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1 - CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A segunda parte desta pesquisa constitui a contribuição pessoal que se inicia com 

as considerações metodológicas. Neste capítulo, procuramos definir as estratégias para 

estudarmos o problema das perturbações do sono no rendimento escolar e na saúde 

mental numa população estudantil do ensino secundário do concelho de Viseu. 

Assim, tendo por base o quadro teórico elaborado definimos os procedimentos 

metodológicos que nos ajudarão a dar resposta às questões que inicialmente formulá-

mos. Iremos deste modo, descrever e explicar o tipo de investigação, as variáveis em 

estudo, a amostragem realizada, os instrumentos de colheita de dados utilizados e os 

procedimentos estatístico que se irão realizar.  

 

1.1 – OBJECTIVOS E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

 

Fisiologicamente os adolescentes têm maiores necessidades de sono, mas as 

novas exigências, essencialmente sociais, determinam uma diminuição do tempo consa-

grado para dormir. Diversos estudos têm demonstrado a alta prevalência dos transtornos 

de sono nesta população, especialmente os que afectam o ritmo sono-vigília. Como cau-

sa desses transtornos incluem-se factores psicológicos como o stress e alterações afecti-

vas, hormonais e hábitos de sono inadequados. 

Efectivamente, durante a adolescência verifica-se uma diminuição do sono noc-

turno resultante da influência de factores externos como o horário escolar e as saídas 

nocturnas aos fins-de-semana, cada vez mais frequentes e em horas mais tardias, o que 

com a continuidade irá provocar uma alteração no ritmo circadiano com tendência para o 

atraso da fase de início do sono e da hora de despertar. Esta situação pode gerar uma 

diminuição do tempo de sono nocturno e um aumento de sonolência diurna.  

Até aos 11 anos a duração do sono é igual tanto nos dias lectivos como ao fim de 

semana, mas a partir desta idade com o horário matinal de entrada para a escola começa 

a haver uma menor duração de sono que é facialmente recuperado nos fins de semana. 

Quando porém o adolescente começa a sair e a manter-se acordado ao longo da noite, 

esta capacidade de recuperação desaparece. Aliás, na nossa vivência diária já constata-

mos em inúmeras ocasiões o que acabamos de explanar, a dificuldade que os nossos 

filhos, crianças ou adolescentes sentem para acordar cedo. 
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Estima-se que cerca de 60% dos adolescentes com idades entre os 14 e 15 anos 

se sintam cansados, por falta de sono ou com dificuldades em adormecer. Baptista 

(2001) reforça esta ideia ao afirmar que “(…) os portugueses dormem actualmente menos 

uma hora e meia do que no início do século 20 e cerca de 30% da população portuguesa 

sofre de doenças de sono”. Esta autora sublinha ainda que “(…) este é um problema que 

afecta sobretudo as crianças e os jovens, que se deitam cada vez mais tarde e necessi-

tam de se levantar mais cedo (….) o que pode provocar uma diminuição da capacidade 

abstracta e problemas de memória”. 

Conclui-se portanto que o sono é imprescindível para a manutenção de uma vida 

saudável. A sua falta e ou hábitos inadequados de sono repercutem-se nas actividades 

dos adolescentes dentro e fora da escola, e podem acarretar, entre outras, diminuições 

nas suas capacidades cognitivas, diminuição da motivação e concentração, déficit de 

memória, sonolência diurna, alterações de humor e diminuição da imunidade, com as 

consequências que isso implica para o rendimento escolar e para a saúde mental. 

Alguns estudos evidenciaram associações entre baixo rendimento escolar e as 

seguintes características: horários de dormir mais tardios, horários de sono mais irregula-

res, menor duração do sono, maior incidência de queixas de sono e maiores níveis de 

sonolência durante o dia (Andrade & Menna-Barreto, 2002; Gianotti & Cortesi, 2002). 

Outros estudos vêm demonstrar que os processos de memorização e de raciocí-

nio lógico podem estar comprometidos se houver privação de sono ou mesmo um sono 

de má qualidade, pois informações aprendidas são mais eficientemente memorizadas, 

após um período adequado de sono e, é possivelmente durante o estágio de sono deno-

minado REM que são consolidadas a longo prazo, algumas informações memorizadas a 

curto prazo. 

Comprova-se pois que a transição do jovem do período de pré-adolescência para 

a adolescência é frequentemente acompanhada de mudanças de horários de aulas por 

vezes irregulares, de alterações dos seus estilos de vida e de novas exigências académi-

cas, factores estes que predispõem o adolescente a desenvolver determinados padrões 

de sono-vigília, tais como, horários mais tardios de deitar e levantar, irregularidades do 

sono e vigília, higiene do sono ou privação voluntária do sono. Como consequência estes 

padrões de sono são acompanhados com uma diminuição da motivação, da concentra-

ção, da atenção e do humor e aumento da fadiga da sonolência diurna, e da sintomatolo-

gia física e psicológica que interferem no desempenho escolar e na saúde mental do ado-

lescente 
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Enquanto a duração do sono nocturno diminui ao longo da adolescência, a sono-

lência diurna apresenta uma maior incidência, pois o decréscimo da duração de sono 

durante a adolescência não corresponde a uma diminuição da necessidade de sono, mas 

reflecte um débito de sono (Andrade & Menna-Barreto, 2002). Assim, embora parte das 

alterações nos padrões do sono seja decorrente do amadurecimento do organismo, os 

adolescentes exibem, por imposição social ou falta de conhecimento, comportamentos de 

risco que amplificam os agravos à saúde física e mental (Carskadon, 1991; Briones et al. 

1996; Tynjälä et al. 1997). 

Em Portugal, estima-se que a prevalência de perturbações psiquiátricas na popu-

lação geral ronde os 30%, sendo destas consideradas 12% graves (Ministério da Saúde, 

2004). 

A saúde mental é uma prioridade referenciada no Plano Nacional de Saúde 2004-

2010, focando a sua atenção em três sub-pontos da Saúde Mental: a Depressão, o 

Alcoolismo e o Stresse Pós-Traumático. Estes programas têm como principal objectivo 

melhorar o acesso e os cuidados prestados nestes casos específicos (Santos, 2006). 

Tendo em conta, os aspectos atrás referenciados, achamos também pertinente 

relacionar o funcionamento mental com o rendimento escolar bem como, com os hábitos 

do sono. Montagner (1998) cit in Cardoso et al. (2005), refere mesmo que as perturba-

ções duradouras, que são decorrentes da insuficiente duração do sono, têm uma forte 

probabilidade de influenciar os aspectos essenciais da vida pessoal dos alunos, as suas 

construções intelectuais e os seus resultados escolares. 

Neste sentido, delineamos um conjunto de objectivos que procuram responder a 

algumas das inquietações que esta problemática nos suscita, ou seja:  

• Caracterizar alguns parâmetros fundamentais dos hábitos de sono dos ado-

lescentes, nomeadamente hábitos de deitar, frequência de acordares noctur-

nos, de sono, concentração durante o período de aulas, sonolência diurna e 

cronotipo.  

• Analisar a relação entre estilos de vida, cronotipo, funcionamento mental e qualidade 

de sono com o rendimento escolar nas suas várias dimensões  

• Verificar se os estilos de vida, cronotipo e funcionamento mental têm efeito significati-

vo na predição da qualidade do sono. 

• Analisar em que medida a qualidade do sono é uma variável mediadora na relação 

entre as variáveis independentes estilos de vida, cronotipo e funcionamento mental 

com a variável dependente rendimento escolar. 

Face aos objectivos descritos, equacionaram-se as seguintes hipóteses:  
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Hipótese 1 – Prevê-se uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis inde-

pendentes estilos de vida, cronotipo, funcionamento mental e qualidade de sono e a 

variável dependente “rendimento escolar” nas suas várias dimensões 

 

Hipótese 2 – As variáveis estilos de vida, cronotipo e funcionamento mental têm efeito 

significativo na predição da qualidade de sono 

 

Hipótese 3 – A variável qualidade de sono é uma variável mediadora na relação entre as 

variáveis independentes a variável dependente 

 

 Como já referenciámos os estudos sobre esta temática em Portugal são muito 

escassos e daqueles que se conhecem, possivelmente, estão longe de revelarem a ver-

dadeira dimensão do problema. Não é nossa pretensão dar resposta e encontrar solu-

ções para um problema tão complexo, mas será mais um contributo a juntar a todos ou 

outros que pretenderam dar a conhecer e a compreender melhor as múltiplas implicações 

que factores externos, como por exemplo os estilos de vida, horários escolares e factores 

internos como qualidade do sono e fadiga crónica entre outros podem influenciar o ren-

dimento escolar. 

 

1.2 - TIPO DE ESTUDO 

 

O tipo de estudo delineado para esta pesquisa, e analogamente ao que ocorre na 

maioria de pesquisas com amostras comunitárias, tem as características dos estudos 

quantitativos, em corte transversal, descritivo e correlacionais, explicativos, e retrospecti-

vos, com o qual se procura estudar o modo como variáveis pessoais e situacionais se 

repercutem no rendimento escolar e na qualidade de sono do adolescente. 

O seu desenho insere-se no âmbito das investigações empíricas pela sua compo-

nente observacional, ao permitir compreender o fenómeno a estudar (Hill e Hill, 2001). 

Pretende-se, deste modo, descrever as características de uma determinada população 

(adolescentes) ou fenómeno (qualidade de sono e rendimento escolar) e estabelecer 

relação entre as variáveis. Utilizámos a metodologia quantitativa por se fundamentar no 

método hipotético dedutivo e pelo qual os dados colhidos fornecem realidades objectivas 

no que respeita às variáveis em estudo, susceptíveis de serem conhecidas (Sampieri et 

al., 2003). 
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Uma das vantagens dos estudos retrospectivos, é a aplicação dos questionários 

auto-administrados, método a que recorremos para a colheita de informação. Alguns 

autores (Hill e Hill 2001; Lobiondo-Hood & Haber 2001; Sampieri 2003) referem que a 

utilização deste método tem vantagens sobre as entrevistas face a face, ou entrevistas 

pelo telefone. No questionário auto-administrado, não existem intermédios, o indivíduo 

faz apelo à sua memória e com alguma facilidade responde às várias questões, pois não 

se sente pressionado e inibido pelo entrevistador.  

De uma forma sintética pode afirmar-se que o tipo de pesquisa equacionada para 

esta investigação engloba as seguintes características: 

� Segue métodos do estudo de análise quantitativa – pois pretende-se garantir a 
precisão dos resultados, evitar distorções de análise e de interpretação; 

� Insere-se no tipo de investigação não experimental - pois não procura manipu-
lar as variáveis em estudo, embora seja nossa intenção obter  evidências para 
explicar por que ocorre um determinado fenómeno, ou seja proporcionar um certo 
sentido de causalidade ( Sampieri, 2003). 

� Trata-se de estudo transversal, pois “caracteriza-se pelo facto de a causa e o 
efeito estarem a ocorrer simultaneamente, embora a causa possa existir só no 
momento actual, ou existir desde algum tempo no passado, ou, por fim ser uma 
característica do indivíduo” (Campana et al., 2001, p.129)~ 

� Possui as características de um estudo descritivo e correlacional - pois se por 
um lado recolhe informação de maneira independente ou conjunta sobre conceitos 
ou variáveis que se analisem especificando as suas propriedades e características 
oferecendo ainda a possibilidade de fazer predições, por outro, tem como propósi-
to avaliar a relação que existe entre dois ou mais conceitos categorias ou variá-
veis (Sampieri et al., 2003), ou como refere Fortin (1999, p.371) “assenta no estu-
do das relações entre pelo menos duas variáveis, sem que o investigador interve-
nha activamente para influenciar estas variáveis”. 

� É um estudo explicativo – já que o seu propósito é o de responder às causas 
dos eventos, sucessos e fenómenos físicos e sociais, ou seja, o seu interesse 
centra-se em explicar porque ocorre uma boa ou má qualidade de sono, como 
este influencia o rendimento escolar e como estas variáveis se relacionam com os 
estilos de vida e a percepção do funcionamento mental.  

� É um estudo com características epidemiológicas – uma vez que adopta, 
como unidade de estudo, o conjunto de indivíduos e procura analisar como os 
fenómenos que são motivo da sua preocupação se distribuem nesse conjunto. 

Nesta perspectiva e tendo em conta a revisão teórica, objectivos e as hipóteses, 

elaboramos uma representação esquemática, que procura dar a conhecer o tipo de rela-

ção que se pretende estabelecer entre as variáveis. 

A figura 7 pretende aclarar as inter-relações das variáveis independentes e 

dependentes explicativas do sono e do rendimento escolar dos adolescentes que partici-

param no estudo. Devido à complexidade do tema, nesta pesquisa, só será analisada a 

qualidade o sono e do rendimento escolar e as relações que estas variáveis estabelecem 
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com os estilos de vida, com a matutinidade/vespertinidade e com o funcionamento men-

tal. 

 

Figura 7 – Representação esquemática da relação prevista entre as variáveis estudadas 
na investigação empírica (desenho de investigação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da importância do estudo anterior no qual se centra toda a investigação do 

tema que nos propusemos trabalhar, pelo interesse pessoal que temos por esta proble-

mática fomos levados a introduzir, no protocolo algumas escalas e questionários que, 

podem complementar o estudo que nos propusemos realizar.  

Assim é ainda nossa intenção verificar o tipo de associação existente entre os 

estilos de vida, fadiga crónica, matutinidade/ vespertinidade sonolência diurna excessiva 

e funcionamento mental, pelo que se elaborou o seguinte esquema: 

Caracterização académica 
 

- Estabelecimento de ensino 
- Ano de escolaridade 
- Distância à escola 
- Tempo demora para escola 
- Modo de deslocação escola 
- Insucesso escolar 
- Desempenho escolar 
- Rendimento escolar 
- Assiduidade às aulas 
- Concentração durante aulas 
- Aproveitamento escolar  

V. Sócio-Demográficas 
 

- Idade 
- Local de residência 
- Género 
- Coabitação 
- Estado civil dos pais 
- Habilit literárias pais 
- Rendimento mensal 

- Estado nutricional 

Qualidade de sono 

Matutinidade vespertinidade Funcionamento mental 

Rendimento escolar  

• Ambiente de estudo 
• Planificação de estudo 
• Método de estudo 
• Habilidades de leitura 
• Motivação para estudo 

 

Estilos de vida 

- Prática actividade física 
- Pratica activ. desportiva 
- Consumo tabaco 
- Consumo álcool 
- Consumo droga 
- Alimentação saudável 
- Alimentação não saudável 
- Actividade lazer 
- Local reunião amigos 

Estilos de vida 

Hábitos de Sono 
 

- Hábitos ao deitar 
- Frequência de acordares 
nocturnos 
- Sonolência ao deitar 
- Sensação ao acordar 
- Modo de despertar 
- Sensação de sono durante o 
dia 
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Figura 8 – Representação esquemática da associação entre as variáveis estudadas na 
investigação empírica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 - INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

Definido o tipo de estudo, bem como os objectivos a atingir, foi necessário proce-

dermos à elaboração do instrumento de recolha de dados, que melhor se coadunasse 

com o tipo de amostra que pretendíamos estudar. Refere Sampieri et al. (2002), que o 

método de recolha de dados a utilizar é determinado pela natureza do problema de inves-

tigação, pelas variáveis em estudo e pelas estratégias de análise estatística a realizar. 

Foi com base nestes pressupostos que decidimos efectuar a recolha de informação, ten-

do como suporte um protocolo de questionários elaborado e seleccionado com base 

na pesquisa bibliográfica sobre a temática, que permite avaliar entre outros aspectos o 

rendimento escolar e a qualidade do sono dos estudantes. 

A ordem pela qual os questionários e escalas se apresentam obedece à seguinte 

disposição: os meus dados pessoais, a minha escola, os meus estilos de vida, os meus 

hábitos de sono, o meu rendimento escolar, qualidade do sono, sonolência diurna, crono-

tipo percepção da fadiga crónica e funcionamento mental. 

 

1.3.1 – Protocolo de Questionários 

O questionário permitiu colher informações relevantes para a caracterização da 

amostra no que concerne a dados pessoais, à escola, aos estilos de vida e aos hábitos 

de sono. 

Assim, a primeira parte é dedicada à caracterização sócio-demográfica da nossa 

amostra, seguindo-se uma segunda onde se colhem dados de natureza académica 

englobando questões referentes ao desempenho e rendimento académico. Numa terceira 

Funcionamento mental  Matutinidade vespertinidade 

Sonolência diurna 

Fadiga crónica 

Estilos de vida 
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parte são estudadas um conjunto de variáveis relacionadas com os estilos de vida, e na 

quarta e última parte exploramos dados conducentes ao conhecimento de hábitos de 

sono dos estudantes. 

 

Parte I – Os meus dados pessoais 

Esta secção é composta por nove questões que permitem colher informação 

acerca da idade, género, local de residência, coabitação, estado civil dos pais bem 

como das suas habilitações literárias e rendimento mensal e ainda peso e altura dos 

adolescentes, medidas fundamentais para obtenção do índice de massa corporal.  

 

Parte II – A minha escola 

A segunda parte é constituída por variáveis antecedentes que permitem a caracte-

rização académica. É composta por onze questões, e tem como finalidade recolher 

informação acerca do estabelecimento de ensino que os estudantes frequentam, do 

ano de escolaridade em que se encontram, do aproveitamento escolar em anos esco-

lares anteriores traduzido pelo número de reprovações, da distância e do tempo de 

demora da casa à escola, do meio de deslocação para a escola, da percepção do 

seu desempenho escolar e da percepção dos colegas sobre a mesma questão, da 

assiduidade às aulas, da concentração nas aulas e do aproveitamento escolar tra-

duzido na média aritmética de passagem de ano.  

 

Parte III – Os meus estilos de vida 

Esta parte do questionário engloba trinta questões adaptadas do questionário 

europeu (The health behavior in school age children) e com as quais se pretendem reco-

lher informação acerca da ajuda em actividades domésticas e em caso afirmativo a 

frequência com que o fazem, sobre hábitos desportivos no que respeita à frequência a 

intensidade e duração de cada sessão para quem faz desporto, a frequência das activi-

dades físicas fora do horário escolar e em caso afirmativo a intensidade e duração, a 

frequência semanal de exercício físico e a duração do mesmo. Ainda para quem prati-

ca desporto procurou-se saber se é atleta de clube desportivo, se geralmente entra em 

competição desportiva, com quem pratica exercício físico e o tipo de desporto ou 

actividade física.  

Esta secção de questionário compreende ainda colheita de informação sobre 

hábitos tabagicos, hábitos alcoólicos, de consumo de droga e bebidas estimulan-

tes, hábitos alimentares, actividades de entretenimento e lazer, e de alguns dos sin-

tomas físicos e psicológicos dos jovens da amostra. 
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Sobre os hábitos tabágicos, o adolescente é questionado se fuma ou não e para 

quem responde afirmativamente a frequência, número de cigarros por dia e semana, e 

ainda se convive com pessoas que possuem esses hábitos.  

Para os hábitos alcoólicos, questiona-se a sua frequência, e para os que inge-

rem bebidas alcoólicas, o tipo de bebida, a frequência na toma de bebida, a quantidade 

habitualmente ingerida por tipo de bebida, a frequência de estados de embriaguez e a 

idade com que começou a beber. 

 No consumo de droga procura-se informação sobre se já consumiu ou não e aos 

que respondem à primeira opção, o tipo de droga e a frequência com que as experimen-

tou, bem como o consumo das mesmas nos últimos trinta dias. 

 Para as bebidas estimulantes questiona-se se ingerem chá, café ou coca-cola e 

em caso afirmativo a quantidade média ingerida. 

 Nos hábitos alimentares a colheita de informação assenta na frequência com 

que come um pequeno-almoço com cereais, tostas ou bolos, o almoço, lanche e jantar 

terminando por assinalar a frequência com que bebe ou come vários produtos nomeada-

mente chá, frutas e verduras, leite e derivados, carne e peixe entre outros. 

 Nas actividades de entretenimento e lazer procura-se saber as horas diárias 

ocupadas a ver tv, vídeos, jogos, cinema e teatro, as tardes que passa por semana fora 

de casa com os amigos, a opinião sobre se sente sozinho e ainda o local de reunião com 

os amigos. 

 Finalmente os sintomas físicos e psicológicos compreende colheita de informa-

ção sobre a frequência com que sente dor de cabeça, de estômago, de costas, de den-

tes, estado de irritação, nervosismo, depressão, dificuldade em adormecer e sentir 

enjoos. 

 

Parte IV – Os meus hábitos de sono 

São nove as perguntas que fazem parte desta secção e pretendem avaliar as 

actividades que os jovens fazem antes de ir para a cama, a frequência com que se sente 

cansaço quando se deita, a frequência com que acorda durante a noite, modo como é 

despertado, estado físico e psicológico ao acordar, frequência de sonolência durante o 

dia e durante as aulas, e o tempo médio gasto em estudar por semana.  
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1.3.2 – Questionário de rendimento escolar 

Esta escala desenvolvida por Fermín (2005), integra 40 itens divididos em oito 

sub-escalas. Todos os itens são elaborados em escala ordinal tipo Likert de um (1) a cin-

co (5), que atende ao seguinte critério: (5) sempre; (4) quase sempre; (3) às vezes; (2) 

quase nunca; (1) nunca. 

Descrevem-se a seguir as sub-escalas utilizadas para avaliar o rendimento esco-

lar, a definição operacional das mesmas e os números dos itens que as identificam: 

• Ambiente de estudo: refere-se às condições do meio no qual o estudante realiza 

o estudo, tais como: luminosidade, ventilação, disponibilidade de materiais, entre 

outras coisas, isto é, se estuda comodamente. O índice relativo a este factor 

obtém-se através do somatório dos primeiros oito itens da escala; 

• Planificação do estudo: ajuda a determinar se o estudante organiza e divide o 

seu tempo para cumprir com todas as suas actividades extra–escolares satisfato-

riamente para além de estudar. O índice relativo a este factor obtém-se através do 

somatório dos itens 9 a 16 da escala; 

• Métodos de estudo: analisa os meios e procedimentos que o estudante utiliza 

para adquirir conhecimentos, como sejam esquemas, resumos ou simplesmente a 

memorização textual. O índice relativo a este factor obtém-se através do somató-

rio dos itens 17 a 24 da escala; 

• Habilidades de leitura: mede a capacidade do estudante para compreender um 

texto sem necessidade de o ler várias vezes. O índice relativo a este factor obtém-

se através do somatório dos itens 25 a 32 da escala; 

• Motivação para o estudo: analisa a postura ou atitudes do aluno frente ao estu-

do. O índice relativo a este factor obtém-se através do somatório dos itens 33 a 40 

da escala. 

Cada factor apresenta uma cotação que oscila entre 8 a 40. Do somatório de 

todos os itens resulta o índice do rendimento escolar que apresenta um valor mínimo de 

40 e máximo 200. Quanto mais elevados os índices em cada factor e na escala global, 

melhor o rendimento escolar. 

 Considerando que o autor da escala não apresenta grupos de corte, estes foram 

tidos em consideração para o rendimento escolar global tendo por base a fórmula preco-

nizada por Pestana & Gageiro (2005). 

(Média ± 0.25 dp). 
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 Do resultado da aplicação da fórmula apresentada é adoptada a seguinte classifi-

cação: 

 

 

 

Resultados psicométricos do questionário de rendimento escolar 

 Concedida pelo autor da escala a devida autorização para a tradução e adaptação 

para a língua portuguesa da versão espanhola do questionário rendimento escolar, pro-

cedemos à sua análise psicométrica. 

 O primeiro passo consistiu em realizar a tradução do instrumento: A versão origi-

nal do questionário foi sujeita ao processo de tradução para português. Esta tradução foi 

seguidamente revista com o objectivo de serem detectadas eventuais discrepâncias entre 

a versão original e a traduzida, o que levou a serem efectuadas algumas modificações 

julgadas necessárias com especial destaque para a estrutura gramatical dos vários itens. 

Efectuou-se depois a retroversão para a língua espanhola, que não sofreu qualquer modi-

ficação importante.  

 Uma vez obtida a versão em português da escala “rendimento escolar” iniciou-se 

a avaliação de algumas das suas propriedades psicométricas nomeadamente os estu-

dos de fiabilidade e estudos de validade. Os estudos de fiabilidade dizem algo sobre o 

grau de confiança ou de exactidão que podemos ter na informação obtida. Avaliam a 

estabilidade temporal e a consistência interna ou homogeneidade dos itens. 

 A estabilidade temporal, também conhecida por fiabilidade teste-reteste, não foi 

efectuada neste nosso estudo na medida em que constituindo este inventário um instru-

mento para medir um estado que poderá ser modificado, o teste-reteste não é relevante 

como medida de fiabilidade. 

 A consistência interna refere-se ao grau de uniformidade e de coerência entre as 

respostas dos inquiridos a cada um dos itens que compõem a prova, isto é, avalia o grau 

em que a variância geral dos resultados se associa ao somatório da variância item a item. 

Deste modo, o estudo da homogeneidade dos itens (consistência interna) foi conduzida 

realizando os seguintes passos: 

• Determinação do coeficiente de correlação de Pearson das diversas questões com a nota 

global. Indica-nos “se cada parte se subordina ao todo”, ou seja, se cada item se define 

como um todo “operante” do “constructo geral” que pretende medir (Vaz Serra, 1994). 

Baixo = ≤ M – 0.25dp 

Moderado = ≥ M – 0.25dp ≥ M ≤ M + 0.25dp 

Alto = ≥ M + 0.25dp 
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• Determinação do coeficiente alfa de Cronbach. - Mede a correlação entre cada escala 

com as restantes que, supostamente, pertencem a um mesmo universo e o valor obtido 

corresponde ao limite inferior de consistência interna. Este indicador, permite avaliar a 

forma como os diversos itens se complementam na avaliação dos diferentes aspectos de 

um factor pertencentes a uma mesma sub-escala. Os parâmetros variam entre zero (0) e 

um (1). A partir de 0.8 a consistência interna é considerada de muito boa.  

• Determinação do coeficiente de bipartição ou método das metades (split-half). Este 

coeficiente divide os itens de uma escala em dois grupos e examina a correlação dentro 

de cada grupo e entre os dois grupos isto é procura comprovar se uma das metades dos 

itens da escala é tão consistente a medir o constructo como a outra metade. De algum 

modo este indicador tenta substituir o teste-reteste que não permite controlar os aconte-

cimentos que ocorrem entre dois momentos de aplicação do instrumento a um mesmo 

grupo de pessoas, tornando difícil a comparação dos resultados. 

Os estudos de validade dão apreço a três aspectos fundamentais: validade de 

conteúdo, validade de critério, e validade de constructo. Dentro destes aspectos a valida-

de de constructo, subordina todas as outras e procura encontrar resposta para a seguinte 

questão: “em que medida, este instrumento mede realmente o que procura medir?” Neste 

contexto, “a validade do constructo nunca é provada, é simplesmente aceite, dado que as 

provas a favor se evidenciam como superiores às provas contrárias”. 

 Para a determinação dos estudos de validade utiliza-se a análise factorial dos 

itens e dos resultados, que é o método que tem revelado maior uso e reconhecimento 

entre os diversos autores. A análise factorial é, segundo Reis & Moreira (1993), “um con-

junto de técnicas cujo objectivo é reduzir um número elevado de variáveis a um conjunto 

menos numeroso de factores que procurem tanto quanto possível reter a natureza das 

variáveis iniciais”. Para Polit & Hungler (1994), trata-se de um procedimento multivariado 

que, embora incluindo um elevado grau de subjectividade, não deixa de constituir uma 

ferramenta muito poderosa e com enorme aplicabilidade.  

Decidimos para este estudo não efectuar a análise factorial mantendo por esse 

facto a estrutura factorial obtida por Fermín (2005). Refere o autor que “o instrumento 

validou-se do ponto de vista do seu conteúdo, como a relação entre as variáveis e os 

itens, ou seja o grau em que os resultados da aplicação do instrumento reflectem o que 

na realidade se deseja medir”, acrescentando que este trabalho “…se efectuou através 

do envio do instrumento a dois expertos na matéria e a um especialista na área da cons-

trução de questionário afim de obter a sua apreciação quanto à pertinência e relação da 

variável com os itens, dimensões e indicadores. 
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Reportando-nos aos resultados da fiabilidade, o quadro 9 mostra-nos as estatísti-

cas (médias e desvios padrão) e as correlações obtidas entre cada item e o valor global o 

que nos dá uma ideia da forma como o item se combina com o valor global.  

Como verificamos os valores de alfa de Cronbach são classificados de muito bons 

pois variam entre 0.941 e 0.945. Os coeficientes de correlação item total corrigido reve-

lam que o item 39 é o que se apresenta como mais problemático dado que o valor míni-

mo é de (r=0.115) não se revelando por isso homogéneo face a outros itens, e a correla-

ção máxima é obtida no item 36 (r=0.625). Os valores médios e respectivos desvios 

padrões dos diversos itens, permitem-nos dizer que se encontram bem centrados.  

Calculado o índice de fiabilidade pelo método das metades os valores de alfa de 

cronbach revelaram-se mais fracos, do que o alfa para a globalidade da escala (0.943) já 

que para a primeira metade se obteve um valor de 0.896 e para a segunda de 0.874 (cf. 

quadro 9). 
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 Quadro 9 - Consistência Interna do questionário rendimento escolar 

Nº 
Item 

Itens Média Dp 
Correlação 
Item/total 

αααα com 
item 

1 Estudo num lugar próprio 3.98 1.08 0.520 0.941 
2 O lugar onde estudo está longe de ruídos 3.72 1.09 0.447 0.942 
3 O lugar onde estudo tem boa ventilação 4.31 0.91 0.493 0.942 
4 Disponho de uma mesa, escritório, ou sala para estudar 4.43 1.00 0.454 0.942 
5 Mantenho arrumado o lugar onde estudo 3.67 1.13 0.486 0.942 
6 Tenho à mão todo o material que necessito para estudar 4.15 0.925 0.586 0.941 
7 Tenho organizado todo o material que necessito para estudar 3.92 0.982 0.614 0.941 
8 O lugar onde estudo tem boa ventilação 4.22 0.958 0.470 0.942 
9 Organizo o meu estudo sem necessidade que me pressionem 3.95 1.03 0.580 0.941 
10 Reparto o tempo para estudar e o tempo para as outras actividades de acordo com o 

meu horário 
3.35 1.21 0.569 0.941 

11 Começo a estudar todos os dias a uma hora fixa 2.45 1.10 0.484 0.942 
12 Estudo diariamente as matérias do dia seguinte  2.48 1.03 0.541 0.941 
13 Divido o tempo que dedico a cada disciplina 2.77 1.14 0.595 0.941 
14 Quando estudo, começo pelo mais fácil e aumento gradualmente o nível dificuldade 2.93 1.17 0.419 0.942 
15 Incluo planos de descanso no meu horário de estudo 3.30 1.30 0.394 0.943 
16 Anoto todos os exames e a data da entrega 3.64 1.28 0.502 0.942 
17 Antes de começar a estudar faço uma leitura rápida dos conteúdos dados 3.28 1.16 0.534 0.941 
18 Elaboro esquemas do meu estudo para melhor o compreender 3.27 1.17 0.568 0.941 
19 Faço resumos dos temas para os estudar 3.62 1.22 0.514 0.941 
20 Faço um auto – exame sobre o que estudei para saber se o compreendi 3.13 1.17 0.574 0.941 
21 Nas matérias práticas resolvo exercícios até estar seguro/a de dominar bem o que 

estudei 
3.50 1.06 0.625 0.941 

22 Finalizo a minha sessão de estudos com uma revisão geral dos conteúdos 3.49 1.14 0.605 0.941 
23 Remarco as datas e os acontecimentos importantes 3.39 1.18 0.590 0.941 
24 Faço apontamentos de tudo o que o professor diz nas aulas 3.31 1.02 0.585 0.941 
25 Defino e identifico claramente o objectivo da leitura ao abordar um texto 3.46 0.94 0.596 0.941 
26 Procuro compreender o sentido da leitura 3.87 0.95 0.587 0.941 
27 Um dia depois de ter feito uma leitura não necessito reler porque a recordo bem 3.36 0.98 0.456 0.942 
28 Redijo comentários da leitura que faço 2.97 1.06 0.492 0.942 
29 Quando tenho que fazer um trabalho ou responder a um exame leio atentamente as 

instruções 
3.78 1.00 0.566 0.941 

30 Consulto no dicionário as palavras que não conheço 3.41 1.13 0.531 0.941 
31 Quando não entendo um texto, leio-o várias vezes até o compreender 3.92 0.99 0.565 0.941 
32 Redijo perguntas para organizar a leitura do meu material 2.95 1.09 0.564 0.941 
33 Confio na minha capacidade para aprender 3.70 0.97 0.434 0.942 
34 Considero que o que estudo se ajusta aos meus interesses 3.54 1.01 0.574 0.941 
35 Investigo para aprofundar a matéria dada nas aulas 2.93 1.01 0.532 0.941 
36 Trato de entender o que estudo, mesmo que, me seja difícil compreende-lo 3.71 0.97 0.625 0.941 
37 Faço constantemente perguntas para clarificar os conteúdos 3.24 1.01 0.587 0.941 
38 Trago em dia todos os meus apontamentos e tarefas 3.53 1.08 0.609 0.941 
39 Interrompo o meu tempo de estudo para fazer outras coisas 3.20 1.00 0.015 0.945 
40 Estudo para aprender e não só para aprovar nos exames 3.59 1.08 0.582 0.941 

Coeficiente  Split-half Primeira metade = 0.896 

Segunda metade = 0.874 

Coeficiente alpha Cronbach global 0.943 

 

 No quadro 10 são apresentadas a correlação entre as respostas dadas pelos par-

ticipantes no estudo a cada um dos itens e o resultado em cada uma das sub-escalas. 

Com excepção do item 39 que apresenta correlações negativas com o planeamento do 

estudo e método de estudo e que pela sua fraca relação que estabelece com as restan-

tes variáveis, deveria ser retirado do modelo, os restantes itens apresentam correlações 

positivas e significativas em todas as sub-escalas. A correlação é sempre maior com o 

resultado da sub-escala do qual o item faz parte. 
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Quadro 10 - Correlação dos itens com as sub-escalas e escala global do rendimen-

to escolar 

Nº 

Item 
itens 

Ambien-

te 

estudo 

planea-

mento 

estudo 

Método 

estudo 

Habili-

dades 

leitura 

Motiva-

ção 

estudo 

Hábitos 

estudo 

1 Estudo num lugar próprio 0.710*** 0.404*** 0.360*** 0.427*** 0.390*** 0.555*** 
2 O lugar onde estudo está longe de ruídos 0.670*** 0.328*** 0.311*** 0.355*** 0.341*** 0.483*** 
3 O lugar onde estudo tem boa ventilação 0.725*** 0.301*** 0.322*** 0.401*** 0.390*** 0.522*** 
4 Disponho de uma mesa, escritório, ou sala para estudar 0.694*** 0.302*** 0.296*** 0.370*** 0.365*** 0.487*** 
5 Mantenho arrumado o lugar onde estudo 0.667*** 0.453*** 0.367*** 0.328*** 0.333*** 0.522*** 
6 Tenho à mão todo o material que necessito para estudar 0.755*** 0.438*** 0.418*** 0.426*** 0.461*** 0.611*** 
7 Tenho organizado todo o material que necessito para estu-

dar 
0.726*** 0.506*** 0.484*** 0.465*** 0.458*** 0.638*** 

8 O lugar onde estudo tem boa ventilação 0.753*** 0.288*** 0.297*** 0.379*** 0.368*** 0.501*** 
9 Organizo o meu estudo sem necessidade que me pressio-

nem 
0.510*** 0.559*** 0.484*** 0.464*** 0.494*** 0.608*** 

10 Reparto o tempo para estudar e o tempo para as outras 
actividades de acordo com horário 

0.433*** 0.715*** 0.466*** 0.416*** 0.448*** 0.603*** 

11 Começo a estudar todos os dias a uma hora fixa 0.310*** 0.701*** 0.416*** 0.350*** 0.344*** 0.519*** 
12 Estudo diariamente as matérias do dia seguinte  0.314*** 0.712*** 0.489*** 0.422*** 0.401*** 0.571*** 
13 Divido o tempo que dedico a cada disciplina 0.356*** 0.771*** 0.537*** 0.463*** 0.436*** 0.626*** 
14 Quando estudo, começo pelo mais fácil  aumento gradual-

mente o nível dificuldade 
0.248*** 0.603*** 0.400*** 0.322*** 0.299*** 0.459*** 

15 Incluo planos de descanso no meu horário de estudo 0.263*** 0.581*** 0.366*** 0.301*** 0.283*** 0.440*** 
16 Anoto todos os exames e a data da entrega 0.358*** 0.597*** 0.513*** 0.390*** 0.354*** 0.542*** 
17 Antes de começar estudar faço leitura rápida dos conteúdos 

dados 
0.310*** 0.496*** 0.667*** 0.440*** 0.405*** 0.568*** 

18 Elaboro esquemas do meu estudo para melhor o compreen-
der 

0.326*** 0.496*** 0.744*** 0.458*** 0.425*** 0.601*** 

19 Faço resumos dos temas para os estudar 0.331*** 0.432*** 0.706*** 0.414*** 0.357*** 0.551*** 
20 Faço um auto – exame sobre o que estudei para saber se 

compreendi 
0.324*** 0.492*** 0.724*** 0.498*** 0.439*** 0.606*** 

21 Nas matérias práticas resolvo exercícios até estar seguro/a 
de dominar bem o que estudei 

0.409*** 0.499*** 0.701*** 0.537*** 0.533*** 0.652*** 

22 Finalizo a minha sessão de estudos com uma revisão geral 
dos conteúdos 

0.387*** 0.491*** 0.732*** 0.510*** 0.479*** 0.635*** 

23 Remarco as datas e os acontecimentos importantes 0.364*** 0.538*** 0.695*** 0.504*** 0.443*** 0.622*** 
24 Faço apontamentos de tudo o que o professor diz nas aulas 0.362*** 0.490*** 0.641*** 0.535*** 0.493*** 0.613*** 
25 Defino e identifico claramente o objectivo da leitura ao 

abordar um texto 
0.415*** 0.396*** 0.511*** 0.724*** 0.544*** 0.621*** 

26 Procuro compreender o sentido da leitura 0.453*** 0.361*** 0.489*** 0.715*** 0.539*** 0.612*** 
27 Um dia depois de ter feito uma leitura não necessito reler 

porque a recordo bem 
0.334*** 0.267*** 0.353*** 0.638*** 0.456*** 0.488*** 

28 Redijo comentários da leitura que faço 0.265*** 0.400*** 0.449*** 0.642*** 0.424*** 0.525*** 
29 Quando tenho que fazer um trabalho ou responder a um 

exame leio atentamente as instruções 
0.430*** 0.412*** 0.456*** 0.686*** 0.494*** 0.595*** 

30 Consulto no dicionário as palavras que não conheço 0.337*** 0.435*** 0.455*** 0.674*** 0.444*** 0.564*** 
31 Quando não entendo um texto, leio-o várias vezes até o 

compreender 
0.408*** 0.386*** 0.474*** 0.689*** 0.517*** 0.593*** 

32 Redijo perguntas para organizar a leitura do meu material 0.351*** 0.508*** 0.513*** 0.601*** 0.486*** 0.594*** 
33 Confio na minha capacidade para aprender 0.371*** 0.246*** 0.279*** 0.452*** 0.630*** 0.467*** 
34 Considero que o que estudo se ajusta aos meus interesses 0.437*** 0.422*** 0.442*** 0.498*** 0.724*** 0.602*** 
35 Investigo para aprofundar a matéria dada nas aulas 0.285*** 0.462*** 0.450*** 0.504*** 0.646*** 0.562*** 
36 Trato de entender o que estudo, mesmo que, seja difícil 

compreende-lo 
0.436*** 0.420*** 0.524*** 0.594*** 0.745*** 0.650*** 

37 Faço constantemente perguntas para clarificar os conteúdos 0.334*** 0.435*** 0.521*** 0.549*** 0.729*** 0.615*** 
38 Trago em dia todos os meus apontamentos e tarefas 0.434*** 0.506*** 0.535*** 0.514*** 0.657*** 0.637*** 
39 Interrompo o meu tempo de estudo para fazer outras coisas 0.037n.s. -

0.019n.s. 
-
0.033n.s. 

0.051n.s. 0.232*** 0.057*. 

40 Estudo para aprender e não só para aprovar nos exames 0.404*** 0.452*** 0.476*** 0.518*** 0.709*** 0.612*** 

  

Na continuação do estudo da fiabilidade da escala, apresentamos no quadro 11 

os parâmetros de validade e de precisão das sub-escalas do rendimento escolar. 
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No que concerne ao ambiente de estudo que como referimos pretende medir as 

condições do meio no qual o estudante realiza o estudo, obtêm-se valores de alfa classi-

ficados de muito bom uma vez que oscilam entre os 0.838 nos itens 3, 6 e 8 e 0.854 no 

item 5 (cf. quadro 11) com um valor global para o total da escala de 0.861 (cf. quadro 12) 

que é ligeiramente inferior ao obtido no estudo da escala original. Os valores de split-half 

desceram quer na primeira quer na segunda metade mas não deixam de se constituírem 

ainda como bons indicadores da consistência interna da sub-escala. Salienta-se ainda 

que o item 6 é o que está mais correlacionado com o ambiente de estudo (r=0.671) e o 

que melhor representa esta sub-escala e o menor é o item 5 (r=0.535). Contudo o que 

exprime maior variabilidade em relação aos restantes itens é o item 8 com 66.6%. 

Passando à planificação do estudo, que mede o modo como o estudante orga-

niza e divide o seu tempo para cumprir com todas as suas actividades extra–escolares 

satisfatoriamente para além de estudar, em termos médios os piores resultados verifi-

cam-se no item 9, sendo este que apresenta maior variabilidade de resposta. Quanto à 

consistência da sub-escala obtiveram-se valores de alfa a oscilarem entre 0.761 no item 

13 e 0.802 no item 15 que podem classificar-se de bastante razoáveis (cf. quadro 11.) Já 

o alfa total para esta sub-escala pode considerar-se de bom ao obter um valor de 0.806, 

que é ligeiramente inferior ao da escala original, e os valores de split-half, são bastante 

razoáveis pois situam-se na primeira metade em 0.736 e na segunda metade em 0.649 

(cf. quadro 12). 

 Patente no quadro 11 está o item 13 que é o que mais se correlaciona com os 

resultados globais da sub-escala e para o qual se consegue exprimir cerca de 51.0% da 

variabilidade através dos restantes itens da sub-escala. O de menor correlação é o item 

15 (r=0.412), sendo também este que apresenta menor variabilidade (19.6%). 

A sub-escala método de estudo tem em vista avaliar os meios e procedimentos 

que o estudante utiliza para adquirir conhecimentos. Analisando os valores médios nota-

se homogeneidade nas respostas dado que todos os itens têm uma pontuação de 23, 

situando-se as diferenças nos valores centesimais. Já no que respeita à variabilidade de 

resposta esta ocorre em maior grau no item 34.  

Os coeficientes de alpha de Conrbach obtidos nos oito itens da sub-escala que 

oscilaram entre 0.828 no item 18 e 0.841 no item 24, indicam-nos uma boa consistência 

interna, (cf. quadro 11) o mesmo ocorrendo tanto em relação ao coeficiente de split-half 

(0.766) para a primeira metade e (0.754) para a segunda bem como para o coeficiente 

alpha global (0.852), sendo porém este ligeiramente inferior ao obtido na escala original 

(cf. quadro 12).  
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O item que mais se correlaciona com os restantes é o item 18 (r=0.642) que diz 

respeito à elaboração de esquemas para melhor compreender o estudo com cerca de 

49.0% da variabilidade deste item a ser traduzido pelos restantes, o que comprova a forte 

correlação e importância dos seus resultados para esta sub-escala. 

Analisando a sub-escala habilidades de leitura que mede a capacidade do estu-

dante para compreender um texto sem ter necessidade de o ler várias vezes, em termos 

médios os itens mais favoráveis são os itens 32 e 28 e os menos favoráveis os itens 31 e 

26. No que respeita às medidas de dispersão o que apresenta maior variabilidade de res-

posta é o item 27 que está relacionado com o facto de não fazer leitura porque se recor-

da.  

Quanto à validade e consistência desta sub-escala, obtivemos valores de alfa a 

oscilarem entre o bastante razoável nos itens 25, 26, 29 e 31 e o bom nos restantes itens 

(cf. quadro 11), com valores do coeficiente de split-half a seguir a tendência do bastante 

razoável tanto na primeira como na segunda metade, e os valores do coeficiente alfa glo-

bal a tender para o bom (0.823) bastante semelhante aliás ao obtido na escala original 

(0.89) (cf. quadro 12). O item 25 (r=0.625) é o que apresenta melhores resultados globais 

nesta sub-escala, mas o que traduz a variabilidade em relação aos restantes itens é o 

item 26 com 47.5%. Já o que traduz menor correlação com os restantes (r= 0.449) e de 

menor variabilidade (26.9%) é o item 32. 

