recorrem aos serviços de saúde para tratamento[37]. Um 

documento editado pela OMS mostra que, se por um lado o número de 

infecções causadas por Salmonella tem diminuído, por outro tem aumentado o 

número de infecções causadas por Campylobacter[38]. A Agência para a 

Protecção da Saúde do Reino Unido refere que, nos anos 2004 e 2005 em 

Inglaterra e no País de Gales, a maioria dos casos de infecção intestinal se 

deveram ao Campylobacter e à Salmonella mas os que se devem a outros 

agentes, tais como a Escherichia coli O157, Cryptosporidium e Norovirus, têm 

vindo a aumentar[33]. Estudos recentes demonstraram que as infecções 

intestinais de causa viral, no caso dos adultos, são frequentemente causadas 

pelo Norovírus[39] enquanto que no caso de crianças, os Rotavírus são a causa 

mais frequente de gastrenterite na comunidade[35]. O impacto deste último na 

ocorrência de diarreia, particularmente em crianças, levou a que a industria 
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farmacêutica investisse na criação de uma vacina, que se encontra licenciada 

pela Food and Drug Administration desde 1998[40].  

 

Uma outra situação específica é a diarreia do viajante, que os Centers for 

Diseases Control and Prevention (CDC), definem como sendo um síndroma 

que resulta da ingestão de comida ou água contaminados, que ocorre durante 

ou pouco tempo após uma viagem e que afecta com maior frequência pessoas 

que viajam de áreas com infra-estruturas sanitárias mais desenvolvidas para 

zonas onde estes recursos são menores[41]. Sendo que cada vez é mais 

frequente os indivíduos deslocarem-se entre as diversas zonas do planeta, 

particularmente os habitantes dos países mais desenvolvidos, com maior 

facilidade se pode visitar áreas em que o risco de contrair diarreia é maior. 

Para a sua prevenção, os CDC recomendam um conjunto de medidas das 

quais se destacam as práticas de higiene, particularmente a lavagem de mãos 

antes da manipulação de alimentos, hábito esse que se já existir nos viajantes, 

minorará o risco de contrair diarreia, sendo um excelente exemplo de como 

estas práticas têm um papel importante na incidência da doença. 

 

1.4 - Parasitas Intestinais 
 

Além das infecções causadas por bactérias e vírus, também as infecções 

causadas por parasitas intestinais estão relacionadas com hábitos de higiene. 

Um parasita é um ser vivo ou organismo cuja existência está dependente de 

outro organismo. Essencialmente a relação é unilateral, o hospedeiro é 

indispensável ao parasita, que separado dele morrerá, embora o período de 

tempo até à morte varie conforme o organismo. Os parasitas intestinais que 

infectam o ser humano estão largamente disseminados por todo o Mundo, 

sendo a infecção no Homem dependente não só da existência dos parasitas 

mas também das condições de infecção, o que se reflecte em prevalências de 

infecção parasitária muito diferentes (Quadro 1).  
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Quadro 1 – Prevalência de infecções parasitárias intestinais em diversos países 

País Ano Amostra 
Prevalência 

(%) 

Parasitas 

identificados 

Brasil[42] 1995 
222 indivíduos em zona 

rural 
70 Helmíntias e Protozoários 

Arábia Saudita[43] 1995 
19.939 crianças em 

zona urbana 
21,1 

Giardia, entamoeba, 

Enterobius vermicularis e 

Hymenolepis nana 

Líbia[44] 1996 
32.253 amostras (a) 

 11,611 amostras (b) 

8,47 

45,35 

Giardia lamblia, 

Entamoeba histolytica, 

Taenia spp, Ascaris 

lumbricoides 

Egipto[45] 1998 
408 indivíduos entre os 

8 e 19 anos 
>50 

Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura 

Sérvia[46] 1998 
5981 crianças entre os 7 

e 11 anos 
24,6 Helmíntias e Protozoários 

EUA [47] 2000  9,5/105 hab Giardia 

Turquia[48] 2003 
1820 crianças entre os 7 

e 14 anos 

53,2(c) 

53,1(d) 

77,1(e) 

Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, Taenia 

spp, Hymenolepis nana 

Filipinas [49] 2003 301 indivíduos 64,5 

Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, 

hookworm, Enterobius 

vermicularis, Entamoeba 

coli, Iodomoeba buetschlii 

Irão[50] 2004 
19.209 crianças em 

escolaridade básica 
18,4  

Turquia[51] 2004 
456 crianças entre os 7 

e 14 anos 
31,8 

E. vermicularis, G. 

Intestinalis, E. coli 

Palestina[52] 2004 
1370 crianças entre os 6 

e 11 anos 
34,2 

Ascaris lumbricoides, 

Giardia lamblia, 

Entamoeba histolytica, 

Entamoeba coli, Trichuris 

trichiura, Hymenolepis 

nana 

México[53] 2006 
507 crianças (média 

idade 8,2 anos) 
52 

Giardia duodenalis, 

Hymenolepis nana, 

Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura, 

Entamoeba histolytica 

(a)Hospital Universitário Americano em Beirute; (b)Hospital Islâmico em Tripoli; (c)Meio 

citadino; (d)Meio rural; (e)Bairro de lata 
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Apesar da prevalência da infecção parasitária ser maior em populações de 

países considerados com menores condições sócio-económicas, são também 

um problema de saúde pública nos países desenvolvidos[54]. A prevalência 

destes parasitas helmínticos no Homem estão relacionadas com determinantes 

ecológicas, comportamentais, imunológicas e demográficas, aumentando a 

transmissão dos vermes quando existem fracas condições sócio-económicas, 

deficências em instalações sanitárias, eliminação de fezes humanas de modo 

inadequado, insuficiente ou deficiente fornecimento de água potável, fraca 

higiene pessoal, más condições habitacionais e educação para a saúde 

deficiente[55]. Verifica-se que as infecções por parasitas intestinais apresentam 

valores mais baixos de prevalência entre aqueles que têm acesso a educação 

para a saúde e melhores condições sanitárias[56], independentemente do nível 

de desenvolvimento do país. Dados do sistema de vigilância europeu referem 

que desde o início de 2006 foram notificados 3 surtos em seres humanos por 

Trichinella  enquanto que nos períodos de 1996 a 2000 e de 2001 a 2005 foram 

notificados 1 e 2 surtos respectivamente[57]. Ainda segundo o mesmo sistema 

de vigilância, em 2002 foi reportado o primeiro surto por Cryptosporidium, que 

ocorreu na Irlanda e relacionado com contaminação de um sistema de 

abastecimento de água potável[58]. Embora a incidência de doença por 

Trichinella tenha vindo progressivamente a descer desde 1947 nos Estados 

Unidos da América quando o valor era superior a 400 casos/ano[59], entre 1997 

e 2001 foram ainda registados 72 casos de doença por este agente. Neste 

mesmo país no período entre Janeiro de 1999 e Dezembro de 2000 foram 

registados 39 surtos de infecção relacionados com água potável, dos quais 7 

atingiram 57 pessoas e se deveram a parasitas intestinais[60]. De salientar que 

embora haja referência a estes surtos não podemos esquecer que eles são 

apenas a apresentação das situações de maior visibilidade. 

 

A investigação das consequências das infecções intestinais por parasitas tem 

sido direccionada para as crianças em idade escolar, uma vez que é um dos 

grupos etários com maior susceptibilidade à infecção e também nos quais tem 

maior impacto negativo. A redução da energia disponível para o hospedeiro 

provoca uma cascata de efeitos que afectam o crescimento físico, o 

desenvolvimento intelectual e comportamental[61-63]. atravessam muitos dos 
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aspectos da vida mental e comportamental, particularmente grave nas 

situações em que a ingestão alimentar do indivíduo é reduzida e de baixa 

qualidade. A diminuição da actividade física e mental está eventualmente 

associada a anemia por deficiência em ferro e a má nutrição[62]. Todavia este 

tipo de infecções pode ocorrer de modo assintomático, sendo muitas vezes 

detectada de forma casual através da realização de análises clínicas de rotina 

ao sangue, nas quais se verifica existir aumento do número de eosinófilos[64,65]. 

 

1.5 – Hábitos de higiene individual e infecção intestinal 
 

Um trabalho de revisão que analisou 144 estudos que avaliavam o impacto das 

medidas tomadas na ocorrência de infecções intestinais, em diversos países do 

mundo que tiveram programas para desenvolver e implementar sistemas de 

saneamento e de tratamento de água, concluiu que de uma forma geral a 

mortalidade específica em crianças associada a diarreia diminui em média 65% 

e na mortalidade geral a redução foi em média de 55%[66]. Em Portugal a 

proporção de população servida por sistemas de saneamento básico tem vindo 

progressivamente a aumentar. Segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE – Estatísticas do Ambiente, 2003) em 1996, 85% da população 

era abrangida por redes de abastecimento da água, passando para 92% em 

2003. Já no que respeita à drenagem e tratamento de águas residuais, a 

proporção de população abrangida é menor: em 1997 64% da população era 

servida por estes sistemas; em 2003, 74% dispunham de sistemas de 

drenagem e 60% tinham tratamento das águas residuais. A existência destes 

sistemas só por si não quebra a cadeia de contaminação. 

 

Um estudo realizado em ambiente doméstico, no Reino Unido, em que foi 

encontrada contaminação fecal em 12% das amostras recolhidas em salas de 

estar, tendo também sido encontrada evidência de contaminação fecal em 

cozinhas, sabões e manípulos de torneiras[67] demonstra que o ambiente pode 

ser fonte de infecção. É certo que se as práticas de lavagem de mãos fossem 

as mais convenientes, nomeadamente com a realização adequada de lavagem 

de mãos após a utilização das instalações sanitárias, certamente o ambiente 

não estaria contaminado com matéria fecal. 
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As medidas individuais e familiares devem ser consideradas nas estratégias de 

prevenção, prevenção essa que deverá ser baseada na quebra da via de 

transmissão nomeadamente através da promoção da higiene dos locais 

públicos, da higiene das habitações e da higiene pessoal, em que a lavagem 

de mãos é fundamental para a diminuição na taxa de infecção por parasitas. A 

efectividade destas medidas, particularmente no impacto da diarreia em 

crianças foi já demonstrado. Num estudo realizado no Paquistão foi feita 

semanalmente a todos os membros de um conjunto famílias, formação sobre a 

necessidade da lavagem das mãos com água e sabão após defecar e antes 

das refeições, tendo-se conseguido em crianças menores de 15 anos, diminuir 

a frequência da diarreia em 53% comparando com famílias às quais não foi 

realizada a acção educativa[68]. Resultados similares foram obtidos num outro 

trabalho em que os autores demonstraram que a lavagem das mãos com água 

e sabão pode reduzir o risco de diarreia entre 42 a 47%, evidenciando mais 

uma vez que as intervenções que promovam a lavagem das mãos e a melhoria 

das práticas de higiene, podem salvar milhões de vidas pois são das medidas 

mais eficazes para reduzir o impacto da diarreia em crianças[69-71]. Este impacto 

será sempre maior nos países em desenvolvimento onde a população exposta 

e susceptível é maior. Mesmo em países desenvolvidos, as escolas, os 

infantários e os grupos de brincadeira são importantes focos de transmissão[72], 

sendo diversos os estudos realizados nestas comunidades que demonstram 

que a adopção de práticas de higiene adequadas tem efeito na diminuição da 

ocorrência de doença[73-75]. 

 

Estes dados sugerem a necessidade de se dar ênfase à prevenção da 

ocorrência da infecção, não só em relação aos parasitas intestinais mas 

também aos restantes agentes infecciosos (bactérias e vírus) que podem 

provocar infecção intestinal, devendo ser a responsabilidade pelo controlo das 

doenças infecciosas partilhada pela comunidade e pelo público em geral[76].  

 

Assim para serem eficazes, as medidas de prevenção precisam de combinar 

as tecnologias adequadas com intervenções que modifiquem comportamentos. 

É ainda apontado que os governos nacionais devem conceder apoio para a 
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promoção da higiene. Para isso é fundamental conhecer a magnitude do 

problema e identificar potenciais grupos alvo. 
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2 - Objectivos 

 

Utilizando a informação recolhida no âmbito do projecto EPITeen – A Coorte de 

1990, que avaliou adolescentes de 13 anos inscritos nas escolas públicas e 

privadas da cidade do Porto, os objectivos deste trabalho foram: 

 

I. Caracterizar os hábitos de higiene de adolescentes de 13 anos  e 

seus determinantes; 

 

II. Avaliar a associação entre hábitos de higiene, diarreia e eosinofilia. 
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3 - Participantes e Métodos 

 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do projecto EPITeen – A Coorte de 

1990, realizado pelo Serviço de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto. O projecto tem como principal objectivo 

identificar determinantes biológicos, psicológicos e sociais de saúde na 

adolescência, e relacioná-los com o percurso de crescimento e o estado de 

saúde na vida adulta.  

 

O projecto visa avaliar os adolescentes nascidos no ano de 1990 e que no ano 

lectivo de 2003/2004 estavam inscritos em escolas públicas e privadas da 

cidade do Porto. A Direcção Regional de Educação do Norte aprovou o estudo 

e deu permissão para o contacto com as escolas. A decisão final da 

participação foi tomada pelo Conselho Executivo de cada escola. Para 

identificar os adolescentes elegíveis, foram contactados os responsáveis das 

escolas onde era provável estes alunos estarem inscritos (escolas EB 2-3 e 

secundárias) - 51 escolas (27 públicas e 24 privadas, uma das quais 

exclusivamente dedicada a indivíduos com necessidades especiais de ensino). 

Todas as escolas públicas e 19 (79,0%) das escolas privadas permitiram o 

contacto com os alunos elegíveis e suas famílias.  

 

De acordo com os contactos informais realizados, o número de adolescentes 

elegíveis que frequentavam as cinco escolas privadas que não participaram no 

estudo, era de aproximadamente 200. Como não foram utilizados métodos 

alternativos de contacto, estes adolescentes não tiveram oportunidade de 

decidir sobre a sua participação no estudo. 

 

Nas restantes 46 escolas, foram identificados 2788 adolescentes elegíveis 

(2126 nas escolas públicas e 662 nas escolas privadas). Destes, 44 (1,6%) 

nunca foram contactados por terem faltado às aulas durante o período do 

estudo e 583 (20,9%) não devolveram devidamente preenchido o documento 

para o consentimento informado, pelo que foram considerados recusas. Assim, 

participaram em alguma das etapas do projecto 2161 adolescentes (1651 
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frequentavam escolas públicas e 510 escolas privadas). A proporção final de 

participação foi de 77,5%, idêntica nas escolas públicas (77,7%) e nas privadas 

(77,0%, p=0,71).  

 

O projecto foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital de S. João. Após 

explicação do estudo aos adolescentes, foi enviada juntamente com um 

questionário e o consentimento informado, informação por escrito para os 

encarregados de educação. Para esclarecer dúvidas foi disponibilizado o 

contacto da equipa e em cada escola foi realizada uma reunião com os 

encarregados de educação, cuja data e hora foi divulgada individualmente 

juntamente com a restante informação sobre o projecto. Foi obtido 

consentimento informado dos adolescentes e dos encarregados de educação. 

Neste consentimento foi obtido consentimento específico para a colheita de 

sangue. 

 

3.1 - Métodos de Colheita de Dados 
 
3.1.1 - Questionários 

 

As informações relativas aos adolescentes foram obtidas através de dois 

questionários estruturados, de aplicação directa, um preenchido em casa 

(questionário de casa) e outro preenchido na escola (questionário da escola) 

durante a visita da equipa de investigação.  

 

Questionário de casa 

 

O questionário de casa era preenchido com a ajuda dos encarregados de 

educação e compreendia questões referentes a características demográficas, 

sociais e comportamentais dos adolescentes e sua família, assim como 

aspectos relacionados com a história perinatal, história médica e utilização de 

cuidados de saúde. Do conjunto de informação recolhida, este trabalho apenas 

analisará uma pequena parte que é descrita seguidamente em detalhe. 
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História médica do adolescente 

A informação relativa ao diagnóstico prévio de condições patológicas 

relevantes foi obtida através de uma pergunta aberta na qual era questionado: 

”O seu filho tem alguma doença que o obrigue a cuidados médicos (ex: 

consultas, tratamentos, análises, etc.)? Se sim, qual?”.  

 

Utilização de cuidados de saúde 

Foi obtida informação sobre o tipo de recursos que utilizam para a prestação de 

cuidados de saúde (centro de saúde, hospital, médico privado ou outros). 

Relativamente ao período de 12 meses anterior à data de preenchimento do 

questionário, obteve-se informação sobre o número de vezes que recorreu à 

urgência hospitalar e o motivo, o número de consultas médicas e de dentista. 

Foi ainda questionado se tomaram medicamentos ou suplementos de vitaminas 

e minerais. Quando referiam ter tomado algum medicamento ou suplemento 

era-lhes solicitado que registassem também o nome comercial do produto. 

 

Faltas à escola  

Relativamente ao ano que antecedeu a entrevista foi perguntado se tinham 

faltado às aulas por motivos de saúde. Aos adolescentes que responderam 

sim, foi inquirido qual o motivo e o tempo (em dias), recorrendo a perguntas 

abertas.  

 

Características familiares 

Os progenitores indicaram qual o último ano de escolaridade que tinham 

completado. Esta informação utilizou-se como indicador sócio-económico da 

família considerando a informação do progenitor com maior escolaridade. Para 

a análise foram consideradas as seguintes classes: 

 

Classe I – 0 a 6 anos 

  Classe II – 7 a 9 anos 

  Classe III – 10 a 12 anos 

  Classe IV – 13 ou mais anos 
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Nos modelos de regressão foi considerada como classe de referência a que 

correspondia aos progenitores que tinham 13 ou mais anos de escolaridade. 

 

Questionário da escola 

 

Os dados sobre características comportamentais, nomeadamente consumo de 

tabaco, ingestão de bebidas alcoólicas, actividade física e hábitos de higiene 

individual, cuja informação poderia ser enviesada se recolhida na presença dos 

encarregados de educação, foi recolhida através de um questionário 

estruturado, de aplicação directa, que foi preenchido na escola, com supervisão 

de um membro da equipa de investigação.  

 

Hábitos de higiene 

Dos hábitos de higiene foi quantificada a frequência da escovagem de dentes, 

de lavagem de mãos e de banho. 

 
Banho 

Para quantificar a frequência com que os adolescentes tomavam banho foi 

utilizada uma pergunta fechada com as seguintes opções de resposta: uma ou 

mais vezes por dia,  em dias alternados, duas a três vezes por semana e uma 

vez ou menos por semana.  

 

Nos modelos de regressão foi considerada classe de referência a classe 

correspondente a quem toma banho diariamente. 

 
Lavagem de mãos 

A lavagem de mãos foi avaliada separadamente para as seguintes situações: 

- antes de utilizar instalações sanitárias; 

- antes de manipular alimentos; 

- antes de refeições; 

- depois de utilizar instalações sanitárias; 

- depois de brincar; 

- depois de tocar animais; 

- quando sujas.  
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Para todas elas as opções de resposta disponibilizadas foram:  

- sempre; 

- quase sempre; 

- às vezes; 

- quase nunca; 

- nunca. 

 

Nos modelos de regressão foi considerada como classe de referência para 

todas as situações a classe correspondente aos que lavam sempre. Pelo 

número reduzido de respostas às vezes, quase nunca e nunca, estas opções 

foram agregadas para os modelos. 

 
Escovagem de dentes 

A informação sobre frequência de escovagem de dentes foi obtida através de 

uma pergunta fechada cujas opções de resposta eram: 

- mais de duas vezes por dia; 

- duas vezes por dia; 

- uma vez por dia; 

- às vezes; 

- raramente 

 

Não foram efectuadas perguntas adicionais para quantificar a forma de 

lavagem nem o momento de lavagem. 

 

Nos modelos de regressão foi considerada classe de referência a classe 

correspondente a quem escova os dentes mais de duas vezes por dia, e 

agregadas numa única categoria de respostas uma vez por dia, às vezes e 

raramente. 
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Diarreia 

Foi realizada uma pergunta fechada para avaliação da frequência da 

ocorrência de episódios de diarreia, relativamente ao período de seis meses 

que precedeu a data do preenchimento do questionário, não tendo sido 

indicada uma definição de diarreia. As opções de resposta foram: 

- nenhuma vez; 

- uma vez; 

- duas vezes; 

- três vezes; 

- quatro ou mais vezes. 

 

Nos modelos de regressão foram consideradas duas classes, correspondendo 

uma a quem alguma vez teve diarreia e a outra a quem referiu nunca ter tido 

diarreia. 

 

3.1.2 – Avaliação física e colheita de sangue 

 
Num dia previamente combinado, a equipa de investigação deslocou-se à 

escola para realizar um conjunto de exames. No âmbito desta avaliação foi 

realizada aos adolescentes a avaliação antropométrica, da pressão arterial, da 

função pulmonar e a recolha de uma amostra de sangue venoso, em jejum. 

Dos parâmetros avaliados, neste trabalho apenas se analisou a informação 

sobre o hemograma, nomeadamente a fórmula leucocitária. Os resultados de 

todos os exames efectuados foram enviados para o domicílio dos participantes. 

 

As análises ao sangue foram realizadas no Laboratório do Hospital de S. João, 

a determinação dos valores da fórmula leucocitária foi realizada num 

equipamento auto-analisador de marca Sysmex®, modelo XE-2100, o qual 

utiliza citometria de fluxo para realizar a diferenciação entre os diversos tipos 

de leucócitos. A eosinofilia foi estudada tendo por base os valores de referência 

do laboratório onde foram realizadas as análises, com pontos de corte no limite 

superior do intervalo de referência, que corresponde a 4,6% da fórmula 

leucocitária. Foi ainda realizada a análise considerando quando superior ou 

igual a 10%. 
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3.1.3 – Avaliação das instalações e equipamentos das escolas 

 

Das 45 escolas visitadas, foi realizada observação directa das infra-estruturas 

para lavagem de mãos em 19 (42,2%), das quais 13 (68,4%) eram públicas e 6 

(31,6%) privadas. Nesta observação foi avaliado e registado em formulário 

estruturado: 

- existência de lavatórios; 

- existência de torneiras funcionantes; 

- existência de sabão e qual a forma de apresentação (líquido/sólido); 

- existência de equipamento para secagem das mãos, qual o tipo de 

equipamento e se estava funcionante; 

 

Foi realizada a observação do equipamento disponível na zona do bar e do 

refeitório e também uma instalação sanitária. A escolha das instalações 

sanitárias que foram observadas foi feita de acordo com a sua localização. Em 

cada escola foram observadas as instalações com maior probabilidade de 

serem utilizadas por uma maior variabilidade de alunos, nomeadamente as que 

se encontravam mais próximas do bar ou sala de convívio. 

 

3.2 – Participantes 
 

Integram este trabalho apenas os alunos que responderam ao questionário 

sobre os hábitos de higiene, o que corresponde a 2036 (94,2%) dos 2161 

alunos que integram a coorte EPITeen. 

 

Da comparação das características dos alunos para os quais se obteve 

informação sobre os hábitos de higiene com os restantes alunos que 

participaram no estudo EPITeen, podemos verificar que não há diferenças 

estatisticamente significativas relativamente ao sexo, ao tipo de escola que 

frequentam e se fizeram alguma consulta no médico no ano anterior à 

avaliação. No entanto nos alunos com informação sobre os hábitos de higiene 

há uma proporção maior de adolescentes que foram ao dentista (78,6% vs. 

68,2%, p=0,012) e uma proporção menor de alunos que faltaram à escola no 

ano anterior à avaliação (61,5% vs. 72,6%, p=0,016)  (tabela 1). Relativamente 
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à escolaridade dos pais, embora não chegue a ter significado estatístico, nos 

adolescentes que não participaram, a escolaridade é menor. 

 
Tabela 1 – Comparação dos adolescentes com informação sobre os hábitos de higiene 
vs os restantes participantes no EPITeen* 

  
Com informação 

n (%) 
Sem informação 

n (%) p 

Feminino 1052 (51,7) 64 (51,2)  Sexo 
Masculino 984 (48,3) 61 (48,8) 0,857 

Pública 1556 (76,4) 95 (76,0)  
Tipo de escola 

Privada 480 (23,6) 30 (24,0) 0,952 

0-6  499 (27,2) 43 (38,4)  

7-9  365 (19,9) 18 (16,1)  

10-12  494 (26,9) 30 (26,8)  

Escolaridade dos 
pais (anos) 

=13 477 (26,0) 21 (18,8) 0,052 

Alguma  1462 (87,5) 98 (87,5)  
Consultas médicas  

Nenhuma 209 (12,5) 12 (12,5) 0,989 

Alguma  1304 (78,6) 73 (68,2)  Consultas ao dentista 
Nenhuma 355 (21,4) 34 (31,8) 0,012 

Alguma 1078 (61,5) 85 (72,6)  Faltas à escola por 
motivos de saúde 

Nenhuma 675 (38,5) 32 (27,4) 0,016 

* o total da coluna pode não corresponder ao número de participantes por falta de informação 
para a variável avaliada 
 

Dos 2036 adolescentes que responderam ao questionário de hábitos de 

higiene, 60,8% aceitaram fazer a colheita de sangue, pelo que a associação 

com a eosinofilia foi estudada em 1237 adolescentes. 

 

3.3 – Análise estatística 
 

Na análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS® versão 10.0 

para Windows. 

 

As proporções foram comparadas utilizando o teste de Qui-quadrado ou o teste 

exacto de Fisher. Para estimar a magnitude de associação entre os hábitos de 

higiene e a ocorrência de diarreia e de eosinofilia foram utilizados Odds ratio 

(OR) e respectivos intervalos de confiança a 95% (IC95%), calculados através 

de modelos de regressão logística, separados por sexo, com ajustamento para 
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a escolaridade dos pais. A este modelo foram posteriormente introduzidas de 

forma isolada as variáveis relacionadas com os hábitos de higiene, sendo 

assim testada individualmente a associação com cada um dos hábitos 

estudados.
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4 – Resultados 

 
Dos 2036 adolescentes inquiridos 1052 (51,7%) pertencem ao sexo feminino e 

1556 (76,4%) estavam inscritos em escolas públicas.  

 

Nos que frequentam escolas privadas apenas 20,5% têm pais com menos que 

o 10º ano de escolaridade enquanto que nos que frequentam escolas públicas 

esse valor é de 56,0%. 