Finalmente reportando-nos à sub-escala motivação para o estudo que procura 

medir a atitude do aluno face ao estudo, os valores médios indicam que os indicadores 

mais favoráveis para a motivação são o 35 e 39 e os menos favoráveis o 36 e 33, mas a 

maior variabilidade de resposta é obtida no item 39. Os índices de consistência interna da 

sub-escala, da primeira metade do coeficiente de split-half e do coeficiente global são 

bastante razoáveis, exceptuando-se o item 39 que é bom e a segunda metade do coefi-

ciente de split-half que é fraco. É na motivação do estudo que encontramos maior diver-

gência face ao valor global do coeficiente alfa pois na escala original, o valor obtido 

situou-se nos 0.90 (cf. quadro 12). 

O maior valor de correlação situa-se no item 36 (r=0.640) sendo também este que 

mais consegue exprimir a maior variabilidade (46.7%) em relação aos restantes itens. O 

item que apresenta menor correlação é o item 39 (r= 0.039) explicando apenas 2.4% da 

variabilidade em relação aos restantes itens. 
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Quadro 11 – Relações entre itens e sub-escalas do rendimento escolar 

Nº 
Item 

Variáveis Média Variância R/item R2 Alpha 

Ambiente estudo      

1 Estudo num lugar próprio 28.42 25.65 0.595 0.386 0.846 
2 O lugar onde estudo está longe de ruídos 28.68 26.11 0.543 0.319 0.852 
3 O lugar onde estudo tem boa ventilação 28.09 26.20 0.675 0.696 0.838 
4 Disponho de uma mesa, escritório, ou sala para estudar 27.97 26.36 0.586 0.388 0.847 
5 Mantenho arrumado o lugar onde estudo 28.73 25.94 0.535 0.391 0.854 
6 Tenho à mão todo o material que necessito para estudar 28.25 26.17 0.671 0.562 0.838 
7 Tenho organizado todo  material que necessito para estudar 28.48 26.10 0.629 0.586 0.842 
8 O lugar onde estudo tem boa ventilação 28.17 25.96 0.666 0.686 0.838 

Planificação do estudo      

9 Organizo o meu estudo sem necessidade que me pressionem 20.93 31.01 0.424 0.247 0.797 
10 Reparto o tempo para estudar e o tempo para as outras activi-

dades de acordo com horário 
21.52 27.87 0.593 0.402 0.772 

11 Começo a estudar todos os dias a uma hora fixa 22.42 28.78 0.588 0.450 0.774 
12 Estudo diariamente as matérias do dia seguinte  22.40 29.13 0.612 0.491 0.772 
13 Divido o tempo que dedico a cada disciplina 22.11 27.54 0.675 0.506 0.761 
14 Quando estudo, começo pelo mais fácil  aumento gradualmente 

o nível dificuldade 
21.94 29.75 0.457 0.238 0.793 

15 Incluo planos de descanso no meu horário de estudo 21.57 29.48 0.412 0.196 0.802 
16 Anoto todos os exames e a data da entrega 21.23 29.30 0.433 0.198 0.799 

Método estudo      

17 Antes de começar estudar faço leitura rápida dos conteúdos 
dados 

23.71 32.69 0.546 0.325 0.840 

18 Elaboro esquemas do meu estudo para melhor o compreender 23.73 31.43 0.642 0.486 0.828 
19 Faço resumos dos temas para os estudar 23.37 31.67 0.588 0.420 0.835 
20 Faço um auto – exame sobre o que estudei para saber se 

compreendi 
23.87 31.77 0.617 0.413 0.831 

21 Nas matérias práticas resolvo exercícios até estar seguro/a de 
dominar bem o que estudei 

23.49 32.86 0.600 0.417 0.834 

22 Finalizo a minha sessão de estudos com uma revisão geral dos 
conteúdos 

23.51 31.86 0.631 0.432 0.830 

23 Remarco as datas e os acontecimentos importantes 23.60 32.12 0.579 0.355 0.836 
24 Faço apontamentos de tudo o que o professor diz nas aulas 23.68 33.92 0.532 0.300 0.841 

Habilidades leitura      

25 Defino e identifico claramente o objectivo da leitura ao abordar 
um texto 

24.27 23.40 0.625 0.450 0.792 

26 Procuro compreender o sentido da leitura 23.86 23.43 0.612 0.475 0.794 
27 Um dia depois ter feito leitura não necessito reler porque  

recordo bem 
24.37 24.08 0.511 0.325 0.807 

28 Redijo comentários da leitura que faço 24.75 23.62 0.504 0.323 0.808 
29 Quando tenho que fazer um trabalho ou responder a um exame 

leio atentamente as instruções 
23.94 23.43 0.568 0.370 0.799 

30 Consulto no dicionário as palavras que não conheço 24.31 22.89 0.534 0.329 0.805 
31 Quando não entendo um texto, leio-o várias vezes até o com-

preender 
23.80 23.46 0.573 0.401 0.799 

32 Redijo perguntas para organizar a leitura do meu material 24.77 24.00 0.449 0.269 0.817 

Motivação para estudo      

33 Confio na minha capacidade para aprender 23.74 21.47 0.495 0.325 0.764 
34 Considero que o que estudo se ajusta aos meus interesses 23.90 20.30 0.608 0.415 0.746 
35 Investigo para aprofundar a matéria dada nas aulas 24.51 21.10 0.508 0.324 0762 
36 Trato de entender o que estudo, mesmo que, seja difícil com-

preende-lo 
23.73 20.27 0.640 0.467 0.741 

37 Faço constantemente perguntas para clarificar os conteúdos 24.21 20.25 0.615 0.438 0.745 
38 Trago em dia todos os meus apontamentos e tarefas 23.91 20.66 0.511 0.316 0.762 
39 Interrompo o meu tempo de estudo para fazer outras coisas 24.25 25.47 0.039 0.024 0.830 
40 Estudo para aprender e não só para aprovar nos exames 23.86 20.06 0.578 0.363 0.750 
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Quadro 12 – Comparação dos valores de alfa do estudo actual com a escala original por 
sub-escala 

Sub escalas Nº itens 

Alfa de Cronbach 

(Split-half) Total  

Parte 1 Parte2 
Estudo 
actual 

Estudo 
original 

Ambiente de estudo  8 0.769 0.794 0.861 0.92 

Planificação do estudo 8 0.736 0.649 0.806 0.91 

Método de estudo 8 0.766 0.754 0.852 0.93 

Habilidades de leitura 8 0.748 0.708 0.823 0.89 

Motivação para o estudo 8 0.731 0.535 0.788 0.90 

Rendimento escolar (global) 40 0.896 0.874 0.943 0.91 

 

Uma contribuição para o estudo da validade da escala é a determinação da matriz 

de correlação entre os diversos factores e o valor global da escala. Refere Vaz Serra 

(1994) que as correlações não devem ser demasiado elevadas pois este facto indica-nos 

que os itens são redundantes, sendo preferível existir uma correlação moderada entre si, 

facto que nos revela uma sensibilidade a aspectos diferentes do mesmo constructo.  

De acordo com os resultados obtidos, que apresentamos no quadro 13, verifica-

mos que as correlações entre as cinco sub-escalas e o valor global da escala, são positi-

vas e significativamente correlacionadas oscilam entre (r=0.499) (método de estudo vs. 

ambiente de estudo) e (r=0.726) (motivação para o estudo vs. habilidades de leitura). 

Quanto às correlações existentes entre as diferentes sub-escalas e o valor global nota-

mos que estas são elevadas oscilando entre (r=0.754) com o ambiente de estuto e 

(r=0.862) com o método de estudo. Perante estes resultados concluiu-se que o aumento 

ou diminuição numa das sub-escalas se encontra associado a aumentos ou diminuições 

nas restantes subescalas. 

 

Quadro 13 - Matriz de Correlação de Pearson entre sub-escalas e o rendimento escolar  
Sub-escalas Ambiente 

estudo  

Planificação 

estudo 

Método  

estudo 

Habilidades de 

leitura 

Motivação 

para estudo 

Planificação estudo 0.531*** --    

Método estudo 0.499*** 0.700*** --   

Habilidades de leitura 0.555*** 0.594*** 0.691*** --  

Motivação para estudo 0.541*** 0.580*** 0.633*** 0.726*** -- 

Rendimento global 0.754*** 0.831*** 0.862*** 0.856*** 0.830*** 

 *** p < 0.001 
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1.3.3 – Índice de qualidade do sono de Pittsburg (PSQI) 

Vários estudos epidemiológicos têm demonstrado a elevada prevalência dos 

transtornos do sono em diferentes culturas e em grupos de doentes. Estimam que cerca 

de um terço da população mundial apresentará alguma disfunção do sono ao longo da 

sua vida. Esta situação tem dado lugar ao desenvolvimento de inúmeros instrumentos 

psicométricos que visam diagnosticar este tipo de problemas mas a sua maioria carecem 

de uma validação adequada e poucos se direccionam para medir a qualidade de sono. 

Provavelmente, a razão desta situação deve-se ao facto de que a “qualidade de sono” é 

um fenómeno complexo, difícil de definir e de medir com objectividade, uma vez que nele 

se integram aspectos quantitativos e subjectivos do sono. 

Em 1988, J. Buysse e colaboradores construíram o questionário da qualidade de 

sono de Pittsburgh no intuito de disporem de um instrumento que analisasse a qualidade 

de sono e que pudesse utilizar-se em ensaios clínicos. Imediatamente este instrumento 

foi amplamente utilizado e adoptado em inúmeros trabalhos de investigação.  

O questionário da qualidade do sono, (PSQV) de Pitsburg consta de 19 perguntas 

auto-aplicadas e de cinco perguntas avaliadas por um casal (pai, mãe) se estes estive-

rem disponíveis, o que não foi o caso no nosso estudo. Estas questões são utilizadas 

como informação clínica, mas não contribuem para a pontuação total do PSQI. Os 19 

itens analisam os diferentes factores da qualidade de sono que se agrupam para formar 

sete componentes: qualidade do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência do 

sono, alterações do sono, uso de medicação para dormir e disfunção diurna.  

A cada um dos componentes é atribuída uma pontuação que oscila entre 0 a 3 

pontos. Uma pontuação de 0 pontos indica que não existe dificuldade, enquanto uma 

pontuação de 3 indica uma severa dificuldade. Os sete componentes somam-se para 

obter uma pontuação global, que oscila entre zero (0) (não existe dificuldades) e vinte e 

um (21), (dificuldades severas em todas as áreas estudadas). O autor da escala propõe 

um ponto de corte de 5. Para índices iguais ou superiores a cinco encontram-se os sujei-

tos com pouca qualidade de sono. 

Como instrumento auto-administrado, o questionário da qualidade de sono de 

Pittsburgh oferece uma medida “estandardizada” e quantitativa da qualidade de sono que 

rapidamente identifica quem tem ou não problemas de sono, mas não proporciona um 

diagnóstico, embora oriente para áreas do sono mais deterioradas. 
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1 - Qualidade subjectiva do sono 

Ao examinar-se a pergunta 6 do índice de qualidade do sono de Pittsburg, obtem-

se uma pontuação que, de acordo com o que inquirido responder será: 

 

Resposta Pontuação 

Muito boa 0 

Bastante boa 1 

Bastante má 2 

Muito má 3 

 

2 - Latência do sono 

A pergunta 2 do mesmo índice refere-se ao tempo que o inquirido demora a 

adormecer que nos indicará uma pontuação de: 

 

Resposta Pontuação 

< 0 = a 15 minutos 0 

16 – 30 minutos 1 

31 – 60 minutos 2 

> 60 minutos 3 

 

A pontuação obtida na questão nº 5a indica-nos a quantidade de vezes que os 

inquiridos não conseguiram adormecer nos 30 minutos após se terem deitado e à qual 

corresponde a seguinte pontuação:  

 

Resposta Pontuação 

Nunca 0 

Menos de uma vez por semana 1 

Uma ou duas vezes por semana 2 

Três ou mais vezes por semana 3 

 

A latência do sono resulta do somatório destas 2 questões que irá corresponder a 

uma nova pontuação: 

 

Resposta Pontuação 

0 0 

1 -2 1 

3 -4  2 

5 -6 3 
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3 - Duração do sono 

A duração do sono obtém-se através da pergunta nº 4 à qual é atribuída a pon-

tuação seguinte: 

Resposta Pontuação 

> 7 horas 0 

6- 7 horas 1 

5 – 6 horas 2 

< 5 horas 3 

 

4 - Eficiência habitual do sono  

Para se obter a eficiência do sono habitual são necessários três parâmetros: 

• A quantidade de horas efectivamente dormidas descritas na questão nº 4; 

• As horas de levantar dos jovens, obtidos com a pergunta nº 3; 

• As horas a que normalmente vão para a cama que se obtém com a questão nº 1; 

Para o cálculo final da eficiência habitual do sono utiliza-se a seguinte formula: 

(Nº de horas dormidas/ Nº de horas permanecidas na cama) * 100 

De acordo com a percentagem obtida corresponderá a seguinte pontuação: 

 

Resposta Pontuação 

> 85 % 0 

75 – 84 % 1 

65 – 74 % 2 

< 65 % 3 

 

5 - Perturbações do sono  

As perturbações do sono resultam do somatório das questões 5b até á 5j. Os pro-

blemas colocados com estas questões são: acordar a meio da noite ou de madrugada; 

levantar para ir á casa de banho; não conseguir respirar adequadamente; tossir ou res-

sonar; ter sensação de frio; ter sensação de calor; ter pesadelos; ter dores; e por fim, 

outras razões que os próprios, podiam identificar. Para cada um dos problemas o inquiri-

do quantifica de acordo com o seguinte critério: 

Resposta Pontuação 

Nenhuma vez no ultimo mês 0 

Menos de uma vez por semana 1 

Uma ou duas vezes por semana 2 

Três ou mais vezes por semana 3 
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O somatório total que oscila entre 0 e 27 pontos será classificado em: 

Somatório (5b a 5j) pontuação 

0 0 

1 – 9 1 

10 – 18 2 

19 – 27 3 

 

6 - Uso de medicação hipnótica  

A pergunta nº 7 indica o número de vezes a que se recorre à medicação hipnótica 

e á qual corresponderá uma pontuação de: 

 

Resposta Pontuação 

Nenhuma vez no último mês 0 

Menos de uma vez por semana 1 

Uma ou duas vezes por semana 2 

Três ou mais vezes por semana 3 

 

 

7 - Disfunção diurna  

A disfunção diurna obtém-se com o somatório das questões nºs 8 e 9. A questão 8 

quantifica as dificuldades em se manterem acordados nas actividades sendo atribuída a 

seguinte pontuação. 

Resposta Pontuação 

Nenhuma vez no ultimo mês 0 

Menos de uma vez por semana 1 

Uma ou duas vezes por semana 2 

Três ou mais vezes por semana 3 

 

Com a questão nº 9 obtém-se a quantidade de vezes em que houve dificuldades 

em se manter o entusiasmo nas actividades e a pontuação atribuída é: 

 

Resposta Pontuação 

Nenhum problema 0 

Pequeno problema 1 

Um problema 2 

Um grande problema 3 
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Do somatório destes dois parâmetros que oscila entre zero (0) e seis  (seis) resul-

tará a seguinte classificação: 

Soma das questões 8 e 9 Pontuação 

0 0 

1 -2 1 

3 -4  2 

5 -6 3 

 

8 - O Índice de qualidade do sono de Pittsburg (PSQI) resulta do somatório dos 

7 componentes e de acordo com a pontuação obtida os inquiridos serão classificados 

conforme se segue: 

 

 

 

Resultados psicométricos no presente estudo 

 Antes de procedermos à apresentação dos resultados psicométricos obtidos com 

a nossa amostra dois esclarecimentos são devidos. O primeiro prende-se com o pedido 

de autorização para a tradução, adaptação para a língua portuguesa da versão inglesa e 

aplicação da escala. Apesar de termos encetadas várias tentativas para contactar os 

autores da escala, Buysse et al. (1989) as mesmas foram infrutíferas. Este facto levou-

nos a recorrer aos autores que traduziram e adaptaram a escala para a língua espanhola, 

mas uma vez mais não obtivemos êxito. Restou-nos a oportunidade de contactarmos os 

autores do livro “Transtronos del sueño” (Buela- Casal & Sanchez, A. 2002) no qual se 

encontra publicada a referida escala, tendo-nos sido dada a devida autorização.  

 O segundo aspecto relaciona-se com a estrutura factorial do Índice de qualidade 

do sono de Pittsburg. Da análise a inúmeros trabalhos que versam a qualidade de sono 

em várias vertentes e nos quais foi aplicada esta escala, constatamos que em todos é 

mantida a mesma estrutura factorial, isto é a manutenção dos 19 itens que dão origem às 

7 sub-escalas. Esta realidade, levou a que no nosso estudo optássemos por efectuar 

apenas o estudo de fiabilidade no que respeita às sub-escalas.  

A versão espanhola do questionário foi sujeita ao processo de tradução para por-

tuguês. Esta tradução seguiu os mesmos passos descritos na escala precedente. Uma 

vez obtida a versão em português iniciamos o estudo psicométrico do instrumento. 

O quadro 14 apresenta os resultados da fiabilidade ao mostrar as estatísticas 

(médias e desvios padrão) e as correlações obtidas entre cada sub-escala e o índice glo-

< 5 – Boa qualidade de sono  

≥ 5 - Má qualidade de sono 
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bal, o que nos dá uma ideia da forma como cada sub-escala se combina com esse índi-

ce.  

Quanto aos valores de alfa de Cronbach podem considerar-se de bastante razoá-

veis pois oscilam entre 0.685 no índice de qualidade de sono global e 0.728 na eficiência 

habitual do sono. No que respeita aos coeficientes de correlação item total corrigido as 

sub-escalas parecem homogéneas entre si dado não existir grande discrepância entre o 

valor da menor correlação (r=0.412) na eficiência habitual do sono e a correlação máxima 

(r=0 605) na qualidade subjectiva do sono. Os valores médios e respectivos desvios 

padrões permitem-nos observar alguma variabilidade nas sub-escalas, nomeadamente 

na duração do sono, uso de medicação hipnótica e eficiência habitual do sono.  

Calculado o índice de fiabilidade pelo método das metades os valores de alfa de 

cronbach revelaram-se mais fracos, do que o alfa para a globalidade da escala (0.739) já 

que para a primeira metade se obteve um valor de 0.547 e para a segunda de 0.576 (cf. 

quadro 9). No trabalho de Royuela et al. (1994) a fiabilidade expressa como consistência 

interna foi mais elevada uma vez que o coeficiente de alpha de Cronbach se situou nos 

0.810. 

  

Quadro 14 - Consistência Interna do Índice de qualidade do sono de Pittsburg 

Itens Média Dp  Correlação  
Item/total 

αααα com item 

Qualidade subjectiva do sono 1.149 0.734 0.605 0.700 
Duração do sono 0.30 0.559 0.469 0.723 
Uso de medicação hipnótica 0.248 0.681 0.420 0.723 
Disfunção diurna 1.067 0.799 0.551 0.703 
Eficiência habitual do sono 0.190 0.549 0.412 0.728 
Perturbações do sono 1.100 0.558 0.487 0.721 
Latência do sono 1.089 0.896 0.573 0.695 
Qualidade de sono 5.140 2.856 1.000 0.685 

Coeficiente Split-half 
Primeira metade = 0.547 
Segunda metade = 0.576 

Coeficiente alpha Cronbach global 0.739 

 

Efectuamos entretanto uma matriz de correlação de Pearson entre as sub-escalas 

e o índice global. Dos resultados que se expressam no quadro 15, notamos que as corre-

lações entre as sete sub-escalas e o valor global da escala, são positivas e significativa-

mente correlacionadas oscilando entre (r=0.056) na perturbação do sono vs eficiência de 

sono e (r=0.658) na eficiência habitual do sono vs duração do sono. No que se refere às 

correlações existentes entre as diferentes sub-escalas e o valor global observa-se que 

estas são razoáveis e positivas oscilando entre (r=0.490) com a eficiência do sono e 

(r=0.683) com a qualidade subjectiva do sono. Estes resultados permitem-nos inferir que 

o aumento ou diminuição numa das sub-escalas se encontra associado a aumentos ou 

diminuições nas restantes sub-escalas. 
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Quadro 15 - Matriz de Correlação de Pearson entre sub-escalas e o índice da qualidade 
de sono  

Sub-escalas Qualidade 
subj. sono 

Duração do 
sono 

Uso de 
medicação 

Disfunção 
diurna 

Eficiência 
sono 

Perturba-
ções sono 

Latência 
sono 

Duração do sono 0.258*** --      
Uso de medicação  0.194** 0.098*** --     
Disfunção diurna 0.374*** 0.184*** 0.252*** --    
Eficiência habitual sono 0.194*** 0.658*** 0.102*** 0.117*** --   
Perturbações do sono 0.336*** 0.091*** 0.248*** 0.332*** 0.056* --  
Latência do sono 0.389*** 0.201*** 0.223*** 0.271*** 0.162*** 0.312*** -- 
Qualidade de sono (global) 0.683*** 0.544*** 0.515*** 0.644*** 0.490*** 0.560*** 0.674***\ 

 *** p < 0.001  * p < 0.05 

 

1.3.4 - Escala de sonolência de Epworth  

A escala de sono de Epworth é universalmente aplicada para a avaliação da sono-

lência diurna. Constituída por 8 itens, pretende avaliar a probabilidade de um indivíduo 

dormitar ou de adormecer e não apenas sentir-se cansado(a), quando se encontra senta-

do a ler, a ver televisão, sentado quieto num lugar público, na condição de passageiro 

num carro ou outro meio de transporte em movimento, deitado a conversar após o almo-

ço, sentado a conversar com alguém, sentado após uma refeição sem ter bebido álcool e 

no carro parado por poucos segundos no trânsito. Neste questionário o indivíduo é solici-

tado a responder a todas as possibilidades, mesmo que não as tenha realizado ultima-

mente. Pede-se para imaginar como é que elas o/a afectariam escolhendo o número 

mais apropriada para cada situação: 

• 0 – Nenhuma possibilidade de dormir 

• 1 – Ligeira possibilidade de dormir 

• 2 – Moderada possibilidade de dormir 

• 3 – Forte possibilidade de dormir 

A pontuação da escala oscila entre o 0 (zero) e 24 e de acordo com o score obti-

do, o grau de sonolência é classificado como se segue: 

 

 

 

 Determinada a consistência interna dos itens os valores de alfa de Cronbach para 

cada item revelaram-se razoáveis ao situarem-se entre 0.720 e os 0.743 para um alfa 

global de 0.759 (cf. quadro 16). Calculado o índice de fiabilidade pelo método das meta-

des os coeficientes obtidos foram razoáveis sendo de 0.620 e 0.607 para a primeira e 

• <8 – Funcionamento normal do sono 

• 8-10 – Fraca sonolência 

• 11-15 – Moderada sonolência 

• 16-20 – Severa sonolência 
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segunda metade respectivamente. No que concerne à correlação item/total os valores 

obtidos ao oscilarem entre 0.405 e 0.530, são reveladores que os itens são homogéneos. 

 

Quadro 16 – Consistência interna dos itens da escala de sonolência excessiva diurna 
 Itens Média Dp Correlação 

Item/total 
Alfa 

 
1 Sentado (a) a ler 1.21 1.014 0.448 0.736 
2 Ver televisão 1.46 0.961 0.405 0.743 
3 Sentado inactivo num lugar público (sala aula, cinema, etc.) 0.93 1.005 0.530 0.720 
4 Como passageiro num autocarro, comboio autocarro, 

durante uma hora sem paragem 
1.50 1.054 0.464 0.733 

5 Deitado a descansar à tarde quando as circunstâncias o 
permitem 

2.02 1.002 0.437 0.738 

6 Sentado a conversar com alguém 0.28 0.653 0.459 0.738 
7 Sentado calmamente depois de almoço sem ter bebido 

álcool 
1.02 1.002 0.529 0.720 

8 Ao volante parado no transito durante uns minutos 0.30 0.708 0.420 0.742 

 

1.3.5 - Questionário Compósito de Matutinidade/Vespertinidade  

A matutinidade-verpertinidade ou tipo diurno é uma das dimensões do chamado 

cronotipo, que como afirma Martins et al. (1996, p. 115) está relacionada com o “padrão 

individual de distribuição dos parâmetros circadianos pelo nictómero”. Explicitam os auto-

res que a matutinidade-vespertinidade se traduz em variações ou diferenças inter-

individuais relacionadas com os ritmos circadianos, isto é, ritmos que são gerados espon-

taneamente pelo organismo e que apresentam uma periodicidade de cerca de um dia (24 

horas). 

O tipo diurno traduz-se num contínuo entre matutinidade e vespertinidade nos 

quais os tipos intermédios tendem a constituir-se como o grupo mais numeroso. Os matu-

tinos apresentam acrofases mais avançadas ou seja, adiantadas, pelo que acordam mais 

cedo e sentem-se mais eficientes de manhã. Já os vespertinos mostram acrofases atra-

sadas, pelo que tendem a acordar mais tarde e a sentir-se mais eficientes no final do dia 

ou mesmo pela noite dentro. 

No nosso estudo optamos por utilizar o questionário compósito de matutinidade 

em detrimento do questionário de matutinidade de Horne & Ostberg que é o mais utiliza-

do, pelo facto de já se encontrar validado e aferido para a população portuguesa, por 

integrar uma bateria padronizada de testes que visam estudar o trabalho por turnos 

(EPTT) e fundamentalmente por já ter sido por nós utilizado em diversos estudos. 

O questionário compósito de matutinidade/vespertinidade foi desenvolvido a partir 

dos questionários de matutinidade de Horn & Ostberg e de Torsvall & Akerstedt. Através 

da análise factorial efectuada aos 26 itens que constituíam as duas escalas foi possível 

identificar três factores relacionados com as actividades matinais, afecto matinal e ves-

pertinidade (Silva et al., 1995). 
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Seleccionaram-se de seguida os itens que possuíam “pesos” mais elevados nos 

factores, tendo daí resultado a presente escala, unifactorial, constituída por 13 itens, sen-

do 9 de Horn e Ostberg e 4 de Torsvall e Akerstedt. Segundo Silva et al. (1995), as “pro-

priedades psicométricas desta escala compósita são superiores às originais”, apresen-

tando boa consistência interna. 

Os resultados psicométricos da escala para o presente estudo permitiram verificar 

que os valores médios oscilaram entre 1.91 no item 8 e os 3.73 no item1. Quanto aos 

valores de alfa de Cronbach para cada um dos itens da escala estes podem classificar-se 

de razoável tendo oscilado entre os 0.710 no item 13 e 0.749 no item 7, sendo o alfa glo-

bal de 0.743. Calculado o índice de fiabilidade pelo método das metades os valores de 

alfa de Cronbach revelaram-se mais fracos, já que para a primeira metade se obteve um 

valor de 0.544 e para a segunda de 0.643 (cf. quadro 17). Os coeficientes de correlação 

item total corrigido revela que o item 7 é o mais problemático por apresentar o valor 

mínimo r=0.168 mas que está em consonância com estudos realizados noutros países, e 

o máximo de (r=0.477) no item 13. Os resultados obtidos são sobrepovoáveis aos estu-

dos realizados por Martins et al. (1996). 

 

Quadro 17 – Consistência interna dos itens da escala de matutinidade/vespertinidade 
Itens Média Dp  

Correlação  

Item/total 

Alfa  

 

1 3.73 1.056 0.437 0.714 
2 3.28 1.032 0.341 0.727 
3 2.94 0.854 0.408 0.719 
4 2.69 0.809 0.368 0.723 
5 2.42 0.764 0.313 0.729 
6 2.05 0.856 0.260 0.735 
7 2.99 1.030 0.168 0.749 
8 1.91 0.916 0.320 0.728 
9 2.26 0.899 0.433 0.715 
10 3.12 0.877 0.371 0.723 
11 2.91 0.902 0.412 0.718 
12 2.04 0.954 0.416 0.717 
13 2.18 0.915 0.477 0.710 

 

Cada item possui quatro alternativas de resposta, com excepção dos itens “a”, “b” 

e “g”, em que o seu número é de cinco. A cotação destes itens processa-se por ordem 

decrescente isto é, a primeira opção de resposta em cada item é cotada de 4 ou 5 e a 

última de 1. Todavia os itens “c”, “d”, “e” e “k” são cotados inversamente. Deste modo, a 

primeira opção de resposta é 1 e a última 4. 

Somados os valores, determina-se o índice de matutinidade que varia entre 13 e 

55. Os estudos já realizados por Barton et al. (1992) concluíram que era possível identifi-

car três grupos de acordo com a pontuação obtida: 

 Tipo vespertino - < 23 pontos 
Tipo intermédio  - 23 - 43 pontos 
Tipo matinal - > 43 pontos 
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1.3.6 – Escala de Fadiga Crónica  

No que respeita à “escala de fadiga crónica”, esta foi construída tendo como 

pontos de referência as escalas desenvolvidas em 1981 por Verhaegen e colabora-

dores, artigos científicos e consultas a peritos na matéria (Silva et al., 1995). 

A escala de fadiga crónica é constituída por 10 itens, elaboradas em escala tipo 

Likert, sendo os itens “a”, “c”, “e”, “g” e “i” cotados inversamente. Foi traduzida e adaptada 

para a população portuguesa por Silva et al. (1995).  

As afirmações que compõem esta escala, segundo Barton et al. (1992), dizem 

respeito ao modo como o indivíduo geralmente se sente, quando o cansaço ou energia, 

independentemente de ter dormido ou ter estado a trabalhar muito, o afecta. Refere ainda 

que algumas pessoas parecem “sofrer” de cansaço permanente, mesmo nos dias de 

descanso e férias, enquanto outras parecem ter uma energia ilimitada.  

 Os itens que a compõem são suficientemente descriminadores e diferenciado-

res em variáveis tão fundamentais como o género e idade e pelos resultados obtidos 

com a análise psicométrica efectuada verificamos que possuem uma boa consistên-

cia interna dado os valores de alfa de Cronbach oscilarem entre os 0.854 e 0.871 

com um alfa para o total da escala de 0.874.  

Também se calculou a fiabilidade pelo método das metades e os coeficientes 

obtidos são similares aos anteriores com 0.783 para a primeira metade e 0.766 para 

a segunda. Quanto à correlação item/total ao oscilarem entre 0.474 e os 0.688 indi-

cam que cada item por si próprio, representa adequadamente o conceito que é 

suposto ser medido pela globalidade da escala e que os itens são homogéneos (cf. 

quadro 18). 
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Quadro 18 – Consistência interna dos itens da escala de fadiga crónica 

 Itens Média Dp  Correlação  
Item/total 

Alfa  
 

1 Geralmente sinto que estou cheio de energia 2.33 0.921 0.602 0.862 
2 Habitualmente sinto-me esgotado 2.65 1.018 0.624 0.860 
3 Geralmente sinto-me muito activo 2.46 0.920 0.626 0.860 
4 Sinto-me cansado a maior parte do tempo 2.44 1.079 0.688 0.854 
5 Geralmente sinto-me cheio de vigor 2.67 0.892 0.474 0.871 
6 Habitualmente sinto-me mole 2.55 1.035 0.621 0.860 
7 Geralmente sinto-me desperto 2.49 0.902 0.578 0.863 
8 Frequentemente sinto-me extenuado 2.50 1.000 0.537 0.866 
9 Habitualmente sinto-me cheio de vida 2.33 0.968 0.598 0.862 
10 Sinto-me abatido a maior parte do tempo 2.24 1.137 0.603 0.862 

  

Trata-se de uma escala unifactorial e pelo somatório das cotações de todos os 

itens, obtém-se um valor total que “quanto maior for, maior será a fadiga crónica” 

(Silva et al., 1995). 

Os pontos de corte utilizados neste estudo foram os propostos por Silva et al. 

(1995) que permite classificar a percepção da fadiga crónica em: 

 

 

 

 

1.3.7 – Escala de Rastreio em Saúde Mental (ER/80) 

A escala de rastreio em saúde mental1 é constituída por 16 itens sendo muito sim-

ples de preencher, mesmo por pessoas com poucas habilitações literárias e em casos 

pontuais de analfabetismo pode ser aplicada pelo entrevistador. O formato desta escala 

varia de pergunta para pergunta: umas estão constituídas numa escala de tipo Likert 

(muitas vezes, poucas vezes, nunca) e outras por resposta dicotómica (sim, não). 

Na opinião dos autores Pio Abreu & Vaz Pato, (1980), é uma escala que passa 

despercebida pelos entrevistados, pois contém perguntas dirigidas à saúde física e men-

tal. Face às suas características, os entrevistados não sabem se estão a ser avaliados na 

dimensão física ou psíquica, levando os inquiridos a responderem com sinceridade. Aliás, 

a sinceridade nesta escala, também é controlada por 5 tipos de resposta, sendo reco-

mendação dos autores que deva ser anulada quando o número de respostas falsas for 

igual a este valor. 

                                                
1 A Saúde Mental, funcionamento mental e equilíbrio psico-afectivo entrelaçam-se de forma dinâmica, sendo por isso usados ao longo do 

trabalho de forma equivalente. 

• 10 - 20 - Sem fadiga crónica 

• 21 - 30 - Fadiga ligeira 

• 31 - 40 - Fadiga moderada 

• >= 41- Fadiga acentuada 
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Boa saúde mental = ≤ M – 0.25dp 

Razoável = ≥ M – 0.25dp ≥ M ≤ M + 0.25dp 

Fraca saúde mental = ≥ M + 0.25dp 

A escala (ER/80) tem sido aplicada em vários estudos e em populações tão dife-

rentes como em população de emigrantes, de doentes neurológicos, passando por traba-

lhadores da indústria, sempre com bons índices discriminativos.  

Os autores no seu estudo, não apresentam os resultados relativos à consistência 

interna (homogeneidade dos itens), mas na nossa amostra o valor de alfa de Cronbach 

de 0.735 obtido para a globalidade dos itens revelou-se razoável. O mesmo aliás também 

se verificou no que respeita aos valores para cada um dos itens, uma vez que oscilaram 

entre 0.695 no item 4 e 0.793 no item 12. Os itens 3 e 14 foram removidos por apresenta-

rem variâncias nulas, mas decidimos mantê-los nas análises subsequentes da escala por 

se tratar de uma escala unifactorial (cf. quadro 19)  

 

Quadro 19 – Consistência interna dos itens da escala de rastreio de saúde mental 
 

Itens Média Dp 
Correlação 

Item/total 

Alfa 

 

1 Tem tido dores de cabeça 0.17 0.379 0.458 0.709 

2 Tem-se sentido mal disposto 0.11 0.317 0.417 0.715 

4 Tem-se sentido muito nervoso ou irritado 0.27 0.444 0.553 0.695 

5 Tem-se sentido satisfeito ou triste 0.15 0.361 0.375 0.717 

6 Que tal tem andado a sua memória 0.14 0.346 0.302 0.724 

7 Tem tido a sensação deter a cabeça pesada 0.27 0.445 0.501 0.701 

8 Tem a sensação de que tudo lhe corre mal 0.36 0.481 0.527 0.696 

9 Custa-lhe decidir sobre as pequenas coisas do dia a dia 0.21 0.407 0.436 0.710 

10 Consegue dormir sem dificuldade 0.20 0.403 0.360 0.718 

11 Tem-se preocupado por tudo e por nada 0.36 0.481 0.496 0.701 

12 Custa-lhe prestar atenção a uma conversa ou programa de rádio 1.76 0.425 0.378 0.793 

13 Acha que as pessoas o têm tratado de modo diferente 0.17 0.379 0.293 0.725 

15 Está melhor quando está sozinho 0.24 0.428 0.237 0.732 

16 Acontecem-lhe coisas estranhas ou sem explicação 0.36 0.479 0.377 0.716 

 

Esta escala é cotada inversamente e quanto menor a cotação melhor a saúde 

mental. De acordo com a pontuação obtida, e considerando a inexistência de grupos de 

corte, foi aplicada a fórmula apresentada por Pestana & Gageiro (2005) para a constitui-

ção dos grupos: (Média ± 0.25 dp). 

 Do resultado obtido adoptar-se-á a seguinte classificação: 

 

 

 

 

 

Em síntese o instrumento de recolha de dados utilizado permitiu obter informa-

ções acerca das seguintes variáveis: 
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1 - Caracterização socio-demográfica: 

• Idade 

• Local de residência 

• Género 

• Coabitação 

• Estado civil dos pais 

• Habilitações literárias dos pais 

• Rendimento mensal familiar 

• Estado nutricional (IMC) 

o Peso 

o Altura  

2 - Caracterização académica 

• Estabelecimento de ensino 

• Ano de escolaridade 

• Distância à escola 

• Tempo de demora para a escola 

• Modo de deslocação para a escola 

• Insucesso escolar 

• Desempenho e rendimento escolar 

• Assiduidade às aulas 

• Concentração durante as aulas 

• Aproveitamento escolar no ano anterior 

3 - Estilos de vida 

• Participação em actividades domésticas 

• Prática de desporto 

o Frequência, intensidade e duração 

o Filiação em clube desportivo 

o Participação em competição desportiva 

o Tipo de desporto praticado 

• Prática de actividade física 

o Frequência intensidade e duração 

o Frequência semanal de exercício físico 

o Horas semanais de exercício físico 

• Tabaco 

o Habito tabágico 

o Frequência com que fuma 
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o Quantidade de cigarros/dia 

o Convivência com fumadores 

• Álcool 

o Hábitos de ingestão  

o Tipo, frequência e quantidade de bebida consumida 

o Frequência com que se embriagou 

o Idade de inicio de consumo 

• Droga  

o Hábito de consumo 

o Tipo e frequência de droga consumida 

o Hábitos de ingestão de bebidas estimulantes 

o Quantidade de bebida consumida 

• Alimentação saudável 

o Tipo frequência e Quantidade de alimentos ingeridos 

• Alimentação não saudável 

o Tipo frequência e Quantidade de alimentos ingeridos 

• Actividades de lazer 

• Local de reunião com amigos 

4 - Hábitos de estudo 

• Tempo de estudo por semana  

• Rendimento escolar 

o Ambiente de estudo 

o Planificação de estudo 

o Método de estudo 

o Habilidades de leitura 

o Motivação para estudo 

5 - Hábitos de sono 

• Hábitos ao deitar 

• Sensação de cansaço ao deitar  

• Frequência com que acorda durante a noite  

• Modo de despertar dos adolescentes 

• Modo como se sentem ao acordar 

• Sensação de sentir sono durante o dia  

• Frequência de sono durante as aulas 

• Concentração em sala de aula  

• Sintomatologia psicológica e física 
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• Qualidade de sono  

o Qualidade subjectiva do sono  

o Latência do sono 

o Duração do sono  

o Eficiência do sono habitual  

o Perturbações do sono  

o Uso de medicação para dormir 

o Disfunção diurna 

• Sonolência diurna excessiva 

• Cronotipo (matutinidade/vespertinidade) 

6 - Fadiga crónica 

7 - Funcionamento mental  

 

1.3.8 – Critérios de operacionalização dos estilos de vida 

Para minimizar divergências interpretativas procedemos à definição de alguns 

conceitos operacionais relacionados com os estilos de vida dos adolescentes. 

Os estilos de vida são definidos pelo Ministério da Saúde (2004, p.1493) como o 

“conjunto de hábitos e comportamentos de resposta às situações do dia-a-dia, apreendi-

dos através do processo de socialização e constantemente reinterpretados e testados ao 

longo do ciclo de vida em diferentes situações sociais”.  

A estratégia utilizada na construção desta variável composta, que denominamos 

de estilos de vida, teve por base as variáveis do questionário e que abrangem os seguin-

tes comportamentos: “ consumo de tabaco”; “consumo de álcool”, “consumo droga”, “prá-

tica de actividade desportiva”, “pratica de actividade física”, “alimentação saudável” e 

“alimentação não saudável”.  

Os dados epidemiológicos nos quais nos baseamos para operacionalizar esta 

variável, assenta nos seguintes critérios empíricos: 

• O consumo de tabaco tem vindo a diminuir na população portuguesa, embora se 

registe um aumento de consumo no sexo feminino; 

• Entre adolescentes o consumo de álcool é elevado e regular verificando-se com 

frequência o estado de embriaguez. Constata-se um aumento de padrões de con-

sumo de cerveja e bebidas destiladas; 

• Quanto ao consumo de droga, Portugal, detêm uma das taxas mais elevadas da 

Europa, estimando-se a existência entre 70.000 a 100.000 toxicodependentes; 
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• A actividade física e exercício físico são insuficientes, sendo Portugal o país da 

União Europeia com os níveis mais elevados de sedentarismo. 

• No que se refere ao tipo de alimentação, verificou-se nos últimos tempos um 

crescimento significativo de consumo de produtos de origem animal associados 

ao consumo excessivo de gorduras, de sal, açúcar e de baixa ingestão de frutos, 

legumes e vegetais em determinados grupos populacionais. 

Para todas as variáveis foi atribuída um índice numérico conforme se segue: 

 

Consumo de tabaco:  

Para a obtenção do índice de consumo de tabaco utilizaram-se as seguintes ques-

tões insertas no questionário: “costumas fumar habitualmente?”, “com que frequência 

fumas actualmente?” e “quantos cigarros fumas normalmente por semana?”. Da conjuga-

ção destas três questões foi atribuída a cotação que a seguir se apresenta revelando a 

mesma que quanto menor o índice menor é o consumo. 

 

Índice consumo tabaco Cotação 

Nunca fumo 1 

Já experimentei mas nunca fui fumador 2 

Já fumei mas parei 3 

Fumo ocasionalmente 4 

Fumo todos os dias mas menos de 40 cigarros por semana 5 

Fumo todos os dias mas mais de 40 cigarros por semana 6 

 

Consumo de álcool  

Por bebidas alcoólicas entende-se todas aquelas que contêm álcool etílico, refe-

rindo Mello et al. (1988), serem as diferentes concentrações que lhes conferem os dife-

rentes graus alcoólicos.  

Com base nas variáveis do questionário “costumas ingerir bebidas alcoólicas”, “ 

qual a quantidade que bebes habitualmente” e “alguma vez te embriagaste” procedeu-se 

à determinação de um índice numérico de consumo assente nos critérios empíricos que a 

seguir se apresentam: 



248 

 

 

Variáveis Cotação 
Costumas ingerir bebidas alcoólicas  

Não  1 
Sim, algumas vezes 2 
Sim, várias vezes 3 

Alguma vez te embriagaste  
Nunca 1 
Sim, uma vez 2 
Sim, duas a três vezes 3 
Sim, quatro a dez vezes 4 
Sim, mais que dez vezes 5 

 

Quanto à quantidade e tipo de bebidas alcoólicas a pontuação atribuída foi: 

Quantidade Cerveja  Vinho  Lic/.com
binados 

Sidra  Whisky  vodka Shots Alcop. 

Nenhum 0 0 0 0 0 0 0 0 
1-2 copos 1 1 2 1 2 2 2 2 
Até 1 litro 2 2 4 2 4 4 4 4 
Até 2 litros 3 3 6 3 6 6 6 6 
Mais de 2 litros 4 4 8 4 8 8 8 8 

 

O índice de consumo de álcool oscila entre 2 e 61 e quanto menor a pontuação 

melhor o estilo devida no que respeita ao consumo de álcool.  

 

Consumo de droga 

 O índice de consumo de droga não institucionalizadas como haxixe, colas ou sol-

ventes, heroína, entre outras, foi obtido com recurso às questões nº 39 “ já alguma vez 

consumiste alguma droga?” e nº 40 “qual destas drogas consumiste nos últimos trinta 

dias”. Para quem informou nunca ter consumido droga foi atribuída pontuação de um. 

Para os que consumiram droga atribui-se a seguinte pontuação  

Tipo droga Três ou mais 
vezes 

Uma a duas 
vezes 

Haxixe, marijuana 3 2 
Colas solventes 3 2 
Cocaína 3 2 
Heroína, morfina, ópio 3 2 
LSD 3 2 
Extazy 3 2 
Outras 3 2 

 

O índice de consumo droga terá uma pontuação mínima de 1 e máxima de 22 e 

quanto menor o índice menor o consumo.  

 

Alimentação saudável 

 O cálculo do índice de alimentação saudável teve por base a pergunta nº 45 do 

questionário e para o qual se consideraram os indicadores e pontuação seguintes: 
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Indicadores  Todos os dias 4-6  
dias semana 

1-3 dias 
semana 

Nunca ou qua-
se nunca 

Verduras e hortaliça 1 2 3 4 
Yogurtes 1 2 3 4 
Pão 1 2 3 4 
Sumo natural 1 2 3 4 
Leguminosas (feijão, ervilha, etc) 1 2 3 4 
Leite 1 2 3 4 
Queijo 1 2 3 4 
Manteiga e margarina 1 2 3 4 
Carne (porco ou vitela) 1 2 3 4 
Ovos 1 2 3 4 
Peixe  1 2 3 4 

 

Dos indicadores acima descrito resultará um índice de consumo de alimentação 

saudável que oscila entre 11 e 44 e quanto menor este, melhor a alimentação saudável.  