 

4.1 - Hábitos de higiene  
 

Dos adolescentes inquiridos, 54,8% refere tomar banho diariamente, 35,6% 

toma banho em dias alternados e 0,4% toma banho uma vez por semana ou 

menos. Relativamente à escovagem de dentes 80,0% dos adolescentes refere 

fazê-lo pelo menos duas vezes por dia e 4,6% escova-os às vezes ou 

raramente (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Frequência de banho e escovagem de dentes 

  
Frequência 

n (%) 

Banho Todos os dias 1107 (54,8) 

 Dias alternados 719 (35,6) 

 2 a 3 vezes semana 185 (9,2) 

 1 vez ou menos semana 9 (0,4) 

Escovagem de dentes Mais de duas vezes por dia 587 (29,5) 

 Duas vezes por dia 1004 (50,5) 

 Uma vez por dia 307 (15,4) 

 Às vezes 80 (4,0) 

 Raramente 12 (0,6) 

 

Quando questionados sobre a lavagem de mãos antes de manipular alimentos, 

antes das refeições e depois de utilizar as instalações sanitárias a maior parte 

dos alunos refere lavar sempre e aproximadamente 1,0% refere fazê-lo nunca 

ou quase nunca. A situação em que há uma maior proporção de adolescentes 

que referem nunca lavar as mãos é antes de utilizar as instalações sanitárias 

(26,4%), havendo ainda para esta situação 13,3% que refere que o faz quase 

nunca (tabela 3). 
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Tabela 3 – Frequência de lavagem de mãos nas diversas situações avaliadas 

  

Lavagem de mãos  

Frequência 

n (%) 

Antes de utilizar instalações sanitárias Sempre 426 (21,4) 

 Quase sempre 308 (15,5) 

 Às vezes 464 (23,4) 

 Quase nunca 264 (13,3) 

 Nunca 525 (26,4) 

Antes de manipular alimentos Sempre 1437 (71,2) 

 Quase sempre 407 (20,2) 

 Às vezes 152 (7,5) 

 Quase nunca 18 (0,9) 

 Nunca 5 (0,2) 

Antes das refeições Sempre 1373 (67,9) 

 Quase sempre 474 (23,5) 

 Às vezes 153 (7,6) 

 Quase nunca 15 (0,7) 

 Nunca 6 (0,3) 

Depois de utilizar instalações sanitárias Sempre 1604 (79,6) 

 Quase sempre 297 (14,7) 

 Às vezes 89 (4,4) 

 Quase nunca 17 (0,8) 

 Nunca 7 (0,3) 

Depois de brincar Sempre 833 (41,3) 

 Quase sempre 647 (32,1) 

 Às vezes 392 (19,4) 

 Quase nunca 104 (5,2) 

 Nunca 41 (2,0) 

Depois de tocar em animais Sempre 1109 (55,3) 

 Quase sempre 487 (24,3) 

 Às vezes 287 (14,3) 

 Quase nunca 67 (3,3) 

 Nunca 54 (2,7) 

Quando estão sujas Sempre 1874 (93,7) 

 Quase sempre 88 (4,4) 

 Às vezes 21 (1,1) 

 Quase nunca 15 (0,8) 

 Nunca 2 (0,1) 
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4.1.1 – Hábitos de higiene por sexo 

 

A proporção de alunos que refere tomar banho todos os dias é maior no sexo 

masculino (60,2% vs. 49,8%), mas são os rapazes os que referem escovar os 

dentes com menor frequência. Dos rapazes 6,2 % referem escovar os dentes 

às vezes ou raramente enquanto que nas raparigas essa proporção é de 3,1% 

(tabela 4). 

 

Tabela 4 – Comparação da frequência do banho e da escovagem de dentes por sexo 

  
Feminino 

n (%) 

Masculino 

n (%) 
p 

Banho  Todos os dias 521 (49,8) 586 (60,1)  

 Em dias alternados 425 (40,6) 294 (30,2)  

 Três vezes por semana ou 

menos 
100 (9,6) 94 (9,7) <0,001 

Escovagem de Dentes Mais de duas vezes por dia 361 (35,0) 226 (23,6)  

 Duas vezes por dia 542 (52,6) 462 (48,2)  

 Uma vez por dia  96 (9,3) 211 (22,0)  

 Às vezes ou raramente 32 (3,1) 60 (6,2) <0,001 

 

 

Relativamente aos hábitos de lavagem de mãos não se encontram diferenças 

estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas para a lavagem de 

mãos antes de manipular alimentos e depois de brincar. A proporção que refere 

lavar sempre as mãos é maior nos rapazes para a lavagem de mãos antes de 

utilizar instalações sanitárias (24,3% vs. 18,8%) e antes das refeições (72,2% 

vs. 64,0%). Quando questionados sobre lavar as mãos depois de utilizar 

instalações sanitárias, depois de tocar em animais e quando as mãos estão 

sujas são as raparigas as que referem mais frequentemente lavar sempre as 

mãos (tabela 5) 
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Tabela 5 – Comparação da frequência de lavagem de mãos por sexo 

  p 

Lavagem de Mãos  

Feminino 

n (%) 

Masculino 

n (%)  

Sempre 193 (18,8) 233 (24,3)  

Quase sempre 133 (13,0) 175 (18,3)  Antes de utilizar instalações sanitárias 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 701 (68,2) 549 (57,4) <0,001 

Sempre 742 (71,1) 695 (71,3)  

Quase sempre 207 (19,8) 200 (20,5)  Antes de manipular alimentos 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 95 (9,1) 80 (8,2) 0,746 

Sempre 669 (64,0) 704 (72,2)  

Quase sempre 272 (26,0) 202 (20,7)  Antes das refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 105 (10,0) 69 (7,1) <0,001 

Sempre 852 (81,7) 752 (77,4)  

Quase sempre 135 (12,9) 162 (16,7)  
Depois de utilizar instalações 

sanitárias 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 56 (5,4) 57 (5,9) 0,047 

Sempre 417 (39,9) 416 (42,8)  

Quase sempre 355 (34,0) 292 (30,0)  Depois de brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 272 (26,1) 265 (27,2) 0,155 

Sempre 604 (58,0) 505 (52,5)  

Quase sempre 246 (23,6) 241 (25,0)  Depois de tocar em animais 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 191 (18,3) 217 (22,5) 0,023 

Sempre 1001 (96,4) 873 (90,7)  

Quase sempre 22 (2,2) 66 (6,9)  Quando estão sujas 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 15 (1,4) 23 (2,4) <0,001 

 

 

 

4.1.2 – Hábitos de higiene por tipo de escola 

 

Quando comparamos os hábitos de higiene entre alunos de escolas públicas e 

privadas verificamos que a proporção de adolescentes que refere tomar banho 

todos os dias é superior nas escolas privadas (66,7% vs. 51,1%), para as 

restantes situações avaliadas são os alunos das escolas públicas os que 

referem maior frequência de lavagem (tabelas 6 e 7). 
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Tabela 6 – Comparação da frequência do banho e da escovagem de dentes por tipo de 

escola 

  
Pública 

n (%) 

Privada 

n (%) 
p 

Banho  Todos os dias 797 (51,1) 320 (66,7)  

 Quatro vezes semana 604 (39,2) 115 (23,9)  

 
Três vezes por semana ou 

menos 
149 (9,7) 45 (9,4) <0,001 

Escovagem de Dentes Mais de duas vezes por dia 465 (30,6) 122 (25,9)  

 Duas vezes por dia 740 (48,8) 264 (55,9)  

 Uma vez por dia 229 (15,1) 78 (16,5)  

 Às vezes ou raramente 84 (5,5) 8 (1,7) <0,001 

 

 

 
Tabela 7 – Comparação da frequência de lavagem de mãos, nas diversas situações 

avaliadas, por tipo de escola 
  p 

Lavagem de Mãos  

Pública 

n (%) 

Privada 

n (%)  

Sempre 361 (23,8) 65 (13,8)  

Quase sempre 255 (16,9) 53 (11,2)  Antes de utilizar instalações sanitárias 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 899 (59,3) 354 (75,0) <0,001 

Sempre 1127 (73,2) 310 (64,7)  

Quase sempre 286 (18,6) 1221 (25,3)  Antes de manipular alimentos 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 127 (8,2) 40 (10,0) 0,001 

Sempre 1087 (70,5) 286 (59,7)  

Quase sempre 330 (21,4) 144 (30,1)  Antes das refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 125 (8,1) 49 (10,2) <0,001 

Sempre 1230 (80,1) 374 (78,2)  

Quase sempre 213 (13,9) 84 (17,6)  
Depois de utilizar instalações 

sanitárias 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 93 (6,0) 20 (4,2) 0,054 

Sempre 705 (45,8) 128 (26,8)  

Quase sempre 473 (30,7) 174 (36,4)  Depois de brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 361 (23,5) 176 (36,8) <0,001 

Sempre 845 (55,3) 264 (55,6)  

Quase sempre 379 (24,8) 108 (22,7)  Depois de tocar em animais 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 305 (19,9) 103 (21,7) 0,557 

Sempre 1439 (94,3) 435 (92,0)  

Quase sempre 60 (3,9) 28 (5,9)  Quando estão sujas 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 28 (1,8) 10 (2,1) 0,165 
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4.1.3 – Hábitos de higiene e escolaridade dos pais 

 

A proporção de adolescentes que toma banho diariamente é menor quanto 

menor é a escolaridade dos progenitores. Nos adolescentes cujos progenitores 

têm menos de 7 anos de escolaridade a proporção é de 39,2%, aumentando 

para 48,4% nos que  têm 7 a 9 anos de escolaridade, para 58,9% nos que têm 

10 a 12 anos de escolaridade e finalmente nos que têm 13 ou mais anos de 

escolaridade este valor é de 67,3% (tabela 8). 

  

Na escovagem de dentes verifica-se que a proporção de alunos que refere 

escovar os dentes às vezes ou raramente decresce com a escolaridade dos 

pais de 8,6% nos adolescentes cujos progenitores têm menos do que 7 anos 

de escolaridade até 1,9% nos que têm 10 a 12 anos de escolaridade, sendo de 

2,1% nos que têm 13 ou mais anos de escolaridade (tabela 8). 

 
Tabela 8 – Comparação da frequência do banho e da escovagem de dentes por anos de 

escolaridade dos progenitores 

  Escolaridade  

  
0-6 anos 

n (%) 

7-9 anos 

n (%) 

10-12 anos 

n (%) 

13 ou mais 

n (%) 
p 

Banho Diário Todos os dias 174 (39,2) 167 (48,4) 282 (58,9) 284 (67,3)  

 Dias alternados 211 (47,5) 140 (40,6) 147 (30,7) 112 (26,5)  

 = 3 vezes semana  59 (13,3) 38 (11,0) 50 (10,4) 26 (6,2) <0,001 

Escovagem 
de Dentes 

Mais de duas vezes por dia 137 (31,6) 96 (28,5) 138 (29,1) 110 (26,4)  

 Duas vezes por dia 193 (44,6) 168 (49,9) 252 (53,2) 236 (56,6)  

 Uma vez por dia 66 (15,2) 61 (18,1) 75 (15,8) 62 (14,9)  

 Às vezes ou raramente 37 (8,6) 12 (3,5) 9 (1,9) 9 (2,1) <0,001 

 

 

Para as situações de lavagem de mãos avaliadas a proporção de adolescentes 

que refere fazê-lo sempre é maior nos adolescentes cujos progenitores têm 

menor escolaridade. Relativamente à frequência de lavagem de mãos depois 

de utilizar instalações sanitárias e quando estão sujas as diferenças não foram 

estatisticamente significativas (tabela 9). 
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Tabela 9 – Comparação da frequência de lavagem de mãos por anos de escolaridade dos 

progenitores 
  Escolaridade  

  

Lavagem de 
Mãos 

 

0-6 anos 

n (%) 

7-9 anos 

n (%) 

10-12 anos 

n (%) 

13 ou mais 

n (%) 
p 

Sempre 112 (26,0) 76 (22,4) 86 (18,2) 53 (12,7)  

Quase sempre 74 (17,2) 54 (15,9) 58 (12,3) 55 (13.2)  

Antes de utilizar 

instalações 

sanitárias Às vezes/Quase nunca/Nunca 245 (56,8) 209 (61,7) 329 (69,5) 310 (74,1) <0,001 

Sempre 329 (74,6) 248 (71,3) 340 (71,0) 256 (60,7)  

Quase sempre 67 (15,2) 71 (20,4) 97 (20,2) 130 (30,8)  

Antes de 

manipular 

alimentos Às vezes/Quase nunca/Nunca 45 (10,2) 29 (8,3) 42 (8,8) 36 (8,5) <0,001 

Sempre 313 (70,8) 235 (67,5) 313 (65,3) 250 (59,2)  

Quase sempre 89 (20,1) 81 (23,3) 118 (24,6) 137 (32,5)  
Antes das 

refeições 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 40 (9,1) 32 (9,2) 48 (10,1) 35 (8,3) 0,004 

Sempre 354 (80,3) 273 (79,3) 379 (79,3) 335 (79,6)  

Quase sempre 58 (13,1) 47 (13,7) 76 (15,9) 70 (16,6)  

Depois de utilizar 

instalações 

sanitárias Às vezes/Quase nunca/Nunca 29 (6,6) 24 (7,0)  23 (4,8) 16 (3,8) 0,286 

Sempre 242 (55,0) 166 (47,8) 144 (30,0) 118 (27,9)  

Quase sempre 125 (28,4) 99 (28,6) 187 (39,0) 153 (36,3)  Depois de brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 73 (16,6) 82 (23,6) 149 (31,0) 151 (35,8) <0,001 

Sempre 265 (60,3) 183 (53,2) 246 (51,8) 213 (51,0)  

Quase sempre 107 (24,4) 91 (26,5) 112 (23,6) 109 (26,0)  
Depois de tocar 

em animais 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 67 (15,3) 70 (20,3) 117 (24,6) 96 (23,0) 0,013 

Sempre 418 (95,7) 327 (95,3) 446 (94,5) 384 (91,4)  

Quase sempre 16 (3,6) 9 (2,6) 18 (3,8) 26 (6,2)  
Quando estão 

sujas 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 3 (0,7) 7 (2,1) 8 (1,7) 10 (2,4) 0,085 

 

 

4.1.4 – Relação entre hábitos de higiene 

 

Para o estudo da relação entre hábitos de higiene, as variáveis relativas ao 

banho e escovagem de dentes foram transformadas em variáveis dicotómicas. 