 

Alimentação não saudável 

Para a obtenção do índice da alimentação não saudável recorremos uma vez 

mais à questão nº 45, tendo sido seleccionados os indicadores abaixo apresentados e 

aos quais se deu a pontuação aí descriminada. Acresce referir que o índice para a ali-

mentação não saudável se situa entre os 7 e os 28 pontos e quanto maior, mais grave é 

a alimentação não saudável.  

 

Indicadores  Todos os dias 4-6  
dias semana 

1-3 dias 
semana 

Nunca ou qua-
se nunca 

Consumo de café ou chá 1 2 3 4 
Coca cola ou bebidas com gás 1 2 3 4 
Doces ou guloseimas  1 2 3 4 
Frutos secos (avelã, nozes,etc.) 1 2 3 4 
Batatas fritas  1 2 3 4 
Hamburgers ou salsichas 1 2 3 4 
Enchidos, chouriço, presunto… 1 2 3 4 

 

 

Prática de actividade desportiva  

Um outro factor a considerar nos estilos de vida respeita à prática de actividade 

desportiva. Para obtenção do índice recorremos à questão nº 22 do questionário: “fora do 

horário escolar praticas algum desporto como por exemplo futebol, volei, basquete, atle-

tismo, etc.”, tendo-se considerado a frequência, a intensidade e a duração de cada ses-

são às quais foi atribuída as pontuações: 

 

Frequência Intensidade Duração 
Nº vezes Pontuação Grau  Pontuação Tempo Pontuação 
Nunca 6 Muito intenso  1 Mais 45 minutos 1 
< uma vez semana 5 Intenso 2 35 -45 minutos 2 
Uma vez semana 4 Moderado 3 25 – 35 minutos 3 
2-3 vezes semana 3 ligeiro 4 15 – 25 minutos 4 
4-5 vezes semana 2  5 – 15 minutos 5 
6- 7 vezes semana 1 Menos15 minutos 6 
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Do somatório destes três indicadores resultará um índice com o valor mínimo de 3 e o 

máximo de16 e quanto menor for este melhor a prática de actividade desportiva. 

 

Prática de actividade física 

Finalmente a questão 23 do questionário “ fora do horário escolar realizas activida-

des físicas que requeiram esforço físico como andar de bicicleta, correr, saltar acorda, 

etc.”, foi utilizada para se obter o índice da actividade física e tal como na variável anterior 

consideraram-se as mesmas pontuações para a frequência, a intensidade e a duração de 

cada sessão. Também o índice oscila entre 3 e 16 e quanto menor for este melhor a prá-

tica de actividade física. 

Frequência Intensidade Duração 
Nº vezes Pontuação Grau  Pontuação Tempo Pontuação 
Nunca 6 Muito intenso  1 Mais 45 minutos 1 
< uma vez semana 5 Intenso 2 35 -45 minutos 2 
Uma vez semana 4 Moderado 3 25 – 35 minutos 3 
2-3 vezes semana 3 Ligeiro 4 15 – 25 minutos 4 
4-5 vezes semana 2  5 – 15 minutos 5 
6- 7 vezes semana 1 Menos 15 minutos 6 

 

Do somatório dos índices parcelares das sub-escalas resulta o valor global dos estilos 

de vida que apresenta um valor mínimo de 28 e um máximo de 194. De acordo com a 

tendência de resposta quanto menor for este índice, melhor o estilo de vida. Tendo por 

base a fórmula (Média ± 0.25dp) preconizada por Pestana & Gageiro (2004) efectuou-se 

grupos de corte que permitirão a seguinte classificação: 

 

 

1.4 - PROCEDIMENTOS NA SELECÇÃO DA AMOSTRA E NA APLICAÇÃO DO 

INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

Para o nosso estudo recorremos a uma amostragem não probabilística por con-

veniência que teve por base os adolescentes que frequentavam, no ano lectivo de 

2006/2007, os 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, num total de 3033 estudantes distri-

buídos do seguinte modo pelas escolas secundárias Alves Martins (1482), Emídio Navar-

ro (794) e Viriato (757). A aplicação do questionário foi efectuada nos meses de Maio e 

Junho de 2006, tendo respondido ao mesmo 2228 estudantes, ou seja 73.45% da amos-

tra inicial. 

Todavia, destes foram considerados inválidos 134 (6.01%) pelas seguintes 

razões: 93 apresentavam dois ou mais questionários sem qualquer tipo de resposta, 22 

não responderam ao questionário da qualidade de sono, considerada crucial para este 

� Equilibrados - (≤ M-0,25 dp) 
� Intermédios – (> M-0,25 dp< M+0,25 dp) 
� Desequilibrados - (≥ M+0,25 dp) 
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estudo, e em 19 detectamos incongruências que punham em causa a validade das infor-

mações recolhidas. 

A amostra final perfaz assim 2094 estudantes, isto é, 69.0% da amostra inicial-

mente prevista. Porém, em algumas das variáveis em estudo detectamos não respostas 

(“missings”) que nunca atingiram os 20.0%, valor limite recomendado por Pestana & 

Gageiro (2007) para se proceder a análise específica, pelo que não procedemos ao seu 

tratamento uma vez que tais percentagens dada a dimensão da amostra não irão envie-

sar os resultados finais. 

Dois objectivos estão subjacentes à escolha deste tipo de amostra. O primeiro 

prende-se com o facto dos estudantes a frequentar o 10º ano experienciarem um primeiro 

contacto com uma realidade de estudo diferente da que vivenciaram até ao 9º ano de 

escolaridade, com uma maior carga de trabalho escolar, um maior número de disciplinas 

e com a responsabilidade acrescida de que a classificação no final do ano lectivo condi-

cionará o futuro académico. É também nesta fase que os estudantes tomam o contacto 

com outros amigos e com a permissão dos pais ou familiares para efectuarem as primei-

ras incursões nocturnas a bares e discotecas. Por outro lado, dispomos de um grupo de 

jovens do 11º e 12º anos que já experimentaram estas vivências.  

O segundo objectivo relaciona-se com o facto de podermos dispor com maior faci-

lidade dos sujeitos para o estudo, dado que em cada escola, possuíamos um observador 

que colaborou na aplicação e recolha dos questionários.  

Procurando pautar a nossa actuação em todo o processo de investigação por uma 

rigorosa conduta ética, foi solicitada a autorização formal para aplicação dos questioná-

rios ao Centro da Área Educativa (CAE) de Viseu, que deferiu o pedido, com indicação de 

ser solicitada autorização específica ao Conselho Executivo das escolas escolhidas para 

serem objecto de estudo. Obtidas as respectivas autorizações por parte dos Conselhos 

Executivos e da Associação de Pais a quem também foi por indicação daqueles órgãos 

solicitada a anuência, contactámos os Directores de turma a quem, em traços gerais, 

demos a conhecer os objectivos do trabalho, as razões científicas do nosso interesse e 

as implicações práticas do mesmo. 

Solicitamos também, que nos fosse indicado o docente de cada turma que mais 

directamente estaria implicado no processo de colheita de dados, a fim de efectuarmos a 

marcação com dia, hora e sala de aula, para preenchimento dos questionários por parte 

dos estudantes. Havendo alguns docentes que voluntariamente se prontificaram a aplicar 

o questionário, foi-lhes recomendado que antes de o entregarem aos estudantes lhes 

explicassem o tema, os objectivos do trabalho e a colaboração que deles se pretendia. 
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Comprometemo-nos que seria garantida a completa confidencialidade quaisquer 

que fossem os resultados, e que, todo o trabalho seria desenvolvido de forma a não per-

turbar o normal funcionamento da escola, turma, e dos alunos, e que estes só participa-

riam voluntariamente. 

Nos dias e horas aprazados e a anteceder a aplicação do instrumento de colheita 

foi explicado aos alunos o tema, os objectivos e a colaboração que deles se pretendia, 

reforçando-se uma vez mais o carácter de voluntariedade de participação no estudo. Pro-

cedemos à sua distribuição e apelamos à sinceridade no seu preenchimento.  

O questionário foi aplicado a todos os estudantes que se encontravam em sala de 

aula e às diferentes turmas do 10º 11º e 12º anos. 

 

1.4.1 – Caracterização da amostra  

 

Idade e género 

As estatísticas relativas à idade revelam que os estudantes apresentam uma ida-

de mínima de 14 anos e uma máxima de 23 anos, ao que corresponde uma idade média 

de 16.82 anos com um desvio padrão de 1.25 anos. 

Para o sexo masculino que representa 44.6% da totalidade da amostra, a idade 

mínima é de 14 anos, enquanto para o feminino com uma representatividade de 55.3%, é 

de 15 anos, sendo a máxima de 23 anos para ambos os sexos.  

Os rapazes são em média mais velhos (M =16.86 anos) que as raparigas (M = 

16.79 anos) mas as diferenças entre os dois grupos não são estatisticamente significati-

vas conforme resultado do teste t para amostras independentes (t= 1.273; p= 0.203). O 

teste de Kolmogorod-Smirnov (K/S) não apresenta uma distribuição normal, revelando os 

valores de assimetria e curtose, curvas leptocúrticas e enviesadas à esquerda para os 

dois géneros e para a totalidade da amostra. Já os coeficientes de variação indiciam uma 

dispersão baixa face às idades médias encontradas (cf. tabela 1). 

 

Tabela 1 – Estatísticas relativas à idade 

Idade 
 
Sexo 

N Min Max M D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Masculino 935 14 23 16.86 1.286 7.63 9.975 8.638 0.000 

Feminino 1159 15 23 16.79 1.230 7.33 9.389 8.681 0.000 

Total 2094 14 23 16.82 1.256 7.47 13.925 12.402 0.000 
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 Embora seja pequena a amplitude de variação da idade, uma vez que se situa 

nos 9 anos, procedeu-se, mesmo assim, ao seu agrupamento em classes homogéneas 

com base nas frequências absolutas. Dos resultados que se apresentam na tabela 2 veri-

fica-se que dos 2094 estudantes que participaram no estudo, 42.7% têm idade igual ou 

inferior a 16 anos e 57.3% idade igual ou superior a 17 anos, contribuindo para este valor 

percentual os 27.0% de adolescentes que apresentam uma idade situada acima dos 19 

anos. Tanto para os rapazes como para as raparigas, é no grupo etário até aos 16 anos 

que apresenta valores percentuais mais elevados com 42.8% e 42.6% respectivamente. 

Ao invés é no grupo dos estudantes com idade igual ou superior a 19 anos que se encon-

tram as percentagens mais baixas (27.8%) e (26.4%) respectivamente. 

 

Local de Residência 

A maioria dos adolescentes vive na cidade (52.3%), seguindo-se os residentes em 

aldeias (35.5%) e por último os que habitam em vilas (12.2%). Entre o local de residência 

e género encontramos diferenças significativas (X2=8.303; p=0.016), situando-se estas no 

sexo masculino para os residentes na cidade (55.5%) e no feminino para os residentes 

na aldeia (38.1%) (cf. tabela 2). 

 

Coabitação  

Questionados os adolescentes sobre com quem habitam, mais de dois terços 

(78.0%), vive com os pais contribuindo para esta percentagem os 77.8% dos rapazes e 

os 78.2% das raparigas. Realça-se entretanto, que metade da amostra (50.5%) vive tam-

bém com os irmãos sendo a percentagem mais elevada entre as raparigas (54.3%). Dos 

13.8% que habitam só com a mãe a maior percentagem é também constituída por rapari-

gas e dos 3.8% que vivem só com o pai, prevalecem em maior número os rapazes. 

Acrescenta-se ainda que somente uma pequena percentagem de adolescente 5.3% vive 

com pessoas que não são seus familiares directos, sendo que destes 1.1% respeitam a 

famílias de acolhimento (cf. tabela 2). 

 

Estado civil dos pais 

Fazemos também na tabela 2 referência ao estado civil dos progenitores por 

género. Constatamos que a maioria dos pais dos inquiridos são casados (84.5 %), 10.9% 

são divorciados ou separados, 1.1% solteiros e em 3.5% verificamos que pelo menos um 

dos progenitores já faleceu. Entre o género os valores percentuais são semelhantes aos 

obtidos para a totalidade da amostra. 

 



254 

 

Habilitações literárias dos pais 

Quanto à situação académica, maioritariamente os pais dos estudantes possuem 

habilitações literárias situadas ao nível do ensino superior representando globalmente 

para o pai e mãe 21.1% e 24.8% respectivamente. Detentores do primeiro ciclo encon-

tramos para o pai 23.3% e para a mãe 21.1%. Já com habilitações referentes ao ensino 

secundário são registados 21.1% do progenitor masculino e 19.0% do feminino. Apenas 

uma ínfima percentagem são analfabetos sendo estes mais prevalentes entre os progeni-

tores do sexo masculino (cf. tabela 2): As diferenças encontradas entre o género e habili-

tações literárias dos progenitores são estaticamente significativas com qui quadrados de 

X2=17.617 (p=0.007) para o pai e de X2= 21.117 (p=0.000) para a mãe  

 

Rendimento mensal dos pais 

Tornando-se difícil quantificar com objectividade o rendimento mensal do agrega-

do familiar, utilizamos níveis de mensuração que permitissem aos jovens escalonar esse 

rendimento de forma mais objectiva possível. Assim, mais de metade dos estudantes 

(57.1 %) classificaram o rendimento mensal dos seus pais como médio com valores per-

centuais semelhantes (56.3% vs. 57.8%) tanto no género masculino como feminino. Com 

valores percentuais menos significativos encontramos os que o consideram médio alto 

(20.4%), médio baixo (14.8%) e baixo (5.1%), recaindo a menor percentagem (2.7%) nos 

que o consideram alto. As diferenças percentuais são estatisticamente significativas, 

(X2=11.255; p=0.024), revelando os valores residuais que as mesmas se situam no sexo 

masculino e para os que auferem de um rendimento alto (cf. tabela2). 

 

Estado nutricional 

Terminamos a caracterização sócio-demográfica da amostra por fazer referência 

ao estado nutricional. Este é obtido através do índice de massa corporal que por sua vez 

resulta da aplicação da seguinte fórmula (IMC = peso / (altura)2. .Considerando que os 

critérios de classificação do estado nutricional diferem em função do género e com a ida-

de (adolescentes até aos 17 anos e com idade superiores a 18 anos), apresentamos na 

tabela 2 os resultados obtidos de acordo com estes critérios. Como se nota, para os ado-

lescentes com idade até aos 17 anos a quase totalidade (84.6%) tem peso normal, sendo 

que este é mais prevalente entre o género feminino (85.7%). O sobre-peso e a obesidade 

propriamente dita ponderam no género masculino com 4.5% e 7.2% respectivamente. 
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Para os adolescentes com idade superior a 18 anos, denota-se também valores 

percentuais mais elevados para os que têm estado nutricional normal, tanto para a amos-

tra global como para o género. A obesidade leve (15.9%) e moderada (2.5%) figuram 

para o sexo feminino em maior percentagem, registando-se também neste grupo os dois 

casos de obesidade grave ou mórbida. 

 

 

 

 

 



256 

 

 

Tabela 2 - Caracterização sócio-demográfica da amostra em função do género 

Sexo 
Variáveis 

Masculino Feminino Total Residuais 
Nº 

(935) 
%  

(44.6) 
Nº 

(1159) 
% 

(55.3) 
Nº 

(2094) 
% 

(100.0) Masc Fem 

Grupo etário         
≤ 16 400 42.8 494 42.6 894 42.7 0.1 -0.1 
17-18 275 29.4 359 31.0 634 30.3 -0.8 0.8 
≥ 19 260 27.8 306 26.4 566 27.0 0.7 -0.7 

Local residência         
Cidade 519 55.5 576 49.7 1095 52.3 2.6 -2.6 
Vila 114 12.2 141 12.2 255 12.2 0.0 0.0 
Aldeia 302 32.3 442 38.1 744 35.5 -2.8 2.8 

Coabitação         
Pais 727 77.8 906 78.2 1633 78.0 -0.2 0.2 
Pai 39 4.2 41 3.5 80 3.8 0.8 -0.8 
Mãe 118 12.6 172 14.8 290 13.8 -1.5 1.5 
Irmãos 429 45.9 629 54.3 1058 50.5 -3.8 3.8 
Avós 65 7.0 93 8.0 158 7.5 -0.9 0.9 
Familiares 23 2.5 28 2.4 51 2.4 0.1 -0.1 
Colegas da escola 13 1.4 25 2.2 38 1.8 -1.3 1.3 
Padrasto 20 2.1 31 2.7 51 2.4 -0.8 0.8 
Família acolhimento 15 1.6 7 0.6 22 1.1 2.2 -2.2 

Estado civil dos pais         
Casados 799 85.5 971 83.8 1770 84.5 1.1 -1.1 
Solteiros 9 1.0 13 1.1 22 1.1 -0.4 0.4 
Divorciados 80 8.6 104 9.0 184 8.8 -0.3 0.3 
Separados 16 1.7 28 2.4 44 2.1 -1.1 1.1 
Mãe Viúva 17 1.8 30 2.6 47 2.2 -1.2 1.2 
Pai Viúvo 10 1.1 12 1.0 22 1.1 0.1 -0.1 
Ambos faleceram 4 0.4 1 0.1 5 0.2 Não aplicável 

Habilitações literárias do pai         
Não sabe ler e escrever 7 0.8 8 0.7 15 0.8 0.2 -0.2 
1º Ciclo do ensino básico 198 22.3 264 24.0 462 23.3 -0.9 0.9 
2º Ciclo do ensino básico 123 13.9 196 17.8 319 16.1 -2.4 2.4 
3º Ciclo do ensino básico 141 15.9 210 19.1 351 17.7 -1.9 1.9 
Ensino secundário 213 24.0 207 18.8 420 21.1 2.8 -2.8 
Ensino Superior 205 23.1 214 19.5 419 21.1 2.0 -2.0 

Habilitações literárias da mãe         
Não sabe ler e escrever 2 0.2 8 0.7 10 0.5 -1.6 1.6 
1º Ciclo do ensino básico 165 18.4 262 23.2 427 21.1 -2.8 2.8 
2º Ciclo do ensino básico 135 15.1 221 19.6 356 17.6 -2.8 2.8 
3º Ciclo do ensino básico 159 17.8 184 16.3 343 17.0 0.7 -0.7 
Ensino secundário 178 19.9 207 18.4 385 19.0 0.7 -0.7 
Ensino Superior 256 28.6 246 21.8 502 24.8 3.3 -3.3 

Rendimento mensal dos pais         
Baixo 46 4.9 60 5.2 106 5.1 -0.3 0.3 
Médio baixo 132 14.1 177 15.3 309 14.8 -0.7 0.7 
Médio 526 56.3 670 57.8 1196 57.1 -0.7 0.7 
Médio alto 194 20.7 233 20.1 427 20.4 0.4 -0.4 
Alto 37 4.0 19 1.6 56 2.7 3.3 -3.3 

Estado de nutrição (até 17 nos)         
Baixo peso 34 5.1 73 8.6 107 7.0 -2.7 2.7 
Normal 558 83.3 729 85.7 1287 84.6 -1.3 1.3 
Sobrepeso 30 4.5 16 1.9 46 3.0 2.9 -2.9 
Obeso 48 7.2 33 3.9 81 5.3 2.8 -.2.8 

Estado de nutrição(após 18 
anos) 

        

Baixo peso 19 7.9 21 7.4 40 7.6 0.2 -0.2 
Normal 189 78.8 208 73.5 397 75.9 1.4 -1.4 
Obesidade leve 29 12.1 45 15.9 74 14.1 -1.2 1.2 
Obesidade moderada 3 1.3 7 2.5 10 1.9 -1.0 1.0 
Obesidade grave ou mórbida - 0.0 2 0.7 2 0.4 -1.3 1.3 

 

 

Em síntese: 

• A amostra em estudo é constituída por 2094 adolescentes que apresentam uma 

idade mínima de 14 anos e uma máxima de 23 sendo a idade média de 16.82 

anos com um desvio padrão de 1.256. O grupo etário mais prevalente é o de ida-

de inferior a 16 anos. As raparigas surgem em maior percentagem (55.3%) que os 

rapazes; 
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• Os adolescentes habitam sobretudo na cidade mas a percentagem dos que resi-

dem na aldeia é também significativa; 

• Mais de três quartos da amostra coabita com os pais que na sua maioria são 

casados (84.5%); 

• As habilitações literárias dos progenitores são semelhantes, no entanto a posse 

de curso superior é mais evidente nas mães; 

• A maioria dos estudantes considera o rendimento dos pais como médio. 

 

1.5 - PROCEDIMENTO ESTATÍSTICO 

Após a colheita de dados, efectuamos uma primeira análise a todos os questioná-

rios, no intuito de eliminarmos aqueles que porventura se encontrassem incompletos ou 

mal preenchidos, tendo-se seguidamente processado a sua codificação e tabulação de 

modo a prepararmos o tratamento estatístico. 

Na análise dos dados, recorremos à estatística descritiva e analítica. Em relação à 

primeira, determinámos frequências absolutas e percentuais, algumas medidas de ten-

dência central ou de localização como médias e medidas de variabilidade ou dispersão 

como amplitude de variação, coeficiente de variação e desvio padrão, para além de 

medidas de assimetria e achatamento, de acordo com as características das variáveis em 

estudo.  

A medida de assimetria Skewness (SK) obtém-se através do cociente entre (SK) 

com o erro padrão (EP). Se SK/EP oscilar entre –2 e 2, a distribuição é simétrica. Mas se 

SK/EP for inferior a –2, a distribuição é assimétrica negativa, com enviesamento à direita 

e se SK/EP for superior a +2, a distribuição é assimétrica positiva com enviesamento à 

esquerda (Pestana e Gajeiro, 2003).  

Para as medidas de achatamento curtose (K) o resultado também se obtêm atra-

vés do cociente com o erro padrão (EP). Deste modo se K/EP oscilar entre –2 e 2 a dis-

tribuição é mesocúrtica, pelo contrário se K/EP for inferior a –2, a distribuição é platicúrti-

ca, enquanto que para K/EP superior a +2, a distribuição é leptocúrtica. Conforme o 

recomendado, os testes de normalidade de Kolmogorov-Sminorv, Skewness e Kurtosis 

foram aplicados a todas as variáveis de natureza quantitativa. 

Para a análise bivariada aplicámos o teste da percentagem residual que nos dará 

as diferenças percentuais de variável a variável, muitas vezes em detrimento do teste de 

qui quadrado, dado que em muitas das variáveis em estudo, o tamanho das sub - amos-

tras não permitia o uso do referido teste.  
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Como referem Pestana & Gajeiro (2003, p.141) o uso dos valores residuais em 

variáveis nominais torna-se mais potente que o teste de qui quadrado na medida em que  

(...)“os resíduos ajustados na forma estandardizada informam sobre as células que mais 

se afastam da independência entre as variáveis”, ou (...)“os valores elevados dos resí-

duos indiciam uma relação de dependência entre as duas variáveis”.  

Os autores citados consideram para uma probabilidade igual a 0.05, os seguintes 

valores de referência: 

• ≥ 1.96 diferença estatística significativa;  

• < 1.96 diferença estatística não significativa. 

A interpretação dos resíduos ajustados necessita de um número mínimo de oito 

elementos tanto no total da linha como na coluna. 

O coeficiente de variação permite comparar a variabilidade de duas variáveis 

devendo os resultados obtidos serem interpretados de acordo com Pestana e Gageiro, 

(2005), do seguinte modo: 

 

Coeficiente de variação Classificação do Grau de dispersão 

0% - 15% Dispersão baixa 

16% - 30% Dispersão moderada 

> 30% Dispersão alta 

 

No que respeita à estatística inferencial, fizemos uso da estatística paramétrica, 

e para estudo de proporções de estatística não paramétrica.  

A utilização de testes paramétricos exige a verificação simultânea de duas condi-

ções, a primeira é que as variáveis de natureza quantitativa possuam distribuição normal 

e a segunda que as variâncias populacionais sejam homogéneas caso se esteja a com-

parar duas ou mais amostras populações (Maroco, 2007). Deste modo, para o estudo da 

normalidade da distribuição das variáveis foi usado o teste de Kolmogorov-Smirnov 

enquanto que para testar a homogeneidade das variâncias se recorreu ao teste de Leve-

ne por ser um dos mais potentes (Maroco, 2007).  

Este autor acrescenta ainda que os testes paramétricos são robustos à violação 

do pressuposto da normalidade desde que as distribuições não sejam extremamente 

enviesadas ou achatadas e que as dimensões das amostras não sejam extremamente 

pequenas (Maroco, 2007), o que aliás, vai de encontro ao referido por Pestana e Gageiro, 

(2005) quando afirma quer para grupos amostrais com um N superior a 30, a distribuição 



259 

 

t com x graus de liberdade aproxima-se da distribuição normal, independentemente da 

distribuição amostral não apresentar características de curvas gaussianas. 

Já a estatística não paramétrica foi utilizada como alternativa aos testes paramé-

tricos, quando as condições de aplicação destes, nomeadamente a homogeneidade de 

variâncias entre os grupos não se verificou (Maroco, 2007) ou seja, só recorremos a 

estes testes quando o cociente entre o número de elementos que constituem a amostra 

maior com a menor foi superior a 1.6 (Pestana & Gageiro, 2003). Estes testes são menos 

potentes que os correspondentes testes paramétricos deduzindo-se daí que a possibili-

dade de rejeitar H0 é muito menor.  

Assim, quanto à estatística paramétrica e não paramétrica destaca-se: 

� Testes t de Student ou teste de U-Mann Whitney (UMW) - para comparação de 

médias de uma variável quantitativa em dois grupos de sujeitos diferentes e 

quando se desconhecem as respectivas variâncias populacionais; 

� Análise de variância a um factor (ANOVA) - para comparação de médias de 

uma variável quantitativa (variável endógena) em três ou mais grupos de sujeitos 

diferentes (variável exógena - qualitativa), isto é, analisa o efeito de um factor na 

variável endógena, testando se as médias da variável endógena em cada catego-

ria do factor são ou não iguais entre si. O teste One-Way Anova é uma extensão 

do teste t de Student que permite comparar mais de dois grupos em estudo. 

Todavia, quando se testa a igualdade de mais de duas médias e, dependendo da 

natureza nominal ou ordinal do factor, recorre-se habitualmente aos testes post-

hoc, para saber quais as médias que se diferenciam entre si (Pestana e Gageiro, 

2005); 

� Regressão é um modelo estatístico que foi usado para prever o comportamento 

de uma variável quantitativa (variável dependente ou endógena - Y) a partir de 

uma ou mais variáveis relevantes de natureza intervalar ou rácio (variáveis inde-

pendentes ou exógenas - Xs) informando sobre as margens de erro dessas previ-

sões, isto é permite-nos determinar quais as variáveis independentes que são 

preditoras da variável dependente.  

Quando utilizamos apenas uma variável dependente e uma independente, efec-

tuamos uma regressão linear simples. Por outro lado quando comparamos uma 

variável dependente e mais que uma variável independente efectuamos a regres-

são múltipla. Na regressão a correlação que mede o grau de associação entre 

duas variáveis é usada para prever a variável dependente (Y). Quanto maior for a 
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correlação entre X e Y melhor a previsão. Quanto menor for essa correlação 

maior a percentagem de erro na previsão. 

Em relação às correlações de Pearson que este tipo de teste gera, utilizamos os 

valores de r que, por convenção, Pestana e Gageiro (2005,) sugerem que: 

o r < 0.2 – associação muito baixa 

o 0.2 ≤ r ≤ 0.39 – associação baixa 

o 0.4 ≤ r ≤ 0.69 – associação moderada 

o 0.7≤ r ≤ 0.89 – associação alta 

o 0.9 ≤ r ≤ 1 – associação muito alta 

 

� O coeficiente de correlação de Pearson – é uma medida de associação linear 

que foi usada para o estudo de variáveis quantitativas. A correlação indica que os 

fenómenos não estão indissoluvelmente ligados, mas sim, que a intensidade de 

um (em média) é acompanhada tendencialmente com a intensidade do outro, no 

mesmo sentido ou em sentido inverso. Por isso os valores oscilam entre -1 e +1. 

Se a associação for negativa a variação entre as variáveis ocorre em sentido con-

trário, isto é, os aumentos duma variável estão associados em média à diminuição 

da outra; se for positiva a variação das variáveis ocorre no mesmo sentido. Acres-

ce ainda referir que a comparação de dois coeficientes deve ser feita em termos 

do seu valor ao quadrado designado por coeficiente de determinação (R2) que 

indica a percentagem de variação de uma variável explicada pela outra, e que tan-

to R como R2 não exprimem relações de causalidade. A violação de normalidade 

afecta pouco o erro tipo 1 e a potência do teste principalmente quando se traba-

lham com grandes amostras; 

� Teste de qui quadrado (X2) - para o estudo de relações entre variáveis nominais. 

Aplica-se a uma amostra em que a variável nominal tem duas ou mais categorias 

comparando as frequências observadas com as que se esperam obter no univer-

so, para se inferir sobre a relação existente entre as variáveis. Se as diferenças 

entre os valores observados e esperados não se considerarem significativamente 

diferentes, o valor do teste pertence à região de aceitação e as variáveis são 

independentes, caso contrário, rejeita-se a hipótese de independência ou seja os 

valores do teste pertencem à região crítica. Quando há relação entre as variáveis, 

os resíduos ajustados estandardizados situam-se fora do intervalo -1.96 e 1.96, 

para p=0.05 (Pestana & Gageiro, 2005, p.127, 128 e 131). 
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� Teste de Wilcoxon – Este teste foi utilizado quando se pretendeu analisar dife-

renças entre duas situações no mesmo grupo de sujeitos. Trata-se de uma alter-

nativa ao teste t para amostras emparelhadas. 

Na análise estatística utilizámos os seguintes valores de significância: 

� p < 0.05 * - diferença estatística significativa 

� p < 0 .01** - diferença estatística bastante significativa 

� p < 0.001 *** - diferença estatística altamente significativa 

� p  ≥ 0.05 n.s. – diferença estatística não significativa 

Acresce referir que no decurso do tratamento do estatístico foram detectadas res-

postas omissas a várias questões às quais se procedeu ao seu tratamento estatístico no 

intuito de determinar se as mesmas ao revelarem-se significativas poderiam pôr em cau-

sa toda a validade do estudo. 

A apresentação dos resultados efectuou-se com o recurso de tabelas e gráficos, 

onde se apresentam os dados mais relevantes. Omitiu-se nas mesmas o local, a data e a 

fonte, uma vez que todos os dados foram colhidos através do instrumento de colheita de 

dados aplicado aos estudantes do ensino secundário. A descrição e análise dos dados 

procurou obedecer à ordem por que foi elaborado o instrumento de colheita de dados.  

Todo o tratamento estatístico foi processado através do programa SPSS 15.0 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 15.0 (2006) para Windows.  

Postas estas considerações metodológicas, iniciamos no capítulo seguinte a 

apresentação e análise dos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             CAPÍTULO 5 

             Apresentação de Resultados 
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2 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

 

O propósito deste capítulo é descrever e explicar o fenómeno em estudo através 

da descrição, análise e interpretação dos resultados obtidos dos dados recolhidos no 

trabalho de campo. 

 O processo de análise que agora se inicia está estruturado para dar resposta aos 

diferentes objectivos e hipóteses estabelecidas. Nesse sentido consideramos a existência 

de oito sub-capítulos. No primeiro procuramos descrever aspectos gerais da amostra 

relacionados com a caracterização académica. No segundo analisamos algumas variá-

veis relativas aos estilos de vida, nomeadamente com o consumo de tabaco, álcool e 

drogas, a pratica de desporto e de actividade física, hábitos alimentares saudáveis e não 

saudáveis e hábitos de entretenimento, para no terceiro sub-capítulo estudarmos os hábi-

tos de sono fazendo referência especial à sonolência excessiva e ao cronotipo. Já no 

quarto e quinto subcapítulo é estudada respectivamente a fadiga crónica e a funcionali-

dade mental. A qualidade do sono é abordado no sexto sub-capítulo e o rendimento 

escolar ocorre no sétimo. Finalmente, o oitavo sub-capítulo é dedicado à análise inferen-

cial. 

 

2.1 - CARACTERIZAÇÃO ACADÉMICA  

 

Estabelecimento de ensino 

A distribuição dos estudantes que participaram neste estudo pertencentes às três 

escolas do ensino secundário da cidade de Viseu apresentam-se na tabela 3. A Escola 

Secundária Alves Martins foi a que contribuiu com uma maior participação de estudantes 

(60.7%). O contributo dos estudantes da Escola Secundária Emídio Navarro foi de 23.9% 

e a Escola Secundária de Viriato é a que apresenta um menor número de participantes 

com apenas 15.4%. 

 Visualiza-se ainda pela mesma tabela que cerca de seis em cada dez estudantes 

tanto do género masculino como feminino são oriundos da Escola Secundária Alves Mar-

tins enquanto que entre os participantes da Escola Secundária Emídio Navarro e Escola 

Secundária de Viriato se observa uma distribuição não proporcional em relação ao géne-

ro com diferenças significativas para o género masculino no que respeita à Escola 

Secundária Emídio Navarro e feminino para a Escola Secundária de Viriato.  
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Ano de escolaridade e género 

Na tabela 3 fazemos também referência ao ano de escolaridade frequentado 

pelos estudantes participantes neste estudo. Notamos que a maior percentagem (36.8%) 

frequenta o 10º ano e o percentual dos inquiridos que frequentam o 11º e o 12º anos são 

respectivamente de 33.0%, e de 30.2% . Por outro lado, observa-se que existem mais 

raparigas no 10º e 12º ano, mas as diferenças entre os sexos não são estatisticamente 

significativas (X2=1.681; p=0.432). 

 

Distância da casa à escola 

Mais de um quarto dos adolescentes (35.7%), percorre até à escola que frequenta 

entre 1 a 4 km. Para 21.9% a distância a percorrer é inferior a 1 km, mas para cerca de 

um quarto (24.3%) têm de percorrer diariamente mais de 7 km para chegar à escola. 

Entre rapazes e raparigas as distâncias percorridas são semelhantes pelo que não tradu-

zem diferenças estatísticas significativas (X2=3.611; p=0.307). 

 

 Tempo e modo de deslocação para a escola 

Na sequência da questão anterior, questionamos os estudantes sobre dois aspec-

tos que consideramos poder ter alguma pertinência para o nosso estudo: o tempo que 

demoram da casa à escola e o modo como habitualmente se deslocam. No que respeita 

ao primeiro aspecto, a maioria dos adolescentes (57.9%), demora menos de 15 minutos, 

sendo esta percentagem mais prevalente nos rapazes, (60.0%) do que nas raparigas 

(56.2%). Para 33.8% da amostra o tempo de demora situa-se entre 15-30 minutos e para 

8.0% oscila entre 30-60 minutos. Apenas 0.4 % dos estudantes demora mais de 60 minu-

tos. Os valores percentuais encontrados são similares entre rapazes e raparigas não se 

registando significância estatística. 

Já no que se refere ao modo de deslocação, a tabela 3 indica-nos que a maioria 

dos adolescentes (51.5%), utiliza o automóvel como meio de transporte, seguindo-se os 

transportes públicos com 40.4%. A deslocação a pé é observada em 27.7% da amostra e 

com menor expressão surge a utilização da motorizada, bicicleta e os patins. Tanto para 

rapazes como para raparigas os meio de transporte mais utilizado são o automóvel e o 

transporte público, sendo este último mais prevalente entre as raparigas e com signifi-

cância estatística, conforme resultado do valor residual. 

 

 

 



 

 

267

Tabela 3 - Caracterização académica dos estudantes em relação à escola que frequen-

tam, ano de escolaridade, distância, tempo e modo de deslocação para a 

escola 

 

 

Aproveitamento/insucesso escolar 

Não é significativo o número total de reprovações verificadas nos estudantes 

durante todo o seu percurso académico.Com efeito, da totalidade dos inquiridos, 72.6% 

nunca reprovaram e dos 27.4% que já reprovaram, 46.2% pertencem à Escola Secundá-

ria Alves Martins, 31.2% à Escola Secundária Emídio Navarro e 22.6% à Escola Secun-

dária Viriato. As diferenças encontradas são estatisticamente significativas (X2= 72.106; 

p= 0.000) e os valores residuais situam-nas entre os que não reprovaram na Escola 

Secundária Alves Martins e os que reprovaram na Escola Secundária Viriato, (cf tabela 

4). 

Ainda na sequência dos resultados obtidos anteriormente determinou-se a preva-

lência do aproveitamento escolar em relação ao ano de escolaridade. Configuram-se na 

Sexo 

Variáveis 

Masculino Feminino Total Residuais 

Nº 

(935) 

%  

(44.6) 

Nº 

(1159) 

% 

(55.3) 

Nº 

(2094) 

% 

(100.0) 
Masc Fem 

Escola         

Alves Martins 566 60.5 705 60.8 1271 60.7 -0.1 0.1 

Emídio Navarro 248 26.5 253 21.8 501 23.9 2.5 -2.5 

Viriato 121 12.9 201 17.3 322 15.4 -2.8 2.8 

Ano escolaridade         

10º ano 342 36.6 430 37.1 772 36.8 -0.2 0.2 

11º ano 321 34.3 369 31.8 690 33.0 1.2 -1.2 

12º ano 272 29.1 360 31.1 632 30.2 -1.0 1.0 

Distância em km escola/casa         

<1 km 204 21.8 254 21.9 458 21.9 -0.1 0.1 

1 - 4  km 352 37.6 395 34.1 747 35.7 1.7 -1.7 

4 – 7 km 158 16.9 222 19.2 380 18.1 -1.3 1.3 

>7 km 221 23.6 288 24.8 509 24.3 -0.6 0.6 

Tempo gasto de casa à escola         

<15 minutos 561 60.0 651 56.2 1212 57.9 1.8 -1.8 

15 - 30  minutos 297 31.8 410 35.4 707 33.8 -1.7 1.7 

30 – 45 minutos 56 6.0 72 6.2 128 6.1 -0.2 0.2 

45 - 60 minutos 17 1.8 22 1.9 39 1.9 -0.1 0.1 

>60 minutos 4 0.4 4 0.3 8 0.4 0.3 -0.3 

Modo deslocação para escola         

A pé 274 29.3 307 26.5 581 27.7 1.4 -1.4 

Bicicleta 12 1.3 12 1.0 24 1.1 0.5 -0.5 

Motorizada 46 4.9 41 3.5 87 4.2 1.6 -1.6 

Transportes públicos 326 34.9 521 45.0 847 40.4 -4.7 4.7 

Carro 483 51.7 591 51.0 1074 51.3 0.3 -0.3 

Patins 8 0.9 10 0.9 18 0.9 0.0 0.0 
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mesma tabela os resultados obtidos e pela sua análise denota-se que dos 36.9% dos 

estudantes do 10º ano, 37.4% nunca reprovou mas percentagem muito próxima (35.4%) 

já passou por essa experiência. Realça-se ainda que é entre os estudantes do 12º ano 

que se observa uma maior diferença percentual entre os que nunca reprovaram e os que 

reprovaram, revelando os resíduos ajustados diferença significativa. 

 

Tabela 4 - Aproveitamento/insucesso escolar dos estudantes por escola e ano de escola-

ridade 

Sexo 

Variáveis 

Nunca reprovou Já reprovou Total Residuais 

Nº 

(1520) 

%  

(72.6) 

Nº 

(574) 

% 

(27.4) 

Nº 

(2094) 

% 

(100.0) 
Não  Sim 

Escola         

Alves Martins 1006 66.2 265 46.2 1271 60.7 8.4 -8.4 

Emídio Navarro 322 21.2 179 31.2 501 23.9 -4.8 4.8 

Viriato 192 12.6 130 22.6 322 15.4 -5.7 5.7 

Ano escolaridade         

10º ano 569 37.4 203 35.4 772 36.9 0.9 -0.9 

11º ano 514 33.8 176 30.7 690 33.0 1.4 -1.4 

12º ano 437 28.8 195 34.0 632 30.1 -2.3 2.3 

 

 Reportando-nos agora à distribuição dos estudantes que tiveram insucesso esco-

lar por ano de escolaridade e escola, observamos pela tabela 5 que é na Escola Secun-

daria de Viriato que se observa a maior percentagem de reprovações no 10º ano (40.0%) 

sendo a menor, para o mesmo ano, na Escola Secundária Alves Martins (33.6%). Quanto 

aos estudantes que frequentam o 11º ano de escolaridade, o maior valor percentual recai 

nos que frequentam a Escola Secundária Emídio Navarro com 34.6% e o menor na esco-

la de Viriato com 23.8%. Já para os estudantes do 12º ano, verifica-se que é nesta última 

escola que pondera o maior insucesso com 36.2% sendo precedida pela Escola Secun-

dária Alves Martins com 35.1%. As diferenças entre os grupos não são estatisticamente 

significativas. 

 

Tabela 5 – Insucesso escolar por ano de escolaridade e escola 

Variáveis 

Alves Martins 

(1) 

Emídio Navarro  

(2) 

Viriato 

(3) 
Total Residuais 

Nº 

(265) 

%  

(46.2) 

Nº  

(179) 

%  

(31.7) 

Nº  

(130) 

%  

(22.6) 

Nº  

(574) 

%  

(100.0) 
1 2 3 

10º 89 33.6 62 34.6 52 40.0 203 35.4 -0.8 -0.2 1.3 

11º 83 31.3 62 34.6 31 23.8 176 30.7 0.3 1.4 -1.9 

12º 93 35.1 55 30.7 47 36.2 195 34.0 0.5 -1.1 0.6 

Procuramos ainda saber se o insucesso escolar observado em cada escola e o 

número de reprovações diferia em função do género. Dos resultados apresentados na 

tabela 6 denota-se que os valores percentuais são semelhantes tanto para rapazes como 
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para raparigas sendo que por cada 10 estudantes, 5 não tiveram aproveitamento escolar 

em anos anteriores.  

Comparando rapazes e raparigas observa-se que os rapazes das Escolas Secun-

dárias Alves Martins e Emídio Navarro apresentam um maior valor percentual de repro-

vações (47.7% vs 44.7%), e (34.1% vs. 28.5%) respectivamente, em comparação com a 

Escola Secundária de Viriato sendo as diferenças significativas (X2=6.269; p=0.044) 

situadas na Escola Secundária de Viriato para o sexo feminino. 

Questionados os estudantes sobre o número de vezes que ocorreram as reprova-

ções pelos resultados incertos na mesma tabela é notório que cerca de 7 em cada 10 

reprovou uma vez, tanto para rapazes como para raparigas. Com duas reprovações figu-

ram mais os rapazes (20.8% vs 17.6%), o mesmo ocorrendo com três ou mais reprova-

ções. O valor de qui quadrado não é estatisticamente significativo (X2 =.017; p=0.733). 

 

Tabela 6 – Insucesso escolar por escola e número de reprovações em função do género 

Sexo 

Variáveis 

Masculino Feminino Total Residuais 

Nº 

(279) 

%  

(48.6) 

Nº 

(295) 

% 

(51.4) 

Nº 

(574) 

% 

(100.0) 
Masc Fem 

Escola         

Alves Martins 133 47.7 132 44.7 265 46.2 0.7 -0.7 

Emídio Navarro 95 34.1 84 28.5 179 31.2 1.4 -1.4 

Viriato 51 18.3 79 26.8 130 22.6 -2.4 2.4 

Número de reprovações          

1 reprovação 184 65.9 205 69.5 389 67.8 -0.9 0.9 

2 reprovações 58 20.8 52 17.6 110 19.2 1.0 -1.0 

3 reprovações 25 9.0 25 8.5 50 8.7 0.2 -0.2 

4 reprovações 12 4.3 12 4.1 24 4.2 0.1 -0.1 

5 reprovações - 0.0 1 0.3 1 0.2 -1.0 1.0 

 

 

Percepção sobre o desempenho e rendimento escolar 

No decurso deste estudo os estudantes foram solicitados a responder sobre a 

percepção do seu rendimento escolar, bem como da percepção que os seus colegas 

fariam sobre o mesmo. Trata-se para ambos os casos de uma avaliação subjectiva efec-

tuada com a aplicação de uma escala graduada entre zero (0) e dez (10), corresponden-

do o zero (0) ao menor desempenho e o dez (10) ao máximo desempenho na percepção 

do rendimento escolar. Dos resultados obtidos e expressos na tabela 7 verificamos que 

da totalidade da amostra, somente 2076 dos estudantes, ou seja 99.14%, responderam a 

estas duas questões. 

No que se refere à percepção sobre o seu desempenho académico, os valores 

oscilam entre 0 e 10 correspondendo uma média de 6.62, um desvio padrão de 1.38 valo-
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res e um coeficiente de variação de 20.89%, o que sugere uma dispersão moderada. O 

sexo masculino apresenta uma média de 6.63 valores, ligeiramente superior ao feminino 

(média=6.61) mas as diferenças não são estatisticamente significativas conforme resulta-

do do teste de UMW (U=531891.00; p=0.946). Os valores de assimetria e curtose reve-

lam curvas leptocurticas e enviezadas à direita e o teste de Kolmogorov Smirnov ao 

apresentar diferenças estatísticas indica-nos que a distribuição não é normal. 

Quanto à percepção que os seus colegas fariam sobre o seu rendimento escolar, 

os valores mínimos e máximos obtidos também oscilam entre o zero (0) e dez (10) res-

pectivamente. A média situa-se nos 6.62 com desvio padrão de 1.55 valores e um coefi-

ciente de variação de 23.5%, o que uma vez mais sugere uma dispersão moderada. Nes-

te particularmente, constatamos que nos rapazes a média de 6.52 é ligeiramente inferior 

à feminina, 6.69 valores e as diferenças encontradas nas divergências de percepção 

entre os sexos obtidas pelo teste de UMW é significativa (U=503219.00; p=0.026).  

 

Tabela 7 – Estatística relacionas com a percepção sobre o rendimento escolar e a per-

cepção do desempenho efectuado pelo colega em função do género 

Desempenho 

Variáveis Min Max Média D.P. CV (%) S/erro K/erro K/S 

Percepção desempenho         

Masculino 0 10 6.63 1.364 20.57 -5.36 7.169 0.000 

Feminino 0 10 6.61 1.398 21.15 -5.47 3.618 0.000 

Total 0 10 6.62 1.383 20.89 -7.57 7.31 0.000 

Percepção rendimento         

Masculino 0 10 6.52 1.643 25.19 -8 9.131 0.000 

Feminino 0 10 6.69 1.485 22.19 -6.236 4.930 0.000 

Total 0 10 6.62 1.559 23.55 -10.44 11.12 0.000 

 

Procuramos determinar se entre percepção sobre desempenho académico e a 

percepção que os colegas fariam sobre o seu rendimento escolar haveria diferenças sig-

nificativas. Realizado o teste de Wilcoxon, o mesmo veio a revelar que embora as orde-

nações positivas sejam mais elevadas que as negativas as diferenças não são estatisti-

camente significativas. Por sua vez o coeficiente de correlação de ró de Spearman apre-

senta uma correlação positiva alta e significativa, o que nos permite afirmar que quanto 

maior o desempenho escolar do estudante maior é a percepção que os colegas fazem 

sobre o seu rendimento escolar (cf. tabela 8). 
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Tabela 8 - Teste de Wilcoxomn entre percepção sobre o desempenho escolar e rendi-

mento escolar percepcionado pelos colegas  

Ordenações Desempenho/rendimento p r p 

Ordenações positivas 368.53 0.732 0.806 0.000 

Ordenações negativas 367.45    

 

Assiduidade às aulas 

Ainda no contexto da caracterização académica procurou-se determinar a assi-

duidade dos estudantes às aulas. Os resultados incertos na tabela 9 demonstram que o 

sexo feminino é mais assíduo que o masculino com diferenças significativas (X2=15.995; 

p=0.000) e que a maior percentagem dos adolescentes (49.0%) costuma, por vezes, fal-

tar às aulas, sendo este valor mais elevado na Escola Secundária Alves Martins com 

57.4%. É também esta escola que apresenta o maior valor percentual de alunos que 

nunca falta (66.4%) e em sentido inverso os que faltam muitas vezes, (44.7%). Pelo teste 

de X2, notamos existirem diferença estatísticas significativas entre a assiduidade e a 

escola (X2=33.846; p=0.000), revelando os resíduos ajustados que estas se situam entre 

os estudantes que não costumam faltar às aulas na Escola Secundária Alves Martins e 

faltar muitas vezes na Escola Secundária Emídio Navarro. 

No que se refere ao ano de escolaridade denota-se que a maioria dos adolescen-

tes que não costuma faltar se centram sobretudo no 10º ano com 41.7%. Curioso é que 

no 12º ano de escolaridade se verifica uma diminuição percentual dos que nunca faltaram 

e acréscimo dos que faltam às vezes ou muitas vezes com percentagens acima dos 

30.0%. As diferença entre os grupos são altamente significativa (X2=23.081; p=0.000) 

situando-se estas entre os que nunca costuma faltar no 10º ano, faltam às vezes no 11º e 

12º anos e muitas vezes no 12º ano de escolaridade. 

 

Tabela 9 – Assiduidade às aulas em função do sexo, escola e ano de escolaridade 

 

Variáveis 

Nunca (1) Às vezes (2) Muitas vezes (3) Residuais 

Nº(944) % (45.1) Nº(1027) % (49.0) Nº (123) % (5.9) 1 2 3 

Sexo          
Masculino 409 43.3 458 44.6 68 55.3 -1.1 0.0 2.4 
Feminino 535 56.7 569 55.4 55 44.7 1.1 0.1 -2.4 

Escola          
Alves Martins 627 66.4 589 57.4 55 44.7 4.9 -3.1 -3.7 
Emídio Navarro 190 20.1 264 25.7 47 38.2 -3.7 1.9 3.8 
Viriato 127 13.5 174 16.9 21 17.1 -2.2 1.9 0.5 

Ano           
10º 394 41.7 334 32.5 44 35.8 4.2 -4.0 -0.3 
11 297 31.5 361 35.2 32 26.0 -1.3 2.1 -1.7 
12º 253 26.8 332 32.3 47 38.2 -3.1 2.1 2.0 
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Dificuldades de concentração durante as aulas  

As dificuldades de concentração durante as aulas, estão muitas vezes associadas 

a uma menor qualidade e ou quantidade de sono, acarretando como consequência um 

menor rendimento escolar. Na nossa amostra, cerca de 7 em cada dez estudantes 

(68.0%), refere que às vezes tem dificuldade de concentração sendo esta percentagem 

menor nos estudantes que frequentam o 12º ano (28.7%) e semelhante nos do 10º e 12º 

anos com 36.0% e 35.3% respectivamente.  

Somente 10.4% dos estudantes afirmam ter muita dificuldade de concentração, 

contribuindo para este valor percentual os 41.3% dos estudantes do 10ºano, os 30.7% do 

11º ano e os 28.0% do 12º ano.  

Por outro lado, são sobretudo os estudantes que frequentam a Escola Secundária 

Alves Martins e do género masculino que revelam maiores dificuldades de concentração.  

As diferenças entre os grupos são estatisticamente significativas, e de acordo com 

os resíduos ajustados situam-se para o género masculino entre os que têm muita dificul-

dade em concentrar-se e nas raparigas com dificuldade às vezes. Na Escola Secundária 

Alves Martins para os que não têm dificuldade em concentrar para o ano lectivo no 12º 

ano entre os que não têm dificuldades de concentração e no 11º nos que às vezes têm 

dificuldade de concentração (cf. tabela 10). 

 

Tabela 10 – Dificuldade de concentração em sala de aula em função do sexo, escola e 

ano de escolaridade 

 

Variáveis 

Sem dificuldade (1) Às vezes dificuldade (2) Muita dificuldade (3) Residuais 

Nº 

(452) 

% 

 (21.5%) 

Nº 

(1424) 

%  

(68.0%) 

Nº  

(218) 

%  

(10.4%) 
1 2 3 

Sexo          

Masculino 207 45.8 613 43.0 115 52.8 0.6 -2.2 2.5 

Feminino 245 54.2 811 57.0 103 47.2 -0.6 2.2 -2.5 

Escola          

Alves Martins 295 65.3 849 59.6 127 58.3 2.2 -1.5 -0.8 

Emídio Navarro 98 21.7 348 24.4 55 25.2 -1.3 0.8 0.5 

Viriato 59 13.1 227 15.9 36 16.5 -1.5 1.0 0.5 

Ano           

10º 170 37.6 512 36.0 90 41.3 0.4 -1.3 1.4 

11 120 26.5 503 35.3 67 30.7 -3.3 3.4 -0.7 

12º 162 35.8 409 28.7 61 28.0 3.0 -2.1 -0.7 
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Aproveitamento escolar no ano anterior 

Questionada a amostra sobre o rendimento escolar que obtiveram no ano anterior 

constatamos que o valor mínimo para ambos os sexos foi de 8 valores e o máximo de 20. 

A média para a mostra global corresponde a 13.97 valores com um desvio padrão de 

2.39 e um coeficiente de variação de 17.09%, o que sugere uma dispersão moderada em 

torno do valor médio (cf. tabela 11). O sexo feminino apresenta um valor médio ligeira-

mente superior ao masculino mas as diferenças não são estatisticamente significativas 

conforme resultado do teste t para amostras independentes (t= -0.914; p= 0.361). Os 

valores de assimetria e curtose indiciam tanto para o género como para a amostra global 

curvas leptocúrtica e enviesadas sendo à direita para o género feminino e amostra global 

e à esquerda para o masculino. Acresce referir que para os estudantes do 10º ano, se 

fizeram as necessárias adaptações de forma a corresponder os processos de classifica-

ção usados naquele ano com a escala decimal dos 11º e 12º anos. 

 

Tabela 11 – Estatísticas relativas ao aproveitamento escolar do ano transacto 

Sexo Min Max Média  D.P. CV (%) S/erro K/erro K/S 

Masculino 8.00 20.00 13.93 2.27 16.29 4.40 0.28 0.000 

Feminino 8.00 20.00 14.02 2.24 15.97 5.15 -0.38 0.000 

Total 8.00 20.00 13.97 2.39 17.09 6.03 -2.95 0.000 

 

No intuito de verificarmos se o aproveitamento diferia face à escola, efectuou-se 

uma análise de variância. Dos resultados obtidos e apresentados na tabela 12, ressalta 

que os estudantes da Escola Secundária Alves Martins são os que apresentam melhor 

aproveitamento escolar (média=14.49), secundados pelos estudantes da Escola Secun-

dária de Viriato (média=13.45). O valor de f é explicativo e o teste de Tukey situa as dife-

renças entre os estudantes da Escola Alves Martins e Emídio Navarro, entre a Alves Mar-

tins e Viriato e entre esta última e a de Emídio Navarro. 

 

Tabela 12 - Análise de variância entre aproveitamento escolar e escola que frequentam  

 
Media Dp f p %V.E. 

Teste Tukey (p) 

1/2 1/3 2/3 

Alves Martins (1) 14.49 2.24 93.291 0.000 8.19 0.000 0.000 0.016 

Emídio Navarro (2) 13.02 2.00       

Viriato (3) 13.45 2.06       
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Em síntese: 

• Do total da amostra, 60.7 % pertencem à Escola Secundária Alves Martins, 23.9% 

à Escola Secundária Emídio Navarro e 15.4% à Escola Secundária de Viriato. 

• Frequentam o 10ºano de escolaridade 36.8% dos estudantes dos quais reprova-

ram 35.4% pelo menos uma vez. O 11º ano é frequentado por 33.0% destes 

30.7% reprovaram pelo menos uma vez e 30.2% pertencem ao 12ºano e destes 

34.0% reprovaram pelo menos uma vez. 

• Os rapazes consideram que apresentam um melhor desempenho escolar que as 

raparigas, mas em relação à percepção dos colegas verifica-se o oposto.  

• A maioria dos estudantes dista da escola menos de um km, desloca-se de carro e 

demora menos de 15 minutos; 

• O insucesso escolar é mais elevado na Escola Secundário Alves Martins, os rapa-

zes faltam mais que as raparigas, sendo mais prevalente nos estudantes que fre-

quentam o 12º ano. 

• Quanto ao nível de concentração durante o período de aulas são os estudantes 

do 10º ano, da Escola Secundária Alves Martins e do género masculino que têm 

mais dificuldade de concentração. 

 

2.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS ESTILOS DE VIDA DOS ADOLESCENTES 

Participação e ajuda em actividades domésticas 

 É comum em zonas de características rurais os jovens ajudarem nas tarefas 

domésticas. É uma experiência que pode ser positiva desde que não interfira com as 

actividades escolares e/ou perturbe o seu descanso e sono. Questionados sobre se fora 

da actividade escolar costumavam ajudar nalguma actividade doméstica, a maioria 

(79.6%), ou seja cerca de 8 em cada 10 estudantes respondeu afirmativamente com per-

centagem mais elevada entre as raparigas (56.6%). Entre os dois grupos e género verifi-

camos existirem diferença significativa (X2=5.187; p=0.023) indicando os resíduos ajusta-

dos que se situam para os adolescentes que responderam “não” no sexo masculino e 

para os adolescentes que responderam “sim” no sexo feminino. 

Uma vez que a ajuda nas actividades domésticas poderá como referimos repercu-

tir-se no rendimento escolar, procuramos saber em que ano de escolaridade a participa-

ção é mais frequente. Dos resultados apresentados na tabela 13, denota-se que são os 

adolescentes que frequentam o 12º ano (31.1%) que menos ajudam enquanto que os 

que mais colaboram são os que frequentam os 10º e 11º anos com percentagens de, 

36.6% e 32.4% respectivamente.  
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Tabela 13 – Participação dos estudantes na ajuda das actividades domésticas em função 

do sexo e ano de escolaridade 

 

Frequência com que ajuda nas actividades domésticas 

Para os estudantes que afirmaram ajudar nas actividades domésticas, foi-lhes 

solicitado que indicassem a frequência com que o fazem. Dos resultados apresentados 

na tabela 14 denota-se que a maior percentagem (47.8%), só ajuda ao fim de semana, 

sendo os rapazes (49.5%) os que mais participam nessa actividade. Um grupo bastante 

significativo (37.2%) afirma que ajuda no período da tarde e neste particular o maior valor 

percentual (38.7%) recai para as raparigas. Os períodos em que a prestação de ajuda é 

menor são durante a manhã (0.9%) ou durante a manhã e a tarde (14.1%), sendo esta 

prestada maioritariamente pelos rapazes. 

 

Tabela 14 – Frequência de ajuda nas actividades domésticas em função do sexo 

Sexo 

Variáveis 

Masculino Feminino Total Residuais 

Nº % Nº % Nº %) Masc. Fem. 

Manhã 8 1.1 7 0.7 15 0.9 0.8 -0.8 

Tarde 254 31.1 365 38.7 619 37.2 -1.5 1.5 

Manhã e Tarde 103 14.2 132 14.0 235 14.1 0.1 -0.1 

Fim-de-semana 358 49.5 439 46.6 797 47.8 1.2 -1.2 

Total 723 100.0 943 100.0 1666 100.0   

 

2.2.1 – Actividade desportiva 

Pratica de actividade desportiva 

É bastante consensual entre os diferentes autores que a prática de uma activida-

de física regular assume um papel relevante na promoção de um estilo de vida saudável. 

No entanto, a realidade nacional tem revelado uma fraca aquisição de hábitos desporti-

vos nos nossos jovens, sendo esta situação mais preocupante no que se refere às rapa-

rigas. Neste contexto, para caracterizarmos os estilos de vida dos adolescentes, questio-

Sexo 

Variáveis 

Não Sim Total Residuais 

Nº (428) % (20.4) Nº1666 % (79.6) Nº %) Não  Sim  

Sexo         

Masculino 212 49.5 723 43.4 935 44.7 2.3 -2.3 

Feminino 216 50.5 943 56.6 1159 55.3 -2.3 2.3 

Ano escolaridade          

10º 162 37.9 610 36.6 772 36.9 0.5 -0.5 

11º 152 35.5 538 32.4 690 33.0 1.3 -1.3 

12º 114 26.6 518 31.1 632 30.2 -1.8 1.8 
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námo-los sobre a frequência com que praticam desporto fora do horário escolar e para os 

que responderam afirmativamente a intensidade e duração dessa actividade. De notar 

que para estas questões 3.5% da totalidade da amostra omitiu a sua resposta. 

Assim, no que se refere à frequência, a maioria dos adolescentes (75.3%) de 

ambos os sexos ou seja cerca de 8 em cada 10, pratica desporto fora do horário escolar. 

Destes, 29.7% pratica apenas uma ou menos que uma vez por semana, sendo a maioria 

raparigas.  

Definindo o praticante regular como aquele que se envolve três ou mais vezes na 

prática regular de exercício ou desporto, verificamos que somente 12.0% da global da 

amostra pratica desporto mais de 4 vezes por semana e 33.6% entre 2-3 vezes por 

semana sendo na sua maioria efectuada pelos rapazes. As diferenças entre o género e a 

prática do desporto fora do horário escolar são estatisticamente significativas 

(X2=258.234; p=0.000), encontrando-se no género feminino nas que não praticam ou pra-

ticam uma ou menos de uma vez por semana e no género masculino nas restantes 

opções (cf. tabela 15). 

 No que se refere à intensidade com que o desporto é praticado 42.6% dos ado-

lescentes do sexo masculino fá-lo de forma intensa enquanto que os do sexo feminino o 

fazem maioritariamente com intensidade moderada (59.4%). É também este grupo 

(16.3%) que mais praticam desporto com ligeira intensidade. Apenas 4.4 % das raparigas 

e 14.6 % dos rapazes praticam exercício físico de forma muito intensa (cf. tabela 15). 

Entre os grupos, observa-se existir diferença significativa (X2=1.782; p=0.000), situando-

se estas no sexo masculino para a prática de desporto muito intensa e intensa e no sexo 

feminino para a prática de desporto moderada e ligeira. 
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Tabela 15 – Frequência e intensidade da prática de desporto fora do horário escolar 

Sexo 

Frequência pratica desportiva 

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº %) Mas  Fem 

Nunca 108 11.7 393 35.7 501 24.7 -12.5 12.5 

Menos uma vez por semana 88 9.5 141 12.8 229 11.3 -2.3 2.3 

Uma vez por semana 143 15.5 228 20.8 371 18.4 -3.0 3.0 

2-3 vezes por semana 408 44.3 270 24.6 678 33.6 9.3 -9.3 

4-5 vezes por semana 132 14.3 47 4.3 179 8.9 7.9 -7.9 

6-7 vezes por semana 43 4.7 19 1.7 62 3.1 3.8 -3.8 

Total 922 100.0 1098 100.0 2020 100.0   

     

intensidade         

Muito intensa 119 14.6 31 4.4 150 9.9 6.7 -6.7 

Intensa 347 42.6 140 19.9 487 32.1 9.5 -9.5 

Moderada 297 36.5 419 59.4 716 47.1 -8.9 8.9 

Ligeira  51 6.3 115 16.3 166 10.9 -6.3 6.3 

Total 814 100.0 705 100.0 1519 100.0   

 

Analisando a intensidade com que é praticado o desporto em função da idade 

notamos que, independentemente dos grupos etários em estudo, a maior percentagem 

dos adolescentes pratica desporto com intensidade moderada (44.1%, 49.3% e 49.8%) 

respectivamente. Dos que praticam desporto de forma intensa, os estudantes mais 

jovens são os que apresentam maior valor percentual (35.2%), mas 10.6% do mesmo 

grupo afirma praticar desporto de forma muito intensa. Com percentagem semelhante 

(10.8%) encontramos o grupo dos estudantes mais velhos, mas o grupo etário que mais 

pratica desporto com intensidade ligeira é o dos 17-18 anos com 12.5%. O teste de qui 

quadrado e os valores residuais encontrados permitem-nos afirmar que não existem dife-

renças significativas (X2=9.702; p=0.138) (cf. tabela 16). 

 

Tabela 16 – Intensidade com que é praticado desporto fora do horário escolar em função 

do grupo etário 

            Grupo Etário 

Intensidade 

≤ 16 17 - 18 ≥ 19 Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Muito intensa 71 10.6 36 8.0 43 10.8 150 9.9 0.8 -1.6 0.7 

Intensa 236 35.2 135 30.1 116 29.0 491 31.7 -2.3 1.0 1.5 

Moderada 296 44.1 221 49.3 199 49.8 716 47.1 -2.1 1.1 1.3 

Ligeira 68 10.1 56 12.5 42 10.5 166 10.9 -0.9 1.3 -0.3 

Total 671 100.0 448 100.0 400 100.0 1519 100.0    

 

 Reportando-nos agora ao tempo gasto na prática desportiva, 65.5% da totalidade 

da amostra, pratica desporto durante mais de 45 minutos, correspondendo 77.0% ao 

sexo masculino e 52.2% ao feminino. Apenas uma minoria (0.9%) fá-lo por menos de 5 
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minutos. Denota-se que as raparigas têm maior predilecção para a prática desportiva 

com uma duração entre 35-45 minutos, 25-35 minutos e 15-25 minutos com 18.4%, 

12.2% e 11.5% respectivamente. Entre os grupos são encontradas diferenças significati-

vas (X2=1.087; p=0.000) revelando os valores residuais que estas se situam no sexo 

masculino para a duração da prática desportiva com mais de 45 minutos, enquanto que 

nas restantes, 35-45 minutos, 25-35 minutos e 15-25 minutos se encontram no sexo 

feminino (cf. tabela 17). 

 

Tabela 17 – Tempo gasto na prática desportiva fora do horário escolar, em função do 

género 

Comparando o tempo de duração da pratica desportiva com o ano lectivo a tabela 

18 indica-nos que cerca de 7 em cada 10 adolescentes que frequentam o 10º ano 

(67.3%) praticam desporto com um tempo superior a 45 minutos. As percentagens dos 

estudantes que praticam desporto entre 35-45 minutos são semelhantes nos três anos de 

escolaridade, pelo que não traduzem significância estatística (X2=8.099; p=0.619).  

 

Tabela 18 – Tempo gasto da prática desportiva fora do horário escolar, e ano de escola-

ridade 

 

Sexo 

Tempo pratica desportiva 

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº % Não  Sim  

Mais de 45 minutos 627 77.0 368 52.2 995 65.5 10.2 -10.2 

35-45 minutos 82 10.1 131 18.6 213 14.0 -4.8 4.8 

25-35 minutos 44 5.4 86 12.2 130 8.6 -4.7 4.7 

15-25 minutos 39 4.8 82 11.6 121 8.0 -4.9 4.9 

5-15 minutos 14 1.7 33 4.7 47 3.1 -3.3 3.3 

Menos de 5 minutos 8 1.0 5 0.7 13 0.9 0.2 -0.2 

Total 814 100.0 705 100.0 1519 100.0   

Ano 

Variáveis 

10º 11º 12º Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Mais de 45 minutos 380 67.3 323 64.9 292 64.0 995 65.5 1.1 -0.4 -0.8 

35-45 minutos 80 14.2 66 13.3 67 14.7 213 14.1 0.1 -0.6 0.5 

25-35 minutos 36 6.4 49 9.8 45 9.9 130 8.5 -2.3 1.2 1.2 

15-25 minutos 47 8.3 43 8.6 31 6.8 121 7.9 0.4 0.7 -1.1 

5-15 minutos 18 3.2 13 2.6 16 3.5 47 4.0 0.2 -0.8 0.6 

Menos de 5 minutos 4 0.7 4 1.8 5 1.1 13 0.8 -0.5 -0.2 0.7 

Total 565 100.0 498 100.0 456 100.0 1519 100.0    
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2.2.2 – Actividade física 

Prática de actividades físicas fora do horário escolar 

Vários estudos vêm referindo que os níveis de actividade física têm vindo a dimi-

nuir, sendo indicados como causas principais a falta de tempo e a motivação. Foi por isso 

que no nosso estudo procuramos saber se para além de actividades desportivas os estu-

dantes fora do horário escolar praticavam, outras actividades que requeressem esforço 

físico tais como andar de bicicleta, correr, saltar à corda, entre outras, e em caso afirmati-

vo a intensidade e a duração das mesmas. A estas questões não responderam 2.3% da 

totalidade da amostra.  

No que respeita à frequência, 31.9% dos adolescentes que realizam actividades 

físicas fora do horário escolar e que requerem esforço físico, fazem-no entre 2-3 vezes 

por semana, com uma maior prevalência entre os rapazes (33.6%). Verificamos que 

32.5% das raparigas e 23.6% dos rapazes não pratica qualquer tipo de actividade física 

ou apenas o faz menos do que uma vez por semana. Por sua vez 18.6% dos rapazes e 

12.1% das raparigas pratica uma actividade física mais de quatro vezes por semana. Do 

resultado do teste de X2, observam-se diferenças significativas (X2=39.846, p=0.000) 

revelando os resíduos ajustados que no sexo masculino se situa entre os que praticam 4-

5 vezes por semana e no feminino nas que nunca praticam exercício físico (cf. tabela 19). 

Quanto à intensidade com que é praticada a actividade física, a maioria dos ado-

lescentes efectua-a com força moderada (54.7%) contribuindo para esta percentagem os  

45.5% dos rapazes e 62.8% das raparigas. O exercício físico muito intenso e intenso é 

praticado por 29.0% dos adolescentes, verificando-se a maior percentagem entre os 

rapazes (42.7%). É nas raparigas que encontramos o maior valor percentual entre as que 

praticam actividade física com intensidade ligeira 20.3%. A diferença de intensidade na 

prática do exercício físico é estatisticamente significativa face ao género (X2=1.499; 

p=0.000), e os resíduos ajustados situam-na para os rapazes na prática de actividade 

física muito intensa e intensa e no feminino na moderada e ligeira (cf. tabela 19). 
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Tabela 19 – Frequência e intensidade com que os adolescentes realizam actividades 

físicas fora do horário escolar que requerem esforço e sexo. 

 

É notório pela tabela 20 que a maior percentagem de adolescentes que pratica 

actividade que requer esforço físico com intensidade moderada é o grupo com idade 

superior a 19 anos (55.8%). Aliás, este é também o grupo que pratica actividade física de 

forma muito intensa e intensa com percentagens de 6.7% e 26.8% respectivamente. No 

que se refere à prática de actividade física com intensidade ligeira, os valores percentuais 

mais elevados situam-se no grupo dos 17-18 anos com 19.7%. As diferença entre os 

grupos são estatisticamente significativas (x2=20.721; p=0.002) encontrando-se esta no 

grupo etário dos 17-18 anos para a pratica de exercício físico com intensidade ligeira e no 

grupo com idade superior a 19 anos para a pratica de exercício físico intenso. 

 

Tabela 20 – Intensidade com que se pratica desporto fora do horário escolar, em função 

do grupo etário 

          Grupo etário  

Intensidade 

≤ 16 17 - 18 ≥ 19 Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Muito intensa 51 6.4 32 5.9 32 6.7 115 6.3 0.1 -0.4 0.4 

Intensa 181 22.6 103 19.1 128 26.8 412 22.7 -0.0 -2.4 2.5 

Moderada 429 53.6 298 55.4 266 55.8 993 54.7 -0.8 0.3 0.6 

Ligeira 139 17.4 106 19.7 51 10.7 296 16.3 1.1 2.5 -3.9 

Total 800 100.0 539 100.0 477 100.0 1816 100.0    

 

Finalmente, no que concerne à duração da actividade física 34.6%, da totalidade 

da amostra efectua-a com um tempo superior a 45 minutos registando-se o valor percen-

tual mais elevado entre os rapazes com 45.5%. Dos adolescentes que praticam activida-

de física com duração de 35-45, 25-35 e 15-25 minutos são as raparigas que apresentam 

Sexo 

Frequência actividade  

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

Nunca 67 7.3 162 14.3 229 11.2 -5.0 5.0 

<uma vez por semana 149 16.3 205 18.2 354 17.3 -1.1 1.1 

1 vez por semana 222 24.2 281 24.9 503 24.6 -0.3 0.3 

2-3 vezes semana 308 33.6 344 30.5 652 31.9 1.5 -1.5 

4-5 vezes semana 107 11.7 79 7.0 186 9.1 3.7 -3.7 

6-7 vezes semana 63 6.9 58 5.1 121 5.9 1.7 -1.7 

Total 916 100.0 1129 100.0 2045 100.0   

Intensidade      

Muito intensa 85 10.0 30 3.1 115 6.3 6.0 -6.0 

Intensa 287 32.7 134 13.9 412 22.7 9.6 -9.6 

Moderada  386 45.5 607 62.8 993 54.7 -7.4 7.4 

Ligeira 100 11.8 196 20.3 296 16.3 -4.9 4.9 

Total 849 100.0 967 100.0 1816 100.0   
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maiores percentagens com 20.9%, 23.1% e 21.7% respectivamente, enquanto que entre 

os que praticam actividade física com duração inferior a 5 minutos sobressaem sobretudo 

o género masculino. As diferenças encontradas são significativas (X2=9.5699; p=0.000) 

situando-se no sexo feminino entre os que praticam actividade física com duração de 25-

35 minutos, 15-25 minutos e 5-15 minutos e no sexo masculino para mais de 45 minutos 

(cf. tabela 21). 

 

Tabela 21 – Duração das actividades físicas em função do género 

 

Sexo 

Duração actividades físicas 

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

Mais de 45 386 45.5 242 25.0 628 34.6 9.1 -9.1 

35-45 164 19.3 202 20.9 366 20.2 -0.8 0.8 

25-35 123 14.5 223 23.1 346 19.1 -4.6 4.6 

15-25 115 13.5 210 21.7 325 17.9 -4.5 4.5 

5-15 46 5.4 79 8.2 125 6.9 -2.3 2.3 

Menos de 5 15 1.8 11 1.1 26 1.4 1.1 -1.1 

Total 849 100.0 967 100.0 1816 100.0   

 

A análise da relação entre a duração da prática da actividade física e idade, indi-

ca-nos conforme resultados da tabela 22 que são os adolescentes mais velhos que em 

maior percentagem (36.7%) praticam actividade física com duração superior a 45 minu-

tos, embora valores similares sejam encontrados nos adolescentes com idades até aos 

16 anos (33.9%) e 17-18 anos (33.8%).  

A duração da actividade física praticada entre 35 e 45 minutos ocorre com maior 

frequência nos adolescentes mais velhos (22.3%), enquanto que a compreendida entre 

25 e 35 minutos (20.4%) e inferior a 5 minutos (1.7%) se verifica no grupo etário dos 17 

aos 18 anos, (cf. tabela 22). 

 

Tabela 22 – Duração da prática de actividade física em função do grupo etário 

      Grupo etário  

Duração  

≤ 16 17 - 18 ≥ 19 Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Mais de 45 minutos 271 33.9 182 33.8 175 36.7 628 34.6 -0.6 -0.5 1.1 

35-45 minutos 149 18.6 111 20.6 106 22.2 366 20.2 -1.4 0.3 1.3 

25-35 minutos 147 18.4 110 20.4 89 18.7 346 19.1 -0.7 1.0 -0.3 

15-25 minutos 161 20.1 91 16.9 73 15.3 325 17.9 2.2 -0.7 -1.7 

5-15 minutos 60 7.5 36 6.7 29 6.1 125 6.9 0.9 -02 -0.8 

Menos de 5 minutos 12 1.5 9 1.7 5 1.0 26 1.4 0.2 0.6 -0.8 

Total 800 100.0 539 100.0 477 100.0 1816 100.0    
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Prática semanal de exercício físico em tempo livre 

 Ainda relacionado com a actividade física e desporto, questionaram-se os estu-

dantes sobre a frequência da prática de exercício físico nos tempos livres, bem como as 

horas semanais que lhes dedicam. Verificamos que 0.76% dos participantes no estudo 

não responderam a estas questões.  

 Dos resultados apresentados na tabela 23 verificamos que 32.0% da amostra pra-

tica este tipo de exercício físico 2 a 3 vezes por semana sendo mais prevalecente no 

sexo masculino com 38.5%. As raparigas (27.0%) optam preferencialmente por praticar 

exercício físico uma vez por semana embora uma percentagem semelhante o faz habi-

tualmente 2 a 3 vezes por semana. Só uma minoria constituída por 6.2% a que corres-

pondem 8.1% de rapazes e 4.6% de raparigas o faz todos os dias. Do resultado do teste 

de X2 infere-se que há diferenças estatísticas (X2=181.613; p=0.000), situando-se estas 

em “todos os dias”, “4 – 6 vezes na semana” e “2 – 3 vezes na semana” no sexo masculi-

no e no sexo feminino, “uma vez na semana”, “ uma vez no mês”, “menos de uma vez no 

mês” e “nunca” (cf. tabela 23). 

 Quanto ao tempo de demora, constata-se pela tabela 23 que a maior percenta-

gem (37.8%), ou seja, cerca de 4 em cada 10 estudantes pratica exercício físico durante 

aproximadamente uma hora por semana, com valores percentuais mais elevados no sexo 

masculino (38.2%). As raparigas são as que ou não praticam ou fazem durante meia hora 

(21.9% e 28.3%) respectivamente. As diferença encontradas são significativas 

(X2=170.055; p=.000) e situam-se no sexo masculino nas opções de cerca de 1 hora, 4 a 

6 horas e 7 ou mais horas e no feminino nas opções nunca praticam e praticam cerca de 

meia hora. Regista-se que 1.43% da amostra não respondeu a esta questão. 
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Tabela 23 – Frequência semanal e número de horas gasto na prática de exercício físico 

que cause transpiração ou extenuação, em função do género 

Sexo 

Exercício físico 

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

Todos os dias 75 8.1 53 4.6 128 6.2 3.2 -3.2 

4 – 6 vezes na semana 163 17.5 71 6.2 234 11.3 8.1 -8.1 

2 – 3 vezes na semana 358 38.5 307 26.8 665 32.0 5.7 -5.7 

Uma vez na semana 198 21.3 310 27.0 508 24.4 -3.0 3.0 

Uma vez no mês 41 4.4 132 11.5 173 8.3 -5.8 5.8 

Menos de uma vez no mês 41 4.4 121 10.5 162 7.8 -5.2 5.2 

Nunca 55 5.9 153 13.3 208 10.0 -5.6 5.6 

Total 931 100.0 1147 100.0 2078 100.0   

Duração         

Nunca 91 9.8 250 21.9 341 16.5 -7.4 7.4 

Cerca de meia hora 175 18.9 322 28.3 497 24.1 -4.9 4.9 

Cerca de uma hora 353 38.2 428 37.6 781 37.8 0.3 -0.3 

Entre 4 a 6 horas 234 25.3 117 10.3 351 17.0 9.0 -9.0 

Sete horas ou mais 72 7.8 22 1.9 94 4.6 6.3 -6.3 

Total 925 100.0 1139 100.0 2064 100.0   

 

Tipo de desporto praticado 

 A tabela 24 fornece referências sobre os vários desportos praticados pelos ado-

lescentes. Para esta questão foram consideradas apenas as respostas afirmativas às 

diferentes opções. Como seria de esperar dada a sua popularidade, o futebol e a variante 

de futsal são as modalidades desportivas preferidas por 40.1% dos jovens, sendo que 

são os rapazes com 65.7% que mais as praticam. Destacam-se também a pratica de 

ciclismo (36.2%) com valores percentuais semelhantes entre os sexos e a prática de 

dança (18.1%) mais prevalente no sexo feminino (28.8%). As restantes modalidades são 

praticadas por minorias de estudantes sem diferenças percentuais dignas de registo entre 

o género. 
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Tabela 24 – Tipo de desporto praticado em função do género 

                                     Sexo 

Tipo desporto 

Masculino Feminino Total 

N % N % N % 

Futebol ou Futsall 614 65.7 226 19.5 840 40.1 

Basquetebol 92 9.8 65 5.6 157 7.5 

Andebol 60 6.4 36 3.1 96 4.6 

Ciclismo 361 38.6 398 34.3 759 36.2 

Atletismo 146 15.6 175 15.1 321 15.3 

Ginástica 77 8.2 172 14.8 249 11.9 

Natação/ Mergulho/ Surf/ Pesca/ Squash 158 16.9 193 16.7 351 16.8 

Ginástica aerobica/ Musculação/ Fitness 59 6.3 75 6.5 134 6.4 

Artes Marciais (karate, Judo,Full Contact) 65 7.1 39 3.4 105 5.0 

Dança (Rancho Folclórico) 53 5.7 326 28.8 379 18.1 

Montanhismo/ Caminhada 56 6.0 64 5.5 120 5.7 

Patins/ Hóquei 49 5.2 75 6.5 124 5.9 

Voleybol 27 2.9 77 6.6 104 5.0 

Desportos Radicais 26 2.8 13 1.1 39 1.9 

Golfe/Ténis/ Ténis de mesa/ Badminton 36 3.9 35 3.0 71 3.4 

Equitação/ Esgrima 7 0.7 13 1.1 20 1.0 

Motociclismo/ Motocross/ BTT/ Cross Country 14 1.5 7 0.6 21 1.0 

 

 

Comparando contudo o tipo de desporto praticado pelas diferentes idades dos 

adolescentes verifica-se que o futebol/futsall é o mais praticado em todos os grupos etá-

rios sendo que cerca de 5 em cada 10 adolescentes com idades para além dos 19 anos e 

4 em cada 10 com idades até aos 16 anos e 17-18 anos, pratica esta modalidade despor-

tiva. Quanto ao ciclismo os valores percentuais encontrados nos grupos etários referidos 

são semelhantes rondando os 36.0%. O desporto menos praticado nos diversos grupos 

etários é o Motociclismo/ MotoCross /BTT e Cross Country e a equitação/esgrima com 

1.0% (cf. tabela 25). 
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Tabela 25 – Tipo de desporto praticado em função do grupo etário 

Grupo etário 

Tipo desporto 

≤16 17-18 ≥19 Total 

N % N % N % N % 

Futebol ou Futsall 348 38.9 242 38.2 250 44.2 840 40.1 

Basquetebol 79 8.8 44 6.9 34 6.0 157 7.5 

Andebol 37 4.1 30 4.7 29 5.1 96 4.6 

Ciclismo 322 36.0 230 36.3 207 36.6 759 36.2 

Atletismo 149 16.7 86 13.6 86 15.2 321 15.3 

Ginástica 102 11.4 71 11.2 76 13.4 249 11.9 

Natação/ Mergulho/ Surf/ Pesca/ Squash 148 16.6 101 15.9 102 18 351 16.8 

Ginástica aeróbia/ Musculação/ Fitness 51 5.7 3.8 6.0 45 8.0 134 6.4 

Artes Marciais (karate, Judo,Full Contact) 43 4.8 32 5.0 30 5.3 105 5.0 

Dança (Rancho Folclórico) 164 18.3 124 19.6 91 16.1 379 18.1 

Montanhismo/ Caminhada 48 5.4 30 4.7 42 7.4 120 5.7 

Patins/ Hóquei 57 6.4 37 5.8 30 5.3 124 5.9 

Voleybol 47 5.3 33 5.2 24 4.2 104 5.0 

Desportos Radicais 20 2.2 11 1.7 8 1.4 39 1.9 

Golfe/Ténis/ Ténis de mesa/ Badminton 40 4.5 15 2.4 16 2.8 71 3.4 

Equitação/ Esgrima 13 1.5 3 0.5 4 0.7 20 1.0 

Motociclismo/ Motocross/ BTT/ Cross Country 6 0.7 8 1.3 7 1.2 21 1.0 

 

Filiação em clube desportivo 

Como já referimos, a prática desportiva é vital para o desenvolvimento integral do 

indivíduo, promovendo a saúde física, emocional e social. Por outro lado, fornece a alter-

nativa saudável a actividades prejudiciais como o uso de drogas e a criminalidade, para 

além de ter uma relação directa com a melhoria dos desempenhos académicos de crian-

ças e jovens. Face a tais factos procurou-se saber se os adolescentes em estudo eram 

atletas de algum clube desportivo e em caso afirmativo se entravam em competições 

desportivas. 

Da totalidade dos inquiridos a maioria dos adolescentes 80.0% não é atleta de 

clube desportivo. No entanto, é entre os rapazes, com significância estatística, que se 

regista um maior valor percentual dos que são filiados em clubes desportivos (32.0%) (cf. 

tabela 26). 

Quanto à participação dos adolescentes em competições desportivas os resulta-

dos apresentados na mesma tabela indicam que somente uma franja pouco significativa 

de 10.3% não entra em competição desportiva. Dos 89.7% que fazem competição, 90.6% 

são rapazes e 87.5% raparigas. 

 

 



286 

 

 

Tabela 26 – Filiação em clube desportivo e participação em competições desportivas em 

função do género 

Filiação 

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

Sim 299 32.0 120 10.4 419 20.0 12.3 -12.3 

Não 636 68.0 1039 89.6 1675 80.0 -12.3 12.3 

Total 935 100.0 1159 100.0 2094 100.0   

Participação em competições     

Sim 271 90.6 105 87.5 376 89.7 1.0 -1.0 

Não 28 9.4 15 12.5 43 10.3 -1.0 1.0 

Total 299 100.0 120 100.0 419    

 

Mas ao analisarmos os resultados em função da idade, observamos pela tabela 

27 que são os jovens até aos 16 anos que mais participam em competições desportivas 

(92.4%), precedidos pelos adolescentes mais velhos (87.1%).  

 

Tabela 27 – Participação em competições desportivas e o grupo etário 

Grupo etário  

Participação 

≤ 16 17 - 18 ≥ 19 Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Sim 206 92.4 89 86.4 81 87.1 376 89.7 1.9 -1.3 -1.0 

Não  17 7.6 14 13.6 12 12.9 43 10.3 -1.9 1.3 1.0 

Total 223 100.0 103 100.0 93 100.0 419 100.0    

 

 

2.2.3 - Hábitos tabágicos 

 O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a 

principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS estima que um terço da 

população mundial adulta, isto é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas (entre as quais 200 

milhões de mulheres), sejam fumadores. Entre a população adolescente nos últimos dez 

anos tem-se verificado um aumento do consumo de tabaco quer nos Estados Unidos 

quer na Europa. Nesse sentido, procuramos saber se o comportamento dos estudantes 

que constituíram a amostra contribuiu para esta realidade.  

Pelos resultados expressos na tabela 28 notamos que a grande maioria dos ado-

lescentes, oito em cada dez, não fuma. O sexo feminino apresenta uma maior taxa de 

adolescentes fumadores (51.6%), relativamente ao masculino (48.4%), todavia não é 

significativa a diferença (X2 = 3.282; p=0.071). 

Procurou-se também determinar em qual dos estabelecimentos de ensino era 

mais prevalente o comportamento tabágico. Pela mesma tabela verifica-se que os ado-
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lescentes que habitualmente fumam frequentam na sua maioria as escolas Alves Martins  

e Emídio Navarro com 55.8% e 27.2 % respectivamente. Relativamente aos adolescentes 

que não fumam a maioria situa-se na escola Alves Martins (62.1%), seguida da escola 

Emídio Navarro com 23.0% As diferenças entre os grupos são estatisticamente significa-

tivas (X2 = 6.035; p=0.049) registando-se esta no grupo que não fuma na escola Alves 

Martins. 

Quanto à relação entre hábitos tabágicos e ano de escolaridade, observa-se que 

são os adolescentes do 12º ano (37.7%) que mais fumam. Os estudantes do 10º ano é o 

grupo que evidencia uma maior percentagem (39.3%) de não fumadores. As diferenças 

entre os grupos são estatisticamente significativas (X2=22.816; p=0.000), situando-se 

estas entre os estudantes do 10º ano para não fumadores e no 12º ano para fumadores. 

 

Tabela 28 – Hábitos tabágicos em função do género, escola e ano de escolaridade 

Habito tabágico Não Sim Total  Residuais 

Filiação Nº %  Nº %  Nº %  Nº %  

Sexo         

Masculino 713 43.6 222 48.4 935 44.7 -1.8 1.8 

Feminino 922 56.4 237 51.6 1159 55.3 1.8 -1.8 

Escola         

Alves Martins 1015 62.1 256 55.8 1271 60.7 2.4 -2.4 

Emídio Navarro 376 23.0 125 27.2 501 23.9 -1.9 1.9 

Viriato 244 14.9 78 17.0 322 15.4 -1.1 1.1 

Ano          

10º 642 39.3 130 28.3 772 36.9 4.3 -4.3 

11º 534 32.7 156 34.0 690 33.0 -0.5 0.5 

12º 459 28.1 173 37.7 632 30.2 -4.0 4.0 

 

Frequência com que fumam 

Para os alunos que possuem o hábito de fumar determinamos a frequência actual 

de consumo, bem como o número de cigarros consumidos por dia e por semana.  

No que respeita ao primeiro aspecto, a análise da tabela 29, indica-nos que a 

maioria dos adolescentes, 7 em cada 10, fuma diariamente, com valores percentuais 

semelhantes em ambos os sexos. De registar a mesma percentagem de adolescentes 

nos dois sexos (5.9%) que embora já tendo fumado, deixaram de o fazer. O teste de X2, 

não revela diferenças significativas entre a frequência com que os adolescentes fumam e 

o género (X2 = 0.938;p=0.816). 

Analisando os resultados em função da escola observa-se que são os estudantes 

da Escola Secundária Viriato que mais fumam diariamente (71.8%) surgindo em último 

lugar os estudantes da Escola Secundária Alves Martins com 62.5%. Já que no concerne 
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aos estudantes que fumam ocasionalmente (26.2%) e experimentaram mas não fumam 

(5.1%), é esta escola que surge em primeiro plano enquanto entre os que fumaram mas 

pararam situam-se os estudantes da Escola Secundária Emídio Navarro com 6.4%, mas 

as diferenças não são significativas (X2=9.528; p=0.146). 

São sobretudo os adolescentes mais velhos que mais fumam diariamente 

(80.4%). Todavia também nos restantes grupos são encontradas percentagens acima 

dos 50.0%. É nos estudantes com idade até aos 16 anos que se encontram valores per-

centuais mais elevados no que se refere a fumar ocasionalmente, fumar mas já parou e 

experimentou mas não é fumador com 32.6%, 10.4% e 6.3% respectivamente. As dife-

renças entre os grupos são significativas (X2 = 38.189; p=0.000) situando-se entre os que 

têm até 16 anos para os que fumam ocasionalmente, fumou mas já parou e experimentou 

mas já não fuma e no grupo com idade superior a 19 para os que fumam diariamente. 