Assim, os adolescentes foram classificados de acordo com a frequência com 

que afirmaram tomar banho em tomar banho diariamente e não tomar banho 

todos os dias que agrupa as categorias em dias alternados e 3 vezes por 

semana ou menos. Relativamente à escovagem de dentes consideraram-se os 

que escovam os dentes pelo menos duas vezes por dia e os que escovam 

menos de duas vezes por dia. 
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Comparando a frequência de tomar banho com a frequência de escovar os 

dentes verificamos que lavam os dentes pelo menos duas vezes por dia 85,7% 

dos adolescentes que referiram tomar banho todos os dias e 72,8% dos 

adolescentes que referiram tomar banho menos de uma vez por dia (p<0,001). 

A associação é mais forte no sexo masculino que no feminino mas em ambos a 

diferença é estatísticamente significativa (tabela 10). 

 

 
Tabela 10 – Comparação entre frequência do banho e frequência da escovagem de 

dentes  

    Escovagem de dentes  

   Duas ou mais 

 vezes por dia 

n (%) 

Menos de duas 

vezes por dia 

n (%) 

p 

Sexo Masculino Banho diário Sim 465 (80,7) 111 (19,3)  

  Não 219 (57,9) 159 (42,1) 0,001 

Sexo Feminino Banho diário Sim 467 (91,4) 44 (8,6)  

  Não 433 (83,8) 84 (16,2) 0,001 

 

 

 

Nos adolescentes do sexo feminino não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas na frequência de lavagem de mãos nas diversas 

situações, de acordo com tomar ou não banho diariamente, excepto 

relativamente a depois de utilizar instalações sanitárias em que a frequência de 

lavagem de mãos é significativamente maior nos que tomam banho 

diariamente (tabela 11). 

 

Quando considerada a informação sobre a escovagem de dentes verificamos 

que as raparigas que referem escovar os dentes pelo menos duas vezes por 

dia são as que lavam com maior frequência as mãos, sendo a diferença 

estatisticamente significativa para as situações antes de manipular alimentos, 

antes das refeições, depois de utilizar instalações sanitárias, depois de brincar 

e depois de tocar em animais (tabela 11). 

 



Resultados 

 35

 

 
Tabela 11 – Comparação entre frequência de lavagem de mãos, de acordo com tomar 

banho diariamente e a frequência de escovagem de dentes, no sexo feminino 

  Banho Diário 
Escovagem de dentes pelo 

menos duas vezes dia 

  
Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 
p 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 
p 

Lavagem 
de Mãos 

       

Sempre 107 (20,8) 84 (16,4)  164 (18,5) 26 (20,8)  

Quase sempre 67 (13,0) 66 (12,9)  121 (13,7) 10 (8,0)  

Antes de 

utilizar 

instalações 

sanitárias Às vezes/Quase nunca/Nunca 341 (66,2) 363 (70,7) 0,177 601 (67,8) 89 (71,2) 0,203 

Sempre 384 (73,8) 357 (68,4)  657 (73,0) 70 (55,6)  

Quase sempre 95 (18,3) 111 (21,3)  175 (19,5) 28 (22,2)  

Antes de 

manipular 

alimentos Às vezes/Quase nunca/Nunca 41 (7,9) 54 (10,3) 0,135 67 (7,5) 28 (22,2) <0,001 

Sempre 343 (66,1) 324 (61,8)  592 (65,7) 64 (50,8)  

Quase sempre 130 (25,0) 141 (26,9)  232 (25,8) 34 (27,0)  
Antes das 

refeições 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 46 (8,9) 59 (11,3) 0,276 77 (8,5) 28 (22,2) <0,001 

Sempre 438 (84,5) 411 (78,7)  753 (83,9) 80 (63,0)  

Quase sempre 59 (11,4) 76 (14,6)  110 (12,3) 25 (19,7)  

Depois de 

utilizar 

instalações 

sanitárias Às vezes/Quase nunca/Nunca 21 (4,1) 35 (6,7) 0,039 34 (3,8) 22 (17,3) <0,001 

Sempre 205 (39,6) 210 (40,2)  368 (40,9) 41 (32,5)  

Quase sempre 191 (36,9) 163 (31,1)  307 (34,2) 37 (29,4)  
Depois de 

brincar 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 122 (23,5) 150 (28,7) 0,077 224 (24,9) 48 (38,1) 0,007 

Sempre 317 (61,6) 285 (54,5)  540 (60,2) 50 (39,7)  

Quase sempre 110 (21,4) 135 (25,8)  213 (23,8) 28 (22,2)  

Depois de 

tocar em 

animais Às vezes/Quase nunca/Nunca 88 (17,0) 103 (19,7) 0,068 143 (16,0) 48 (38,1) <0,001 

Sempre 495 (96,2) 504 (96,9)  862 (96,5) 122 (96,8)  

Quase sempre 10 (1,9) 11 (2,1)  18 (2,0) 3 (2,4)  
Quando estão 

sujas 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 10 (1,9) 5 (1,0) 0,412 13 (1,5) 1 (0,8) 0,809 

 

 

No que se refere aos rapazes, verificamos que para todas as situações 

avaliadas não existem diferenças estatisticamente significativas na distribuição 

por frequência de lavagem de mãos entre os que tomam banho diariamente e 

os que não o fazem (tabela 12). 
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Relativamente à comparação de acordo com a escovagem de dentes, os 

rapazes que referem escovar os dentes pelo menos duas vezes por dia são os 

que lavam com maior frequência as mãos, não sendo as diferenças 

estatisticamente significativas quando questionados sobre a frequência de 

lavagem de mãos antes de utilizar as instalações sanitárias, depois de utilizar 

as instalações sanitárias e quando estão sujas (tabela 12). 

 

 
Tabela 12 – Comparação entre frequência de lavagem de mãos, de acordo com tomar 

banho diariamente e a frequência de escovagem de dentes, no sexo masculino 

  Banho Diário 
Escovagem de dentes pelo 

menos duas vezes dia 

  
Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 
p 

Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 
p 

Lavagem 
de Mãos 

       

Sempre 147 (25,6) 84 (22,2)  169 (25,2) 57 (21,4)  

Quase sempre 99 (17,3) 73 (19,2)  124 (18,5) 49 (18,4)  

Antes de 

utilizar 

instalações 

sanitárias Às vezes/Quase nunca/Nunca 327 (57,1) 222 (58,6) 0,421 378 (56,3) 160 (60,2) 0,450 

Sempre 415 (71,2) 275 (71,2)  506 (74,0) 177 (65,6)  

Quase sempre 116 (19,9) 84 (21,8)  127 (18,6) 70 (25,9)  

Antes de 

manipular 

alimentos Às vezes/Quase nunca/Nunca 52 (8,9) 27 (7,0) 0,485 51 (7,4) 23 (8,5) 0,026 

Sempre 431 (74,0) 269 (69,5)  520 (76,0) 172 (63,7)  

Quase sempre 111 (19,1) 90 (23,3)  125 (18,3) 73 (27,0)  
Antes das 

refeições 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 40 (6,9) 28 (7,2) 0,263 39 (5,7) 25 (9,3) 0,001 

Sempre 448 (77,4) 299 (77,5)  540 (79,3) 199 (73,7)  

Quase sempre 98 (16,9) 63 (16,3)  105 (15,4) 51 (18,9)  

Depois de 

utilizar 

instalações 

sanitárias Às vezes/Quase nunca/Nunca 33 (5,7) 24 (6,2) 0,925 36 (5,3) 20 (7,4) 0,159 

Sempre 244 (41,9) 170 (44,2)  311 (49,5) 96 (35,8)  

Quase sempre 167 (28,7) 121 (31,4)  198 (28,9) 89 (33,2)  
Depois de 

brincar 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 171 (29,4) 94 (24,4) 0,230 175 (25,6) 83 (31,0) 0,025 

Sempre 297 (51,5) 205 (54,0)  374 (55,3) 120 (45,1)  

Quase sempre 142 (24,6) 97 (25,5)  160 (23,7) 75 (28,2)  

Depois de 

tocar em 

animais Às vezes/Quase nunca/Nunca 138 (23,9) 78 (20,5) 0,470 142 (21,0) 71 (26,7) 0,017 

Sempre 517 (90,1) 351 (91,9)  612 (90,5) 243 (91,4)  

Quase sempre 42 (7,3) 24 (6,3)  47 (7,0) 17 (6,4)  
Quando estão 

sujas 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 15 (2,6) 7 (1,8) 0,593 17 (2,5) 6 (2,2) 0,925 
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4.2 – Diarreia 
 

No total de inquiridos, 1449 (72,7%) referem não ter tido nenhum episódio de 

diarreia nos seis meses anteriores à avaliação, 422 (21,2%) tiveram um 

episódio, 84 (4,2%) tiveram dois episódios, 24 (1,2%) tiveram três episódios e 

13 (0,7%) tiveram quatro ou mais episódios. 

 

Não há diferenças estatisticamente significativas, na ocorrência de diarreia por 

sexo nem por escolaridade dos pais. A proporção de adolescentes que refere 

ter tido diarreia é superior nas escolas privadas, nas quais 24,0% dos alunos 

refere que teve um episódio de diarreia e 7,6% refere dois episódios; nas 

escolas públicas estes valores são, respectivamente, 20,3% e 5,6% (tabela 13). 

 
Tabela 13 – Frequência de episódios de diarreia por sexo, tipo de escola e escolaridade 

dos pais 

  
Episódios de diarreia 

n (%) 

  Nenhum Um Dois ou mais p 

Feminino 763 (74,3) 210 (20,4) 54 (5,3)  
Sexo 

Masculino 686 (71,1) 212 (22,0) 67 (6,9) 0,168 

Pública 1127 (74,1) 309 (20,3) 85 (5,6)  Tipo de 

escola Privada 322 (68,4) 113 (24,0) 36 (7,6) 0,040 

0-6 anos 313 (72,7) 84 (19,1) 36 (8,2)  

7-9 anos 259 (76,0) 64 (18,8) 18 (5,3)  

10-12 anos 340 (71,9) 106 (22,4) 27 (5,7)  

Escolaridade 

dos pais 

13 ou mais 295 (70,9) 97 (23,3) 24 (5,8) 0,294 

 

 

Dos 1791 adolescentes que responderam à questão se tinham faltado à escola 

por motivos de saúde, 1078 (60,2%) referiram ter faltado pelo menos um dia à 

escola. Dos diversos motivos referidos como causa de ausência à escola, 28 

(2,6%) adolescentes referem a diarreia, o que resultou em 77 dias de ausência 

à escola. Dos 543 adolescentes que referem ter tido pelo menos um episódio 

de diarreia, 25 (4,6%) faltaram à escola por esse motivo. 
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Com a finalidade de identificar a associação entre hábitos de higiene e a 

ocorrência de diarreia foi criado um modelo de regressão logística estratificado 

por sexo.  

 

Nas raparigas, após ajuste para a escolaridade dos pais encontrou-se uma 

associação estatisticamente significativa com tomar banho três vezes por 

semana ou menos [OR=1,8 (IC95%: 1,1-2,9)], lavar as mãos às vezes, quase 

nunca ou nunca antes de manipular alimentos [OR=2,0 (IC95%: 1,2-3,2)] e 

depois de utilizar instalações sanitárias [OR=2,0 (IC95%: 1,0-3,7)]. Em bruto 

escovar os dentes uma vez por dia ou menos e lavar as mãos às vezes, quase 

nunca ou nunca antes das refeições também se associou com a ocorrência de 

diarreia, deixando o efeito de ser estatisticamente significativo após ajuste para 

a escolaridade dos progenitores (tabelas 14 e 15). 

 

 

 
Tabela 14 -  Risco de ocorrência de diarreia em função da frequência do banho e da 

escovagem de dentes, no sexo feminino  

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado*  

(IC 95%) 

Banho Todos os dias 1,0 1,0 

 Dias alternados 1,1 (0,8-1,5) 1,2 (0,8-1,6) 

 3 vezes semana ou menos 1,8 (1,1-2,8) 1,8 (1,1-2,9) 

Escovagem de 

dentes 
Mais de duas vezes por dia 1,0 1,0 

 Duas vezes por dia 1,1 (0,8-1,5) 1,1 (0,8-1,5) 

 Uma vez por dia ou menos 1,5 (1,0-2,3) 1,5 (0,9-2,4) 

*para escolaridade dos pais 
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Tabela 15 -  Risco de ocorrência de diarreia em função da frequência de lavagem de 

mãos, no sexo feminino  

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado*  

(IC 95%) 

Lavagem de 

mãos 
   

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,0 (0,6-1,7) 1,0 (0,5-1,8) 
Antes de utilizar 

WC 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,1 (0,7-1,5) 1,2 (0,8-1,9) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,0 (0,7-1,4) 1,1 (0,7-1,5) 

Antes de 

manipular 

alimentos Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,9 (1,2-3,0) 2,0 (1,2-3,2) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,4 (1,0-1,9) 1,5 (1,1-2,2) Antes refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,6 (1,0-2,5) 1,5 (0,9-2,4) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,2 (0,8-1,8) 1,2 (0,8-1,9) Depois WC 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 2,0 (1,1-3,6) 2,0 (1,0-3,6) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,2 (0,8-1,6) 1,1 (0,8-1,6) Depois brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,2 (0,8-1,6) 1,2 (0,8-1,7) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,2 (0,8-1,6) 1,2 (0,8-1,7) 
Depois tocar em 

animal 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,0 (0,6-1,4) 1,0 (0,6-1,5) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,9 (0,3-2,5) 0,8 (0,2-2,3) Mãos sujas 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,7 (0,2-2,6) 0,6 (0,1-2,7) 

*para escolaridade dos pais 

 

Nos rapazes, considerando a análise em bruto, verificamos uma associação 

estatisticamente significativa entre a ocorrência de diarreia e lavar as mãos 

antes de utilizar as instalações sanitárias às vezes, quase nunca ou nunca 

[OR=1,4 (IC95%: 1,0-2,0)], de [OR=1,7 (IC95%: 1,0-2,7)] antes de manipular 

alimentos e de [OR=1,6 (IC95%: 1,0-2,7)] antes das refeições. Após ajuste 

para a escolaridade dos pais a associação deixa de ser estatisticamente 

significativa (tabelas 16 e 17). 
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Tabela 16 -  Risco de ocorrência de diarreia em função da frequência do banho e da 

escovagem de dentes, no sexo masculino 

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado*  

(IC 95%) 

Banho Todos os dias 1,0 1,0 

 Dias alternados 1,3 (1,0-1,8) 1,4 (1,0-1,9) 

 3 vezes semana ou menos 1,0 (0,6-1,7) 0,9 (0,5-1,6) 

Mais de duas vezes por dia 1,0 1,0 

Duas vezes por dia 1,2 (0,8-1,7) 1,0 (0,7-1,5) 
Escovagem de 

dentes 
Uma vez por dia ou menos 1,4 (0,9-2,0) 1,3 (0,9-2,0) 

*para escolaridade dos pais  

 
Tabela 17 -  Risco de ocorrência de diarreia em função da frequência de lavagem de 

mãos, no sexo masculino 

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado*  

(IC 95%) 

Lavagem de 

mãos 
   

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,9 (0,6-1,4) 0,9 (0,5-1,5) 
Antes de utilizar 

WC 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,4 (1,0-2,0) 1,2 (0,8-1,8) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,1 (0,8-1,6) 1,1 (0,8-1,6) 
Antes de manipular 

alimentos 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,7 (1,0-2,7) 1,4 (0,8-2,4) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,1 (0,8-1,6) 1,0 (0,7-1,5) Antes refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,6 (1,0-2,7) 1,4 (0,8-2,4) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,6 (1,1-2,2) 1,7 (1,2-2,6) Depois WC 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,3 (0,7-2,3) 1,3 (0,6-2,4) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,8 (0,6-1,1) 0,7 (0,5-1,0) Depois brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,0 (0,7-1,5) 1,0 (0,7-1,4) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,8 (0,6-1,2) 0,9 (0,6-1,2) 
Depois tocar em 

animal 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,8 (0,6-1,2) 0,8 (0,6-1,3) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,8 (0,4-1,4) 0,5 (0,2-1,0) Mãos sujas 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,6 (0,7-4,0) 1,3 (0,4-4,2) 

*para escolaridade dos pais  
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4.3 – Eosinofilia 
 

 

Dos adolescentes que integraram o estudo 1237 (60,8%) aceitaram fazer uma 

colheita de sangue.  A comparação das características sócio-demográficas e 

de hábitos de higiene entre os grupos com e sem análises ao sangue é 

apresentada nas tabelas 18 e 19. Verificamos que embora a proporção de 

alunos que colheu sangue foi significativamente maior nas escolas privadas 

(68,8% vs. 58,3%, p<0,001), para as restantes variáveis incluindo a frequência 

dos comportamentos de higiene avaliados, não se observaram diferenças 

estatisticamente significativas.  

 

 

 
Tabela 18 -  Comparação dos adolescentes em função do sexo, tipo de escola, 

escolaridade dos pais e das análises ao sangue 
  Análises ao sangue  

 Variáveis  
Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

p 

Feminino 656 (62,4) 396 (37,6)  
Sexo 

Masculino 581 (59,0) 403 (41,0) 0,126 

Pública 907 (58,3) 649 (41,7)  
Tipo de escola 

Privada 330 (68,8) 150 (31,3) <0,001 

0 – 6 anos 278 (62,2) 169 (37,8)  

7 – 9 anos 234 (67,0) 115 (33,0)  

10 – 12 anos 315 (65,6) 165 (34,4)  

Escolaridade 

dos pais 

13 ou mais anos 265 (62,6) 158 (37,4) 0,410 
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Tabela 19 -  Comparação dos adolescentes em função da frequência do banho, da 

escovagem de dentes, da lavagem de mãos de acordo com a realização ou não de 

colheita de sangue 
  Análises ao sangue  

 Variáveis  
Sim 

n (%) 

Não 

n (%) 

p 

Todos os dias  655 (59,2) 452 (40,8)  

Dias alternados 448 (62,3) 271 (37,7)  Banho 

3 vezes semana ou menos 126 (64,9)  68 (35,1) 0,190 

Mais de duas vezes por dia 344 (58,6) 243 (41,4)  

Duas vezes por dia 610 (60,8) 394 (39,2)  
Escovagem de 

dentes 
Uma vez por dia ou menos 259 (64,9) 140 (35,1) 0,135 

Lavagem de mãos    

 Sempre 245 (57,5) 181 (42,5)  

Quase sempre 188 (61,0) 120 (39,0)  Antes de utilizar 

WC Às vezes/Quase nunca/Nunca 773 (61,7) 480 (38,3) 0,309 

Sempre 862 (60,0) 575 (40,0)  

Quase sempre 251 (65,7) 156 (38,3)  

Antes de 

manipular 

alimentos Às vezes/Quase nunca/Nunca 117 (66,9) 58 (33,1) 0,200 

Sempre 812 (59,1) 561 (40,9)  

Quase sempre 302 (63,7) 172 (36,3)  Antes refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 116 (66,7) 58 (33,3) 0,055 

Sempre 973 (60,7) 631 (39,3)  

Quase sempre 187 (63,0) 110 (37,0)  Depois WC 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 64 (56,6) 49 (43,4) 0,492 

Sempre 533 (60,0) 333 (40,0)  

Quase sempre 380 (58,7) 267 (41,3)  Depois brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 346 (64,4) 191 (35,6) 0,114 

Sempre 654 (59,0) 455 (41,0)  

Quase sempre 309 (63,4) 178 (36,6)  
Depois tocar em 

animal 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 259 (63,5) 149 (36,5) 0,122 

Sempre 1146 (61,2) 728 (38,8)  

Quase sempre 49 (55,7) 39 (44,3)  Mãos sujas 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 21 (55,3) 17 (44,7) 0,460 

 

 

Considerando os 1237 adolescentes para os quais foi possível avaliar a 

eosinofilia, verificamos que 284 (23,0%) apresentaram valores de eosinófilos 

superiores a 4,6%. Quando consideramos o ponto de corte a 10% o número de 

adolescentes com eosinófilos superiores a este valor é de 50 (4,0%) (tabela 

20).  
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Tabela 20 – Prevalência de eosinofilia considerando as duas definições 

Eosinófilos 
 

Adolescentes 
n (%) 

= 4,6% 953 (77,0) 

> 4,6% 284 (23,0) 

= 10,0% 1187 (96,0) 

>10,0% 50 (4,0) 

 

 

A proporção de adolescentes com eosinofilia é maior no sexo masculino do que 

nos adolescentes do sexo feminino, para ambos os ponto de corte da fórmula 

leucocitária considerados. A proporção de adolescentes com eosinófilos 

superior a 4,6% foi de 15,5% no sexo feminino e de 31,3% no sexo masculino 

(p<0,001). Considerando o ponto de corte a 10,0% estes valores são 

respectivamente de 1,8% e 6,5% (p<0,001). Não há diferenças 

estatisticamente significativas, na ocorrência de eosinofilia por tipo de escola 

nem por escolaridade dos pais (tabela 21). 

 

 
Tabela 21 – Comparação da prevalência de eosinofilia por sexo, tipo de escola e 

escolaridade dos pais 

  Adolescentes 

n (%) 

  Eosinófilos Eosinófilos 

  = 4,6% > 4,6% p = 10,0% >10,0% p 

Feminino 554 (84,5) 102 (15,5)  644 (98,2) 12  (1,8)  
Sexo 

Masculino 399 (68,7) 182 (31,3) <0,001 543 (93,5) 38 (6,5) <0,001 

Pública 696 (76,7) 211 (23,3)  871 (96,0) 36 (4,0)  Tipo de 

escola Privada 257 (77,9) 73 (22,1) 0,673 316 (95,8) 14 (4,2) 0,829 

0-6 anos 220 (79,1) 58 (20,9)  264 (95,0) 14 (5,0)  

7-9 anos 187 (79,9) 47 (20,1)  228 (97,4) 6 (2,6)  

10-12 anos 247 (78,4) 68 (21,6)  303 (96,2) 12 (3,8)  

Escolaridade 

dos pais 

13 ou mais 194 (73,2) 71 (26,8) 0,244 253 (95,5) 12 (4,5) 0,525 
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O número de adolescentes com valores de eosinofilia acima da 10,0% é 

pequeno para estimar modelos de regressão consistentes e por esse motivo 

optou-se por avaliar a associação considerando eosinofilia quando superior a 

4,6%. 

 

No sexo feminino não se encontrou uma associação estatisticamente 

significativa entre a frequência de escovagem dos dentes e a eosinofilia >4,6%. 

A estimativa de risco relativo nos que tomam banho em dias alternados foi de 

[OR=1,3 (IC95%: 0,8-1,0)] e nos que tomam banho três vezes ou menos por 

semana de [OR=1,9 (IC95%: 1,0-3,7)]. Quando ajustado para a escolaridade 

dos pais os valores são [OR=1,6 (IC95%: 1,0-2,7)] e [OR=2,6 (IC95%: 1,2-5,2)] 

respectivamente (tabela 22). 

 

 
Tabela 22 – Estimativa de risco de ocorrência de eosinofilia superior a 4,6% em função 

da frequência do banho e da escovagem de dentes, no sexo feminino 

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado* 

(IC 95%) 

Todos os dias 1,0 1,0 

Dias alternados 1,3 (0,8-2,0) 1,6 (1,0-2,7) Banho 

3 vezes semana ou menos 1,9 (1,0-3,7) 2,6 (1,2-5,2) 

Mais de duas vezes por dia 1,0 1,0 

Duas vezes por dia 1,3 (0,8-2,1) 1,4 (0,8-2,3) 
Escovagem de 

dentes 
Uma vez por dia ou menos 0,8 (0,4-1,8) 1,1 (0,5-2,5) 

*para escolaridade dos pais 

 

 

No sexo feminino não se encontrou uma associação estatisticamente 

significativa entre a frequência de lavagem de mãos nas diversas situações 

avaliadas e a eosinofilia >4,6% (tabela 23). 
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Tabela 23 – Estimativa de risco de ocorrência de eosinofilia superior a 4,6% em função 

da frequência da lavagem de mãos, no sexo feminino 

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado* 

(IC 95%) 

Lavagem de 

mãos 
   

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,0 (0,5-2,2) 1,0 (0,4-2,4) 
Antes de utilizar 

WC 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,0 (0,6-1,9) 1,0 (0,5-1,9) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,0 (0,6-1,6) 1,0 (0,5-1,7) 
Antes de manipular 

alimentos 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,6 (0,3-1,4) 0,5 (0,2-1,3) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,0 (0,6-1,5) 0,8 (0,5-1,4) Antes refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,6 (0,2-1,3) 0,5 (0,2-1,2) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,6 (0,3-1,2) 0,6 (0,3-1,2) 
Depois de utilizar 

WC 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,6 (0,2-1,9) 0,5 (0,1-2,1) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,9 (0,5-1,4) 0,9 (0,5-1,5) Depois brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,8 (0,4-1,3) 0,7 (0,4-1,3) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,8 (0,5-1,3) 0,6 (0,3-1,1) 
Depois tocar em 

animal 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,0 (0,6-1,7) 1,0 (0,6-1,8) 

Sempre 1,0 1,0 
Mãos sujas 

Todas as outras 0,6 (0,1-2,4) 0,3 (0,04-2,4) 

*para escolaridade dos pais  

 

No sexo masculino nenhum dos hábitos de higiene avaliados se associou 

significativamente com a ocorrência de eosinofilia (tabelas 24 e 25). 
 