 

Tabela 29 – Frequência com que os adolescentes fumam em função do género, escola e 

grupo etário 

Frequência  
Diariamente 

(1) 

Ocasionalmente  

 (2) 

Fumou mas 

parou  

(3) 

Experimentou 

mas não fuma 

(4) 

Residuais 

Variáveis Nº 300 % 65.4 
Nº 

118 
% 25.7 

Nº 

27 

%  

5.9 

Nº 

14 

%  

3.1 
1 2 3 4 

Género             

Masculino 146 65.8 58 26.1 13 5.9 5 2.3 0.2 0.2 0.0 -1.0 

Feminino 154 65.0 60 25.3 14 5.9 9 3.8 -0.2 -0.2 0.0 1.0 

Escola             

Alves Martins 160 62.5 67 26.2 16 6.2 13 5.1 -1.4 0.3 0.4 2.8 

E. Navarro 84 67.2 32 25.6 8 6.4 1 0.8 0.5 0.0 0.3 -1.7 

Viriato 56 71.8 19 24.4 3 3.8 - 0.0 1.3 -0.3 -0.8 -1.7 

Grupo etário             

≤16 anos 73 50.7 47 32.6 15 10.4 9 6.3 -4.5 2.3 2.8 2.7 

17 - 18  83 61.0 42 30.9 8 5.9 3 2.2 -1.3 1.6 0.0 -0.7 

≥ 19 anos 144 80.4 29 16.2 4 2.2 2 1.1 5.4 -3.7 -2.7 -1.9 

 

Reportando-nos ao número de cigarros consumidos diariamente, as estatísticas 

revelam que para o sexo masculino o mínimo de cigarros fumados diariamente é de um e 

o máximo de 42 a que corresponde uma média de 9.67 cigarros, com um desvio padrão 

de 7.17 enquanto para o feminino o mínimo é de 1 e o máximo de 20 situando-se a média 

nos 7.93 cigarros com um desvio padrão de 4.83. As diferenças entre os grupos são esta-

tísticas significativas conforme resultado do teste t para diferença de médias (t=2.409; 

p=0.017) (cf. tabela 30). 
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Para a totalidade dos adolescentes a média de cigarros fumados diariamente é de 

8.79 sendo o mínimo de 1 e o máximo de 42 com um desvio padrão de 6.14 cigarros. Os 

coeficientes de variação são sugestivos de dispersões elevadas.  

 

Tabela 30 – Estatísticas relacionadas com o número de cigarros fumados por dia em 

função do género 

Género Min Max M D.P. CV  

Masculino 1 42 9.67 7.17 74.14 

Feminino 1 20 7.93 4.83 60.90 

Total 1 42 8.79 6.14 69.85 

 

Convivência com fumadores  

Vários estudos indicam que a convivência com fumadores é um dos factores que 

pode levar o jovem a assimilar esse hábito. Foi nesse sentido que procuramos saber se 

as pessoas com quem os adolescentes mais directamente convivem possuem ou não 

hábitos tabágicos. Dos resultados apresentados na tabela 31 notamos que a maioria das 

pessoas que convivem com os adolescentes não são fumadoras com excepção do 

melhor amigo que em 77.7% é fumador.  

Em ambos os sexos é também o melhor amigo o maior fumador com 76.6% entre 

os rapazes e 78.7% nas raparigas. Para o sexo feminino segue-se o pai com 39.6% e o 

irmão mais velho com 38.8% ao contrário do que ocorre no sexo masculino em que o 

irmão mais velho apresenta maior valor percentagem relativamente ao pai com 34.8% e 

33.3% respectivamente. 

 

Tabela 31 – Convivência de fumadores com estudantes 

Género Masculino Feminino Total 

Indicadores Fuma Não fuma Não 

sabe 

Fuma Não fuma Não 

sabe 

Fuma Não fuma Não 

sabe 

Elementos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Pai 64 33.3 123 64.1 5 2.6 84 39.6 125 59.0 3 1.4 148 36.6 248 61.4 8 2.0 

Mãe 48 24.4 143 72.6 6 3.0 59 27.6 151 70.6 4 1.9 107 26.0 294 71.5 10 2.4 

Irmão mais velho 46 34.8 77 58.3 9 6.8 47 38.8 67 55.4 7 5.8 93 36.8 144 56.9 16 6.3 

Irmã mais velha 27 23.5 82 71.3 6 5.2 33 27.5 76 63.3 11 9.2 60 25.5 158 67.2 17 7.2 

Melhor amigo 144 76.6 37 19.7 7 3.7 166 78.7 42 19.9 3 1.4 310 77.7 79 19.8 10 2.5 
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2.2.4 - Hábitos alcoólicos 

Os padrões nocivos e perigosos de consumo de álcool são uma das principais 

causas de morte prematura e doenças evitáveis, responsáveis por 7.4% de todos os pro-

blemas de saúde e morte precoce nos países da comunidade europeia. Nos países da 

união europeia, são sobretudo os jovens que estão em risco, uma vez que mais de 10% 

da mortalidade feminina e cerca de 25% da mortalidade masculina na faixa etária dos 15 

aos 29 anos estão relacionados com padrões perigosos de consumo de álcool.  

Ao questionarmos este grupo sobre a ingestão de bebidas alcoólicas, cerca de 

1.0% do total dos inquiridos omitiu essa informação e dos respondentes, verificamos 

pelos resultados insertos na tabela 32 que somente 36.2% não ingere bebidas alcoólicas 

sendo o sexo feminino que apresenta a maior percentagem (63.5%). É nos adolescentes 

do sexo masculino que se observa uma mais elevada ingestão já que 45.9% e 73.2% o 

fazem algumas vezes e várias vezes. Entre os grupos as diferenças são significativas 

(X2=76.183; p=0.000) situando-se estas entre os que não bebem para o sexo feminino e 

que bebem várias vezes para o masculino. 

Analisando os resultados em função do grupo etário notamos que em todos os 

grupos a maioria dos adolescentes respondeu que ingeriam bebidas alcoólicas algumas 

vezes sendo que a percentagem mais elevada (39.4%) se situa no grupo com idade até 

aos 16 anos. Os que não ingerem bebidas alcoólicas pertencem também em maior 

número aos estudantes com idade até aos 16 anos com 51.3%, enquanto que os que 

ingerem várias vezes se situam nos grupos etários dos 17-18 anos e superior a 19 anos 

com 36.3% cada. Como seria de esperar entre os grupos verificam-se diferenças estatís-

ticas, (X2=46.643; p=0.000) revelando os valores residuais que estas situam no grupo 

etário até aos 16 anos para a não ingestão de bebidas alcoólicas, no grupo etário dos 17-

18 e superior a 19 anos para a ingestão de bebidas alcoólicas algumas e várias vezes. 

Tabela 32 – Ingestão de bebidas alcoólicas em função do género e grupo etário 

Ingestão Não (1) 

Sim algumas 

vezes (2) 

Sim várias vezes 

(3) 
Total Residuais 

Variáveis 
Nº 

(750) 

%  

(36.2) 

Nº 

(1154) 

%  

(55.7) 

Nº 

(168)  

%  

(8.1) 
Nº  %  1 2 3 

Sexo            

Masculino 274 36.5 530 45.9 123 73.2 927 44.7 -5.7 1.2 7.7 

Feminino 476 63.5 624 54.1 45 26.8 1145 55.3 5.7 -1.2 -7.7 

Grupos etários            

≤ 16 anos 385 51.3 455 39.4 46 27.4 886 42.8 5.9 -3.4 -4.2 

17-18 anos 206 27.5 360 31.3 61 36.3 627 30.3 -2.1 1.0 1.8 

≥ 19 anos 159 21.2 339 29.4 61 36.3 559 27.0 -4.5 2.8 2.8 
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Tipo, frequência e quantidade de ingestão de bebidas alcoólicas 

Reconhecemos interesse em conhecer o tipo de bebida mais consumida pelos 

estudantes pelo que na continuação do estudo desta variável solicitamos aos adolescen-

tes que consomem bebidas alcoólicas informação sobre a frequência e quantidade com 

que o fazem face aos vários tipos de bebida.  

Assim, no que respeita ao tipo de bebida, observamos que as menos consumidas 

são a sidra e os alcapops 8.7% e 8.9% respectivamente. A sidra nunca foi consumida por 

86.2% e os alcapops por 85.0% dos adolescentes. A bebida mais consumida é a cerveja 

com 84.8% (9 em cada 10 estudantes) seguindo-se os shots com 73.8% (cerca de 8 em 

cada 10 estudantes).  

Quanto à frequência do consumo da cerveja, 32.8% dos estudantes consomem-

na menos de uma vez por mês e apenas 3.5% a consomem todos os dias. O consumo de 

cerveja pelos rapazes é maior que o efectuado pelas raparigas com 93.4% e 76.1% res-

pectivamente. Aliás, os rapazes consomem com maior frequência todo o tipo de bebidas 

alcoólicas excepto vodka e shots em que a percentagem de rapazes (32.3%) que nunca 

consumiu este tipo de bebidas é superior à das raparigas (28.1%). O vinho é consumido 

por 35.4% dos rapazes, sendo que 2.2% o fazem diariamente e 16.6% menos de 1 vez 

por mês. Entre as raparigas apenas 0.2% consome vinho diariamente e 14.5% consome 

menos de 1 vez por mês (cf. tabela 33). 
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Tabela 33 - Tipo e frequência de bebida de ingestão de bebida alcoólica em função do 

género  

Quantidade Todos os 

dias 

Todas as 

semanas 

Todos os 

meses 

< 1 vez por 

mês 
Nunca 

Sexo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino           

Cerveja 41 6.3 235 36.1 172 26.4 160 24.6 43 6.60 

Vinho 13 2.2 47 7.9 52 8.7 99 16.6 384 64.5 

Licores/combinados 8 1.4 61 10.3 99 16.8 145 24.5 278 47.0 

Sida  6 1.1 12 2.1 25 4.4 62 10.9 466 81.6 

Whisky 13 2.2 31 5.2 72 12.1 157 26.5 320 54.0 

vodka 12 2.0 77 12.6 109 17.9 215 35.2 197 32.3 

Shots 13 2.1 93 15.0 134 21.6 205 33.1 174 28.1 

Alcopops  11 2.0 15 2.7 21 3.7 53 9.4 463 82.2 

Feminino           

Cerveja 4 0.60 87 13.5 134 20.8 265 41.2 153 23.8 

Vinho 1 0.2 21 3.5 31 5.2 87 14.5 459 76.6 

Licores e combinados 1 0.2 14 2.3 69 11.5 204 33.9 314 52.2 

Sidra  1 0.2 6 1.0 9 1.5 38 6.5 528 90.7 

Whisky 2 0.3 14 2.4 25 4.2 98 16.6 451 76.4 

Vodka 3 0.5 44 7.1 115 18.5 276 44.5 182 29.4 

Shots 7 1.1 51 7.8 134 20.6 299 46.0 159 24.5 

Alcopops 2 0.3 12 2.0 7 1.2 47 8.0 519 88.4 

Total           

Cerveja 45 3.5 322 24.9 306 23.6 425 32.8 196 15.1 

Vinho 14 1.2 68 5.7 83 7.0 186 15.6 843 70.6 

Licores e combinados 9 0.8 75 6.3 168 14.1 349 29.3 592 49.6 

Sidra  7 0.6 18 1.6 34 2.9 100 8.7 994 86.2 

Whisky 15 1.3 45 3.8 97 8.2 255 21.6 771 65.2 

Vodka 15 1.2 121 9.8 224 18.2 491 39.9 379 30.8 

Shots 20 1.6 144 11.3 268 21.1 504 39.7 333 26.2 

Alcopops 13 1.2 27 2.4 28 2.5 100 8.9 953 85.0 

 

No que se refere à quantidade de bebida ingerida, prevalecem a cerveja e os 

shots, como as bebidas de maior consumo, sendo nos rapazes que se registam as maio-

res percentagens em todas as opções de resposta, excepto no respeitante a 1-2 copos 

em que o sexo feminino os suplanta com 57.4% para a cerveja e 68.1% para os shots. 

Das bebidas ingeridas em menor quantidade em ambos os sexos destacam-se a 

sidra (12.3%) e os alcapops (13.1%). Nas quantidades compreendidas entre 1 e 2 litros o 

sexo feminino regista a não ingestão de sidra, whisky, shots e alcapops e valores insigni-

ficantes na ingestão de licores, vodka e vinho. 
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Tabela 34 – Quantidade de bebida ingerida em função do sexo 

Quantidade 
Nenhuma 1-2 copos Até 1 litro Até 2 litros 

Mais de 2 

litros 

Sexo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino           

Cerveja 54 8.3 296 45.3 188 28.7 71 10.9 45 6.9 

Vinho 390 66.0 145 24.5 39 6.6 6 1.0 11 1.9 

Licores/combinados 306 52.0 251 42.6 19 3.2 4 0.7 9 1.5 

Sida  480 84.2 77 13.5 4 0.7 2 0.4 7 1.2 

Whisky 332 56.2 232 39.2 13 2.2 2 0.3 12 2.0 

vodka 213 35.4 348 57.8 26 4.3 5 0.8 10 1.7 

Shots 187 30.7 370 60.8 38 6.2 2 0.3 12 2.0 

Alcopops  477 84.7 66 11.7 7 1.2 2 0.4 11 2.0 

Feminino           

Cerveja 164 25.6 368 57.4 80 12.5 16 2.50 13 4.50 

Vinho 476 78.5 108 17.8 18 3.0 2 0.3 2 0.3 

Licores e combinados 340 55.7 247 40.5 19 3.1 1 0.2 3 0.5 

Sida  538 91.2 47 8.0 2 0.3 0 0.0 3 0.5 

Whisky 457 76.2 127 21.2 10 1.7 0 0.0 6 1.0 

Vodka 197 32.0 379 61.6 32 5.2 1 0.2 6 1.0 

Shots 169 26.4 435 68.1 30 4.7 0 0.0 5 0.8 

Alcopops 529 89.1 55 9.3 2 0.3 - 0.0 8 1.3 

Total           

Cerveja 218 16.8 664 51.3 268 20.7 87 6.7 58 4.5 

Vinho 866 72.3 253 21.1 57 4.8 8 0.7 13 1.1 

Licores e combinados 646 53.9 498 41.5 38 3.2 5 0.5 12 1.0 

Sida  1018 87.8 124 10.7 6 0.5 2 0.2 10 0.9 

Whisky 789 66.2 359 30.1 23 1.9 2 0.2 18 1.5 

Vodka 410 33.7 727 59.7 58 4.8 6 0.5 16 1.3 

Shots 356 28.5 805 64.5 68 5.4 2 0.2 17 1.4 

Alcopops 1006 86.9 121 10.5 9 0.8 2 0.2 19 1.6 

 

 Estado de embriaguez 

Instados a pronunciarem-se sobre se alguma vez se tinham embriagado, 0.8% 

dos que ingerem bebidas alcoólicas omitiu a sua resposta e dos respondentes, somente 

35.7% afirmou nunca ter estado embriagado, sendo a percentagem maior nas raparigas 

(41.1%) do que nos rapazes (30.3%). Cerca de 7 em cada 10 estudantes já se embriaga-

ram uma ou mais vezes e destes em aproximadamente 3 em cada 10 rapazes e 1 em 

cada 10 raparigas este episódio já ocorreu mais de 10 vezes. O teste de qui quadrado 

revela significância estatística entre os grupos (X2=50.452; p=0.000) ocorrendo estas no 

sexo masculino para os que se embriagaram 4 a 10 e mais do que 10 vezes e no femini-

no para os que nunca se embriagaram, já se embriagaram 1 vez e 2 a 3 vezes (cf. tabela 

35). 
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Tabela 35- Frequência com que os adolescentes já se embriagaram 

 Género Masculino  Feminino Total Residuais 

Frequência Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

Nunca 197 30.3 272 41.1 469 35.7 -4.1 4.1 

Sim, uma vez 113 17.4 138 20.8 251 19.1 -1.6 1.6 

Sim, 4 a 10 vezes 80 12.3 67 10.1 147 11.2 1.3 -1.3 

Sim, mais que 10 vezes 144 22.2 60 9.1 204 15.5 6.5 -6.5 

Total 650 100.0 662 100.0 1312 100.0   

 

 

Idade de inicio de consumo de bebidas alcoólicas 

Estando provado pela comunidade científica que o consumo precoce de bebidas 

alcoólicas tem repercussões graves na vida adulta, procuramos indagar com que idade 

os adolescentes iniciaram o primeiro contacto com este tipo de bebidas. De acordo com a 

tabela 36 a idade mínima verificou-se aos 7 anos e à máxima aos 19 anos, sendo a 

média de início de 14.93 anos. Nas raparigas o início de consumo observou-se ligeira-

mente mais tarde (média = 15.03 anos) do que nos rapazes (média = 14.83 anos) com 

diferenças significativas ( t= -2.266; p= 0.024). 

 

Tabela 36 – Estatísticas relacionadas com a idade de início de consumo de bebidas 

alcoólicas 

Sexo Min Max M  D.P. CV (%) 

Masculino 7 19 14.83 1.55 10.45 

Feminino 9 19 15.03 1.35 8.98 

Total 7 19 14.93 1.46 9.77 

 

Ainda, em relação ao estudo desta variável, agrupamos a idade de inicio de con-

sumo em classes homogéneas de acordo com as frequências absolutas. Dos resultados 

apresentados na tabela 37 notamos que cerca de um terço da amostra iniciou o consumo 

de bebidas alcoólicas entre os 7-14 anos, 32.1% começou a fazê-lo aos 15 anos e o terço 

restante entre os 16-19 anos. O sexo masculino apresenta uma maior percentagem de 

adolescentes que iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas entre os 7-14 anos (35.6%), 

enquanto que o feminino regista uma maior percentagem (34.6%) que iniciou o consumo 

de bebidas alcoólicas no grupo dos 16-19 anos. Como se nota pelos resíduos ajustados 

as diferenças não são estatisticamente significativas. Acresce-se referir que 11.73% dos 

consumidores de bebidas alcoólicas, omitiram informação sobre a idade de início do con-

sumo. 
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Tabela 37 – Idade de início do consumo de bebidas alcoólicas em função do sexo 

Género Masculino  Feminino Total Residuais 

Idade início Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

7-14 anos 211 35.6 181 32.0 392 33.9 1.3 -1.3 

15 anos 183 30.9 189 33.4 372 32.1 -0.9 0.9 

16-19 anos 198 33.4 196 34.6 394 34.0 -0.4 0.4 

Total 592 100.0 566 100.0 1158 100.0   

 

 

2.2.5 - Consumo de drogas 

Para alguns jovens e adolescentes, experimentar o consumo de drogas lícitas ou 

ilícitas é um ritual necessário para passar a fase de individuação. Os relatórios das 

Nações Unidas mostram que nos últimos anos, houve um incremento no uso de drogas 

ilícitas em todo o mundo. Que comportamento têm os adolescentes inquiridos face a esta 

realidade? 

No que se refere a esta questão 1.3% da totalidade da amostra omitiu a sua opi-

nião. Dos respondentes, a maioria não consome drogas (80.7%), contribuindo para esta 

percentagem os 76.3% do sexo masculino e 84.3% do sexo feminino. Constatamos no 

entanto que entre os adolescentes que já consumiram drogas (19.3%), (cerca de um 

quarto) são rapazes e 15.7% raparigas. Os resultados apresentados revelam a existência 

de diferenças significativa (X2=21.159; p=0.000), situando-se estas no sexo masculino 

nos adolescentes que já consumiram droga e no sexo feminino nas que nunca o fizeram. 

(cf. tabela 38) 

Procuramos ainda saber a variação do consumo de drogas em relação ao ano de 

escolaridade. Os resultados expressos na mesma tabela indicam que os estudantes do 

10º ano com 87.4% são os que menos consumiram droga. Dos que já consumiram, é no 

12º ano que encontramos a maior percentagem com 26.0%. Também aqui se encontra 

variabilidade significativa (X2=40.863; p=0.000) ocorrendo estas no 10º ano nos adoles-

centes que nunca consumiram drogas e no 12º ano nos que já consumiram. 

 

Tabela 38 – Consumo de drogas em função do género e ano 

 Consumo de drogas Não Sim  Total Residuais 

Variáveis 
Nº 

(1668) 
%  

(80.7%) 
Nº 

(398) 
% 

(19.3%)  
Nº % Masc  Fem 

Sexo          
Masculino 705 76.3 219 23.7 924 44.7 -4.6 4.6 
Feminino  963 84.3 179 15.7 1142 55.3 4.6 -4.6 

Ano escolaridade          
10º 667 87.4 96 12.6 763 36.9 5.9 -5.9 
11º 540 79.4 140 20.6 680 32.9 -1.1 1.1 
12º 461 74.0 162 26.0 623 30.2 -5.1 5.1 
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Frequência de consumo de drogas  

Aos estudantes que já experienciaram o consumo de droga, foi-lhes solicitado que 

indicassem o tipo de droga, a frequência com que foi consumida e a ocorrência do con-

sumo nos últimos 30 dias.  

No que refere ao tipo de droga e frequência, os resultados da tabela 39 indicam-

nos que a droga consumida com maior frequência em ambos os sexos foi o haxixe e 

marijuana (75.2%), sendo que destes, 32.7% já experimentou entre 1-2 vezes e 42.5% 3 

vezes ou mais. Uma percentagem elevada (30.4%) refere que consumiram outro tipo de 

drogas mas não as especificaram. As drogas menos consumidas são a heroína, a morfi-

na, o ópio com 8.6% cada e o LSD com 9.2%. Diferenciando o género, os rapazes foram 

os que experimentaram com maior frequência todas as drogas, à excepção da heroína 

morfina, ópio, LSD, extasy e outras, em que as raparigas apresentam maiores percenta-

gens na frequência de 1-2 vezes. 

 

Tabela 39 – Tipo e frequência de consumo de drogas em função do sexo 

 

Frequência 3  vezes ou mais  1-2 vezes Nunca 

Sexo Nº % Nº % Nº % 

Total       

Haxixe, marijuana 169 42.5 130 32.7 99 24.9 

Colas ou solventes 22 6.1 24 6.6 316 87.3 

Cocaína 22 6.1 27 7.5 313 86.5 

Heroína, morfina, ópio 14 3.9 17 4.7 330 91.4 

LSD 14 3.9 19 5.3 327 90.8 

Extasy 20 5.5 26 7.2 316 87.3 

Outras 51 14.1 59 16.3 251 69.5 

Masculino       

Haxixe, marijuana 93 43.7 75 35.2 45 21.1 

Colas ou solventes 15 7.6 13 6.6 169 85.8 

Cocaína 13 6.6 15 7.6 170 85.9 

Heroína, morfina, ópio 10 5.1 8 4.0 180 90.9 

LSD 10 5.1 6 3.0 181 91.9 

Extasy 11 5.5 13 6.5 175 87.9 

Outras 29 14.7 29 14.7 139 70.6 

Feminino       

Haxixe, marijuana 76 41.1 55 29.7 54 29.2 

Colas ou solventes 7 4.2 11 6.7 147 89.1 

Cocaína 9 5.5 12 7.3 143 87.2 

Heroína, morfina, ópio 4 2.5 9 5.5 150 92.0 

LSD 4 2.5 13 8.0 146 89.6 

Extasy 9 5.5 13 8.0 141 86.5 

Outras 22 13.4 30 18.3 112 68.3 
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Quanto à ocorrência de consumo nos últimos 30 dias, os resultados obtidos con-

vergem para os apresentados na tabela anterior pelo que continuamos a constatar  que o 

Haxixe/ Marijuana (36.7%), e outros tipos de drogas não especificadas (14.4%) foram as 

mais consumidas, sendo que é no sexo masculino que o consumo ocorreu com maior 

frequência (56%) (cf. tabela 40). 

 

Tabela 40 – Tipo e frequência de drogas consumidas nos últimos 30 dias em função do 

sexo 

Frequência 3  vezes ou mais 1-2 vezes Nunca 

Sexo Nº % Nº % Nº % 

Haxixe, marijuana 72 18.9 68 17.8 241 63.3 

Colas ou solventes 12 3.3 12 3.3 338 93.4 

Cocaína 16 4.4 10 2.8 336 92.8 

Heroína, morfina, ópio 13 3.6 10 2.8 338 93.6 

LSD 13 3.6 10 2.8 338 93.6 

Extasy 16 4.4 13 3.6 333 92.0 

Outras 28 7.8 24 6.6 309 85.6 

Masculino       

Haxixe, marijuana 43 21.0 40 19.5 122 59.5 

Colas ou solventes 7 3.6 6 3.0 184 93.4 

Cocaína 11 5.6 3 1.5 183 92.9 

Heroína, morfina, ópio 10 5.1 3 1.5 184 93.4 

LSD 9 4.6 3 1.5 185 93.9 

Extasy 11 5.6 4 2.0 182 92.4 

Outras 19 9.5 12 6.0 169 84.5 

Feminino       

Haxixe, marijuana 29 16.5 28 15.9 119 67.6 

Colas ou solventes 5 3.0 6 3.6 154 93.4 

Cocaína 5 3.0 7 4.2 153 92.8 

Heroína, morfina, ópio 3 1.8 7 4.3 154 93.9 

LSD 4 2.4 7 4.3 153 93.3 

Extasy 5 3.0 9 5.5 151 91.5 

Outras 9 5.6 12 7.4 140 87.0 

 

Consumo de bebidas estimulantes 

O consumo de bebidas estimulantes nomeadamente o café, o chá e a coca-cola 

está a tornar-se cada vez mais num hábito presente entre os adolescentes. Solicitados a 

pronunciarem-se sobre a regularidade e a quantidade com que ingerem estas bebidas, 

verificamos que 0.9% do total da amostra não se pronunciou sobre esta questão e dos 

que responderam a maioria (76.9%), isto é 8 em cada 10 consomem regularmente estas 

bebidas, sendo que destes 45.3% são rapazes e 54.7% raparigas (cf. tabela 41). 

É notório que em todos os grupos etários cerca de três quartos da amostra con-

somem estes tipos de bebida situando-se no grupo com idade até aos 16 anos a maior 

percentagem de adolescentes que não bebem (48.1%), sendo também neste grupo entre 
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os que bebem que observamos valor percentual mais elevado (41.1%) secundado pelo 

grupo com idades compreendidas entre os 17-18 anos com 30.8%. 

 

Tabela 41 – Ingestão de bebidas estimulantes em função do género e grupo etário 

 Ingestão de bebidas Não Sim  Total Residuais 

Variáveis 
Nº 

(480) 

%  

(23.1 %) 

Nº 

(1595) 

% 

(76.9%)  
Nº % Masc  Fem 

Género          

Masculino 201 41.9 723 45.3 924 44.5 -1.3 1.3 

Feminino  279 58.1 872 54.7 1151 55.5 1.3 -1.3 

Grupo etário         

≤ 16 anos 231 48.1 656 41.1 887 42.7 2.7 -2.7 

17 - 18 anos 136 28.3 492 30.8 628 30.3 -1.1 1.1 

≥ 19 anos 113 23.5 447 28.0 560 27.0 -1.9 1.9 

 

No que se refere à quantidade, a bebida mais consumida até um litro é o café 

(96.4%) e mais de dois litros é a Coca-Cola (9.5%). No sexo masculino os adolescentes 

(97.0%) bebem preferencialmente o café optando pelo chá (5.1%) quando bebem mais 

de dois litros. Já no sexo feminino a maior percentagem de adolescentes bebe até um 

litro de chá (96.6%) sendo a coca-cola a bebida mais preferida para um consumo acima 

dos dois litros (7.8%) (cf. tabela 42). 

 

Tabela 42 – Quantidade de bebida ingerida em média por dia em função do género 

Género Masculino Feminino Total 

Bebida 
Até um litro Mais 2 litros Até um litro Mais 2 litros Até um litro Mais 2 litros 

N % N % N % N % N % N % 

Chá 356 94.9 19 5.1 596 96.6 21 3.4 952 96.0 40 4.0 

Café 455 97.0 14 3.0 578 95.9 25 4.1 1033 96.4 39 3.6 

Coca-Cola 536 88.9 67 11.1 535 92.2 45 7.8 1071 90.5 112 9.5 

 

 

2.2.6 - Hábitos alimentares  

Actualmente é reconhecida a extrema importância que têm os estilos de vida para 

o nível de saúde de uma população. O comportamento alimentar é um dos aspectos que 

influência de forma determinante a saúde. Daí que não poder falar-se de estilos de vida 

saudável sem se fazer referência aos hábitos alimentares. 

 No estudo realizado, constata-se que a refeição ingerida com maior frequência 

para a totalidade dos inquiridos é o jantar (91.3%), seguindo-se o almoço (90.5%). A 

ingestão de pequeno-almoço diário é mais evidente no sexo masculino (63.0%), já que no 

sexo feminino uma percentagem elevada (21.7%) nunca ou quase nunca efectua esta 
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refeição (cf. tabela 43). Quanto à ingestão diária do almoço (92.9%) do lanche (60.6%) e 

do jantar (93.0%) os valores percentuais são mais evidentes no sexo masculino. 

 

Tabela 43 – Regularidade da ingestão das refeições durante a semana  

Quantidade 
Todos os dias 

4-6 dias por  
semana 

1-3 dias por  
semana 

Nunca ou quase 
nunca 

Sexo Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino         

Pequeno-almoço 589 63.0 107 11.4 111 11.9 128 13.7 

Almoço 869 92.9 41 4.4 13 1.4 12 1.3 

Lanche  567 60.6 156 16.7 128 13.7 84 9.0 

Jantar 870 93.0 41 2.0 6 0.3 18 0.9 

Feminino         

Pequeno-almoço 624 53.8 130 11.2 154 13.3 251 21.7 

Almoço 1027 88.6 89 7.3 25 2.2 18 0.9 

Lanche  606 52.3 203 17.5 220 19.0 130 11.2 

Jantar 1042 89.9 72 6.2 21 1.8 24 2.1 

Total         

Pequeno-almoço 1213 57.9 237 11.3 265 12.7 379 18.1 

Almoço 1896 90.5 130 6.2 38 1.8 30 1.4 

Lanche  1173 56.0 359 17.1 348 16.6 214 10.2 

Jantar 1912 91.3 113 5.4 27 1.3 42 2.0 

 

Produtos e bebidas mais consumidas  

Instados a pronunciarem-se sobre o tipo de produtos que mais consomem e a fre-

quência com que o fazem, os resultados da tabela 44 indicam que o leite (7 em cada 10 

estudantes) e o pão (6 em cada 10 são os mais consumidos com uma frequência diária . 

Os iogurtes merecem também destaque pois é um produto consumido por cerca de um 

terço do total da amostra. Produtos como peixe são consumidos diariamente por apenas 

8.8% da amostra mas  este valor sobe para 36.3% entre os que o comem entre 4 a 6 dias 

por semana e aumenta ainda para 44.6% nos que referiram consumi-lo entre 1 a 3 dias 

por semana. 

No que se refere à carne é consumida diariamente por 23.7% da totalidade dos 

inquiridos, mas é mais de metade da amostra que a consome entre 4 a 6 dias por sema-

na. 

O consumo de verduras mantém valores percentuais sensivelmente iguais para 

quem os consome diariamente, 4 a 6 dias por semana e 1 a 3 dias por semana. 

De referir que há 40.6% de estudantes que no global não consomem leite e derivados e 

que a batata frita é consumida por 53.4% dos jovens um a três dias por semana. 
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 Tabela 44 - Tipo e frequência de consumo de produtos e bebidas  

Frequência  
Todos os dias 

4-6 dias por  
semana 

1-3 dias por  
semana 

Nunca ou quase 
nunca 

Tipo de produtos Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino         

Café ou chá 539 25.7 381 18.2 574 27.4 600 28.7 

Coca cola ou beb. Gás 324 15.5 431 20.6 655 31.3 684 32.7 

Doces ou guloseimas 208 9.9 406 19.4 955 45.6 525 25.1 

Verduras e hortaliças 185 22.7 646 30.9 604 28.8 369 17.6 

Frutos secos (avelãs, etc) 47 2.2 162 7.7 615 29.4 1270 60.6 

Batatas fritas caseiras 93 4.4 247 11.8 1118 53.4 636 30.4 

Yogurtes 644 30.8 653 31.2 568 27.1 229 10.9 

Hamburguers , salsichas 92 4.4 162 7.7 962 45.9 878 41.9 

Pão 1279 61.1 477 22.8 271 12.9 67 3.2 

Sumo natural 402 19.2 501 23.9 801 38.3 390 18.6 

Enchidos (chouriço etc) 77 3.7 167 8.0 809 38.6 1041 49.7 

Leguminosas (feijão etc.) 285 13.6 559 26.7 850 40.6 400 19.1 

Leite 1458 69.6 280 13.4 201 9.6 155 7.4 

Queijo 475 22.7 527 25.2 625 29.8 467 22.3 

Manteiga e margarina 591 28.2 557 26.6 650 31.0 296 14.1 

Carne (porco ou vitela) 496 23.7 1091 52.1 435 20.8 72 3.4 

Ovos 133 6.4 410 19.6 1219 58.2 332 15.9 

Peixe  185 8.8 760 36.3 934 44.6 215 10.3 

 

2.2.7 - Hábitos de Entretenimento 

Actualmente, cada vez mais, as actividades recreativas e de lazer fazem parte 

integrantes dos estilos de vida dos adolescentes. Nesse sentido procurou-se saber o 

tempo que o adolescente despende por dia em actividades como tv, vídeo, jogos, cinema 

e teatro.  

Uma das actividades de lazer cujo estudo tem ocupado uma atenção especial por 

parte dos investigadores é a televisão. Com efeito a televisão é uma poderosa fonte de 

informação com repercussões no desenvolvimento e comportamento dos adolescentes. 

No nosso estudo a maior percentagem dos rapazes (36.0%) despende 30-60 minutos e 

35.4% entre 2-3 horas por dia. Nas raparigas verifica-se o inverso, já que 38.5% despen-

de 2-3 horas e 33.3% 30-60 minutos. 

 Quanto ao tempo gasto com o vídeo, 33.8% e 47.5% dos rapazes e raparigas 

respectivamente, não ocupa o seu tempo com este tipo de actividade, embora 19.2% dos 

rapazes e 11.8% das raparigas ainda recorrem a ele entre 2 a 5 horas 

 Já os jogos parecem ser uma actividade quase exclusiva do sexo masculino dado 

que a maioria das raparigas, (54.0%) não se identifica com este tipo de actividades.  

 De igual modo o número de horas diárias ocupadas com a ida ao teatro e cinema 

são pouco relevantes em ambos os sexos  
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 Para a globalidade da amostra o tipo de actividades em que os adolescentes des-

pendem tempo superior a trinta minutos até 5 horas, são a TV, o cinema e o vídeo.( cf. 

tabela 45). 

 

Tabela 45 – Tempo dispendido nas actividades em função do sexo 

            Tempo  Nenhuma 
< 30 

minutos 

30 - 60 

minutos 

2 -3 

horas 

4 -5 

horas 
> 5 horas 

Actividades N % N % N % N % N % N % 

Masculino             

TV 22 2.4 114 12.2 337 36.0 331 35.4 77 8.2 54 5.8 

Vídeo 316 33.8 228 24.4 194 20.7 156 16.7 23 2.5 18 1.9 

Jogos  154 16.5 162 17.3 240 25.7 238 25.5 80 8.6 61 6.5 

Cinema 441 47.2 140 15.0 126 13.5 193 20.6 27 2.9 8 0.9 

Teatro  798 85.3 59 6.3 29 3.1 39 4.2 5 0.5 5 0.5 

Feminino             

TV 20 1.7 130 11.2 386 33.3 446 38.5 118 10.2 59 5.1 

Vídeo 550 47.5 269 23.2 201 17.3º 125 10.8 7 0.3 7 0.3 

Jogos  626 54.0 324 28.0 147 12.7 47 4.1 10 0.9 5 0.4 

Cinema 531 45.8 123 10.6 181 15.6 302 26.1 17 1.5 44 2.1 

Teatro  927 80.0 98 8.5 76 6.6 44 3.8 6 0.5 8 0.7 

Total global             

TV 42 2.0 244 11.7 723 37.1 777 37.1 195 9.3 113 5.4 

Vídeo 866 41.4 497 23.7 395 18.9 281 13.4 30 1.4 25 1.2 

Jogos  780 37.2 486 23.2 387 18.5 285 13.6 90 4.3 66 3.2 

Cinema 972 46.4 263 12.6 307 14.7 495 23.6 44 2.1 13 0.6 

Teatro  1725 82.4 157 7.5 105 5.0 83 4.0 11 0.5 13 0.6 

 

Número de tardes que os adolescentes passam fora de casa com amigos 

A tabela 46 reflecte o número de tardes semanais que os adolescentes partilham 

com os amigos fora de casa. Como se pode verificar este convívio ocorre na maioria das 

raparigas com uma frequência de uma a duas tardes por semana, (60.1%) sendo que 

para 49.9% e 47.5% a frequência situa-se entre 3 a 5 e 6 a 7 vezes por semana respecti-

vamente. 

Quanto aos rapazes cerca de 9 em cada 10 convive com os colegas entre uma a 

cinco tardes por semana. Parece-nos preocupante a percentagem de cerca de 11% em 

ambos os sexos que referiram nunca conviver e aqueles que o fazem quase todos os 

dias da semana (12.4%). 

Procedeu-se ainda à determinação do número de tardes passadas com os amigos 

face ao ano de escolaridade. Dos resultados expressos na tabela 46, infere-se,  que a 

maioria dos adolescentes que frequenta o 10º e 11 º ano de escolaridade (40.0% e 34.2% 

respectivamente) passam “uma ou duas tardes” fora de casa com os amigos. Dos que 

assumiram não passar “nenhuma” tarde com os amigos, a maior percentagem com 
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49.8% frequenta o 10º ano. As diferenças são estatisticamente significativas entre o 

número de tardes que os adolescentes passam fora de casa com os amigos e o ano de 

escolaridade que frequentam, situando-se, no 10ºano, em “nenhuma” ou “uma ou duas 

tardes” que passam fora de casa com os amigos e, no 12º ano, “em três a cinco e seis a 

sete tardes”. (X2=48.015; p=0.000). 

 

Tabela 46 – Relação entre o número de tardes que os adolescentes passam fora de casa 

com os amigos em função do género e ano de escolaridade 

 

Variáveis 

Nenhuma 
(1) 

Uma a duas 
(2) 

Três a cinco 
(3) 

Seis a sete 
(4) 

Residuais 

Nº  

(220) 

%  

(10.5) 

Nº 

(1008) 

%  

(48.1) 

Nº 

(607) 

%  

(29.0) 

Nº 

(259) 

%  

(12.4) 
1 2 3 4 

Género             

Masculino 93 42.3 402 39.9 304 50.1 136 52.5 -0.8 -4.2 3.2 2.7 

Feminino 127 57.7 606 60.1 303 49.9 123 47.5 0.8 4.2 -3.2 -2.7 

Ano              

10º 108 49.8 403 40.0 179 29.5 82 31.7 4.0 2.8 -4.5 -1.9 

11º 56 25.5 345 34.2 207 34.1 82 31.7 -2.5 1.2 0.7 -0.5 

12º 56 25.5 260 25.8 221 36.4 95 36.7 -1.6 -4.2 4.0 2.4 

 

 

Sentimento de solidão 

A maioria dos adolescentes refere “nunca se sentir só” (50.3%), sendo este valor 

superior no sexo masculino (55.0%). Já a maioria do sexo feminino manifesta este senti-

mento de solidão “algumas vezes” (66.3%) e “várias vezes “ (61.4%). Entre as variáveis 

em estudo existem diferenças significativas (X2=95.034; p=0.000) sendo que no sexo 

masculino figuram os que responderam “nunca” e no feminino, “Sim, algumas vezes”. 

São sobretudo os adolescentes da faixas etária até aos 16 anos e dos “17-18” 

anos que referem “nunca” sentir-se só com 44.3% e 30.2% respectivamente. De igual 

modo os adolescentes destas mesmas faixas etárias são os que apresentam maior valor 

percentual em relação ao sentir-se só algumas vezes e várias vezes não sendo significa-

tiva a diferença (X2=3.531; p=0.473), (cf. tabela 47). 
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Tabela 47 – Relação entre o sentimento de solidão o género e grupo etário 

Variáveis  

Nunca 
(1) 

Sim algumas 
vezes  

(2) 

Sim várias vezes 
(3) 

Total Residuais 

Nº 

(1054) 

%  

(50.3) 

Nº 

(939) 

%  

(44.8) 

Nº 

(101)  

%  

(4.8) 
Nº  %  1 2 3 

Sexo            

Masculino 580 55.0 316 33.7 39 38.6 935 44.7 9.6 -9.1 -1.3 

Feminino 474 45.0 623 66.3 62 61.4 1159 55.3 -9.6 9.1 1.3 

Grupos etários            

≤ 16 anos 467 44.3 386 41.1 41 40.6 894 42.7 1.5 -1.3 -0.4 

17-18 anos 318 30.2 283 30.1 33 32.7 634 30.3 -0.1 -0.1 0.5 

≥ 19 anos 269 25.5 270 28.8 27 26.7 566 27.0 -1.6 1.6 -0.1 

 

 Reunião com os amigos  

O local de reunião com os amigos constitui um território privilegiado na aquisição 

do sentimento de pertença a um grupo ou a uma comunidade. Questionados sobre o 

local habitual de convívio com os amigos, pela tabela 48 que considera apenas as res-

postas afirmativas, verificamos que em ambos os sexos este ocorre maioritariamente na 

rua e no café, bar ou pub com percentagens de 84.1% e 77.4% respectivamente para o 

sexo masculino e 83.6% e 79.8% no sexo feminino.  

Locais menos habituais de encontro situam-se no “Centro Juvenil”, na “paróquia” e 

outros locais não especificados. Os valores residuais revelam existir significância estatís-

tica entre os que se reúnem no parque da cidade com maior prevalência para o género 

feminino, no centro juvenil e parque dos desportos para o género masculino. 

 

Tabela 48 – Local de encontram dos adolescentes com os amigos e género 

Local de encontro 

Masculino  Feminino Total Residuais 

Nº %  Nº %  Nº % Masc  Fem 

Em casa 473 51.9 585 51.3 1058 51.5 0.3 -0.3 

Em casa de amigos 610 66.4 754 66.1 1364 66.2 0.2 -0.2 

No parque da cidade 424 46.4 630 55.2 1054 51.3 -4.0 4.0 

Em espaços recreativos 410 44.7 501 44.1 911 44.4 0.3 -0.3 

Num café, bar ou pub 714 77.4 913 79.8 1627 78.7 -1.4 1.4 

Na paroquia 81 8.9 107 9.5 188 9.2 -0.4 0.4 

No centro juvenil 72 8.0 59 5.2 131 6.5 2.5 -2.5 

No campo de desportos 579 62.9 369 32.5 948 46.1 13.7 -13.7 

Na rua 776 84.1 954 83.6 1730 83.8 0.3 -0.3 

Nos tempos livres 575 62.8 759 66.8 1334 65.0 -1.9 1.9 

Outros locais 55 6.1 98 8.8 153 7.6 -2.3 2.3 
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2.2.8 - Frequência de sintomatologia física e psicológica  

A presença de sintomatologia física e psicológica pode ocorrer durante o percurso 

académico com maior ou menor intensidade principalmente em períodos lectivos que 

exijam maior dispêndio intelectual.  

 Instados a pronunciarem-se sobre a ocorrência de alguns sintomas, verificou-se 

que as cefaleias, dores de estômago, sentir-se deprimido, dificuldade em adormecer e o 

sentir-se enjoado são mais frequentes nos adolescentes do sexo feminino. No que refere 

às dores nas costas, dores de dente, o sentir-se irritado/cansado e nervoso não se 

encontram valores percentuais significativos entre o género (cf. tabela 49) 

 

Tabela 49 – Frequência de sintomatologia física e psicológica em função do género 

Quantidade Quase nunca ou 

nunca 

Quase todos os 

meses 

Quase todas as 

semanas 

Mais de uma vez/ 

semana 

Quase Todos os 

dias 

Sexo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Masculino           

Dor cabeça 536 57.3 203 21.7 80 8.6 76 8.1 40 4.3 

Dor estômago 585 62.6 213 22.8 64 6.8 47 5.0 26 2.8 

Dor costas 459 49.1 237 25.3 130 13.9 66 7.1 43 4.6 

Dor dentes 740 79.1 135 14.4 26 2.8 18 1.9 16 1.7 

Irritado/cansado 209 22.4 255 27.3 200 21.4 173 18.5 98 10.5 

Nervoso 300 32.1 239 25.6 154 16.5 158 16.9 84 9.0 

Deprimido 558 59.7 191 20.4 71 7.6 70 7.5 45 4.8 

Dif. Adormecer 494 52.8 172 18.4 87 9.3 95 10.2 87 9.3 

Enjoado  718 76.8 129 13.8 40 4.3 28 3.0 20 2.1 

Feminino           

Dor cabeça 341 29.4 238 24.4 168 14.5 236 2º0.4 131 11.3 

Dor estômagos 353 30.5 489 42.2 132 11.4 128 11.0 57 4.9 

Dor costas 456 39.3 296 25.5 165 14.2 154 13.3 88 7.6 

Dor dentes 916 79.0 166 14.3 34 2.9 28 2.4 15 1.3 

Irritado/cansado 112 9.7 241 20.8 286 24.7 306 26.4 214 18.5 

Nervoso 177 15.3 241 20.8 224 19.3 313 27.0 204 17.6 

Deprimido 476 41.1 293 25.3 149 12.9 149 12.9 92 7.9 

Dif. Adormecer 474 40.9 222 19.2 119 10.3 162 14.0 182 15.7 

Enjoado  716 61.8 229 19.8 88 7.6 82 7.1 44 3.8 

Total           

Dor cabeça 877 41.9 486 23.2 249 11.8 312 14.9 171 8.2 

Dor estômago 938 44.8 702 33.5 196 9.4 175 8.4 83 4.0 

Dor costas 915 43.7 533 25.5 295 14.1 220 10.5 131 6.3 

Dor dentes 1656 79.1 301 14.4 60 2.9 46 2.2 31 1.5 

Irritado/cansado 321 15.3 496 23.7 486 23.2 479 22.9 312 14.9 

Nervoso 477 22.8 480 22.9 378 18.1 471 22.5 288 3.8 

Deprimido 1034 49.4 484 23.1 220 10.5 219 10.5 137 6.5 

Dif. Adormecer 968 46.2 394 18.8 206 9.8 257 12.3 269 12.8 

Enjoado  1434 68.5 358 17.1 128 6.1 110 5.3 64 3.1 
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2.2.9 - Estilos de vida  

 Analisados que foram alguns dos hábitos dos adolescentes que constituem a 

amostra, procedemos agora ao estudo dos estilos de vida obtidos de acordo com os crité-

rios explanados no capítulo da metodologia. 

 A tabela 50 faz referência às estatísticas dos diferentes estilos de vida saudáveis 

e não saudáveis. Como notamos os valores mínimos oscilam entre 1 para o tabaco, 

álcool e droga e 38 para o estilo de vida global, enquanto que os máximos se situam 

entre os 6 no tabaco e 142 para o estilo de vida global, valores estes dependentes do 

número de itens que os constituem. Por tal motivo a variabilidade média é elevada 

situando-se entre 1.57 para o consumo de droga e os 68.03 para o valor global. O teste 

de Kolmogorov Smirnov evidencia pelas probabilidades apresentadas que a distribuição 

não é normal e os valores de assimetria e curtose revelam uma curva normocúrtica para 

a alimentação saudável, curvas leptocurticas enviesadas à direita para a prática de des-

porto e prática de actividade física e leptocurticas e enviesadas à esquerda para os res-

tantes casos. 

 

Tabela 50 – Estatísticas relativas aos estilos de vida dos adolescentes  

Variáveis  Min Max Media D.P .CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Tabaco 1 6 1.88 1.69 89.89 28.30 6.07 0.000 

Álcool  1 61 6.42 6.70 104.36 52.74 148.51 0.000 

Droga  1 21 1.57 2.04 129.93 114.00 413.29 0.000 

Alimentação saudável 11 44 25.27 5.06 20.02 -0.25 1.88 0.000 

Alim. não saudável 7 28 13.57 3.59 26.45 15.65 12.29 0.000 

Pratica de desporto 3 16 9.75 3.13 32.10 8.94 -10.85 0.000 

Pratica actividade física  3 16 9.53 3.26 34.20 9.98 --3.01 0.000 

Estilo vida  38 142 68.03 12.00 17.63 21.69 35.45 0.000 

 

Procuramos saber se os índices médios dos estilos de vida eram descriminados 

pelo género. Nota-se pelos resultados apresentados na tabela 51 que o sexo feminino 

apresenta índices médios mais baixos condizentes com melhores estilos de vida no que 

respeita aos consumos de tabaco, álcool e droga enquanto que o sexo masculino revela 

índices médios mais baixos também condizentes com melhores estilos de vida na alimen-

tação saudável e não saudável, na pratica de desporto, na prática de actividade física e 

estilo de vida global. O teste t indica-nos que o género é explicativo dos estilos de vida 

por apresentarem significância estatística e os valores de Eta informam que a variabilida-

de é moderada para a prática do desporto pois explica, 14.7% e fraca para os restantes 

casos. 
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Tabela 51 – Teste t para diferenças de médias entre estilos de vida e género. 

Género Masculino Feminino Leven,s 

p 

t p eta2 

% Estilos de vida Média  Dp  Média  Dp  

Tabaco 1.94 1.75 1.79 1.61 0.00 2.06 0.03 0.2 

Álcool  7.74 7.83 5.26 5.62 0.00 8.10 0.00 3.3 

Droga  1.71 2.38 1.42 1.60 0.00 3.13 0.00 0.5 

Alimentação saudável 24.99 5.17 25.38 4.97 o.26 -1.77 0.07 0.1 

Alimentação não saudável 14.34 3.85 12.93 3.27 0.00 8.86 0.00 0.3 

Pratica de desporto 8.00 3.50 11.17 4.03 0.00 -18.89 0.00 14.7 

Pratica actividade física  8.69 3.17 10.19 3.14 0.94 -10.64 0.00 5.3 

Estilo vida  67.55 13.02 68.42 11.06 0.00 -1.57 0.11 0.1 

 

 

Mas ao procurarmos relacionar os estilos de vida com os grupos etários depreen-

de-se pelos resultados obtidos com a análise de variância que são os estudantes mais 

jovens até aos16 anos que apresenta índices consentâneos com melhores estilos de vida 

no que se refere ao consumo de tabaco, álcool e droga, alimentação não saudável, práti-

ca de desporto e estilo de vida global, enquanto que os estudantes com idade superior a 

19 anos revelam menor índice na alimentação saudável. Já os estudantes com idades 

compreendidas entre os 17 e 18 anos apresentam índices menores em relação aos estu-

dantes mais velhos no que se refere ao consumo de tabaco, droga, alimentação não 

saudável, prática de desporto e estilo de vida global. Os valores de F são explicativos 

para todas as variáveis com excepção para a alimentação saudável e prática de activida-

de física, embora a variância explicada seja fraca oscilando dos 0.16% na prática da acti-

vidade física aos 3.24% no consumo de tabaco. 

O teste de Tukey indica-nos que as diferenças se situam para o consumo de 

tabaco entre os três grupos, para o consumo do álcool alimentação não saudável e esti-

los de vida global entre os estudantes com idade até aos 16 anos e 17-18 anos, e entre 

os mais jovens e mais velhos. Para o consumo de droga entre os estudantes mais jovens 

e mais velhos e entre estes e o grupo intermédio, e para a prática do desporto entre os 

estudantes mais jovens e o grupo intermédio (cf. tabela 52). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

307

Tabela 52 - Analise de variância entre estilos de vida e grupos etários  

Grupos etários  ≤ 16 (1) 17-18 (2)  ≥ 19 (3)  

f 

 

p 

V.E. 

% 

Teste Tukey (p) 

Variáveis Med dp Med dp Med dp 1/2 1/3 2/3 

Tabaco 1.58 1.39 1.83 1.65 2.32 2.00 35.011 0.000 3.24 0.008 0.000 0.000 

Álcool  5.23 6.17 7.34 7.46 7.10 6.75 22.486 0.000 2.12 0.000 0.000  

Droga  1.33 1.60 1.52 1.79 1.94 2.61 16.149 0.000 1.54  0.000 0.001 

Alimentação saudável 25.50 4.96 25.06 5.01 24.91 5.27 2.709 0.067 0.25    

Alim. não  saudável 13.20 3.49 13.63 3.69 14.04 3.66 9.599 0.000 0.90 0.053 0.000  

Pratica de desporto 9.49 4.10 10.03 4.09 9.75 4.14 3.176 0.042 0.31 0.032   

Pratica actividade física  9.42 3.14 9.72 3.30 9.45 3.31 1.668 0.189 0.16    

Estilo vida  65.87 11.58 69.20 11.66 70.19 12.50 25.336 0.000 2.53 0.000 0.000  

 

Entretanto, na análise de correlação realizadas entre os índices das condutas 

clássicas do estilo de vida, para o grupo dos rapazes verificamos que, os índices apre-

sentam correlações mais elevadas pertencem às variáveis que põem em risco a saúde, 

como: consumo de álcool, de tabaco, de droga que se relacionam positivamente entre si. 

Os índices da alimentação saudável e da alimentação não saudável correlacionam-se 

negativamente. Por outro lado, o índice de alimentação saudável estabelece correlações 

positivas com a prática de desporto, de actividade física e estilo de vida global, enquanto 

que a alimentação não saudável tem relações negativas com a prática de desporto e prá-

tica de exercício físico. Entre a prática de actividade física e a prática de desporto a corre-

lação é positiva e razoável. 

Os resultados mostram que os índices que apresentam correlações mais altas e 

positivas são com o tabaco, álcool, droga. A alimentação não saudável estabelece rela-

ções positivas com o tabaco, álcool e drogas e negativa com a alimentação saudável. A 

relação entre a prática de desporto e de actividade física e da alimentação saudável é 

positiva mas negativa com a alimentação não saudável. 

Para a amostra global os resultados das correlações são em tudo semelhantes 

aos descritos no que respeita às relações positivas entre álcool, drogas e tabaco, negati-

vas entre alimentação saudável e alimentação não saudável e positiva entre a prática de 

actividade física e prática de desporto (cf. tabela 53). 
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Tabela 53 - Matriz de correlação de Pearson entre os itens das condutas dos estilos de 

vida para o género e amostra global  

 
Tabaco Álcool Droga 

Aliment. 
saudável 

Alim. não 
saudável 

Pratica de 
desporto 

Pratica 
acti.física 

Estilo 
vida 

Masculino         

Álcool  0.366*** ---       

Droga  0.371*** 0.423*** ---      

Alimentação saudável -0.057 n.s. -0.058 n.s. -0.113*** ---     

Alim. não saudável  0.218*** 0.285*** 0.253*** -0.365*** ---    

Pratica de desporto -0.032 n.s. -0.072* -0.070* 0.060 n.s. -0.074* ---   

Pratica actividade física  0.059 n.s. -0.050 n.s. -0.044 n.s. 0.117*** -0.057 n.s. 0.430*** ---  

Estilo vida  0.475*** 0.760 *** 0.494*** 0.263*** 0.381 n.s. 0.323*** 0.368*** --- 

Feminino         

Álcool  0.430*** ---       

Droga  0.426** 0.363*** ---      

Alimentação saudável 0.029 n.s. -0.068* -0.003 n.s. ---     

Alim. não saudável  0.159*** 0.265*** 0.177*** -0.252*** ---    

Pratica de desporto -0.033 n.s. -0.123*** 0.006 n.s. 0.040 n.s. 0.019 n.s. ---   

Pratica actividade física  0.031 n.s. -0.107*** 0.022 n.s. 0.106*** -0.024 n.s. 0.372*** ---  

Estilo vida  0.488*** 0.592*** 0.461*** 0.388*** 0.387*** 0.433*** 0.414*** --- 

Total          

Álcool  0.393*** ---       

Droga  0.392*** 0.406*** ---      

Alimentação saudável --0.014 n.s. -0.067*** -0.066*** ---     

Alim. não saudável  0.194*** 0.301*** 0.229*** -0.309*** ---    

Pratica de desporto -0.045* -0.154*** -0.055* 0.058*** -0.095*** ---   

Pratica actividade física  0.032 n.s. -0.114*** -0.030 n.s. 0.117*** -0.083*** 0.445*** ---  

Estilo vida  0.479*** 0.669*** 0.474*** 0.325*** 0.369*** 0.362*** 0.387 *** --- 

n.s.  p > 0.05  **  p < 0.01  ***  p < 0.001  

 

Tal como o descrito no capítulo da metodologia, a tabela 54 apresenta a classifi-

cação dos estilos de vida. Os resultados reportam-se a 93.2% da totalidade da amostra. 

Como se pode observar 45.0% da amostra foi classificado como tendo estilos de vida 

equilibrados, enquanto cerca de 4 em cada dez adolescentes estilos de vida desequili-

brados. Da análise bivariada estabelecida com o género, ressalta que entre os classifica-

dos com estilos de vida equilibrados o maior valor percentual é obtido pelas raparigas 

com 50.3%, o mesmo ocorrendo para os que têm intermédios ou desequilibrados estilos 

de vida. As diferenças são estatisticamente significativas (X2 = 49.488; p=0.000) situando-

se estas entre os rapazes com estilos de vida desequilibrados. 

Quanto ao ano de escolaridade denota-se que dos 37.0% dos estudantes do 10º 

ano, 42.4% têm bons estilos de vida, mas valores percentuais semelhantes são encon-

trados entre os classificados com intermédios e desequilibrados. Entre os estudantes do 

11º ano o maior valor percentual recai nos que têm estilos de vida intermédios (37.5%) e 

são sobretudo os alunos do 12º anos que se revelam com estilos de vida mais desequili-

brados (35.3%). O teste de qui quadrado (X2 = 49.700; p=0.000) e os valores residuais 
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apontam para significância estatística que se situa nos estudantes do 10º ano classifica-

dos com estilos de vida equilibrados e nos estudantes do 12º ano, classificados com esti-

los de vida desequilibrados. 

No que se refere à idade são os mais jovens que melhores estilos de vida apre-

sentam (51.2%) embora também seja neste grupo que encontramos os maiores valores 

percentuais dos que foram classificados com estilos de vida intermédios e desequilibra-

dos. È entre os adolescentes com idades superiores a 17 anos que se registam os maio-

res valores percentuais dos classificados com estilos de vida desequilibrados. Entre os 

grupos as diferenças são significativas (X2 = 49.700; p=0.000) e os valores residuais 

apontam para os jovens com idade inferior a 16 anos classificados com estilos de vida 

equilibrados e para os de idade superior a 19 anos com estilos de vida desequilibrados. 

 

Tabela 54 – Classificação dos estilos de vida em função do género, ano de escolaridade 

e grupos etários  

 
Equilibrados Intermédios 

Desequilibra-
dos 

Total Residuais 

Variáveis Nº 

879 

% 

45.0 

Nº 

360 

% 

18.4 

Nº 

713 

% 

36.5 

Nº 

1952 

% 

100.0 

1 2 3 

Sexo            

Masculino  437 49.7 148 41.1 306 42.9 891 45.6 3.3 -1.9 -1.8 

Feminino 442 50.3 212 58.9 407 57.1 1061 54.5 -3.3 1.9 1.8 

Ano escolaridade             

10º ano  373 42.4 119 33.1 230 32.3 722 37.0 4.5 -1.7 -3.3 

11º ano  289 32.9 135 37.5 231 32.4 655 33.6 -0.6 1.8 -0.8 

12º ano 217 24.7 106 29.4 252 35.3 575 29.5 -4.2 0.0 4.3 

Grupos etários             

≤ 16 anos 450 51.2 146 40.6 245 34.4 841 43.1 6.5 -1.1 -5.9 

17 -18 anos  242 27.5 116 32.2 238 33.4 596 30.5 -2.6 0.8 2.1 

≥ 19 anos 187 21.3 98 27.2 230 32.3 515 26.4 -4.6 0.4 4.5 

 

Como síntese aos resultados obtidos podemos referir que: 

• Do total da amostra verificamos que 79.6% dos adolescentes ajudam nas activi-

dades domésticas, sendo os alunos do 10º ano de escolaridade, com idades 

compreendidas entre os 14-16 anos e os do sexo feminino os que mais colaboram 

durante o fim-de-semana; 

• O exercício físico fora do horário é praticado com mais frequência 2 a 3 vezes por 

semana e com maior duração pelo sexo masculino, no entanto, no que se refere à 

intensidade esta prevalece no sexo feminino. Verifica-se que é no grupo etário 

com idade superior a 19 anos e no 10º ano de escolaridade que se pratica mais 
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exercício físico e o desporto de eleição é o futebol/futsal. Apenas 20.0% está filia-

do num clube desportivo; 

• Constatamos que a maioria dos jovens fuma sendo que a maior percentagem se 

localiza na Escola Secundária de Viriato. Os que mais fumam diariamente são 

jovens do sexo masculino com idades superior a 19 anos; 

• O início de consumo de bebidas alcoólicas foi precoce pois, mais de 60.0% dos 

rapazes e raparigas iniciaram o consumo antes dos 15 anos, mas é na faixa etária 

acima dos 19 anos que se regista maior frequência de consumo diário. São os 

rapazes que mais vezes se encontram embriagados e a preferência da bebida 

recai na cerveja; 

• No referente às drogas é o haxixe e a marijuana as mais consumidas em ambos 

os sexos. Os jovens do 12º ano de escolaridade e do sexo masculino são os que 

mais consomem;  

• O consumo de bebidas estimulantes regista maior prevalência no sexo feminino e 

no grupo etário inferior a 16 anos. A coca-cola é a bebida de eleição para ambos 

os sexos em quantidades superiores a dois litros; 

• De um modo geral, todos os jovens envolvidos no estudo cumprem as principais 

refeições; mas nos hábitos de entretenimento (tv, jogos, vídeo, cinema e teatro) 

são os jovens do sexo masculino que mais usufruem destas diversões, excepto 

na ida ao teatro, no qual predomina o sexo feminino; 

• Cerca de metade dos jovens não dispõe de qualquer espaço semanal para convi-

ver com amigos principalmente com os estudantes do 10º ano; 

• Verificamos que mais de metade dos jovens do sexo feminino, se confronta 

“várias vezes” com sentimentos de solidão e este sentimento é mais acentuado 

nos adolescentes com idade inferior a 16 anos;  

• A manifestação de sintomas físicos e psicológicos são maioritariamente sentidos 

nos jovens do sexo feminino e é também este grupo que revela índices médios 

mais baixos o que traduz estilos de vida mais equilibrados no que se refere ao 

consumo de tabaco, álcool e drogas. Nos rapazes são registados melhores índi-

ces na actividade física, actividade desportiva, alimentação saudável e alimenta-

ção não saudável; 

• São os adolescentes mais jovens, a frequentarem o 10º ano e do género feminino 

que apresentam estilos de vida mais equilibrados. 
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2.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS HÁBITOS DE SONO 

Vários estudos afirmam que a falta de sono é incompatível com a manutenção de 

um sono de boa qualidade e um alerta completo diurno. Na sua génese estão alguns 

maus hábitos de sono como por exemplo horários variáveis de deitar e levantar, perma-

necer períodos frequentes e longos na cama, uso rotineiro de produtos contendo álcool, 

tabaco ou cafeína antes de deitar, exercícios próximos da hora de deitar com actividades 

excitantes ou emocionalmente perturbadoras. 

 

Hábitos ao deitar 

Instados a pronunciarem-se sobre alguns hábitos antes de deitar, constata-se pela 

tabela 55 que apresenta apenas os que responderam afirmativamente, que hábitos como 

ver tv/dvd/vídeo, ouvir música e sair com os amigos apresentam valores percentuais 

semelhantes para cada um destes hábitos nos dois sexos. O sexo masculino adopta com 

maior frequência como hábitos antes de deitar o uso de computador e a pratica de des-

portos, enquanto que o feminino dá preferência ao estudo, à leitura e ao consumo de 

uma bebida quente. 

 

Tabela 55 – Hábitos ao deitar em função do sexo 

Quantidade Masculino (1) Feminino (2) Total  
X 2 p 

Residuais  

Sexo Nº % Nº % Nº % 1 2 

Vê tv/dvd/vídeo 676 74.5 874 75.9 1550 75.3 0.487 0.485 -0.7 0.7 

Usa computador (jogos) 551 60.7 498 43.2 1049 50.9 62.333 0.000 7.9 -7.9 

Ouve música 521 57.4 662 57.5 1183 57.5 0.000 0.992 0.0 0.0 

Estuda 296 32.6 491 42.7 787 38.2 21.580 0.000 -4.6 4.6 

Lê 188 20.7 320 27.8 508 24.7 13.572 0.000 -3.7 3.7 

Sai com os amigos 293 32.4 376 32.6 669 32.5 0.012 0.913 -0.1 0.1 

Pratica desporto 152 16.8 131 11.4 283 13.8 12.366 0.000 3.5 -3.5 

Bebe bebida quente 161 17.8 236 20.5 397 19.3 2.439 0.118 -1.6 1.6 

 

Ao analisarmos a mesma variável em função da idade, verificamos que o hábito 

de ver tv/dvd/vídeo e sair com os amigos antes de deitar, são mais frequentes nos jovens 

com idade superior aos 19 anos, enquanto que os adolescentes com idades até aos 16 

anos, procuram mais o uso do computador, ouvir música, estudo, leitura, praticar despor-

to e de beber uma bebida quente. O teste de qui quadrado apresenta diferenças significa-

tivas entre os que estudam, lêem e saem com amigos, sendo que os resíduos ajustados 

apontam para os estudantes até 16 anos, para os que estudam e para os com idade 

superior a 19 anos, para os que saem com amigos. Para os que lêem os resíduos ajusta-

dos não apresentam significância entre os grupos (cf. tabela 56). 
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Tabela 56 – Hábitos ao deitar em função do grupo etário 

Quantidade ≤ 16 (1) 17-18 (2) ≥ 19 (3) 
X 2 p 

Residuais  

Sexo Nº % Nº % Nº % 1 2 3 

Vê tv/dvd/vídeo 659 74.8 455 73.3 436 78.3 4.146 0.126 -0.4 -1.4 1.9 

Usa computador (jogos) 468 53.1 304 49.0 277 49.7 2.984 0.225 1.7 -1.2 -0.7 

Ouve música 508 57.7 356 57.3 319 57.3 0.027 0.986 0.2 -0.1 -0.1 

Estuda 360 40.9 240 38.7 187 33.6 7.761 0.021 2.1 0.3 -2.7 

Lê 234 26.6 160 25.8 114 20.5 7.390 0.025 1.7 0.8 -2.7 

Sai com os amigos 245 27.8 214 34.5 210 37.8 16.99 0.000 -3.9 1.2 3.1 

Pratica desporto 134 15.2 78 12.6 71 12.7 2.771 0.250 1.7 -1 -0.8 

Bebe bebida quente 179 20.3 109 17.6 109 19.6 1.831 0.400 1 -1.3 0.2 

 

Sensação de cansaço ao deitar  

 Após um dia de actividade física e intelectual parece-nos normal que os jovens 

sintam algum cansaço. É o que acontece com a maioria dos adolescentes do nosso 

estudo pois em ambos os sexos 72.6% referem sempre ou com frequência cansaço ao 

deitar embora cerca de 0.5% tenha omitido essa informação. Entre rapazes e raparigas 

surgem diferenças significativas uma vez que estas apresentam valores percentuais mais 

elevados ao referirem estar sempre cansado (62.5%), e os rapazes ocasionalmente can-

sados (52.6%) (cf. tabela 57). Os resíduos ajustados indicam que entre o género e a fre-

quência com que os adolescentes se deitam cansados, a diferença é significativa situan-

do-se entre os rapares no ocasionalmente e nunca cansados e nas raparigas no sempre 

e com frequência cansados. 

Embora a frequência com que os jovens se sentem cansados não difira face aos 

grupos etários, (X2=9.310; p=0.157) notamos pela mesma tabela que são os mais jovens 

(37.5%) que referem deitarem-se sempre cansados. Aliás, é também este grupo que 

apresenta valores percentuais mais elevados nos restantes indicadores. 

 

Tabela 57 – Frequência com que se deita cansado em função do género e grupo etário 

Frequência 
Sempre  

Com  

Frequência  

Ocasional-

mente  
Nunca  Total Residuais 

Variáveis Nº 

384 

% 

18.4 

Nº 

1129 

% 

54.2 

Nº 

500 

% 

24.0 

Nº 

70 

% 

3.4 

Nº 

2083 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  144 37.5 478 42.3 263 52.6 43 61.4 928 44.6 -3.1 -2.2 4.2 2.9 

Feminino 240 62.5 651 57.7 237 47.4 27 38.6 1155 55.4 3.1 2.2 -4.2 -2.9 

Grupos etários                

≤ 16 anos  156 37.5 478 42.3 230 46.0 26 37.1 890 42.7 -0.9 -0.4 1.7 -1.0 

17 - 18 anos  110 28.6 349 30.9 153 30.6 19 27.1 631 30.3 -0.8 0.7 0.2 -0.6 

≥ 19 anos 118 30.7 302 26.7 117 23.4 25 35.7 562 27.0 1.8 -0.3 -2.1 1.7 
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Frequência com que acorda durante a noite  

Uma das situações que pode levar ao cansaço do jovem durante o dia, é a inter-

rupção involuntária do sono durante a noite. No nosso estudo 0.7% não respondeu à 

questão, mas entre os respondentes, a maioria dos adolescentes, nunca costuma acor-

dar durante a noite (56.2%), contribuindo para esta percentagem 50.9% do sexo masculi-

no e 49.1% do feminino. Parece-nos algo preocupante o facto de cerca de uma em cada 

dez raparigas acordarem três ou mais vezes durante a noite, o que pode ter repercus-

sões a nível do rendimento escolar. Os resíduos ajustados configuram a existência de 

significância estatística para os rapazes no que respeita ao não acordar durante a noite e 

para o feminino no acordar duas vezes e três e mais vezes. 

A maior percentagem de adolescentes (44.3%) que nunca costuma acordar 

durante a noite tem idades até aos16 anos. Dos que acordam só uma vez durante a noite 

continua a ser o grupo até aos 16 anos o mais prevalente com 43.0% sendo secundado 

pelos estudantes com idades compreendidas entre 17-18 anos (31.4%). Os estudantes 

que mais acordam durante a noite pertencem ao grupo etário com idade superior a 19 

com 43.7% (cf. tabela 58). Também os resíduos ajustados apresentam significância esta-

tística somente entre os que estudantes com idade superior a 19 anos e acordar mais de 

três vezes durante a noite. 

 

Tabela 58 – Frequência com que acordam durante a noite em função do género e grupo 

etário 

Frequência Não costuma 

acordar 

Acorda uma 

vez  

Acorda duas 

vezes 

Acorda mais 

três vezes 
Total Residuais 

Variáveis Nº  

1168 

% 

56.2 

Nº 

544 

% 

26.2 

Nº 

209 

% 

10.1 

Nº 

158 

% 

7.6 

Nº 

 

% 

 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  595 50.9 228 41.9 59 28.2 44 27.8 926 44.5 6.6 -1.4 -5.0 -4.4 

Feminino 573 49.1 316 58.1 150 71.8 114 72.2 1153 55.5 -6.6 1.4 5.0 4.4 

Grupos etários                

≤ 16 anos  518 44.3 234 43.0 82 39.2 54 34.2 888 42.7 1.7 0.2 -1.1 -2.3 

17 18 anos  360 30.8 171 31.4 64 30.6 35 22.2 630 30.3 0.6 0.7 0.1 -2.3 

≥ 19 anos 290 24.8 139 25.6 63 30.1 69 43.7 561 27.0 -2.5 -0.9 1.1 4.9 

 

 

Modo de despertar dos adolescentes 

A necessidade de dormir na adolescência é apontada por alguns estudos como bas-

tante elevada, pelo que recorrem com frequência a algumas estratégias para despertar. 

Os resultados apresentados na tabela 64 reportam-se ao número de respostas obtidas e 

não à totalidade da amostra, dado que cada questão permitia múltipla resposta. A maioria 
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dos adolescentes é desperto pelo rádio/despertador sendo as raparigas quem mais o 

utilizam (64.9% vs 55.4%). Há porém 33.6% dos rapazes e 25.3% das raparigas  que são 

acordados por familiares. Apenas um percentual de cerca de 10.0% não necessita de 

ajuda para despertar. 

São sobretudo os adolescentes com idade superior a 19 anos que mais usam o 

rádio/ despertador para acordarem pela manhã enquanto os jovens com idade até aos 16 

anos são acordados em maior percentagem, pelos familiares (31.1%) e por eles próprios 

(9.9%). O grupo etário dos 17-18 anos opta por ser acordado pelo rádio/despertador 

(61.1%) e por familiares (30.6%). O ruído interfere pouco no acordar e surge em percen-

tagens muito semelhantes nos diferentes grupos etários (cf. tabela 59). 

 

Tabela 59 – Modo de despertar dos adolescentes em função do género e grupo etário 

Modo Rádio/ 

despertador 
Familiares  Ruídos  

Acordar pelo 

próprio 
Total 

Variareis Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sexo           

Masculino  539 55.4 327 33.6 12 1.2 95 9.8 973 44.8 

Feminino 779 64.9 304 25.3 15 1.3 102 8.5 1200 55.2 

Grupos etários            

≤ 16 anos  535 58.0 287 31.1 9 1.0 91 9.9 922 42.4 

17 - 18 anos  406 61.1 203 30.6 8 1.2 47 7.1 664 30.5 

≥ 19 anos 377 64.1 142 24.1 10 1.7 47 7.1 588 27.0 

 

Modo como se sentem ao acordar 

Ainda na sequência das questões relacionadas com os hábitos de sono, e porque 

a forma de acordar difere de pessoa para pessoa, procurou saber-se o modo como os 

adolescentes se sentem ao acordar.  

Considerando que a questão formulada possibilitava resposta múltipla, verifica-

mos que no nosso estudo cerca de 5 em cada 10 adolescentes refere sentir-se em forma 

ao acordar, sendo este valor ligeiramente superior no sexo masculino. São as raparigas 

que com maior frequência sentem cansaço (33.4%), mau humor (21.0%) e dores de 

cabeça (8.4%). A sensação de fome e náusea apresenta valores percentuais muito 

semelhantes em ambos os sexos, com 1.2% no sexo masculino e 1.1% no feminino (cf. 

tabela 60). O teste X2, apresenta apenas diferenças significativas entre os que sentem 

dores de cabeça situando os valores residuais no género feminino. 



 

 

315

 

Tabela 60 – Sensação dos adolescentes ao acordar em função do género 

Género Masculino Feminino  Total  
X p 

Residuais  

Sensação ao acordar Nº % Nº % Nº %   

Em forma 454 48.9 514 44.7 968 46.6 3.687 0.055 1.9 -1.9 

Cansado 291 31.4 384 33.4 675 32.5 0.996 0.318 -1.0 1.0 

De mau humor 171 18.4 241 21.0 412 19.8 2.096 0.148 -1.4 1.4 

Com dores de cabeça 33 3.6 97 8.4 130 6.3 20.889 0.000 -4.6 4.6 

Sono/Preguiça/Sem vonta-

de ir escola 
110 11.9 125 10.9 235 11.3 0.457 0.499 

0.7 -0.7 

Com fome/Enjoo 11 1.2 13 1.1 24 1.2 0.010 0.919 0.1 -0.1 

 

Sensação de sono durante o dia  

São poucos os jovens que nunca sentem sono durante o dia, (6.0%) encontrando-

se a percentagem mais elevada entre os do sexo masculino (10.2%). É nas raparigas que 

observamos uma maior prevalência de sono durante o dia pois 56.3%, referem sentir 

sono entre várias vezes a sempre. 

Parece-nos a haver alguma concordância nos resultados obtidos pois como verifi-

camos anteriormente eram as raparigas que mais acordavam durante a noite, o que pro-

vavelmente poderá traduzir-se numa maior sonolência diurna. As diferenças são estatisti-

camente significativas (X2=62.220; p= 0.000) revelando os valores residuais que estas se 

encontram no sexo masculino em nunca sentir sono e no feminino em sentir sono várias 

e muitas vezes (cf. tabela 61). 

 

Tabela 61 – Sensação de sentir sono diurno e género 

Género  Masculino Feminino  Total  Residuais  

Sensação ao acordar Nº % Nº % Nº %   

Nunca sinto sono 95 10.2 30 2.6 125 6.0 7.3 -7.3 

Poucas vezes sinto sono 412 44.1 477 41.2 889 42.5 1.3 -1.3 

Várias vezes sinto sono 330 35.3 491 42.4 821 39.2 -3.3 3.3 

Muitas vezes sinto sono 71 7.6 118 10.2 189 9.0 -2.1 2.1 

Sempre sinto sono 27 2.9 43 3.7 70 3.3 -1.0 1.0 

Total  935 100.0 1159 100.0 2094 100.0   

Analisados os resultados em função do ano de escolaridade, notamos que os ado-

lescentes que frequentam o 10ºano, apresentam percentagem mais elevadas no que se 

refere a nunca sentir sono (7.8%) e sentir muitas vezes sono durante o dia com 10.8%.  

O sentir sono poucas vezes obtém percentagens muito semelhantes nos diferen-

tes anos de escolaridade. Quanto aos que sentem sono várias vezes por dia, são os alu-

nos do 11º ano (40.6%) e 12º ano (40.3%), que apresentam valores percentuais mais 

elevados. Oscilam entre 3.0% e 3.8% os estudantes dos diversos anos lectivos que sen-
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tem sempre sono. Pelo teste de X2, verificamos existirem diferenças significativas 

(X2=19.137; p=0.014), revelando os valores residuais que as diferenças se situam no 10º 

ano no que respeita a nunca sentir sono e sentir sono muitas vezes por dia. (cf. tabela 

62). 

Tabela 62 – Sensação de sono diurno e ano de escolaridade 

 

Frequência de sono durante as aulas 

Questionados sobre a frequência com que durante as aulas sentem sono, verifi-

camos que cerca de 5 em cada 10 estudantes sente sono pela manhã, sendo que a 

maioria (54.2%) pertence ao género feminino. È também este grupo que mais sente sono 

depois da hora de almoço (8.7%), durante a tarde (9.7%) e durante todo o dia (13.6%) (cf. 

tabela 63). 

Os adolescentes do sexo masculino são os que apresentam percentagem mais 

elevada no que respeita a nunca sentir sono durante as aulas (14.7%) e a sentir sono 

pela hora de almoço com 7.6%. Acresce referir que se nota alguma incongruência nas 

respostas proferidas pelos adolescentes quando afirmam que “sinto sono durante todo o 

dia” ao serem comparadas com a tabela anterior no que respeita ao “sinto sono durante 

todo o dia”. 

 

Tabela 63 – Frequência de sono durante as aulas em função o sexo 

Género Masculino Feminino  Total  Residuais  

Frequência Nº % Nº % Nº %   

Nunca sinto sono 137 14.7 89 7.7 226 10.8 5.1 -5.1 

Sinto sono pela manhã 453 48.4 633 54.2 1086 51.9 -2.8 2.8 

Sinto sono pela hora do almoço 70 7.5 65 5.6 135 6.4 1.7 -1.7 

Sinto sono depois hora almoço 69 7.4 101 8.7 170 8.1 -1.1 1.1 

Sinto sono durante a tarde 81 8.7 113 9.7 194 9.3 -0.9 0.9 

Sinto sono durante todo o dia 125 13.4 158 13.6 283 13.5 -0.2 0.2 

Total 935 100.0 1159 100.0 2094 100.0   

 

Na continuação da análise da tabela anterior relacionamos a frequência do sono 

durante as aulas com o ano de escolaridade. Pelos resultados da tabela 64 observamos 

Ano escolaridade 10º ano 11º ano 12º ano Total Residuais 

Sensação sono Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Nunca sinto sono 57 7.8 36 5.2 29 4.6 125 6.0 2.7 -1.0 -1.8 

Poucas vezes  320 41.5 284 41.2 285 45.1 889 42.5 -0.7 -0.8 1.6 

Várias vezes  286 37.0 280 40.6 255 40.3 821 39.2 -1.5 0.9 0.7 

Muitas vezes  83 10.8 67 9.7 39 6.2 189 9.0 2.1 0.8 -3.0 

Sempre sinto sono 23 3.0 23 3.3 24 3.8 70 3.3 -0.7 0.0 0.8 

Total 772 100.0 690 100.0 632 100.0 2094 100.0    
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que a maioria dos estudantes dos três anos de escolaridade sente sono pela manhã com 

valores percentuais a oscilarem entre 50.6% e 54.6%.  

Por outro lado, notamos também que são os alunos que frequentam o 10º ano de 

escolaridade que sentem mais sono depois da hora de almoço e durante a tarde com 

9.1% e 10.9% respectivamente. Dos adolescentes que sentem sono durante todo o dia, a 

maior percentagem 14.9%, frequenta o 11ºano. As diferenças entre os grupos não são 

significativas (x2=16.909; p=0.076), mas os valores residuais apresentam diferenças no 

12ºano no que se refere a sentirem sono pela hora de almoço. 

 

Tabela 64 – Frequência de sono durante as aulas em função do ano de escolaridade. 

Ano escolaridade 10º ano 11º ano 12º ano Total Residuais 

Frequência Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Nunca sinto sono 81 10.5 72 10.4 73 11.6 226 10.8 -0.3 -0.4 0.7 

Sono pela manhã 391 50.6 350 50.7 345 54.6 1086 51.9 -0.9 -0.7 1.6 

Sono hora almoço 42 5.4 41 5.9 52 8.2 135 6.4 -1.4 -0.7 2.2 

Sono dep. almoço 70 9.1 58 8.4 42 6.6 170 8.1 1.2 0.3 -1.6 

Sono durante tarde 84 10.9 66 9.6 44 7.0 194 9.3 1.9 0.3 -2.4 

Sono durante o dia 104 13.5 103 14.9 76 12.0 283 13.5 0.0 1.3 -1.3 

Total  772 100. 690 100.0 632 100.0 2094 100.0    

 

Concentração em sala de aula  

A maioria dos adolescentes, cerca de 7 em cada 10, referem sentir-se razoavel-

mente acordados e atentos durante as aulas (69.1%), sendo que são os rapazes que 

mais necessitam de muita força para se manterem acordados com 59.1% (cf. tabela 65). 

Por seu turno as raparigas são as que em sala de aulas mais se sentem bastante acor-

dadas e atentas (52.8%), mas é também entre elas que se verifica a maior percentagem 

entre as que afirmam sentir-se sonolentas e desatentas (51.4%). 

As diferenças são significativas (x2=10.721; p=0.013), situando-se no sexo femini-

no no que diz respeito a manter-se razoavelmente acordado e atento durante as aulas e 

no masculino em necessitar de fazer muita força para se manter acordado. 

Analisados os resultados em função do ano de escolaridade notamos que são os 

alunos do 10º ano, que necessitam de fazer mais esforço para permanecerem acordados 

(39.4%), mas também são estes que se encontram bastante acordados e atentos quando 

se encontram em sala de aulas. O teste de qui quadrado e os valores residuais não apre-

sentam diferença significativa (x2=7.601; p=0.269). 
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Tabela 65 – Atenção na sala de aula em função do sexo 

 
Frequência 

Bastante 
acordado(a) e 

atento(a) 

Razoavelmen-
te acordado(a) 

e atento(a 

Sonolento(a) e 
desatento(a) 

Preciso fazer 
muita força  
permanecer 

acordado 

Total residuais 

 
Variáveis 

Nº  

252 

% 

12.0 

Nº 

1447 

% 

69.1 

Nº 

329 

% 

15.7 

Nº 

66 

% 

3.2 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  119 47.2 617 42.6 160 48.6 39 59.1. 935 44.7 0.9 -2.8 1.6 2.4 

Feminino 133 52.8 830 57.4 169 51.4 27 40.9 1159 55.3 -0.9 2.8 -1.6 -2.4 

Ano escolar.                

10º ano  101 40.1 525 36.3 120 36.5 26 39.4 772 36.9 1.1 -0.8 -0.2 0.4 

11º ano  65 25.8 489 33.8 116 35.3 20 30.3 690 33.0 -2.6 1.2 1.0 -0.5 

12º ano 86 34.1 433 29.9 93 28.3 20 30.3 632 30.2 1.5 -0.4 -0.8 0.0 

 

 

Em síntese: 

• A maioria dos adolescentes dos dois sexos possui como hábito ver tv/dvd/vídeo e 

ouvir música ao deitar com destaque para os sujeitos com idade superior ou igual 

a 19 anos, sendo que os rapazes utilizam muito mais o computador; 

• As raparigas sentem-se mais cansadas e acordam mais vezes durante a noite 

que os rapazes, mas a sensação de cansaço é superior nos estudantes com ida-

de até aos 16 anos enquanto os adolescentes com idade superior a 19 anos são 

os que mais acordam durante a noite; 

• O despertador/rádio é o aparelho mais utilizado pela maioria dos adolescentes 

para despertar com destaque para os de idade superior a 19 anos; 

• Cerca de metade dos adolescentes sente-se em forma ao acordar e refere sentir 

sono durante o dia “poucas vezes” ou “várias vezes” com valores semelhantes 

nos três grupos etários; 

• A maioria dos adolescentes sente sono pela manhã durante as aulas, sendo este 

mais prevalente ao sexo feminino e nos que frequentam o 12º ano; 

• Mais de metade dos estudantes do género masculino necessitam esforçar-se bas-

tante para permanecerem acordados, assim como cerca de 40.0% dos estudantes 

do 10º ano. 

 

2.3.1 – Sonolência diurna excessiva 

A sonolência diurna é um sintoma que reflecte a má qualidade do sono nocturno. 

A escala de Epworth, utilizada no nosso estudo, com um índice de 0 a 24, dá uma esti-

mativa do nível de sonolência diurna, perguntando-se ao sujeito sobre a possibilidade de 

dormir ou dormitar durante oito actividades de vida diária.  
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As estatísticas obtidas revelam tanto para rapazes como para raparigas e amostra 

global um valor mínimo e máximo de 0 e 24 respectivamente, sendo que as medias osci-

lam entre 8.66 para as raparigas e 8.80 para os rapazes, sendo a média para a totalidade 

da amostra de 8.72. O teste t para diferença de médias não revela a existência de dife-

renças significativas entre o género (t= 0.646; p=0.518) e a variância explicada determi-

nada pelo coeficiente eta é nula (eta2 =0.000). Os coeficientes de variação apresentam-se 

elevados face às médias obtidas e os valores de assimetria e curtose indiciam curvas 

normocúrticas para os adolescentes do género masculino e total da amostra e leptocúrti-

cas para o feminino, com enviesamentos para a esquerda, sendo que a distribuição da 

amostra não é normal conforme resultado do teste de Kolmogorov Smirnov (cf. tabela 

66). 

 

Tabela 66 – Estatísticas relativas à sonolência diurna por género 

Sonolência diurna Min Max Média D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Masculino 0 24 8.80 4.87 55.34 4.550 -0.937 0.000 

Feminino 0 24 8.66 4.30 49.65 4.374 -2.562 0.000 

Total (sonolência diurna) 0 24 8.72 4.56 52.29 6.566 -1.850 0.000 

 

Alguns estudos relatam serem os adolescentes que apresentam maior privação 

de sono, tendo por isso uma maior tendência para a sonolência diurna, o que afecta os 

processos de memorização e de raciocínio lógico. Foi com base nestes pressupostos que 

procuramos indagar da influência da idade e do ano de escolaridade na sonolência diurna 

dos participantes no estudo. Dos resultados obtidos com a análise de variância a um fac-

tor (Anova), ressalta no que se refere à idade que são os adolescentes com idade supe-

rior a 19 anos que apresentam maior sonolência diurna mas quanto à escolaridade os 

valores médios mais elevados situam-se nos que frequentam o 11º ano, seguidos pelos 

do 10º ano. Para ambas as variáveis os valores de F não são explicativos e a sua 

influência obtida pela variância explicada (V.E) é praticamente nula (cf tabela 67). 

 

Tabela 67 – Análise de variância entre sonolência diurna excessiva grupos etários e ano 

de escolaridade 

Variáveis Média  D. P. F p % V.E. 

Grupos etários      

≤16 anos 8.66 4.60 0.467 0.627 0.04 
17 – 18 anos 8.67 4.51    
≥19 anos 8.88 4.57    

Ano escolaridade       

10º ano  8.70 4.52 0.827 0.438 0.07 
11º ano  8.89 4.72    
12º ano 8.57 4.45    
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Tendo em consideração os critérios de classificação adoptados pelo autor da 

escala, estudamos ainda a relação entre a sonolência diurna com o género, idade e ano 

de escolaridade. Quanto ao género notamos pela tabela 68 que a maior percentagem de 

adolescentes é classificada como tendo um sono normal (42.5%) e a menor com sono-

lência excessiva (0.8%). O género feminino é o que apresenta maior número de casos de 

sono normal, sonolência fraca e moderada com 55.0%, 58.9% e 56.3% respectivamente, 

enquanto no masculino são registados maiores valores percentuais de sonolência severa 

(51.6% vs 48.4%) e excessiva (82.4% vs 17.6%) Entre os grupos existe significância 

estatística (X2 = 16.147; p=0.003) que se situa no sexo masculino no que se refere à 

sonolência severa e excessiva.  

No que se refere à idade, as diferenças entre os grupos etários não são estatisti-

camente significativas (X2 = 10.252; p=0.248). Todavia, observa-se pela tabela 68, que os 

adolescentes mais jovens são os que apresentam valores percentuais mais elevados 

entre os que têm sono normal, sonolência fraca, moderada, severa e excessiva. Os 

jovens com idade superior a 19 anos também evidenciam elevada percentagem de casos 

entre os que apresentam sonolência severa (33.7%) enquanto os de idade compreendida 

entre os 17-18 anos se pautam por terem mais casos de sono normal (30.0%) e sonolên-

cia fraca (32.2%).  

Quanto ao ano de escolaridade os estudantes dos diferentes anos partilham de 

forma equilibrada sem significância estatística (X2 = 10.307; p=0.244) percentagens 

semelhantes em todos os grupos de sonolência, sendo porém de realçar que entre os 

que referem sonolência excessiva valores percentuais iguais (41.2%) são encontrados 

nos estudantes que frequentam o 10º e 11º anos. 