Tabela 24 – Estimativa de risco de ocorrência de eosinofilia superior a 4,6% em função 

da ferquência do banho e da escovagem de dentes, no sexo masculino 

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado* 

(IC 95%) 

Todos os dias  1,0 1,0 

Dias alternados 1,0 (0,7-1,6) 1,1 (0,7-1,7) Banho 

3 vezes semana ou menos 1,0 (0,6-1,9) 1,1 (0,6-2,2) 

Mais de duas vezes por dia 1,0 1,0 

Duas vezes por dia 0,9 (0,6-1,5) 1,0 (0,6-1,6) 
Escovagem de 

dentes 
Uma vez por dia ou menos 0,9 (0,6-1,5) 0,9 (0,5-1,5) 

*para escolaridade dos pais  
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Tabela 25 – Estimativa de risco de ocorrência de eosinofilia superior a 4,6% em função 

da frequência de lavagem de mãos, no sexo masculino 

 Variáveis  
OR bruto  

(IC 95%) 

OR ajustado* 

(IC 95%) 

Lavagem de 

Mãos  
   

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 0,8 (0,5-1,4) 0,7 (0,4-1,3) 
Antes de utilizar 

WC 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,7 (0,4-1,1) 0,6 (0,4-1,0) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,1 (0,7-1,7) 1,1 (0,7-1,8) 

Antes de 

manipular 

alimentos Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,4 (0,7-2,5) 1,1 (0,6-1,2) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,2 (0,8-1,8) 1,2 (0,8-2,0) Antes refeições 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,5 (0,8-2,7) 1,3 (0,7-2,6) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,0 (0,6-1,7) 1,2 (0,7-1,2) 
Depois de utilizar 

WC 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 1,0 (0,5-2,2) 1,0 (0,4-2,2) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,1 (0,7-1,7) 1,1 (0,7-1,8) Depois brincar 

Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,9 (0,6-1,3) 0,9 (0,5-1,4) 

Sempre 1,0 1,0 

Quase sempre 1,2 (0,8-1,8) 1,2 (0,8-1,9) 
Depois tocar em 

animal 
Às vezes/Quase nunca/Nunca 0,9 (0,6-1,4) 0,9 (0,5-1,4) 

Sempre 1,0 1,0 
Mãos sujas 

Todas as outras 0,7 (0,3-1,3) 0,7 (0,3-1,5) 

*para escolaridade dos pais 
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4.4 - Infra-estruturas escolares relacionadas com a higiene das mãos 
 

 

Das 45 escolas visitadas foi feita observação das infra-estruturas para lavagem 

de mãos em 19 (42,2%), sendo 13 (48,1%) públicas e 6 (31,6%) privadas. 

Estas escolas representam 62,4% (1270) do total de adolescentes avaliados 

neste estudo. Em cada escola, os locais observados foram o bar, o refeitório e 

as instalações sanitárias que pela sua localização fossem mais utilizadas. 

 

 

Existia bar em 12 (92,3%) das escolas públicas e na totalidade das escolas 

privadas. No que respeita a infra-estruturas para lavagem de mãos no bar, 

nenhuma das escolas privadas avaliadas e apenas uma das escolas públicas 

tem disponível para os alunos meios que permitem a lavagem das mãos. A 

única escola com este equipamento disponível tinha lavatório, com torneira 

funcionante, sabão líquido disponível e secador eléctrico para a secagem das 

mãos.  

 

 

A totalidade das escolas avaliadas tinham refeitório para os alunos. No que 

respeita a infra-estruturas para lavagem de mãos nesta área, existiam em 12 

(92,3%) das escolas públicas e em 2 (33,3%) das escolas privadas, todas com 

torneira funcionante. Nas escolas públicas 8 (61,5%) possuíam sabão líquido e 

10 (76,9%) possuíam toalhetes de papel ou sistema eléctrico para a secagem 

das mãos. Das duas escolas privadas com infra-estruturas para a lavagem de 

mãos, uma não tinha sabão disponível nem sistema para a secagem das mãos 

(tabela 26). 
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Tabela 26 – Características das infra-estruturas para lavagem de mãos na zona de 

refeitório 

 Escola 

 Pública 

n=13 

Privada 

n=6 

Lavatório    

Sim 12 (92,3%) 2 (33,3%) 

Não 1 (7,7%) 4 (66,7%) 

Escolas com lavatório  n=12 n=2 

Torneira funcionante   

Sim 12 (100,0%) 2 (100,0%) 

Não 0 0 

Sabão   

Líquido 8 (66,6%) 1 (50,0%) 

Sólido 2 (16,7%) 0 

Nenhum 2 (16,7%) 1 (50,0%) 

Equipamento para a secagem de mãos   

Toalha tecido 0 0 

Toalhetes papel/Secador eléctrico 10 (83,3%) 1 (50,0%) 

Nenhum equipamento 2 (16,7%) 1 (50,0%) 

 

 

Todas as escolas observadas tinham instalações sanitárias disponíveis 

existindo em todas elas lavatórios. Nas escolas públicas 5 (38,5%) tinham 

sabão disponível, sendo em duas delas era sabão líquido, relativamente ao 

equipamento para secagem das mãos apenas 1 (7,7%) tinha toalhetes de 

papel para a secagem das mãos; as restantes não tinham qualquer 

equipamento. Das escolas privadas, uma não tinha torneira funcionante, 2 

(33,4%) tinham sabão disponível e 2 (33,4%) tinham sistema eléctrico ou 

toalhetes de papel para secagem de mãos (tabela 27). 
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Tabela 27 – Características das infra-estruturas para lavagem de mãos na zona das 

instalações sanitárias 

 Escola 

 Pública 

n=13 

Privada 

n=6 

Lavatório    

Sim 13 (100,0%) 6 (100,0%) 

Não 0  0 

Escolas com lavatório  n=13 n=6 

Torneira funcionante   

Sim 13 (100,0%) 5 (83,3%) 

Não 0 1 (16,7%) 

Sabão   

Líquido 2 (15,4%) 1 (16,7%) 

Sólido 3 (23,1%) 1 (16,7%) 

Nenhum 8 (61,5%) 4 (66,6%) 

Equipamento para a secagem de mãos   

Toalha tecido 0 0 

Toalhetes papel/Secador eléctrico 1 (7,7%) 2 (33,4%) 

Nenhum equipamento 12 (92,3%) 4 (66,6%) 
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5 - Discussão 

 

Sendo a população estudada neste trabalho uma população integrada no 

ensino obrigatório apresenta como vantagens a facilidade de identificação dos 

indivíduos a incluir. A avaliação de indivíduos que frequentam quer o ensino 

público quer o privado e a elevada proporção de participação, permite aceitar a 

representatividade da amostra estudada. É também improvável que a validade 

externa dos resultados deste trabalho tenha sido afectada uma vez que não se 

encontraram diferenças entre o total de participantes na coorte e os que 

responderam às questões específicas propostas sobre os comportamentos de 

higiene bem como relativamente à colheita de sangue.  

 

A recolha de informação relativa à prática de hábitos de higiene foi obtida com 

recurso a um questionário com perguntas fechadas. A utilização desta 

metodologia pode ter como desvantagens condicionar respostas, já que se 

criam opções de escolha limitadas, ou facilitar uma resposta ao acaso. No 

entanto, também apresenta vantagens relativamente à utilização de perguntas 

abertas, pois facilita a interpretação da resposta e depende menos da 

capacidade do inquirido em responder, permitindo responder mais 

objectivamente[77]. Essa objectividade também se relaciona com o esforço 

necessário para o preenchimento do questionário, pois embora as questões 

efectuadas obriguem o inquirido a pensar retrospectivamente sobre o que 

aconteceu, a apresentação das opções sobre as quais é necessário escolher 

facilita a resposta o que melhora a proporção de participação, particularmente 

naqueles que se sintam menos motivados[78-80]. Esta opção metodológica além 

da economia de tempo no preenchimento do questionário,  também facilita o 

posterior tratamento dos dados, pois deixa de haver necessidade de interpretar 

texto livre, quer pela vertente do conteúdo quer pela caligrafia[81]. Uma vez que 

o questionário foi auto-preenchido, pode contribuir para diminuir as respostas 

de acordo com o considerado socialmente correcto [77]. 

 

O questionário visava a recolha de informação sobre a frequência de realização 

de alguns comportamentos de higiene. É de supor que a informação relativa à 
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frequência do banho e da escovagem dos dentes seja mais precisa uma vez 

que reportar a frequência com que se realizam estes hábitos é mais fácil 

porque têm uma menor variabilidade. Já no que se refere à lavagem das mãos, 

diversos motivos dificultam a correcta quantificação da frequência de lavagem, 

dos quais se destaca a variabilidade ao longo do tempo, a variabilidade de 

acordo com as actividades desenvolvidas e os diferentes locais frequentados 

pelos participantes e cujas características condicionam estes comportamentos. 

A opção por respostas fechadas ajuda a diminuir esta dificuldade.  

 

Em relação à frequência de realização dos hábitos de higiene avaliados, é 

previsível que esteja sobrestimada, pois há tendência por parte dos inquiridos 

em referir comportamentos que são socialmente considerados como 

adequados. A Associação Americana de Microbiologia utilizando inquéritos 

telefónicos realizados nos Estados Unidos da América do Norte em 1996, 2000 

e 2003, verificou que a proporção de indivíduos que refere lavar sempre as 

mãos após a utilização de instalações sanitárias públicas foi respectivamente 

de 94%, 95% e 95%. No entanto, em estudos com observação nestes locais, 

estas proporções foram respectivamente de 68%, 67% e 79%[82]. Embora os 

indivíduos estudados não sejam os mesmos e parte da diferença encontrada 

provavelmente resulte de diferenças reais entre os grupos avaliados, a 

magnitude da diferença permite aceitar que também o método de recolha da 

informação justifique parcialmente a diferença encontrada.  

 

Para ultrapassar a diferença entre o que é referido e o que realmente se faz, ou 

mesmo tentar avaliar a magnitude desta diferença seria necessário recolher 

informação por observação directa. No nosso estudo, embora supondo que o 

questionário sobrestima a frequência de comportamentos, optamos por esta 

metodologia porque não era possível fazer observação directa nas escolas e 

também porque se pretendia avaliar não só os comportamentos realizados na 

escola mas também na residência e em outros locais de actividades correntes 

do dia-a-dia. 

 

Embora não exista uma frequência ideal para tomar banho, inúmeras 

instituições ou associações que recomendam a sua prática, associam-na a um 
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hábito saudável de higiene, a uma actividade que contribui para o 

desenvolvimento, o incremento da autonomia e movimentação dos indivíduos, 

assim como um factor promocional de socialização e como indicador de 

qualidade de vida[83-85], sendo a sua frequência muito definida por pressões 

sociais, as quais sofrem modificações ao longo do tempo. O “Institut für 

Demoskopie Allensbach” realizou dois inquéritos populacionais sobre normas 

de limpeza e higiene pessoal, na República Federal Alemã, tendo concluído em 

1964 que 56% dos adultos inquiridos considerava adequado tomar banho uma 

vez por semana. Em 1975 essa proporção passou para 32%, deixando 

adivinhar que nesse período aumentou o número de indivíduos que acha 

adequado tomar banho com maior frequência[86].  

 

Neste trabalho, relativamente ao hábito de tomar banho, verificamos que a 

maioria dos adolescentes inquiridos (54,8%) toma banho diariamente. Segundo 

os dados do “National Human Activities Pattern Survey (NHAPS)”, um estudo 

da base populacional realizado nos Estados Unidos da América do Norte, dos 

adolescentes entre os 13 e 18 anos avaliados, 86,0% tinham tomado banho no 

dia avaliado[91]. Verificamos que nos rapazes é maior a proporção dos que 

referiram tomar banho diariamente, no entanto ainda que muito escassa a 

literatura sobre esta matéria, num estudo realizado numa população rural em 

Espanha, os autores concluíram serem as raparigas que com maior frequência 

tomam banho[90]. No estudo realizado nos EUA e tendo em conta o total da 

população, isto é, incluindo também crianças e adultos, verifica-se que a 

proporção de indivíduos que referiu não ter tomado banho nesse dia é maior no 

sexo feminino (24,0% vs 20,0%). 

 

A importância de avaliar a frequência de banho no nosso estudo advém do 

facto de se associar com outros comportamentos de higiene mais do que o real 

efeito do banho na diarreia ou parasitas intestinais. A higiene corporal, 

nomeadamente no que se refere a tomar banho, arrasta consigo conceitos 

relacionados, tais como saúde, atracção, figura e auto-estima[87]. A intensidade 

da sua prática está relacionada com variados aspectos tais como a dimensão 

da sensibilidade pessoal à higiene na esfera pessoal, profissional e pública, os 

conhecimentos pessoais da relação que existe entre higiene e saúde, a 
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dimensão dos comportamentos pessoais direccionados para a prevenção e 

promoção da saúde e a pressão e controlo que foram exercidos no indivíduo 

durante o seu desenvolvimento e crescimento no que concerne a práticas de 

higiene[85]. Também os nossos resultados apontam para que os diferentes 

hábitos de higiene tendem a agregar-se, o que é concordante com resultados 

obtidos noutros estudos, nomeadamente um realizado em Nairobi em 1993, em 

escolas secundárias, em jovens entre os 14 e os 17 anos de idade, no qual os 

investigadores concluíram que tomar banho diariamente estava associado a 

maior frequência de escovagem de dentes[88]. Um outro trabalho análogo 

concluiu que existe uma associação positiva entre práticas de higiene oral, 

lavagem de mãos após a utilização de instalações sanitárias e tomar banho[89]. 