 

Tabela 68 – Relação entre sonolência diurna excessiva, género, idade e ano de escolari-

dade 

 Normal Fraco Moderado Severo Excessivo Total Residuais 

Variáveis Nº  
889 

% 
42.5 

Nº  
501 

% 
23.9 

Nº 
503 

% 
24.0 

Nº 
184 

% 
8.8 

Nº 
17 

% 
0.8 

Nº 
2094 

% 
100.0 

1 2 3 4 5 

Sexo                  
Masc.  400 45.0 206 41.1 220 43.7 95 51.6 14 82.4 935 44.7 0.3 -1.8 -0.5 2.0 3.1 
Fem. 489 55.0 295 58.9 283 56.3 89 48.4 3 0.1 1159 55.3 -0.3 1.8 0.5 -2.0 -3.1 

G. etário                  

≤16 392 44.1 195 38.9 229 45.5 70 38.0 8 47.1 894 42.7 1.1 -2.0 1.5 -1.3 0.4 
17 – 18 267 30.0 162 32.3 149 29.6 52 28.3 4 23.5 634 30.3 -0.2 1.1 -0.4 -0.6 -0.6 
≥19 230 25.9 144 28.7 125 24.9 62 33.7 5 29.4 566 27.0 -1.0 1.0 -1.3 2.1 0.2 

Ano esc.                  

10º ano  333 37.5 188 37.5 184 36.6 60 32.6 7 41.2 772 36.9 0.5 0.3 -0.2 -1.3 0.4 
11º ano  289 32.5 145 28.9 181 36.0 68 37.0 7 41.2 690 33.0 0.4 -2.2 1.7 1.2 0.7 
12º ano 267 30.0 168 33.5 138 27.4 56 30.4 3 17.6 632 30.2 -0.1 1.9 -1.5 0.1 -1.1 
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 Sonolência diurna estilos de vida 

Terminamos a análise da sonolência diurna excessiva procurando saber como a 

mesma se associa com os estilos de vida. Em primeiro lugar efectuamos uma regressão 

simples que revelou só existir uma associação negativa com a alimentação saudável e 

actividade desportiva e não significativas com a alimentação saudável, actividade despor-

tiva e actividade física. Os valores de correlação são ínfimos, oscilando entre (r=0.008) na 

actividade física (r=0.179) e na alimentação não saudável, registando-se o maior coefi-

cientes de determinação 3.20% na alimentação não saudável. Já os valores de t somente 

são explicativos para o índice de consumo de tabaco, índice de consumo de álcool, ali-

mentação saudável e actividade desportiva. Pelos resultados obtidos podemos inferir que 

quanto mais baixos os índices de consumo de tabaco, álcool, droga, alimentação não 

saudável, actividade física e estilo de vida global e mais elevados a alimentação saudável 

e actividade desportiva, menor é a sonolência diurna excessiva (cf. tabela 69). 

 

Tabela 69 – Análise de regressão simples entre sonolência diurna excessiva e estilos de 

vida 

Estilos de vida r r2 (%) p t p 

Consumo de tabaco 0.138 1.90 0.000 1.479 0.000 

Consumo de álcool 0.146 2.13 0.000 6.726 0.000 

Consumo de droga 0.176 3.09 0.000 3.478 0.139 

Alimentação saudável -0.033 0.10 0.070 -0.383 0.001 

Alimentação não saudável 0.179 3.20 0.000 3.768 0.702 

Actividade desportiva -0.028 0.00 0.110 -1.353 0.000 

Actividade física 0.008 0.00 0.354 0.436 0.176 

Estilo vida global 0.163 2.65 0.000 1.436 0.663 

 Embora os resultados da tabela anterior evidenciassem para os estilos de vida 

global e sonolência diurna uma associação fraca e significativa mas não explicativa, pro-

curamos contudo saber o modo como as mesmas variáveis se comportavam quando 

efectuamos análises bivariadas. Incertos na tabela 70 estão os resultados obtidos com o 

teste de Kruskal –Wallis e pela sua análise verificamos que os adolescentes  com estilos 

de vida desequilibrados são os que revelam maior sonolência diurna enquanto os que 

possuem estilos de via mais equilibrados apresentam menor sonolência diurna. Os estilos 

de vida explicam apenas (1.9%) da variabilidade da sonolência diurna, mas as diferenças 

entre os grupos são significativas. 
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Tabela 70 – Teste de Kruskal – Wallis entre sonolência excessiva e estilos de vida 

Variáveis  Ordenação 

média  

 

X2 

 

p 

Eta2 

% 

Estilos de vida     

Equilibrado 889.42 38.195 0.000 1.9 

Intermédio 984.03    

Desequilibrado 1071.42    

 

Por outro lado, como se pode constatar pela tabela 71 dos 42.1% de adolescentes 

que têm sono normal, 48.7% têm estilos de vida equilibrados e 34.8% estilos de vida 

desequilibrados. 

 Quanto aos estudantes com fraca sonolência os maiores valores percentuais são 

repartidos igualmente entre os que têm estilos de vida intermédios e desequilibrados. De 

modo um pouco mais vincado, os adolescentes com sonolência moderada, severa e 

excessiva conjugam-se com os que possuem estilos de vida desequilibrados com 27.9%, 

10.7% e 1.1% respectivamente. O valor do teste qui quadrado apresenta significância 

estatística (X2 = 35.304; p= 0.000) e os valores residuais indicam que essa diferença se 

situa no grupo com sonolência excessiva nos adolescentes com estilos de vida equilibra-

dos e entre moderada e severa sonolência nos classificados com estilos de vida desequi-

librados. 

 

Tabela 71 – Relação entre sonolência diurna excessiva e estilos de vida  

Estilos de vida Equilibrado (1)  Intermédio (2) Desequilibrado (3) Total Residuais 

Sonolência Nº %  Nº %  Nº  %  Nº  %  1 2 3 

Sono normal 428 48.7 145 40.3 248 34.8 821 42.1 5.4 -0.8 -4.9 

Fraca  195 22.2 92 25.6 182 25.5 469 24.0 -1.7 0.8 1.2 

Moderada  192 21.8 88 24.4 199 27.9 479 24.5 -2.5 0.0 2.6 

Severa   59 6.7 32 8.9 76 10.7 167 8.6 -2.6 0.3 2.5 

Excessiva 5 0.6 3 0.8 8 1.1 16 0.8 -1.1 0.0 1.1 

Total  879 100. 360 100.0 713 100.0 2094 100.0    

 

Em síntese: 

• A maioria dos adolescentes apresenta um sono normal, sendo que no sexo 

feminino, no grupo etário até aos 16 anos, e no 10º ano de escolaridade 

essa percentagem é maior. 

• Infere-se também que quanto mais baixos os índices de consumo de tabaco, 

álcool, droga, alimentação não saudável, actividade física e estilo de vida 

global e mais elevados a alimentação saudável e actividade desportiva, 

menor é a sonolência diurna excessiva 
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• São os adolescentes com sono normal que possuem estilos de vida equili-

brados enquanto que nos de moderada, severa e excessiva sonolência 

encontramos estilos de vida mais desequilibrados. 

 

2.3.2 – Cronotipo (matutinidade/vespertinidade) 

Cronotipo, género, idade e escolaridade 

Dos aspectos que podem influenciar a execução de actividades físicas ou de índo-

le cognitiva destacam-se os factores individuais, como a característica do cronotipo – 

matutinidade e vespertinidade. Do somatório dos treze itens que constituem esta escala, 

obtivemos um valor mínimo de 18 e um máximo de 55, a que lhe corresponde uma média 

de 34.51 e um desvio padrão de 5.86. O coeficiente de variação de 16.98% traduz uma 

dispersão moderada em função dos valores médios. Comparando o género, o teste (t 

=1.863; p = 0.067), não revela diferenças significativas, embora o género feminino (média 

= 34.57) apresente índices de matutinidade superiores ao masculino (média = 34.44). Os 

coeficientes de variação são também moderados face aos valores médios e os valores de 

assimetria indiciam curvas assimétricas positivas com enviesamento à esquerda e meso-

cúrticas (cf. tabela 72).Tendo por base o resultado do teste Kolmogorov-Smirnov (K/S), 

consideramos que a matutinidade/vespertinidade, não apresenta uma distribuição normal.  

 

Tabela 72 – Estatísticas relativas à matutinidade/vespertinidade  

Matutinidade/vespertinidade Min Max Media D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Masculino 18 55 34.44 6.14 17.82 3.46 -0.12 0.000 

Feminino 19 54 34.57 5.63 16.28 5.56 1.03 0.000 

Total matut/vespertinidade 18 55 34.51 5.86 16.98 6.32 0.74 0.000 

 

Com o avançar da idade parece existir uma maior tendência para a matutinidade e 

menor flexibilidade nos hábitos de sono. E qual o seu comportamento face ao ano de 

escolaridade? No sentido de dar resposta a estas questões realizamos o teste de analise 

de variância (Anova) a um factor cujos resultados se apresentam na tabela 73. Compro-

va-se que são os estudantes mais jovens que apresentam maiores índices de vespertini-

dade, sendo o grupo intermédio 17-18 anos o mais matutino. Todavia as diferenças 

encontradas, não são suficientes para produzir significância estatística. O mesmo aliás, 

ocorre no que se refere ao ano de escolaridade pois, efectivamente também aqui não se 

encontraram diferenças entre grupos e de igual modo os estudantes a frequentarem o 

10º ano tendem mais para a vespertinidade e os do 11º ano para a matutinidade. 
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Tabela 73 – Análise de variância entre matutinidade/vespertinidade grupos etários e ano 

de escolaridade 

Variáveis Média  D. P. F p % V.E. 

Grupos etários      

≤16 anos 34.49 6.02 0.138 0.871 0.00 

17 – 18 anos 34.61 5.77    

≥19 anos 34.51 5.72    

Ano escolaridade       

10º ano  34.41 5.97 0.561 0.571 0.00 

11º ano  34.71 5.707    

12º ano 34.43 5.909    

 

Não obstante os resultados da tabela anterior já darem indicações sobre a maior 

ou menor tendência para a matutinidade/vespertinidade, procurou-se sobre como os 

jovens se distribuem em relação ao género, idade e ano de escolaridade, de acordo com 

o critério de classificação adoptado pelo autor da escala.  

Configura-se pela tabela 74 que a quase totalidade dos adolescentes, 9 em cada 

10 estudantes é do tipo intermédio (90.8%), sendo que é entre as raparigas que encon-

tramos o maior valor percentual (56.1%). Por seu turno os rapazes são mais do tipo ves-

pertino (56.3%), embora entre os classificados como matutinos a percentagem também 

ronde os 50.0%. Não encontramos significância estatística entre as variáveis em estudo 

(X2 = 4.718; p = 0.095)  

 Como já referimos, os adolescentes na sua maioria são do tipo intermédio, mas 

dos 1.5% classificados como vespertinos e dos 7.7% de matutinos, 50.0% e 44.7% têm 

idades até 16 anos, A tendência para uma maior matutinidade é observável para o grupo 

etário de 17-18 anos com 30.5% no grupo intermédio e 29.2% nos matutinos mas não 

são encontradas significâncias estatísticas (X2 =1.082; p=0.897).  

 Quanto ao ano de escolaridade também não se encontra significância estatística 

entre as variáveis (X2 =2.446; p=0.654), denotando-se porém uma maior homogeneidade 

percentual entre os grupos, embora os estudantes de10º ano continuem a figurar com o 

maior número de casos de tipo vespertino, intermédio e matutino, seguido pelos estudan-

tes do 11º no que se refere ao tipo vespertino e intermédio e do 12º ano para os matuti-

nos. 
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Tabela 74 – Matutinidade/vespertinidade em função do género, ano de escolaridade e 

idade 

Matut/vespert Vespertino Intermédio Matutino Total Residuais 

Variáveis Nº  

32 

% 

1.5 

Nº 

1901 

% 

90.8 

Nº 

161 

% 

7.7 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 

Sexo            

Masculino  18 56.3 835 43.9 82 50.9 935 44.7 1.3 -2.1 1.7 

Feminino 14 43.8 1066 56.1 79 49.1 1159 55.3 -1.3 2.1 -1.7 

Grupo etário             

≤16 anos 16 50.0 806 42.4 72 44.7 894 42.7 0.8 -0.9 0.5 

17 – 18 anos 8 25.0 579 30.5 47 29.2 634 30.3 -0.7 0.6 -0.3 

≥19 anos 8 25.0 516 27.1 42 26.1 566 27.0 -0.3 0.4 -0.3 

Ano escolar.             

10º ano  14 43.8 697 36.7 61 37.9 772 36.9 0.8 -0.6 0.3 

11º ano  10 31.3 634 33.4 46 28.6 690 33.0 -0.2 1.2 -1.2 

12º ano 8 25.0 570 30.0 54 33.5 632 30.2 -0.6 -0.6 1.0 

 

 Cronotipo, estilos de vida e sonolência diurna 

 Procedemos ainda a análises de regressão simples entre a matutinida-

de/vespertinidade, os estilos de vida e a sonolência diurna excessiva. Dos resultados 

expressos na tabela 75, no que respeita aos estilos de vida, constata-se que o estilo de 

vida global é a variável que estabelece associação mais forte com a matutinida-

de/vespertinidade (r=0.267) sendo seguida pelo índice de consumo de tabaco (r=0.211), 

enquanto a menor é observada na actividade desportiva (r=0.002). As correlações com 

as diferentes variáveis são positivas e significativas, excepto com a actividade desportiva, 

o que nos leva a afirmar que quanto menores os índices nos estilos de vida maior a ten-

dência dos adolescentes para a matutinidade. Todavia o teste t indica que apenas os 

índices de consumo de droga e actividade física não têm valor explicativo para a matuti-

nidade/vespertinidade. 

Para a sonolência diurna excessiva a correlação é positiva e significativa, assim 

quanto mais matutinos os jovens maior sonolência apresentam, e o teste t ao apresentar 

diferenças estatísticas permite-nos afirmar que a sonolência diurna é explicativa da matu-

tinidade/vespertinidade. A variabilidade encontrada entre as variáveis é fraca, situando-se 

nos 4.4%. 
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Tabela 75 – Análise de regressão simples entre matutinidade/vespertinidade e estilos de 

vida e sonolência diurna excessiva 

Estilos de vida r r2 (%) p t p 

Consumo de tabaco 0.211 4.45 0.000 3.910 0.000 

Consumo de álcool 0.200 4.40 0.000 9.332 0.000 

Consumo de droga 0.132 1.74 0.000 -0.840 0.401 

Alimentação saudável 0.110 1.21 0.000 2.187 0.029 

Alimentação não saudável 0.144 2.07 0.000 2.056 0.040 

Actividade desportiva 0.002 0.00 0.462 -2.235 0.026 

Actividade física 0.045 0.20 0.022 -0.564 0.573 

Estilo vida global 0.267 7.12 0.000 4.584 0.000 

Sonolência diurna excessiva 0.210 4.4 0.001 118.971 0.000 

 

Para finalizar o estudo desta variável procuramos ainda determinar como os esti-

los de vida e a sonolência diurna se relacionavam com o cronotipo dos adolescentes. 

Ressalta da tabela 76 que os adolescentes com estilos de vida mais desequilibrados são 

os que apresentam índices mais elevados de matutinidade sendo secundados pelos que 

possuem estilos de vida intermédios. As diferenças entre os grupos são significativas e a 

variabilidade dos estilos face à matutinidade/vespertinidade é fraca (6.5%). 

Já para a sonolência diurna, notamos pelas ordenações médias que é o grupo 

com moderada sonolência que tende mais para a matutinidade, enquanto os classifica-

dos com sono normal tendem para a vespertinidade. São significativas as diferenças das 

sub-amostras, e o valor de eta indica-nos que a sonolência diurna explica em 21.4% a 

variabilidade da matutinidade/vespertinidade. 

 

Tabela 76 – Teste de Kruskal – Wallis entre matutinidade/vespertinidade, estilos de vida 

e sonolência diurna 

Variáveis  Ordenação 

média  

 

X2 

 

p 

Eta2 

% 

Estilos de vida     

Equilibrado 845.76 112.73 0.000 6.5 

Intermédio 959.27    

Desequilibrado 1146.38    

Sonolência diurna     

Sono normal 912.40 87.482 0.000 10.9 

Fraca sonolência 1089.07    

Moderada sonolência 1208.71    

Severa sonolência 1143.76    

Excessiva sonolência 1075.32    
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A tabela 77 vem de algum modo confirmar os resultados já descritos. Com efeito, 

para os estilos de vida, os adolescentes vespertinos (83.9%) e os de cronotipo intermédio 

(46.3%) são os que possuem um estilo de vida mais equilibrado. É entre os matutinos 

(66.5%) que encontramos o maior percentual de adolescentes classificados com estilos 

de vida desequilibrados. Entre os grupos existe significância estatística (X2 =64.810; 

p=0.000) sendo que as diferenças se localizam nos vespertinos e de cronotipo intermédio 

com estilo de vida equilibrado e nos matutinos com estilo de vida desequilibrado. 

No que concerne à sonolência diurna, é também entre os vespertinos e de crono-

tipo intermédio que encontramos o maior percentual de adolescentes com sono normal 

75.0% e 43.3% respectivamente, enquanto que os adolescentes com sonolência mode-

rada (44.1%) e severa (12.4%) são sobretudo matutinos. Denota-se ainda significância 

estatística entre os grupos (X2=48.577; p=0.000) revelando os valores residuais que estas 

ocorrem nos vespertinos com sono normal, nos intermédios com sono normal e sonolên-

cia fraca e nos matutinos com sonolência moderada. 

 

Tabela 77 – Relação entre Matutinidade/vespertinidade estilos de vida e sonolência diur-

na 

Matut/vespert Vespertino Intermédio Matutino Total Residuais 

Variáveis Nº  % Nº % Nº % Nº % 1 2 3 

Estilo de vida            

Equilibrado 26 83.9 817 46.3 36 23.2 879 45.0 4.4 3.4 -5.7 

Intermédio 1 3.2 343 19.4 16 10.3 360 18.4 -2.2 3.4 -2.7 

Desequilibrado 4 12.9 606 34.3 103 66.5 713 36.5 -2.8 -6.3 8.1 

Total 31 100.0 1766 100.0 155 100.0 1952 100.0    

Sonolência diurna            

Sono normal 24 75.0 824 43.3 41 25.5 889 42.5 3.8 2.6 -4.5 

Fraca 6 18.8 469 24.7 26 16.1 501 23.9 -0.7 2.5 -2.4 

Moderada 2 6.3 430 22.6 71 44.1 503 24.0 -2.4 -4.7 6.2 

Severa - 0.0 164 8.6 20 12.4 184 8.8 -1.8 -0.8 1.7 

Excessiva - 0.0 14 0.7 3 0.1 17 0.8 -0.5 -1.2 1.5 

Total 322 100.0 1901 100.0 161 100.0 2094 100.0    

 

Em suma: 

• A maior parte dos adolescentes apresentam cronotipo do tipo intermédio, 

sendo que no sexo feminino; no grupo etário dos 17-18 ano e no 10º ano de 

escolaridade a percentagem é maior;  

• Quanto menores os índices nos estilos de vida maior a tendência dos ado-

lescentes para a matutinidade; 

• O índice de consumo de droga e actividade física não têm valor explicativo 

para a matutinidade/vespertinidade. 
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2.4 – FADIGA CRÓNICA 

 

Fadiga crónica, género, idade e escolaridade 

O aparecimento da fadiga nos adolescentes pode ser devido ao acumular de tare-

fas, ocasionando sobrecargas psíquicas, o que leva a estados de tensão e mal-estar. No 

nosso estudo o somatório dos 10 itens que constituem a escala de fadiga crónica revelou 

um índice mínimo de 10 e um máximo de 50 tanto para o género como para a amostra 

total. O índice médio foi para o total da escala de 24.66 com um desvio padrão de 6.78. O 

género masculino apresenta índices médios menores (Média=23.72 ± 6.65) que o femini-

no (Média=25.42± 6.78) mas o resultado do teste t para diferença de médias não eviden-

cia significância estatística (t= -0.498; p= 0.619). Pelo resultado dos coeficientes de varia-

ção denotamos que a dispersão é moderada e os valores de assimetria e curtose indi-

ciam curvas normocurticas mas enviesadas à esquerda para o género feminino e índice 

global, verificando-se ainda pelo teste de Kolmogorov Smirnov que a distribuição não é 

normal (cf. tabela 78). 

 

Tabela 78 – Estatísticas relativas à fadiga crónica em função do género 

 

 A idade e o ano de escolaridade podem interferir na fadiga percepcionada pelo 

adolescente. Tendo por base o referido, efectuamos uma análise de variância por forma a 

determinar em que medida estas variáveis são explicativas da fadiga. Dos resultados 

insertos na tabela 79 observa-se que os adolescentes mais jovens (até 16 anos) e a fre-

quentarem o 10º ano são os que apresentam menor índice de fadiga surgindo em último 

lugar os adolescentes com idade superior a 19 anos e os que frequentam o 11º ano. O 

valor de f não se revela explicativo uma vez que as probabilidades não são significativas 

e a influência da idade e da escolaridade na percepção da fadiga é nula conforme resul-

tado da variância explicada. 

Fadiga Min Max Media D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Masculino 10 50 23.72 6.65 28.03 0.362 -1.594 0.000 

Feminino 10 50 25.42 6.78 26.67 3.181 -0.312 0.000 

Índice global de fadiga 10 50 24.66 6.78 27.49 2.754 -0.775 0.000 
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Tabela 79 – Análise de variância entre fadiga crónica, idade e ano de escolaridade 

Variáveis Média  D. P. F p % V.E. 

Grupos etários      

≤16 anos 24.21 6.02 0.138 0.871 0.00 

17 – 18 anos 24.81 5.77    

≥19 anos 25.21 5.72    

Ano escolaridade       

10º ano  24.17 6.66 0.561 0.571 0.00 

11º ano  25.04 6.62    

12º ano 24.86 7.05    

 

Ainda na lógica, de saber como os adolescentes se distribuem por género, idade e 

ano de escolaridade face aos critérios do autor da escala para classificar a percepção da 

fadiga efectuamos o estudo da relação destas variáveis cujos resultados se explanam na 

tabela 80. Como se verifica, 28.4% do total dos inquiridos nunca sentem fadiga, 55.1% 

sentem fadiga ligeira e a fadiga moderada e acentuada é sentida no global por (16.4%). 

Entre os que revelaram fadiga ligeira, moderada e acentuada os valores percentuais são 

mais prevalentes no género feminino enquanto que no masculino se situa nos que não 

apresentam fadiga. Com diferenças significativas entre grupos (x2=38.0009, p=0.000) 

localizadas pelos resíduos ajustados no feminino nos que manifestam fadiga moderada 

ou acentuada e no masculino sem fadiga. 

Por outro lado, em relação à idade e ano de escolaridade a maior percentagem de 

adolescentes que têm fadiga ligeira situam-se na faixa etária até aos 16 anos e frequen-

tam o 10º ano com 41.7% e 36.6% respectivamente. Já entre os adolescentes que apre-

sentam fadiga acentuada é notória uma maior prevalência no grupo etário dos 17-18 

anos e nos que frequentam o 12º ano, sendo que em ambas as variáveis não se obser-

vou significância estatística (x2=9.269, p=0.159) e (x2=8.225, p=0.222) respectivamente 

para idade e ano de escolaridade. 

 

Tabela 80 – Fadiga crónica em função do género, idade e ano de escolaridade 

Percepção-
fadiga 

Sem  
fadiga  

Fadiga ligeira  
Fadiga  

moderada  
Fadiga 

acentuada 
Total Residuais 

Variáveis Nº  
595 

% 
28.4 

Nº 
1153 

% 
55.1 

Nº 
319 

% 
15.2 

Nº 
27 

% 
1.3 

Nº 
2094 

% 
100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  309 51.9 516 44.8 105 32.9 5 18.5 935 44.7 4.2 0.1 -4.6 -2.7 
Feminino 286 48.1 637 55.2 214 67.1 22 81.5 1159 55.3 -4.2 -0.1 4.6 2.7 

Grupo etário                

≤16 anos 276 46.4 481 41.7 130 40.8 7 25.9 894 42.7 2.2 -1.0 -0.8 -1.8 
17 – 18 anos 179 30.1 347 30.1 97 30.4 11 40.7 634 30.3 -0.1 -0.2 0.1 1.2 
≥19 anos 140 -2.3 325 1.3 92 0.8 9 0.7 566 27.0 -2.3 1.3 0.8 0.7 

Ano escolar.                

10º ano  238 40.0 422 36.6 102 32.0 10 37.0 772 36.9 1.9 -0.3 -2.0 0.0 
11º ano  182 30.6 386 33.5 116 36.4 6 22.2 690 33.0 -1.4 0.6 1.4 -1.2 
12º ano 175 29.4 345 29.9 101 31.7 11 40.7 632 30.2 -0.5 -0.3 0.6 1.2 
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 Fadiga crónica, estilos de vida, sonolência diurna e cronotipo 

 Na sequência do já realizado para as variáveis anteriores, efectuou-se também 

uma regressão simples entre a fadiga crónica, os estilos de vida sonolência diurna e cro-

notipo no intuito de identificar as variáveis que mais se associam com a fadiga crónica.  

Numa análise aos resultados da tabela 81, constata-se que as correlações esta-

belecidas entre a fadiga crónica e os estilos de vida são ínfimas e positivas sendo o de 

maior variância explicada o estilo de vida global com 2.82% e o menor com a alimentação 

saudável que se cifra nos 0.04%. Para o índice de consumo de álcool e alimentação sau-

dável, a associação não é significativa pois o valor da probabilidade apresenta valores 

superiores a 0.05%. No que se refere à significância do teste t este prediz que o índice de 

consumo de tabaco, alimentação saudável e estilo de vida global não são explicativas da 

percepção da fadiga crónica. Comprova-se portanto que menores índices de consumo de 

tabaco, álcool, droga, alimentação não saudável, melhor alimentação saudável, activida-

de desportiva e física e estilo de vida global, produzem uma menor percepção de fadiga 

crónica. 

 No que se refere à sonolência diurna e ao cronotipo, verificamos que as correla-

ções são positivas e significativas, isto é, a maiores índices de fadiga crónica, correspon-

dem maiores índices de matutinidade e de sonolência diurna excessiva, explicando a 

primeira 11.4% e a segunda 8.6% da variabilidade da fadiga crónica. O teste t ao apre-

sentar-se também com significância estatística, indica que tanto a sonolência diurna 

como o cronotipo são explicativos da fadiga crónica.  

 

Tabela 81 – Analise de regressão simples entre fadiga crónica estilos de vida, sonolência 

excessiva e cronotipo 

Estilos de vida r r2 (%) p t p 

Consumo de tabaco 0.109 1.18 0.000 3.219 0.001 

Consumo de álcool 0.034 0.11 0.068 1.699 0.090 

Consumo de droga 0.072 0.51 0.001 1.391 0.165 

Alimentação saudável 0.022 0.04 0.164 2.018 0.044 

Alimentação não saudável 0.105 1.10 0.000 4.193 0.000 

Actividade desportiva 0.140 1.96 0.000 4.735 0.000 

Actividade física 0.120 1.44 0.000 2.784 0.005 

Estilo vida global 0.168 2.82 0.000 -0.848 0.396 

Sonolência diurna 0.338 11.4 0.000 16.407 0.000 

Matutinidade /vespertinidade 0.293 8.6 0.000 14.016 0.000 

 

 Entretanto, a análise de variância efectuada através do teste de Kruskal-Wallis às 

mesma variáveis veio determinar que os adolescentes com estilo de vida desequilibrado 

são os que apresentam maior fadiga crónica e em sentido oposto surgem os que pos-
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suem estilos de vida equilibrados, sendo significativas as diferenças entre os grupos. De 

referir ainda que os estilos de vida explicam 2.5% da variabilidade da fadiga crónica. 

Por outro lado a realização do mesmo teste para a sonolência diurna e cronotipo 

revelou para a primeira destas variáveis que são os adolescentes com sonolência exces-

siva que apresentam maiores índices de fadiga crónica, seguidos por ordem decrescente 

dos que possuem sonolência severa e sonolência moderada. Os adolescentes com 

menor fadiga crónica são os que referem ter sono normal. Também ente as sub-amostras 

existem diferenças estatísticas e o coeficiente eta explica 10.9% da influencia da sono-

lência diurna na fadiga crónica. 

Para o cronotipo notamos que são os matutinos que apresentam ordenações 

médias mais elevadas quando comparados com os intermédios e os vespertinos respec-

tivamente, registando-se entre os grupos significância estatística. Contudo a variabilidade 

é pequena uma vez que se situa nos 4.1% (cf. tabela 82). 

 

Tabela 82 – Teste de Kruskal – Wallis entre fadiga crónica, estilos de vida, 

sonolência diurna e cronotipo 

Variáveis  Ordenação média X2 p 
Eta2 

% 

Estilos de vida     

Equilibrado 886.85 45.202 0.000 2.5 

Intermédio 997.83    

Desiquilibrado 1076.25    

Sonolência diurna     

Sono normal 852.51 238.22 0.000 10.9 

Fraca sonolência 1049.51    

Moderada sonolência 1212.54    

Severa sonolência 1488.50    

Excessiva sonolência 1528.82    

Matutinidade/vespertinidade     

Vespertino  471.06 73.947 0.000 4.1 

Intermédio 1030.68    

Matutino  1360.69    

 

Já os resultados da análise bivariada efectuada entre as mesmas variáveis apon-

tam para que cerca de 6 em cada10 adolescentes com estilo devida equilibrado não 

apresentem fadiga crónica e 4 em cada em cada 10 com estilo de vida intermédio tenham 

fadiga ligeira. Já a fadiga moderada e a fadiga severa recai para os adolescentes com 

estilos de vida desequilibrados com 44.1% e 52.0% respectivamente. Observou-se entre 

as variáveis significância estatística (X2=51.240, p=0.000) que se localizam segundo os 

resíduos ajustados nos adolescentes que não referem fadiga e possuem estilos de vida 
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equilibrados, nos de fadiga acentuada e estilos de vida intermédia e ainda nos que têm 

fadiga ligeira e moderada mas com estilos de vida desequilibrados (cf. tabela 83). 

Reportando-nos agora ao cronotipo, é notório pelos valores percentuais apresen-

tados na mesma tabela que são os adolescentes com estilos de vida intermédios que 

referem e com significância estatística (X2= 69.075, p=0.000) mais fadiga em todas as 

sub-amostras, que se situam nos adolescentes vespertinos e sem fadiga e nos matutinos 

que referem fadiga moderada e acentuada. 

Analisando a relação entre sonolência diurna e fadiga crónica denota-se que os 

adolescentes com sono normal são os que não referem fadiga (57.6%) ou fadiga ligeira 

(40.3%), enquanto que os com sonolência moderada e severa possuem mais fadiga 

moderada (36.7%) ou acentuada (40.7%). Também entre estas variáveis é perceptível a 

existencial de significância estatística (X2= 170.87, p=0.000) com localização nos grupos: 

(sono normal vs sem fadiga), e (sonolência severa vs.fadiga ligeira, moderada e acentua-

da). 

 

Tabela 83 – Fadiga crónica em função dos estilos de vida, cronotipo e sonolência diurna 
Percepção 

fadiga 

Sem  

fadiga  
Fadiga ligeira  

Fadiga  

moderada  

Fadiga 

acentuada 
Total Residuais 

Variáveis Nº  % Nº % Nº % Nº % Nº % 1 2 3 4 

Estilos vida               

Equilibrado 309 55.6 457 42.6 110 36.8 3 12.0 879 45.0 5.9 -2.4 -3.1 -3.3 

Intermédio  95 17.1 199 18.6 57 19.1 9 36.0 360 18.4 -1.0 0.2 0.3 2.3 

Desequilibrado 152 27.3 416 38.8 132 44.1 13 52.0 713 36.5 -5.3 2.3 3.0 1.6 

Matut/vesp               

Vespertino  24 4.0 6 0.5 2 0.6 - 0.0 32 1.5 5.9 -4.2 -1.4 -0.7 

Intermédio 550 92.4 1055 91.5 275 86.2 21 77.8 1901 90.8 1.6 1.3 -3.1 -2.4 

Matutino  21 3.5 92 8.0 42 13.2 6 22.2 161 7.7 -4.5 0.6 4.0 2.9 

Sonolência               

Sono normal 343 57.6 465 40.3 78 24.5 3 11.1 889 42.5 8.9 -2.2 -7.1 -3.3 

Fraca sonol. 140 23.5 277 24.0 78 24.5 6 22.2 501 23.9 -0.3 0.1 0.2 -0.2 

Moderada  94 15.8 285 24.7 117 36.7 7 25.9 503 24.0 -5.5 0.8 5.7 0.2 

Severa  16 2.7 115 10.0 42 13.2 11 40.7 184 8.8 -6.2 2.1 3.0 5.9 

Excessiva 2 0.3 11 1.0 4 1.3 - 0.0 17 0.8 -1.5 0.8 1.0 -0.5 

 

Em síntese:  

• A maioria dos adolescentes sente fadiga ligeira, sendo que é no sexo mas-

culino; no grupo etário dos 19-23 anos e no 11º ano de escolaridade que a 

percentagem é maior. 

 

2.5 – FUNCIONAMENTO MENTAL  

 

Estudos recentes referem que a privação do sono destrói mecanismos que regu-

lam aspectos chave de um bom funcionamento mental, acrescentando ainda que o sono 
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não é um luxo, mas uma necessidade biológica sem a qual o indivíduo pode sofrer con-

sequências cognitivas e emocionais. 

 

Funcionamento mental, género, idade e escolaridade 

O índice médio para os adolescentes em estudo é de 4.80, com um intervalo de 

variação de ± 2.76. Para o sexo masculino a média é de 4.22, sendo o desvio padrão de 

2.41 e para o feminino de 5.27, com desvio padrão de 2.92 revelando o teste t para dife-

rença de médias significância estatística (t= -8.809; p= 0.000) e o coeficiente eta a expli-

car apenas 3.6% de variabilidade. O teste K/S, indica que a distribuição não é gaussiana 

o que é reforçado pelos valores de assimetria e curtose que indiciam curvas enviesada à 

esquerda e leptocúrticas (cf. tabela 84). 

 

Tabela 84 – Estatísticas relativas ao funcionamento mental dos adolescentes 

Funcionamento mental Min Max Media D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Masculino 1 14 4.22 2.41 57.11 16.63 10.75 0.000 

Feminino 1 14 5.27 2.92 55.83 10.42 11.94 0.000 

Índice global do funcionamento 

mental 1 14 4.80 2.76 57.50 18.68 3.13 0.000 

 

Analisados os resultados por idade e ano de escolaridade, a análise de variância 

a um factor, revelou que são os adolescentes mais velhos e os que frequentam o 11º ano 

que percepcionam de forma mais gravosa o seu funcionamento mental, não sendo con-

tudo significativa a diferença encontrada entre grupos (cf. tabela 85). 

 

Tabela 85 – Análise de variância entre funcionamento mental, idade e ano de escolarida-

de 

Variáveis Média  D. P. F p % V.E. 

Grupos etários      

≤16 anos 4.71 2.77 0.905 0.405 0.000 

17 – 18 anos 4.83 2.76    

≥19 anos 4.90 2.71    

Ano escolaridade       

10º ano  4.70 2.77 0.963 0.382 0.000 

11º ano  4.90 2.73    

12º ano 4.79 2.75    

 

Completamos o estudo da percepção do adolescente sobre o seu funcionamento 

mental relacionando o género, idade e ano de escolaridade com a percepção da saúde 

mental, tendo por base os critérios de classificação adoptados pelo autor da escala. A 
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tabela 86 expressa os resultados obtidos e pela sua análise notamos que a maioria dos 

adolescentes apresenta uma boa percepção do funcionamento mental (55.6%), destes, 

51.2% são rapazes e 48.8 % raparigas. Verificamos ainda que 33.0 % têm uma fraca 

percepção do funcionamento mental, registando-se a maior percentagem (67.3%) nos 

adolescentes do sexo feminino. Face aos valores percentuais encontrados observa-se 

significância estatística (X2=61.413;p=0.000) localizando-se no sexo masculino entre os 

que percepcionam um bom funcionamento mental e no sexo feminino nas que percepcio-

nam um fraco funcionamento mental. 

Não se observou significância estatística na relação funcionamento mental com a 

idade (X2= 2.460; p=0.808) e ano de escolaridade (X2=1.603;p=0.808). Contudo, pela 

analise da referida tabela a maioria dos adolescentes que tem um bom funcionamento de 

saúde mental pertence ao grupo etário até 16 anos (43.8%) e frequentam o 10º ano 

(37.4%). Para os adolescentes com idades de 17/18 anos, e superior a 19 anos o maior 

valor percentual recai nos que percepcionam fraco funcionamento mental com 31.4%, e 

28.3% respectivamente. 

Já no que concerne aos estudantes que frequentam o 11º ano 34.7% classificam 

a percepção do funcionamento mental como fraca e 33.3% moderada. O inverso ocorre 

porém nos que frequentam o 12º ano pois dos 30.2% deste grupo, 30.7% refere um bom 

funcionamento mental e 30.0% moderada. 

 

Tabela 86 – Funcionamento mental em função do género, idade e ano de escolaridade 

Saúde mental  Boa  Razoável Fraca  Total Residuais 

 

Variáveis 

Nº  

1165 

% 

55.6 

Nº 

237 

% 

11.3 

Nº 

692 

% 

33.0 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 

Sexo            

Masculino  597 51.2 112 47.3 226 32.7 935 44.7 6.8 0.9 -7.8 

Feminino 568 48.8 125 52.7 466 67.3 1159 55.3 -6.8 -0.9 7.8 

Grupo etário             

≤16 anos 510 43.8 105 44.3 279 40.3 894 42.7 1.1 0.5 -1.5 

17 – 18 anos 348 29.9 69 29.1 217 31.4 634 30.3 -0.5 -0.4 0.8 

≥19 anos 307 26.4 63 26.6 196 28.3 566 27.0 -0.8 -0.2 0.9 

Ano escolar.             

10º ano  436 37.4 87 36.7 249 36.0 772 36.9 0.6 -0.1 -0.6 

11º ano  371 31.8 79 33.3 240 34.7 690 33.0 -1.2 0.1 1.2 

12º ano 358 30.7 71 30.0 203 29.3 632 30.2 0.6 -0.1 -0.6 

 

Funcionamento mental, estilos de vida, sonolência diurna, cronotipo e fadi-

ga crónica 

Procuramos também verificar o modo como os estilos de vida dos adolescentes, 

da sonolência diurna, do cronotipo e da fadiga crónica se associam com o funcionamento 



 

 

335

mental, uma vez que estas variáveis são determinantes para um bom funcionamento 

mental dos adolescentes. Neste contexto os resultados incertos na tabela 87, vêm revelar 

uma ínfima relação que é estabelecida entre a funcionamento mental e os estilos de vida, 

já que as correlações oscilam entre (r=-0.015) na alimentação saudável e (r= 0.115) no 

estilo de vida global, com uma variância explicada nesta sub-escala de 1.32%. De qual-

quer modo somente não encontramos significância estatística no consumo de álcool e 

alimentação saudável e os valores de t não são explicativos para o consumo de álcool, 

alimentação saudável, actividade física e estilo de vida global. Ao variarem em sentido 

directo o índice de consumo de tabaco, álcool, droga, alimentação não saudável, activi-

dade desportiva, actividade física e estilo de vida global, comprova-se que a menores 

índices nestas variáveis, corresponde uma melhor percepção do funcionamento mental. 

Tanto a sonolência diurna como o cronotipo e a fadiga crónica estabelecem rela-

ções positivas e significativas com o funcionamento mental, ou seja, quanto menor a 

sonolência diurna, mais vespertinos e menor a fadiga, melhor o funcionamento mental 

dos adolescentes. Contudo é a fadiga crónica com 24.0% que explica melhor a variabili-

dade da funcionalidade da mental, já que com as restantes variáveis a variância explica-

da é muito fraca. A probabilidade do teste t é significativo o que nos permite afirmar que 

estas variáveis são explicativas do funcionamento mental. 

 

Tabela 87 – Análise de regressão simples entre funcionamento mental, estilos de vida, 

sonolência diurna, cronotipo e fadiga crónica 

Estilos de vida r r2 p t p 

Consumo de tabaco 0.104 1.08 0.000 3.242 0.001 

Consumo de álcool 0.030 0.09 0.093 1.542 0.123 

Consumo de droga 0.096 0.92 0.000 2.783 0.005 

Alimentação saudável -0.015 0.02 0.257 0.790 0.430 

Alimentação não saudável 0.069 0.92 0.001 2.378 0.018 

Actividade desportiva 0.113 1.27 0.000 4.977 0.000 

Actividade física 0.050 0.25 0.014 0.374 0.709 

Estilo vida global 0.115 1.32 0.000 -1.230 0.219 

Sonolência diurna 0.214 0.046 0.000 10.011 0.000 

Matutinidade /vespertinidade 0.128 0.017 0.000 5.926 0.000 

Fadiga crónica 0.490 0.240 0.000 25.715 0.000 

 

 Entretanto, o teste de Kruskal-Wallis realizado para as variáveis em questão, 

cujos resultados se apresentam na tabela 88, indicam que os adolescentes com mais 

grave funcionamento mental são os que revelam estilos de vida mais desequilibrados, 

sonolência excessiva, com tendência para a matutinidade e maior fadiga crónica. Por 

outro lado, os adolescentes com melhor funcionamento mental tendem a possuir estilos 

de vida equilibrados, um sono normal, sem fadiga crónica e são mais intermédios no que 



336 

 

respeita ao cronotipo. O coeficiente eta indica-nos que existe pouca influência das variá-

veis em estudo no funcionamento mental, com excepção da fadiga crónica que explica 

23.0% da sua variabilidade. 

 

Tabela 88 – Teste de Kruskal-Wallis entre funcionamento mental, estilos de vida, 

sonolência diurna, cronotipo e fadiga crónica 

Variáveis  Ordenação 
média  

X2 p 
Eta2 

% 

Estilos de vida     

Equilibrado 932.46 15.016 0.001 0.6 

Intermédio 958.84    

Desequilibrado 1039.71    

Sonolência diurna     

Sono normal 913.33 105.73 0.000 4.6 

Fraca sonolência 1067.29    

Moderada sonolência 1162.91    

Severa sonolência 1273.93    

Excessiva sonolência 1616.44    

Matutinidade/vespertinidade     

Vespertino  1065.48 15.926 0.000 1.0 

Intermédio 1031.94    

Matutino  1227.66    

Fadiga crónica     

Sem fadiga 722.32 426.17 0.000 23.0 

Fadiga ligeira 1065.38    

Fadiga moderada  1521.03    

Fadiga acentuada 1855.09    

 

 Terminamos fazendo referência à distribuição dos inquiridos face às classificações 

adoptadas para as variáveis em estudo. Pelos resultados insertos na tabela 89, denota-

se que os adolescentes com estilos de vida equilibrados são os que apresentam valores 

percentuais mais elevados e com diferenças significativas (X2=11.556; p=0. 021) em 

todos os sub-grupos do funcionamento mental com percentagens acima dos 41.0%. 

Realça-se contudo as percentagens registadas entre os que possuem estilos de vida 

desequilibrados que oscilam entre os 33.6% e os 40.8% para os que têm um bom e fraco 

funcionamento mental respectivamente. 

 Também com significância estatística (X2=20.002; p=0.000), mas com maior dis-

crepância percentual surgem os adolescentes com tendência para a matutinidade e ves-

pertinidade face aos de cronotipo intermédio, pois neste grupo para todos as sub-

amostras do funcionamento mental se verificam valores percentuais acima dos 87.0%.  

Quanto à sonolência diurna excessiva repete-se o observado para os estilos de 

vida, um vez que ponderam os maiores valores percentuais em todos os sub-grupos do 

funcionamento mental para quem apresenta sono normal, enquanto que se regista nos 
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adolescentes com razoável e fraco funcionamento mental, moderada sonolência diurna. 

As diferenças percentuais encontradas são estatisticamente significativas situando-se 

nos adolescentes classificados com bom funcionamento mental e sono normal, razoável 

funcionamento mental e moderada sonolência e fraco funcionamento mental e moderada, 

severa e excessiva sonolência. 

 No que concerne à relação entre funcionamento mental e fadiga crónica é visível 

pela mesma tabela que os adolescentes com fadiga ligeira são os que apresentam índi-

ces percentuais mais elevados, acima dos 53.0%, em todos os sub-grupos de funciona-

mento mental e com significância estatística (X2=358.66; p=0.000), localizada nos ado-

lescentes que não têm queixas de fadiga e possuem bom funcionamento mental, e nos 

de fadiga moderada e acentuada com fraco funcionamento mental. 