 

Os comportamentos em relação à saúde e estilos de vida são formados, 

influenciados e modificados pela estrutura, organização e funcionamento da 

sociedade, em qualquer grupo etário, particularmente em crianças em idade 

escolar[91-93]. A infância e a adolescência são períodos críticos nos quais muitas 

vezes se iniciam comportamentos que vão condicionar o aparecimento de 

doença. Nesta perspectiva, é expectável que o ambiente escolar e as 

condições sócio-económicas da família, que têm influência na adopção por 

parte dos adolescentes de comportamentos tais como os hábitos 

alimentares[94], o uso de tabaco[95], a ingestão de bebidas alcoólicas[96], tenham 

também influência nos hábitos de higiene[97]. Nos nossos resultados 

verificamos existir uma associação positiva entre escolaridade dos 

progenitores, marcador de classe sócio-económica e prática de tomar banho 

diariamente, resultado concordante com o observado no estudo NHAPS nos 

EUA[91]. 

 

Sendo as mãos uma das vias mais frequente de transmissão de 

microrganismos, é desejável que sejam lavadas sempre que houve potencial 

contaminação como por exemplo após utilizar as instalações sanitárias ou após 

tossir ou espirrar para as mãos. No que respeita à realização desta prática na 

generalidade das situações referidas, a proporção de adolescentes que refere 

fazê-lo sempre ou quase sempre, pode considerar-se elevada relativamente ao 

que se poderia esperar, embora menor do que aquilo que seria desejável, isto 
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é, sempre. Este aspecto provavelmente reflecte aquilo que os adolescentes 

reconhecem que é desejável que se faça, mas que não significa que tenham 

noção que o devem fazer por questões de saúde. Uma vez que não foram 

avaliados os conhecimentos ou as razões que levam os adolescentes a lavar 

as mãos, é impossível saber se a importância que é dada à lavagem de mãos 

provem de conhecimentos reais do impacto para a saúde da sua não 

realização ou se simplesmente advém de comportamentos sociais 

considerados correctos. Ter conhecimento da necessidade de determinada 

prática não é condição suficiente para que esta seja efectuada. É o caso da 

prática de lavagem de mãos nos profissionais de saúde, os quais têm 

conhecimento de quando o fazer, como o fazer e as implicações se o não 

fizerem e no entanto verifica-se ser baixa a proporção de indivíduos que a 

realizam[98,99]. A obtenção de informação sobre quais as razões que levam os 

indivíduos a lavar as mãos e quais os conhecimentos que têm sobre esta 

matéria, poderia ser desejável para o desenho de futuros programas de 

promoção de lavagem de mãos[100-102]. 

 

O facto de referirem menor frequência de lavagem de mãos antes da utilização 

das instalações sanitárias, provavelmente reflecte o menor impacto da pressão 

social, já que socialmente não se espera que este comportamento seja 

frequentemente posto em prática.. Assim é provável que as respostas a esta 

questão estejam mais consentâneas com o que realmente é efectuado.  

 

Vários estudos referem que os indivíduos do sexo feminino lavam mais 

frequentemente as mãos[103-105], particularmente depois de utilizar as 

instalações sanitárias[106]. No entanto nós verificamos que nas situações em 

que se encontraram diferenças entre sexos foram os rapazes quem referiu 

lavar as mãos com mais frequência. Este resultado poderá ser parcialmente 

explicado por uma maior diferença nos homens entre o que referem e o que 

realmente fazem. Num inquérito telefónico realizado em Agosto de 2005 pela 

Associação Americana de Microbiologia nos Estados Unidos da América do 

Norte, 97% das mulheres e 96% dos homens auscultados referiram lavar 

sempre as mãos após utilizarem instalações sanitárias em locais públicos. No 

entanto quando avaliado por observação directa, verificou-se que lavavam as 
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mãos 90% das mulheres e apenas 75% dos homens[106]. A razão para os 

homens lavarem menos vezes as mãos é desconhecida, o que levou o Prof. 

Michael T. Osterholm, presidente da Comissão de Saúde Pública da 

Associação Americana de Microbiologia a afirmar que provavelmente é porque 

“como usam urinóis, acham que não precisam de lavar as mãos”[107].  

 

Diversos trabalhos demonstraram existir relação entre a frequência de lavagem 

de mãos e o absentismo escolar por doença. Em 1996 Kimel referia que a 

educação sobre lavagem de mãos através de um programa de apresentações 

teve impacto positivo na redução do absentismo dos alunos nos dois meses 

subsequentes à sua realização[108]. Master D. e colaboradores mostraram que 

um programa temporário sobre lavagem de mãos, devidamente planeado e 

organizado, pode reduzir o absentismo relacionado com doenças de 

declaração obrigatória[109]. Inclusivamente alguns trabalhos preconizam que se 

os programas de higienização das mãos associarem a lavagem com água e 

sabão à utilização de soluções alcoólicas para a desinfecção das mesmas, 

quer como complemento após a lavagem, quer como substituto nas situações 

em que não é possível lavar, essa associação tem impacto positivo na redução 

do absentismo escolar devido à diminuição de doenças transmissíveis por 

contacto, redução essa que pode chegar aos 50,0%[73,110-114]. Num outro 

estudo, White C. e colaboradores, ao avaliar o impacto de uma campanha 

sobre lavagem de mãos e utilização de soluções desinfectantes para as mãos 

em lares universitários, concluíram que a redução no absentismo escolar é 

significativa e particularmente à custa da redução da ocorrência de infecções 

respiratórias, nomeadamente a gripe e a constipação[115]. Relativamente ao 

absentismo às aulas registado a proporção de alunos que refere ter faltado 

pelo menos um dia é elevada (60,2%), embora a diarreia tenha uma expressão 

pouco significativa. O peso da importância da lavagem das mãos na diminuição 

da ocorrência de doença respiratória poderia ser maior uma vez que é esta a 

principal causa de absentismo na amostra estudada, sendo o número total de 

faltas referidas pelos inquiridos como atribuíveis a “gripe e constipações“ de 

1765 dias, em 481 (26,9%) adolescentes. No entanto a associação entre a 

ocorrência deste tipo de doenças e os hábitos de higiene referidos pelos 

adolescentes não foi estatisticamente significativa. 
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Embora 4,6% dos inquiridos refira escovar os dentes às vezes ou raramente, a 

proporção de adolescentes que refere escovar os dentes pelo menos uma vez 

por dia é de 95,4% valor semelhante aos encontrados por outros trabalhos, 

cujas proporções variaram entre os 77,1% e os 98,5%[116-118]. No entanto, 

também neste hábito de higiene podemos pressupor que existe tendência para 

os inquiridos fornecerem respostas que correspondem mais ao desejado do 

que ao realmente efectuado. Esta suposição é suportada pela observação de 

uma elevada prevalência de cárie[121] quando seria expectável que fosse baixa 

considerando a frequência de lavagem dos dentes[116,117,119]. Considerando a 

recomendação da Organização Mundial de Saúde que para cálculo da 

prevalência de cárie dentária aconselha a utilização da metodologia Decayed 

Missing Filled Teeth (DMTF) a qual traduz a média de ocorrência de cáries 

dentárias[121], para o índice DTMF=1  a prevalência de cárie dentária nestes 

adolescentes foi de 63,7% e considerando DTMF=4 a prevalência foi de 33,9%, 

sendo a média de cáries de 2,7 [121]. Contudo, apesar de as respostas poderem 

sobrestimar a frequência de realização de lavagem, os dados obtidos permitem 

discriminar grupos de maior risco pois aqueles que referem menor frequência 

de escovagem de dentes apresentam maior prevalência de cárie[121].  

 

No que respeita às diferenças na frequência de lavagem dos dentes por sexo, 

diversos trabalhos são congruentes com os dados por nós obtidos, isto é, 

serem os indivíduos do sexo feminino os que referem ter maior frequência de 

escovagem de dentes[122-124].  

 

Em Portugal, considerando o índice DTMF, foi registada uma diminuição na 

ocorrência de cáries dentárias, entre os anos 1984 e 1999, de 3,7 para 1,5 em 

crianças de 12 anos, tendo sido considerado como determinantes 

fundamentais para esta melhoria o aumento da frequência de escovagem de 

dentes e o número de consultas ao dentista[125]. No projecto EPITeen, no qual 

se baseou o presente trabalho também se verifica que a proporção de 

adolescentes que escova os dentes mais do que duas vezes por dia é maior 

nos que consultam o dentista pelo menos uma vez por ano[121]. Dado que no 

grupo de adolescentes que participou no estudo EPITeen, mas não foi possível 

obter informação sobre hábitos de higiene, a proporção de adolescentes que 



Discussão 

 57

consultou o dentista é menor, pode estimar-se que se esse grupo fosse 

incluído na presente análise, os resultados globais de escovagem de dentes 

poderiam ser no sentido de uma menor frequência.  

 

Verificamos também que quanto maior o número de anos despendidos pelos 

pais em formação escolar, maior a proporção de inquiridos que refere escovar 

os dentes diariamente. Concordante com esta associação também são os 

alunos das escolas privadas que referem em maior proporção escovar os 

dentes com maior frequência. Estes resultados podem reflectir a ideia que 

quanto maior a formação académica dos pais maior importância é dada à 

higiene oral e à prevenção das doenças da boca, nomeadamente a cárie 

dentária[126-130], mas também que os adolescentes com melhor estatuto sócio-

económico têm melhores condições de acesso a cuidados de saúde oral. 

Embora em Portugal exista um Programa de Saúde Oral em Saúde Escolar, 

desde 1986 e que neste momento se encontra integrado no Programa de 

Saúde Escolar[131], tem havido a necessidade de as famílias recorrerem a 

serviços privados, por falta de resposta dos serviços públicos. Assim, uma vez 

que o recurso ao médico dentista estimula a promoção de hábitos de higiene 

oral, as famílias com menos recursos económicos são duplamente penalizadas 

ao contribuir para uma menor frequência de escovagem dos dentes nos 

adolescentes cujos progenitores têm menor escolaridade[132-135], o que 

condiciona uma pior saúde oral.  

 

Este trabalho pretende avaliar a associação entre comportamentos de higiene 

individual e ocorrência de diarreia, pelo que não se pretende avaliar episódios 

de diarreia relacionados com condições crónicas, isto é, episódios que ocorram 

consecutivamente durante duas ou mais semanas e cujas causas mais comuns 

são as doenças inflamatórias e as doenças funcionais do intestino. Uma vez 

que não foi apresentada uma definição de diarreia na questão, era possível que 

nos episódios analisados estivessem incluídas estas situações. No entanto, 

considerando o número máximo de episódios referidos e uma vez que na 

informação recolhida não há referência a doença crónica que justifique o risco 

de diarreia crónica, é de esperar que os episódios analisados reportem as 

situações agudas que pretendíamos analisar. 
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Embora possamos assumir tratar-se de episódios agudos, não podemos excluir 

que alguns dos episódios avaliados possam ter origem em outras causas que 

não as relacionadas com os hábitos de higiene, nomeadamente as 

intolerâncias alimentares e as reacções a medicamentos[136-139]. Há ainda a 

possibilidade de haver episódios de diarreia cuja eventual contaminação dos 

alimentos causadores da diarreia tenha ocorrido por incorrectos 

comportamentos de higiene, não da responsabilidade do próprio, mas sim de 

outras pessoas intervenientes na sua preparação. No relatório mensal 

publicado pelo Eurosurveillance[140], na região norte de Portugal, durante o ano 

de 2002 foram investigados 27 surtos infecciosos associados a alimentos. No 

entanto, muitas outras situações de doença infecciosa intestinal não terão sido 

declaradas, em primeiro lugar porque este tipo de infecções geralmente cura 

de modo espontâneo, não precisando de tratamento médico ou de recorrer a 

assistência hospitalar e por outro lado, mesmo quando necessitam de cuidados 

hospitalares existe sub-notificação.  

 

Dos dados obtidos verificou-se que 27,3% dos adolescentes inquiridos referiu 

ter tido pelo menos um episódio de diarreia, não havendo diferenças 

significativas entre sexos, o que vai de encontro ao reportado na literatura[141-

143].  

 

Verificamos que a ocorrência de diarreia se associava com uma menor 

frequência de banho e de lavagem das mãos depois de utilizar as instalações 

sanitárias. Relativamente à lavagem das mãos, este resultado é coerente com 

a literatura uma vez que este comportamento permite a transmissão de matéria 

fecal para a via oral. Recentemente uma meta-análise publicada na base de 

dados Cochrane concluiu que a lavagem de mãos, por si só, pode reduzir a 

frequência de episódios de diarreia em 30%, sendo o seu efeito comparável ao 

obtido pela distribuição de água potável em países economicamente menos 

desenvolvidos[144]. Considerando ainda a possível má classificação dos 

comportamentos de higiene resultante de respostas dadas de encontro ao 

socialmente desejável, é de supor que a associação encontrada esteja 

subestimada. No entanto, no que se refere à associação encontrada entre 



Discussão 

 59

tomar banho e diarreia, não se espera que o banho diminua o risco de 

ocorrência de diarreia por si só, mas como é um hábito de higiene que se 

associa a outros comportamentos relacionados, o facto de ser mais fácil e 

preciso de medir, já que tem menor variabilidade ao longo do tempo em 

comparação com a lavagem de mãos,  pode explicar a associação encontrada. 

 

Ao contrário do que seria de esperar[145], não foi encontrada associação 

significativa entre ocorrência de diarreia e escolaridade dos pais, tendo-se 

verificado ainda serem os indivíduos que frequentam escolas privadas, portanto 

os que provêm de famílias com estatuto sócio-económico mais elevado, os que 

referiram ter maior prevalência de diarreia. Este facto pode ser explicado por 

uma maior valorização dos episódios de diarreia pelos indivíduos com estatuto 

sócio-económico mais elevado, o que os faria reportar maior número de casos.  

 

O diagnóstico de parasitose intestinal só pode ser feito através de exame 

parasitológico das fezes, o que era inviável realizar neste estudo, tendo-se 

optado por usar o valor de eosinofilia para estudar a relação de eventuais 

parasitoses intestinais e os comportamentos de higiene. A eosinofilia é um 

indicador da existência de infecção intestinal por parasitas[146-148], 

independentemente do género e idade do indivíduo e do tipo de parasita 

encontrado[149]. Embora alguns autores considerem que o seu valor preditivo 

para a presença de infestação por parasitas intestinais seja limitado, 

dependendo dos dados epidemiológicos e do valor da eosinofilia[150-153], 

algumas vezes é a associação do contexto epidemiológico e da hipereosinofilia 

a base para a suspeita diagnóstica[154]. Uma das dificuldades inerentes a 

utilizar este indicador resulta do facto de o valor de eosinófilos variar, no 

mesmo indivíduo, ao longo do dia[155], não sendo relevante este aspecto para 

este estudo, uma vez que as colheitas de sangue foram todas efectuadas 

durante o período da manhã. No entanto não foram avaliadas variações ao 

longo do tempo no mesmo indivíduo uma vez que a colheita de sangue foi feita 

uma única vez. Por outro lado há ainda o risco de falsos negativos, já que a 

ausência de eosinofilia não é necessariamente ausência de infecção intestinal 

por parasitas[150]. Ainda de relevar que não é consensual qual o valor de 

eosinófilos que indica a infecção intestinal, sendo maior a probabilidade de os 
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indivíduos estarem infectados quando os valores de eosinófilos são superiores 

ou iguais a 10% da fórmula leucocitária[153,156]. 

 

Optou-se por avaliar a eosinofilia não só com ponto de corte no limite superior 

dos valores de referência do laboratório, que corresponde a 4,6% da fórmula 

leucocitária, mas também com ponto de corte a 10%. No presente trabalho a 

proporção de adolescentes com valores superiores (igual ou superior) a 4,6% 

foi de 23,0% e 4% para valores de eosinófilos superiores a 10%.  

 

Embora não sendo possível a confirmação de qual o melhor ponto de corte, o 

valor obtido considerando 4,6% foi semelhante à prevalência de parasitoses 

intestinais num estudo transversal realizado na cidade do Porto, em crianças a 

frequentar escolas do 1º Ciclo (19,5%)[157]. Um outro trabalho, tendo por base 

uma população pediátrica sintomática em Lisboa, a prevalência de Giardia 

lamblia foi de 12%, pelo que a prevalência global é provavelmente mais baixa, 

ainda que esta infecção seja frequentemente silenciosa[158]. Por outro lado, o 

ponto de corte de 10% apresenta resultados semelhantes aos encontrados 

num outro trabalho realizado no Porto, em crianças assintomáticas, inscritas na 

consulta infantil de um Centro de Saúde, no qual se avaliou a prevalência de 

infecção por Giardia lamblia (3,4%)[160], que são semelhantes aos encontrados 

em Tomar (3,0%)[159]. 

 

Ainda em função dos resultados encontrados neste trabalho, tendo em 

consideração os dois pontos de corte, foi no sexo masculino que se encontrou 

maior número de indivíduos com eosinofilia, ainda que segundo alguns autores 

quando a eosinofilia está associada a infecção intestinal por parasitas não se 

encontrem diferenças significativas entre os sexos[161,162]. Salienta-se ainda que 

a não associação encontrada entre a eosinofilia e a escolaridade dos pais, 

enquanto indicador de estatuto socio-económico, não está de acordo com 

literatura consultada, já que é entre os grupos mais desfavorecidos 

economicamente que se encontra maior proporção de indivíduos infectados[159]. 

Dos hábitos de higiene avaliados apenas a frequência de banho, no sexo 

feminino, se associou significativamente com os níveis de eosinófilos, 

aumentando a probabilidade de níveis mais elevados quando a frequência de 
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banho é menor. Mais uma vez esta associação poderá estar relacionada com a 

relação da frequência de banho com outros comportamentos de higiene.  

 

Face à perspectiva já referida anteriormente de que a elevada frequência aos 

hábitos de higiene indica que podem estar sobre avaliados e uma vez que é de 

esperar que o erro seja no sentido de classificar incorrectamente os indivíduos 

com menor frequência de lavagem, esta má classificação da exposição justifica 

que a estimativa da associação tenda para um. A não associação encontrada 

poderá ainda ser explicada pelo  facto de a parasitose ter sido tratada. No que 

respeita a medicamentos anti-parasitários estes foram referidos, 

independentemente de ser como medida preventiva ou curativa, por 39 (1,9%) 

dos inquiridos. No entanto face ao longo período sobre o qual 

retrospectivamente os inquiridos foram questionados (12 meses antes da 

entrevista), aliado ao facto de os medicamentos anti-parasitários, quando 

utilizados de forma profiláctica, terem um período de toma muito curto, que 

muita vezes não excede a toma única, há uma grande probabilidade de os 

inquiridos se terem esquecido de os referir, quando questionados numa 

pergunta aberta sobre quais os medicamentos que tomaram nos últimos 12 

meses. De referir ainda que na literatura consultada os valores encontrados 

para a toma de medicamentos antiparasitários variaram entre os 55% e os 

93,8%, embora em populações mais jovens [157,163]. 

 

Um outro aspecto fortemente associado com a contaminação intestinal por 

parasitas, relaciona-se com o contacto  com animais de companhia ou de 

estimação. Lavar as mãos após a exposição a animais de estimação ou a 

secreções deles provenientes, independentemente do seu estado aparente de 

saúde, é considerado como uma das medidas mais eficazes e importantes para 

prevenir doenças infecciosas associadas a animais[164,165], estando também 

estudada a relação que existe entre animais de companhia e risco de infecção 

por parasitas intestinais, não só em meio rural como também em meio 

urbano[166-169]. Embora não tenha sido recolhida informação sobre a posse ou 

partilha de animais de companhia, a sua presença nos lares de populações 

ocidentais é muito frequente[170-172], pelo que é de esperar destes adolescentes 

um elevado contacto com estes animais, quer no próprio domicílio, quer na 
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habitação de familiares ou amigos. Assim, foi questionada a frequência de 

lavagem de mãos após tocar em animais, tendo-se verificado que mais de 

metade dos adolescentes refere fazê-lo sempre e não se encontrou associação 

com significado estatístico com a ocorrência de eosinofilia nem com diarreia.  

 

Para a prevenção de diarreia e da transmissão de parasitas, não interessa 

apenas a lavagem de mãos mas também a forma como se realiza. Sabendo-se 

que a utilização de uma técnica correcta de lavagem de mãos[173], que efectue 

fricção em toda a superfície das mãos, quer durante a aplicação do sabão quer 

durante o enxaguamento e por um período de tempo conveniente, é 

fundamental para a eliminação ou redução significativa do número de 

microrganismos transitórios[174,175]. A avaliação deste parâmetro poderia 

fornecer indicações quanto à eficácia da lavagem de mãos referida pelos 

inquiridos[176], podendo inclusivamente ser complementada com técnicas que 

permitissem a quantificação e identificação dos microrganismos existentes nas 

mãos antes e após a lavagem[177-178]. No entanto, neste trabalho não foi 

recolhida informação sobre a técnica realizada neste procedimento, já que 

realizar registos observacionais das práticas de lavagem em todas a situações 

questionadas, implicaria o acompanhamento dos inquiridos muito para além do 

ambiente escolar e não é de esperar que a acuidade da resposta permitisse 

uma avaliação válida por questionário. A recolha de amostras nas mãos 

também não foi equacionada pelo custo envolvido e a falta de meios para a 

realizar. 

 

Mesmo não considerando a realização de uma técnica correcta de lavagem, as 

infra-estruturas existentes nas escolas vão condicionar a possibilidade de lavar 

as mãos. Nas diversas escolas avaliadas, verifica-se serem insuficientes e 

inadequadas. Nas zonas de bar é notória a sua falta, quer nas escolas públicas 

quer nas escolas privadas, mas também a zona de refeitório apresenta clara 

insuficiência de infra-estruturas. Nas instalações sanitárias observadas, embora 

existam lavatórios o mesmo não se pode dizer do sabão e do material para a 

secagem das mãos. Aliás, é usado sabão sólido para a lavagem de mãos, que 

pode funcionar como reservatório de microrganismos e ao ser partilhado 

aumenta o risco de transmissão destes, ao contrário do que acontece quando 
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utilizado o sabão líquido[179-182]. Entretanto é necessário ter em atenção que a 

partir dos resultados obtidos seja arriscada a inferência para as restantes 

instituições escolares, já que o número de escolas observadas foi reduzido. No 

entanto estes dados vêm reforçar que os resultados encontrados relativamente 

à frequência de lavagem de mãos referida pelos adolescentes possa estar 

sobrestimada, pois mesmo aqueles que realmente o fazem, face à 

disponibilidade de equipamentos observada quer no que respeita a sabão quer 

a material para a secagem, certamente não o farão de forma adequada. Este 

aspecto condiciona também as associações encontradas e contribui para que a 

associação entre hábitos de higiene e diarreia e eosinofilia tenda para a 

inexistência de associação. 

 

A questão da deficiência das infra-estruturas para a lavagem de mãos nem é 

de hoje nem é exclusiva das escolas portuguesas, pois em 1990 era publicado 

um artigo[183] que resultava da avaliação feita a escolas do ensino básico e 

secundário em Londres, no qual os autores alertavam precisamente para esta 

questão e para o risco que isso pode representar para a saúde, em termos de 

doenças infecciosas e mesmo noutros aspectos, tais como os relacionados 

com a percepção negativa que os alunos podem ter das instalações sanitárias 

e a sua subsequente não utilização[184,185], sendo inclusivamente sugerido que 

deveriam existir padrões adequados e critérios rigorosos para a construção e 

manutenção das instalações sanitárias nas escolas[186]. Num artigo publicado 

em 1992, ao ser feita investigação a um surto infeccioso de Hepatite A numa 

escola do Reino Unido, os investigadores encontraram uma associação 

significativa entre a ocorrência de doença e a falta de papel higiénico, sabão e 

material para a secagem das mãos nas instalações sanitárias[187]. 

 

Embora no global não se tenha demonstrado a associação entre hábitos de 

higiene e a ocorrência de diarreia ou eosinofilia e tendo em conta as limitações 

do trabalho anteriormente discutidas, não significa que não devem ser 

consideradas medidas para melhorar os hábitos de higiene dos adolescentes. 

Assim, um outro aspecto sobre o qual também não foi colhida informação e que 

poderia ter interesse para o desenho de eventuais programas direccionados 

para a implementação, melhoria ou sustentação das práticas de higiene, 
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particularmente no que respeita à lavagem de mãos, relaciona-se com a 

entidade ou figura com maior influência quer no fornecimento de informação 

sobre esta matéria, quer na eventual capacidade de modificar 

comportamentos[188]. A educação para a saúde, nos aspectos particularmente 

relacionados para a higiene e as medidas sanitárias, devem ser incluídos nos 

currículos escolares nacionais, devendo também ser desenvolvidas estratégias 

para uma eficaz implementação de medidas sanitárias nas escolas. Em 

Portugal, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de Outubro, 

com alterações introduzidas pela Lei nº 115/97, e 19 de Setembro) refere no 

seu artigo 5º, alínea g) que são objectivos da educação pré-escolar “incutir 

hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e colectiva”. No Currículo 

Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, é aconselhado que 

sejam desenvolvidas intencionalmente pelo professor, na sala de aula e fora 

ela, actividades dirigidas à apropriação de hábitos de vida saudáveis e à 

responsabilização face à sua própria segurança e à dos outros. A educação 

para a saúde, ainda como factor de encorajamento para a criação e 

desenvolvimento de comportamentos saudáveis[189], pode e deve ser levada a 

cabo por diversos actores, sendo alguns dos possíveis interlocutores a família, 

na qual obviamente está incluído o encarregado de educação. Alguns estudos 

de investigação em saúde pública têm chamado a atenção para o crescente 

interesse em mobilizar a influência parental, particularmente quando é utilizado 

o estilo “parental autoritativo”[190], para prevenir comportamentos de risco para 

a saúde. Outros interlocutores são necessariamente os colegas e amigos dos 

adolescentes. Apesar de em relação aos hábitos de higiene nada tenha sido 

encontrado na literatura que demonstre a sua influência, vários estudos 

demonstram o papel dos pares no início do consumo do tabaco e do 

álcool[191,192]. Assim, assumindo que pode existir paralelismo entre a influência 

dos amigos e colegas e as práticas de higiene, qualquer programa ou 

estratégia que tenha por objectivo promover práticas de higiene tem 

necessariamente que levar em consideração o papel dos diversos actores. 

Finalmente, a escola, não só na figura do professor mas de toda a escola, tem 

repercussão na educação e formação dos jovens, pois as intervenções devem 

ser feitas não só a nível do conhecimento, mas também na própria estrutura 

organizativa e infra-estruturas físicas[193-196], que juntamente com os agentes de 
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saúde, particularmente os agentes de cuidados primários e saúde pública, 

devem criar uma parceria eficaz entre o sector da educação e o da saúde, que 

permita uma aproximação multidisciplinar na abordagem e criação de uma 

“cultura para a saúde”[197,198].  
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