 

Tabela 89 – Funcionamento mental em função dos estilos de vida cronotipo e sonolência 

diurna 

Funcionamento mental Boa   Razoável   Fraca  Total Residuais 

Variáveis Nº  % Nº % Nº % Nº % 1 2 3 

Estilos vida            

Equilibrado 507 46.8 106 47.1 266 41.3 879 45.0 1.8 0.7 -2.3 

Intermédio  212 19.6 33 14.7 115 17.9 360 18.4 1.4 -1.6 -0.5 

Desequilibrado 364 33.6 86 38.2 263 40.8 713 36.5 -3.0 0.6 2.8 

Matutinida-

de/vespertinidade 

           

Vespertino  18 1.5 3 1.3 11 1.6 32 1.5 0.1 -0.3 0.2 

Intermédio 1082 92.9 216 91.1 603 87.1 1901 90.8 3.7 0.2 -4.1 

Matutino  65 5.6 18 7.6 78 11.3 161 7.7 -4.1 -0.1 4.3 

Sonolência            

Sono normal 587 50.4 84 35.4 218 31.5 889 42.5 8.2 -2.3 -7.1 

Fraca sonol. 270 23.2 55 23.2 176 25.4 501 23.9 -0.9 -0.3 1.1 

Moderada  230 19.7 66 27.8 207 29.9 5.3 24.0 -5.1 1.5 4.4 

Severa  75 6.4 30 12.7 79 11.4 184 8.8 -4.3 2.2 3.0 

Excessiva 3 0.3 2 0.8 12 1.7 17 0.8 -3.2 0.1 3.3 

Fadiga  crónica             

Sem fadiga 467 40.1 60 25.3 68 9.8 595 28.4 13.3 -1.1 13.2 

Fadiga ligeira 625 53.6 143 60.3 385 55.6 1153 55.1 -1.5 1.7 0.4 

F moderada  71 6.1 33 13.9 215 31.1 319 15.2 13.0 -0.6 14.2 

F. acentuada 2 0.2 1 0.4 24 3.5 27 1.3 -5.1 -1.3 6.2 

 

Em síntese: 

• A maioria dos adolescentes refere ter um bom funcionamento mental, sendo 

que é no sexo masculino e no 12º ano de escolaridade que a percentagem é 

maior. 
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2.6 – QUALIDADE DO SONO  

 

O dormir tem um efeito importante na nossa vida diária e o seu funcionamento 

afecta a saúde física e mental sob diversas formas. Vários estudos sobre esta temática 

têm constatado que os adolescentes que apresentavam um sono inadequado, padrões 

de sonos irregulares e uma má qualidade de sono, têm pior rendimento escolar em com-

paração com estudantes sem problemas de sono. Também alguns estudos oferecem 

evidência adicional que indica que a alteração do sono ocorre com muita frequência nos 

adolescentes e afecta de maneira significativa o seu rendimento durante o dia.  

Para determinar a qualidade de sono da amostra foi utilizado o índice de qualida-

de de sono de Pittsburg que relembramos, avalia a qualidade subjectiva de sono, a latên-

cia de sono, a duração do sono, a eficiência de sono global, as perturbações do sono, o 

uso de medicação hipnótica, a disfunção diurna e o índice global de sono. Iremos inicial-

mente proceder à apresentação das estatísticas e posteriormente uma análise pormeno-

rizada a cada uma destas dimensões da escala em função do género, ano de escolarida-

de e idade. 

No que se refere às estatísticas notamos pela tabela 90 que os valores mínimos e 

máximos oscilam ente o zero e três, em todas as dimensões da escala com excepção da 

duração do sono cujo máximo obtido foi de dois. O índice global apresenta uma cotação 

mínima de 0 e um máximo de 19. A variabilidade média é pequena sendo a menor no uso 

de medicação para dormir (Média = 0.248) e a maior na qualidade subjectiva do sono 

(média = 1.149), enquanto que para o índice global o valor médio é de 5.140. Os valores 

de assimetria e curtose revelam curvas leptocurticas e enviezadas à esquerda e o teste 

de aderência à normalidade (Kolmogorov-Smirnov), por apresentar significância estatísti-

ca indica que a amostra não tem distribuição normal. Quanto aos coeficientes de variação 

apresentam dispersões elevadas em todas as dimensões da escala. 

 

Tabela 90 - Estatísticas relacionadas com a qualidade do sono 

Qualidade do sono Min Max M  D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Qualidade subjectiva sono 0 3 1.149 0.734 63.88 5.982 -0.495 0.000 

Latência do sono 0 3 1.089 0.896 82.27 8.320 -5.616 0.000 

Duração do sono 0 2 0.300 0.313 104.33 32.943 19.084 0.000 

Eficiência do sono habitual 0 3 0.190 0.549 288.94 58.867 89.373 0.000 

Perturbações do sono 0 3 1.100 0.558 50.72 8.716 12.448 0.000 

Uso de medicação para dormir 0 3 0.248 0.681 274.59 55.150 72.87 0.000 

Disfunção diurna 0 3 1.067 0.799 74.88 7.754 -2.542 0.000 

Qualidade do sono (global) 0 19 5.140 2.856 55.56 19.547 14.439 0.000 
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Procuramos entretanto saber em que medida o género descriminava a qualidade 

do sono. Realizado o teste de UMW verificou-se que as ordenações médias eram meno-

res nos rapazes em todas as dimensões da escala com excepção da latência do sono, o 

que traduz uma melhor qualidade de sono, com significância estatística. Contudo os coe-

ficientes eta são baixos oscilando a variância explicada entre os 0.5% no uso de medica-

ção para dormir e os 4.7% nas perturbações do sono (cf. tabela 91). 

 

Tabela 91 – Teste de U Mann - Whitney entre qualidade de sono e género 

Género Masculino Feminino  

UMW 

 

p 

 

Eta2 % 

Qualidade de sono Ordenação Média  Ordenação Média  

Qualidade subjectiva sono 951.19 1125.19 451786.500 0.000 2.4 

Latência do sono 974.93 1106.05 473976.500 0.000 1.3 

Duração do sono 1017.17 1071.96 513478.000 0.006 2.0 

Eficiência do sono habitual 1066.09 1032.51 524455.500 0.029 2.0 

Perturbações do sono 930.27 1142.07 524455.500 0.000 4.7 

Uso medicação para dormir 1025.12 1065.55 520909.000 0.013 0.5 

Disfunção diurna 952.29 1124.31 452807.000 0.000 2.3 

Qualidade do sono (global) 925.48 1145.94 427740.500 0.000 3.2 

 

Uma das questões que se nos coloca, respeita à qualidade de sono dos partici-

pantes no estudo face ao ano de escolaridade. Do resultado obtido com a aplicação do 

teste de KW, ressalta que os alunos do 10º ano são os que revelam melhor qualidade de 

sono em todas as suas vertentes, uma vez que apresentam ordenações médias inferiores 

em todos os factores, enquanto os alunos do 11º ano têm melhor qualidade de sono que 

os colegas do 12º ano no que respeita à latência do sono, à eficiência do sono habitual e 

uso de medicação para dormir. As diferenças entre os grupos apenas são significativas 

para a eficiência do sono e uso de medicação para dormir (cf. tabela 92). 

 

Tabela 92 – Teste de Kruskal-Wallis entre qualidade do sono e ano de escolaridade  

Ano escolaridade  10º  11º  12º   

X2 

 

p Variáveis Ord, média Ord, média Ord, média 

Qualidade subjectiva sono 1030.89 1062.05 1051.90 1.247 0.536 

Latência do sono 1009.07 1060.46 1080.29 5.918 0.052 

Duração do sono 1020.19 1067.90 1058.58 4.588 0.101 

Eficiência do sono habitual 1030.70 1037.82 1078.60 7.292 0.026 

Perturbações do sono 1023.62 1077.69 1043.72 4.705 0.095 

Uso medicação para dormir 1021.13 1058.49 1067.72 6.465 0.039 

Disfunção diurna 1045.47 1048.50 1048.89 0.016 0.992 

Qualidade do sono (global) 1005.43 1073.25 1070.78 6.020 0.049 

 

Embora dos resultados da tabela anterior tenha sobressaído a melhor qualidade 

de sono entre os estudantes do 10º ano, procuramos ver o seu comportamento face à 
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idade. Realizado o teste de Kruskal-Wallis, observa-se pelas ordenações médias que são 

os adolescentes mais jovens que melhor qualidade de sono apresentam em todas as 

subescalas, sendo secundados pelos jovens com idades entre os 17-18 anos no que res-

peita à qualidade subjectiva do sono, eficiência do sono, perturbações do sono, uso de 

medicação para dormir e pontuação global, e pelos adolescentes mais velhos em relação 

à latência do sono, duração do sono e disfunção diurna. Todavia as diferenças encontra-

das só apresentam significância estatística entre os grupos, na eficiência do sono habi-

tual e uso de medicação para dormir (cf. tabela 93). 

 

Tabela 93 – Teste de Kruskal-Wallis entre qualidade do sono e grupo etário 

Idade  ≤16 17-18 ≥19 
X2 p 

Variáveis Ord, média Ord, média Ord, média 

Qualidade subjectiva sono 1040.68 1051.48 1053.82 0.249 0.883 

Latência do sono 1027.51 1068.65 1055.39 2.067 0.356 

Duração do sono 1026.83 1063.69 1062.01 3.255 0.196 

Eficiência do sono habitual 1014.76 1071.73 1072.07 13.644 0.001 

Perturbações do sono 1027.26 1045.08 1082.19 4.586 0.101 

Uso medicação para dormir 1024.16 1044.62 1087.59 10.315 0.006 

Disfunção diurna 1042.58 1073.21 1026.48 2.209 0.331 

Qualidade do sono (global) 1004.13 1070.01 1090.79 8.513 0.014 

 

 Na continuação do estudo desta variável, realizamos ainda uma matriz de correla-

ção de Pearson por forma a determinarmos o modo como se correlacionam as sub-

escalas da qualidade do sono. Quer para o género masculino quer para o feminino as 

correlações são baixas entre as sub-escalas sendo de notar que para os grupos citados 

as correlações são directamente proporcionais, ou seja, variam no mesmo sentido (cf. 

tabela 94). 

Analisando os resultados em função do género masculino, verificamos que entre 

as sub-escalas o valor mínimo da correlação é (r= 0.017) não significativo obtido na rela-

ção perturbação de sono e eficiência de sono, e o máximo (r=0.733) entre eficiência do 

sono e duração do sono, sendo a variância explicada de 53.72%. A pontuação global 

estabelece com as sub-escalas correlações que oscilam entre os (r=0.473) com a medi-

cação para dormir e os (r=0.674) com a qualidade subjectiva do sono. 

Para o género feminino, a mesma tabela dá-nos indicações que as diferenças 

entre as sub-escalas são estatisticamente significativas e que a correlação mais baixa 

(r=0.108) foi obtida na relação perturbação do sono e duração do sono e a mais alta 

(r=0.601) com as sub-escalas eficiência do sono e duração do sono. Com a pontuação 

global e sub-escalas o menor valor de correlação estabelece-se com a eficiência do sono 
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(r=0.51) e o maior (r= 0.697) com a qualidade subjectiva do sono, o que explica 48.58% 

de variabilidade. 

 

Tabela 94 – Matriz de correlação de Pearson entre as sub-escalas da qualidade de sono 

face ao grupo  

 Qualidade 
Subjectiva 

Latência 
Sono 

Duração 
Sono 

Eficiência 
Sono 

Perturbação  
Sono 

Medicação 
Disfunção 

Diurna 

Masculino        

Latência do sono 0.316*** --      

Duração do sono 0.203*** 0.168*** --     

Eficiência do sono 0.165*** 0.144*** 0.733*** --    

Perturbações do sono 0.311*** 0.273*** 0.052n.s. 0.017n.s. --   

Uso medicação dormir 0.144*** 0.210*** 0.073* 0.056n.s. 0.266*** --  

Disfunção diurna 0.347*** 0.267*** 0.162*** 0.102** 0.276*** 0.235***  

Qualidade do sono  0.674*** 0.655*** 0.545*** 0.501*** 0.528*** 0.473*** 0.631*** 

Feminino        

Latência do sono 0.429*** --      

Duração do sono 0.295*** 0.219*** --     

Eficiência do sono 0.236*** 0.189*** 0.601*** --    

Perturbações do sono 0.317*** 0.315*** 0.108*** 0.110*** --   

Uso medicação dormir 0.216*** 0.223*** 0.109*** 0.141*** 0.226*** --  

Disfunção diurna 0.370*** 0.251*** 0.192*** 0.145*** 0.337*** 0.254*** -- 

Qualidade do sono 0.697*** 0.679*** 0.546*** 0.512*** 0.555*** 0.537*** 0.637*** 

 

Qualidade subjectiva do sono 

 Procederemos agora à análise de cada uma das dimensões da escala, iniciando-

se pela qualidade subjectiva do sono. Pelos resultados apresentados na tabela 95 verifi-

camos que a percepção que os adolescentes têm sobre a qualidade subjectiva do sono é 

para a maioria bastante boa (54.9%), ou muito boa (16.9%). Entre os que consideram 

bastante boa o maior valor percentual recai nos indivíduos do sexo feminino (55.4 %) e 

dos que a consideram muito boa, 6 em cada 10 são rapazes. Quanto aos que referem ter 

uma qualidade de sono bastante má (24.5%), ou muito má (3.7%) cerca de 7 em cada 10 

para cada caso são raparigas (cf. tabela 95). Os resultados do teste de X2, inferem signi-

ficância estatística (X2=56.887; p=0.000) e os resíduos ajustados situam-na para o sexo 

masculino entre os que têm qualidade subjectiva de sono muito boa e no feminino para a 

qualidade subjectiva de sono bastante má. 

Por outro lado, são os adolescentes mais jovens que consideram ter uma qualida-

de subjectiva de sono muito boa ou bastante boa com 42.1% e 43.6% respectivamente 

mas é também neste grupo etário que encontramos os maiores valores percentuais dos 

que afirmam ter uma qualidade de sono bastante má (41.9%) ou muito má (37.7%). Entre 

os estudantes do grupo etário dos 17-18 anos, 32.5% referem ter má qualidade de sono e 

com idade superior a 19 anos, o maior valor percentual (29.9%) é também encontrado 
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entre os que tem muito má qualidade subjectiva de sono. As diferenças entre grupos e 

qualidade subjectiva de sono não são significativas (X2=15.144; gl=6; p=0.190). 

Os resultados acima apresentados são substancialmente semelhantes aos obti-

dos quando comparamos a qualidade subjectiva do sono com o ano de escolaridade. 

Efectivamente dos 36.9% de estudantes do 10º ano 37.3% e 37.8% manifestam uma 

muito boa ou bastante boa qualidade subjectiva de sono. Já entre os estudantes do 11º e 

12º anos de escolaridade os maiores valores percentuais recaem nos que referem bas-

tante muito má qualidade de sono. Também aqui não se verificou a existência de signifi-

cância estatística (X2=2.626; gl = 6; p = 0.854). 

 

Tabela 95 – Qualidade subjectiva do sono em função do género, idade e ano de escola-

ridade 

Frequência Muito boa  Bastante Boa  Bastante Má  Muito má Total residuais 

Variáveis Nº 

354 

% 

16.9 

Nº 

1150 

% 

54.9 

Nº 

513 

% 

24.5 

Nº 

77 

% 

3.7 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  214 60.5 513 44.6 180 35.1 28 36.4 935 44.7 6.6 0.0 -5.0 -1.5 

Feminino 140 39.5 637 55.4 333 64.9 49 63.6 1159 55.3 -6.6 0.0 5.0 1.5 

Grupo etário               

≤16 anos 149 42.1 501 43.6 215 41.9 29 37.7 894 42.7 -0.3 0.9 -0.4 -0.9 

17 – 18 anos 106 29.9 348 30.3 155 30.2 25 32.5 634 30.3 -0.1 0.0 0.0 0.4 

≥19 anos 99 28.0 301 26.2 143 27.9 23 29.9 566 27.0 0.4 -1.0 0.5 0.6 

Ano escolar.                

10º ano  132 37.3 435 37.8 181 35.3 24 31.2 772 36.9 0.2 1.0 -0.9 -1.1 

11º ano  112 31.6 377 32.8 172 33.5 29 37.7 690 33.0 -0.6 -0.2 0.3 0.9 

12º ano 110 31.1 338 29.4 160 31.2 24 31.2 632 30.2 0.4 -0.9 0.6 0.2 

 

Latência do sono 

A latência do sono é uma desordem de sono muito grave que pode ocorrer em 

qualquer idade. A maior percentagem dos adolescentes (41.1%) obteve uma pontuação 

entre um a dois pontos a que corresponde um tempo de demora a adormecer de 16 a 30 

minutos com uma frequência de ocorrência desta situação menos de uma vez por sema-

na, sendo esta percentagem mais elevada nas raparigas (56.3%). Dos 28.7% que obtive-

ram uma pontuação de zero, ou seja um tempo de adormecer até 15 minutos e nenhuma 

ocorrência no último mês, a maioria são rapazes (52.7%). Por outro lado, é nas raparigas 

que encontramos a maior percentagem (65.8%), que obtiveram uma cotação de 5-6 pon-

tos correspondente a um tempo de adormecer superior a 60 minutos, com uma ocorrên-

cia de três ou mais vezes por semana. Entre os grupos as diferenças são estatisticamen-

te significativas (X2=28.146; p=0.000), verificando-se no sexo masculino para os que obti-
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veram cotação de zero pontos e para o feminino no que concerne aos que obtiveram 

cotações de 3-4 e 5-6 pontos. 

Os adolescentes que demoram menos de 15 minutos a adormecer e cuja ocor-

rência nunca se tenha verificado no último mês encontram-se distribuídos de forma 

semelhante 29.3% e 27.1% nos grupos etários de 17-18 e superior a 19, com alguma 

supremacia (43.9%) nos jovens que têm menor idade, sendo também neste grupo etário 

que encontramos as maiores percentagens de jovens que obtiveram maiores cotações 

(44.4%), (38.7%), e (41.9%) respectivamente para cotações de (1-2), (3-4) e (5-6) pontos. 

Para os adolescentes com idade compreendidas entre 17-18 anos encontramos a maior 

percentagem (38.7%) nos que têm uma demora para adormecer superior a 60 minutos e 

uma ocorrência do fenómeno três ou mais vezes por semana, enquanto nos adolescen-

tes com idade superior a 19 anos, o maior valor percentual é registado entre os que 

demoram a adormecer 31 a 60 minutos com uma ocorrência de uma ou duas vezes por 

semana. 

São sobretudo os adolescentes do 10º ano que demoram menos tempo a ador-

mecer e com menores ocorrência no último mês (37.9%) e menos de uma vez por sema-

na (40.2%), que registam as maiores percentagens, enquanto nos alunos do 11º se regis-

tam os maiores valores percentuais dos que demoram mais tempo para adormecer e com 

maior número de ocorrências por semana. As diferenças entre grupos são estatistica-

mente significativas (X2=14.341; p=0.026), com os valores residuais a situarem-nas no 

10ºano para os que obtiveram cotação de 1-2 pontos e 12º ano para a cotação de 3-4 

pontos (cf. tabela 96). 

 

Tabela 96 – Latência do sono em função do género, ano de escolaridade e idade 

Frequência 0  1-2  3-4  5-6 Total Residuais 

Variáveis Nº  

601 

% 

28.7 

Nº 

860 

% 

41.1 

Nº 

478 

% 

22.8 

Nº 

155 

% 

7.4 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  317 52.7 376 43.7 189 39.5 53 34.2 935 44.7 4.7 -0.7 -2.6 -2.7 

Feminino 284 47.3 484 56.3 289 60.5 102 65.8 1159 55.3 -4.7 0.7 2.6 2.7 

Grupo etário                

≤16 anos 262 43.6 382 44.4 185 38.7 65 41.9 894 42.7 0.5 1.3 -2.0 -0.2 

17 – 18 anos 176 29.3 259 30.1 139 29.1 60 38.7 634 30.3 -0.6 -0.1 -0.6 2.4 

≥19 anos 163 27.1 219 25.5 154 32.2 30 19.4 566 27.0 0.1 -1.3 2.9 -2.2 

Ano escolar.                

10º ano  228 37.9 346 40.2 145 30.3 53 34.2 772 36.9 0.6 2.7 -3.4 -0.7 

11º ano  198 32.9 271 31.5 168 35.1 53 34.2 690 33.0 0.0 -1.2 1.2 0.3 

12º ano 175 29.1 243 28.3 165 34.5 49 31.6 632 30.2 -0.7 -1.6 2.4 0.4 
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Duração do Sono 

Alguns estudos vêm demonstrando que os efeitos acumulados durante uma 

semana, com uma média de duração de sono de 4.5 horas por dia, levam a sonolência a 

níveis similares ao da privação total de sono, aumentando consideravelmente a probabili-

dade de ocorrerem acidentes de trabalho. Cerca de 8 em cada 10 adolescentes que par-

ticiparam no estudo, dorme mais de 7 horas por noite (75.6%), registando-se uma maior 

prevalência entre as raparigas (53.5%) sendo também nestas que se verifica a maior per-

centagem que dormem 6-7 horas por noite com 63.2% Na relação entre a duração do 

sono e o género encontramos significância estatística (X2=12.363, p=0.002) com os resí-

duos ajustados a situarem-na nos rapazes para uma duração de sono superior a 7 horas 

de sono e nas raparigas entre 6 a 7 horas (cf. tabela 97). 

São os adolescentes mais jovens (43.7%) e que frequentam o 10º ano (38.1%) 

que referem dormir mais de 7 horas por noite, sendo porém no grupo etário dos 17-18 e a 

frequentarem o 11º ano que observamos os maiores percentuais que dormem apenas 5-

6 horas. Para o grupo etário e ano de escolaridade as diferenças encontradas não são 

estatisticamente significativas (X2= 5.274; p=0.260) e (X2=4.990, p=0.288).  

 

Tabela 97 – Duração do sono em função do género, ano de escolaridade e idade 

Frequência >7 horas (1) 6-7horas  (2) 5 -6 horas  (3) Total  Residuais 

Variáveis Nº  

1583 

% 

75.6 

Nº 

402 

% 

19.2 

Nº 

109 

% 

5.2 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 

Sexo            

Masculino  736 46.5 148 36.8 51 46.8 935 11.7 3.0 -3.5 0.5 

Feminino 847 53.5 254 63.2 58 53.2 1159 55.3 -3.0 3.5 -0.5 

Grupo etário             

≤16 anos 692 43.7 165 41.0 37 33.9 894 42.7 1.7 -0.7 -1.9 

17 – 18 anos 471 29.8 122 30.3 41 37.6 634 30.3 -0.9 0.0 1.7 

≥19 anos 420 26.5 115 28.6 31 28.4 566 27.0 -0.9 0.8 0.3 

Ano escolar.             

10º ano  603 38.1 136 33.8 33 30.3 772 36.9 2.0 -1.4 -1.5 

11º ano  509 32.2 139 34.6 42 38.5 690 33.0 -1.4 0.8 1.3 

12º ano 471 29.8 127 31.6 34 31.2 632 30.2 -0.8 0.7 0.2 

 

Eficiência Habitual do Sono 

A queixa de um sono não reparador é comum em estudantes principalmente em 

períodos de intensa actividade intelectual. Contudo na nossa amostra, a maioria dos ado-

lescentes (87.2%), apresenta uma eficiência habitual do sono superior ou igual a 85% 

registando-se uma maior percentagem no sexo feminino (56.3%). Apenas 1.1% dos ado-

lescentes têm uma eficiência habitual de sono inferior a 65% e neste âmbito, o maior 
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valor percentual também recai para as raparigas com 54.5% O resultado do teste de X2 

indica-nos não existir significância estatística (cf. tabela 98). 

Comparando a eficiência habitual do sono com a idade e ano de escolaridade, 

notamos pela mesma tabela que é nos adolescentes com idades até aos 16 anos e que 

frequentam o 10º ano que se observa uma melhor eficiência habitual do sono sendo a 

percentagem de 44.2% e de 37.5% para valores iguais ou superiores a 85%. Uma per-

centagem de 18.2% de adolescentes neste grupo e de 9.1% do 10º ano refere eficiência 

do sono inferior a 65%, mas nos adolescentes com idades entre 17-18 anos e superiores 

a 19 anos, o valor percentual eleva-se (40.9%), ocorrendo o mesmo para os estudantes a 

frequentarem o 11º e 12º ano mas com percentagem mais elevada (45.5%). Com o teste 

de X2 não são encontradas significâncias estatísticas (X2=5.274; p=0.260) para a eficiên-

cia habitual do sono e o grupo etário, mas o mesmo não ocorre com o ano de escolarida-

de (X2=13.282; p=0.039), embora os resíduos ajustados não localizem essas diferenças. 

 

Tabela 98 – Eficiência do sono em função do género, ano de escolaridade e grupos etá-

rios 

Frequência ≥≥≥≥85% (1) 75 – 84% (2) 65 – 74% (3) <<<<65% (4) Total Residuais 

Variáveis Nº  

1827 

% 

87.2 

Nº 

157 

% 

7.5 

Nº 

88 

% 

4.2 

Nº 

22 

% 

1.1 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  799 43.7 81 51.6 45 51.1 10 45.5 935 44.7 -2.2 1.8 1.3 0.1 

Feminino 1028 56.3 76 48.4 43 48.9 12 54.5 1159 55.3 2.2 -1.8 -1.3 -0.1 

Grupo etário                

≤16 anos 8.7 44.2 58 36.9 25 28.4 4 18.2 894 42.7 3.6 -1.5 -2.8 -2.3 

17 – 18 anos 539 29.5 52 33.1 34 38.6 9 40.9 634 30.3 -2.0 0.8 1.7 1.1 

≥19 anos 481 26.3 47 29.9 29 33.0 9 40.9 566 27.0 -1.9 0.9 1.3 1.5 

Ano escolar.                

10º ano  685 37.5 57 36.3 28 31.8 2 9.1 772 36.9 1.6 -0.2 -1.0 -2.7 

11º ano  609 33.3 44 28.0 27 30.7 10 45.5 690 33.0 1.0 -1.4 -0.5 1.3 

12º ano 533 29.2 56 35.7 33 37.5 10 45.5 632 30.2 -2.6 1.6 1.5 1.6 

 

Perturbações do sono 

As perturbações do sono afectam de forma significativa tanto a nível físico como 

psicológico e intelectual, as manifestações comportamentais e a estabilidade emocional. 

E se isto é preocupante no adulto, mais se torna em crianças e adolescentes. A maioria 

dos adolescentes (71.6%) referem ter perturbação do sono menos de uma vez por sema-

na contribuindo para esta percentagem os 54.9% das raparigas e os 45.1% de rapazes. 

Verificamos ainda que 71.7% e 73.1% dos adolescentes do género feminino referem ter 

perturbações de sono, 1 ou 2 vezes por semana e três ou mais vezes por semana, res-

pectivamente. Dos que não apresentam perturbações do sono (9.8%), 72.7% são rapa-



346 

 

zes e 27.3% raparigas. São significativas as diferenças entre grupos (X2 = 108.00, p = 

0.000). localizando-se estas no género masculino para quem não teve perturbações de 

sono no último mês e no feminino com perturbações uma ou duas vezes por semana (cf. 

tabela 99). 

No que se refere à idade e ano de escolaridade, são os adolescentes mais jovens, 

e a frequentarem o 10º ano que em maior percentagem não apresentam perturbações de 

sono com 41.5% e 36.6% respectivamente. Já o valor percentual dos que tiveram pertur-

bações menos de uma vez por semana é neste grupo etário e ano de escolaridade de 

44.3% e 38.2%. Nos restantes grupos etários os valores percentuais são semelhantes 

entre os que tiveram e não tiveram perturbações de sono, pelo que se não registaram 

significâncias estatísticas (X2=8.625, p=0.196).  

De salientar ainda os 37.6% de estudantes do 11º ano que tiveram perturbações 

de sono uma ou duas vezes por semana e os 42.3% do 12º ano com três ou mais vezes 

por semana. Também neste com a escolaridade as diferenças não são significativas 

(X2=9.282; p=0.158). 

 

Tabela 99 – Perturbação do sono em função do género, ano de escolaridade e grupos 

etários 

Frequência Nenhuma vez  

último mês  

Menos uma 

vez semana 

Uma a duas 

vezes semana 

Três ou mais 

vezes semana 
Total Residuais 

Variáveis Nº  

205 

% 

9.8 

Nº 

1499 

% 

71.6 

Nº 

364 

% 

17.4 

Nº 

26 

% 

1.2 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  149 72.7 676 45.1 103 28.3 7 26.9 935 44.7 8.5 0.7 -6.9 -1.8 

Feminino 56 27.3 823 54.9 261 71.7 19 73.1 1159 55.3 -8.5 -0.7 6.9 1.8 

Grupo etário                

≤16 anos 85 41.5 664 44.3 135 37.1 10 38.5 894 42.7 -0.4 2.4 -2.4 -0.4 

17 – 18 anos 66 32.2 448 29.9 112 30.8 8 30.8 634 30.3 0.6 -0.6 0.2 0.1 

≥19 anos 54 26.3 387 25.8 117 32.1 8 30.8 566 27.0 -0.2 -2.0 2.4 0.4 

Ano escolar.                

10º ano  75 36.6 573 38.2 117 32.1 7 26.9 772 36.9 -0.1 2.0 -2.1 -1.1 

11º ano  61 29.8 484 32.3 137 37.6 8 30.8 690 33.0 -1.0 -1.0 2.1 -0.2 

12º ano 69 33.7 442 29.5 110 30.2 11 42.3 632 30.2 1.1 -1.1 0.0 1.4 

 

Uso de medicamentos para adormecer 

 Não é comum nos adolescentes do nosso estudo o uso de medicamentos para 

dormir. Efectivamente cerca de 9 em cada 10 dorme sem o auxilio de medicação, mas 

são preocupantes os 3.7% que os utiliza uma ou duas vezes por semana e os 3.4% com 

um uso de três ou mais vezes por semana. São sobretudo as raparigas as maiores utili-

zadoras com valores de 62.3% e 73.2% para um uso de medicação uma a duas vezes 
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por semana e três ou mais vezes respectivamente, sendo as diferenças entre grupos 

significativa: Os resíduos ajustados localizam-nas nos que não tomam medicação para o 

género masculino e toma de medicação três ou mais vezes por semana para o feminino.  

São sobretudo os jovens com idade até aos 16 anos que nunca utilizam medica-

ção para dormir (43.8%), com diferenças significativas, mas percentagem semelhante 

(42.3%) é encontrado no mesmo grupo etário para os que tomam três ou mais vezes por 

semana. Já nos jovens com idades compreendidas entre 17-18 anos regista-se o maior 

valor percentual (40.3%) nos que tomam medicação para dormir uma ou duas vezes por 

semana, enquanto nos jovens com idade superior a 19 anos, observa-se que as maiores 

percentagens são registadas nos que usam a medicação uma a duas vezes por semana 

(37.7%) e três ou mais vezes por semana (39.4%) com significância estatística neste 

grupo. 

Por outro lado, configura-se pela tabela 100, que os que frequentam o 10º ano 

registam a maior percentagem entre os que nunca usam medicamentos para adormecer 

(37.9%), enquanto que é no 11º ano que se observa o maior valor percentual no uso de 

medicação 1 ou 2 vezes por semana (40.3%) e duas a três vezes por semana (35.2%). 

Nos estudantes do 12º ano os percentuais entre os que não tomam e que tomam medi-

cação é semelhante para os três grupos rondando os 30.0%, não apresentando signifi-

cância estatística. (X2=4.990; p=0.288), (cf. tabela 100). 

 

Tabela 100 – Uso de medicamentos para adormecer em função do género, ano de esco-

laridade e idade 

Frequência Nenhuma vez  

Último mês 

Menos uma 

vez semana 

Uma a duas 

vezes semana 

Três ou mais 

vezes semana 
Total Residuais 

Variáveis Nº  

1793 

% 

85.6 

Nº 

153 

% 

7.3 

Nº 

77 

% 

3.7 

Nº 

71 

% 

3.4 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  819 45.7 68 44.4 29 37.7 19 26.8 935 44.7 2.3 -0.1 -1.3 -3.1 

Feminino 974 54.3 85 55.6 48 62.3 52 73.2 1159 55.3 -2.3 0.1 1.3 3.1 

Grupo etário                

≤16 anos 785 43.8 62 40.5 17 22.1 30 42.3 894 42.7 2.5 -0.6 -3.7 -0.1 

17 – 18 anos 544 30.3 46 30.1 31 40.3 13 18.3 634 30.3 0.2 -0.1 1.9 -2.2 

≥19 anos 464 25.9 45 29.4 29 37.7 28 39.4 566 27.0 -2.9 0.7 2.1 2.4 

Ano escolar.                

10º ano  680 37.9 50 32.7 22 28.6 20 28.2 772 36.9 2.4 -1.1 -1.5 -1.5 

11º ano  584 32.6 50 32.7 31 40.3 25 35.2 690 33.0 -0.9 -0.1 1.4 0.4 

12º ano 529 29.5 53 34.6 24 31.2 26 36.6 632 30.2 -1.6 1.2 0.2 1.2 
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 Disfunção diurna 

Quanto à disfunção diurna do sono cerca de metade dos adolescentes da amostra 

de ambos os sexos referem sonolência menos de uma vez por semana (49.2%). enquan-

to conduzia, comia ou fazia outra actividade, com valores percentuais mais elevados 

entre as raparigas (55.3%). A percentagem de adolescentes do sexo masculino que nun-

ca manifestaram disfunção diurna (55.7%) é superior à calculada para o género feminino 

(44.3%). Quanto aos 22.0% e 4.5% do total da amostra que afirmaram ter sonolência 

diurna uma ou duas vezes por semana e três ou mais vezes por semana cerca de 7 em 

cada 10 em cada caso são raparigas. As diferenças são significativas (X2=49.040; 

p=0.000) existindo nos rapazes para quem nunca teve ocorrência no último mês e nas 

raparigas uma ou duas vezes na semana e 3 (três) ou mais vezes na semana (cf. tabela 

101). 

Analisando os resultados por idade e ano de escolaridade, a mesma tabela indica-

nos que são os jovens até aos 16 anos que maiores índices se sonolência apresentam. 

Com efeito dos 42.7% de adolescentes que fazem parte deste grupo etário, 43.2% refe-

rem disfunção diurna três ou mais vezes por semana e 41.3% uma a duas vezes por 

semana. Estes valores percentuais decrescem na nossa amostra com a idade de tal 

modo que no grupo etário dos 17-18 anos os valores percentuais para as duas situações 

citadas são de 29.5% e 32.6% e nos adolescentes mais velhos de 27.4% e 26.1% res-

pectivamente.  

Já para o ano de escolaridade, a maioria dos adolescentes dos três anos lectivos 

considera que sofre de disfunção diurna menos de 1 vez por semana (49.2%), sendo esta 

mais prevalente no 10º ano (36.9%), secundada pelos estudantes que frequentam o 11º 

ano (32.8%). É entre os estudantes do 12º ano que encontramos o maior percentual 

(36.8%) dos que referem ter disfunção diurna três ou mais vezes na semana, seguido 

pelo 10º ano com 34.7%, mas as diferenças não são significativas (X2 = 2.855; p = 0.827) 

(cf. tabela 101). 
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Tabela 101 – Disfunção diurna em função do género, ano de escolaridade e idade 

Frequência Nenhuma vez  

Último mês 

Menos uma 

vez semana 

Uma a duas 

vezes semana 

Três ou mais 

vezes semana 
Total Residuais 

Variáveis Nº  

508 

% 

24.3 

Nº 

1031 

% 

49.2 

Nº 

460 

% 

22.0 

Nº 

95 

% 

4.5 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 3 4 

Sexo               

Masculino  283 55.7 461 44.7 161 35.0 30 31.6 935 44.7 5.8 0.1 -4.7 -2.6 

Feminino 225 44.3 570 55.3 299 65.0 65 68.4 1159 55.3 -5.8 -0.1 4.7 2.6 

Grupo etário                

≤16 anos 217 42.7 446 43.3 190 41.3 41 43.2 894 42.7 0.0 0.5 -0.7 0.1 

17 – 18 anos 142 28.0 314 30.5 150 32.6 28 29.5 634 30.3 -1.3 0.2 1.2 -0.2 

≥19 anos 149 29.3 271 26.3 120 26.1 26 27.4 566 27.0 1.3 -0.8 -0.5 0.1 

Ano escolar.                

10º ano  188 37.0 380 36.9 171 37.2 33 34.7 772 36.9 0.1 0.0 0.2 -0.4 

11º ano  167 32.9 338 32.8 158 34.3 27 28.4 690 33.0 0.0 -0.2 0.7 -1.0 

12º ano 153 30.1 3131 30.4 131 28.5 35 36.8 632 30.2 0.0 0.2 -0.9 1.4 

 

Qualidade do sono, género, ano de escolaridade e idade 

Procedemos finalmente à análise da qualidade global do sono. Para efeitos da 

sua qualificação consideraram-se dois grupos face os pontos de corte preconizados pelo 

autor da escala. Configura-se pelos resultados insertos na tabela 102, que dos 36.6% da 

totalidade da amostra classificadas com perturbações na qualidade global de sono as 

raparigas são as que apresentam maior valor percentual (63.6%) sendo significativa a 

diferença (X2=33.09; p=0.000) quando comparada com os rapazes. 

Comparando a qualidade global do sono dos adolescentes com a idade e ano de 

escolaridade, pela mesma tabela é notório que os adolescentes mais jovens e a frequen-

tarem o 10º ano, são os mais referenciados como não apresentando perturbações na 

qualidade global do sono com 45.3 % e 38.9% respectivamente. Entre os adolescentes 

classificados com perturbações na qualidade global do sono os maiores valores percen-

tuais recaem para a idade nos mais jovens (38.1%) e para o ano de escolaridade nos que 

frequentam o 11º ano de escolaridade (35.1%) com significância estatística em ambos os 

casos sendo que o teste de qui quadrado é de (x2=10.921; p=0.004) para a idade e de, 

(X2=6.710; p=0.035) para o ano de escolaridade. 
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Tabela 102 – Qualidade do sono em função do género, ano de escolaridade e idade 

 

Frequência Boa qualidade   Má qualidade  Total  Residuais 

Variáveis Nº  

1328 

% 

63.4 

Nº 

766 

% 

36.6 

Nº 

2094 

% 

100.0 

1 2 

Sexo         

Masculino  656 49.4 279 36.4 935 44.7 5.8 -5.8 

Feminino 672 50.6 487 63.6 1159 55.3 -5.8 5.8 

Grupo etário          

≤16 anos 6.2 45.3 292 38.1 894 42.7 3.2 -3.2 

17 – 18 anos 390 29.4 244 31.9 634 30.3 -1.2 1.2 

≥19 anos 336 25.3 230 30.0 566 27.0 -2.3 2.3 

Ano escolar.          

10º ano  517 38.9 255 33.3 772 36.9 2.6 -2.6 

11º ano  421 31.7 269 35.1 690 33.0 -1.6 1.6 

12º ano 390 29.4 242 31.6 632 30.2 -1.1 1.1 

 

 

Qualidade do sono, estilos de vida, fadiga crónica, cronotipo e funcionamen-

to mental 

 Determinou-se ainda o modo como a qualidade de sono se relacionava com as 

variáveis estilos de vida fadiga crónica, cronotipo e funcionamento mental. Não se consi-

derou nesta análise bem como em análises subsequentes a sonolência diurna uma vez 

que a mesma pode ser medida através da disfunção diurna um dos constructos da quali-

dade de sono. Dos resultados expressos na tabela 103, nota-se que os adolescentes 

com estilos de vida equilibrados são os que apresentam melhor qualidade de sono 

(48.4%) ponderando a má qualidade de sono sobretudo naqueles que têm estilos de vida 

desequilibrados, com diferenças significativas (x2=26.032; p=0.000) localizadas nesses 

dois grupos. 

 Cerca de 6 em cada 10 adolescentes com má qualidade de sono referem fadiga 

ligeira, e 25.7% fadiga moderada. Uma vez mais, encontra-se significância estatística 

entre as variáveis (x2=209.530; p=0.000), com destaque para os que têm fadiga ligeira, 

moderada e crónica e má qualidade de sono, e sem fadiga e boa qualidade de sono. 

 No que respeita ao cronotipo, os intermédios ponderam percentualmente e signifi-

cativamente (x2=25.372; p=0.000) entre os adolescentes classificados com boa qualidade 

de sono e os classificados com má qualidade de sono. Destaca-se porém que os matuti-

nos (11.4%) registam com significância estatística pior qualidade de sono.  
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Finalmente da relação entre qualidade de sono e funcionamento mental destaca-

se que cerca de 7 em cada 10 estudantes com boa qualidade de sono têm bom funcio-

namento mental e cerca de 6 em cada 10 com má qualidade de sono têm fraco funcio-

namento mental sendo significativa a diferença entre estes grupos (x2=326.569; p=0.000). 

 

Tabela 103 – Relação entre qualidade de sono e as variáveis estilos de vida, fadiga cró-

nica, cronotipo e funcionamento mental  

Frequência Boa qualidade  

sono 

Má qualidade  

sono 
Total  Residuais 

Variáveis Nº  % Nº % Nº % 1 2 

Estilos de vida         

Equilibrado  599 48.4 280 39.2 879 45.0 4.0 -4.0 

Intermédio  238 19.2 122 17.1 360 18.4 1.2 -1.2 

Desequilibrado  400 32.3 313 43.8 713 36.5 -5.1 5.1 

Fadiga crónica          

Sem fadiga 493 37.1 102 13.3 595 28.4 11.6 -11.6 

Fadiga ligeira 708 53.3 445 58.1 1153 55.1 -2.1 2.1 

Fadiga moderada 122 9.2 197 25.7 319 15.2 -10.1 10.1 

Fadiga acentuada 5 0.4 22 2.9 27 1.3 -4.9 4.9 

Matutinidade/vespertinidade         

Vespertino 25 1.9 7 0.9 32 1.5 1.7 -1.7 

Intermédio 1229 92.5 672 87.7 1901 90.8 3.7 -3.7 

Matutino  74 5.6 87 11.4 161 7.7 -4.8 4.8 

Funcionamento mental          

Bom 921 69.4 244 31.9 1165 55.6 16.6 -16.6 

Razoável 149 11.2 88 11.5 237 11.3 -0.2 0.2 

Fraco 258 19.4 434 56.7 692 33.0 -17.4 17.4 

 

Em síntese: 

• A qualidade do sono segundo a percepção dos próprios é boa para a maioria dos 

adolescentes, correspondendo ao sexo feminino, com idades compreendidas 

entre os 14-16 anos, e os que frequentam o 10º ano de escolaridade, a maior per-

centagem de boa qualidade do sono segundo os mesmos. 

• A maioria dos adolescentes demora 16 a 30 minutos a adormecer, sendo esta 

percentagem mais elevada nas raparigas, nas idades compreendidas entre os 14-

16 anos, e os que frequentam o 10º ano. 

• A maioria dos adolescentes dorme mais de 7 horas por noite, sendo que os rapa-

zes, do grupo etário dos 14-16 anos, e os que frequentam o 10º ano  aqueles que 

dormem mais horas por noite. 

• A maioria dos adolescentes apresenta uma eficiência habitual do sono superior ou 

igual a 85%, registando-se maior percentagem no sexo feminino, nas idades entre 

os 14-16 anos, e os que frequentam o 10º e 11º ano de escolaridade. 
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• A maioria dos adolescentes de ambos os sexos, que correspondem ao grupo etá-

rio dos 14-16 anos e que frequentam o 10º ano de escolaridade referem ter per-

turbação do sono menos de uma vez por semana. 

• A maioria dos adolescentes nunca usa medicamentos para adormecer. O sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 14-16 anos, e os que frequentam 

o 10º ano de escolaridade apresentam maior percentagem. 

• A maioria dos adolescentes de ambos os sexos, que frequentam o 12º ano apre-

sentam disfunção diurna menos de uma vez na semana. 

• A maioria dos adolescentes, de ambos os sexos, com idades entre os 14-16 anos, 

e os que frequentam o 10ºano não apresentam perturbações na qualidade de 

sono total. Os que apresentam perturbações na qualidade de sono total, encon-

tram-se em menor percentagem e correspondem ao sexo feminino, com idades 

entre os 14-16 anos, e os que frequentam o 11º ano de escolaridade. 

 

2.7 – HÁBITOS DE ESTUDO  

 

Ao longo dos tempos tem-se procurado dar resposta para o problema da 

dificuldade de aprendizagem dos alunos, quer seja a partir da elaboração de métodos e 

teorias práticas pedagógicas, quer de métodos psicopedagógicas, os quais parecem ter 

semelhantes objectivos: formar e capacitar o aluno para alcançar um nível intelectual e 

sócio-cultural mais qualificado. Foi nesse sentido que procuramos por um lado saber o 

tempo de estudo que os adolecentes que constituem a nossa amostra gastam por 

semana e por outro o seu rendimento escolar. 

 

Tempo de estudo por semana  

O tempo de estudo é um dos factores principais a ter em conta na organização do 

estudo pois a sua utilização adequada constitui-se como um poderoso contributo para o 

sucesso académico. Existe porém uma enorme dificuldade em compatibilizar a actividade 

de estudante com actividades tão diversas como o desporto, os hobbies, as relações 

interpessoais, entre outras, que assumem papel relevante para o equilíbrio pessoal e 

sentimento de realização do adolescente. 

O tempo gasto de estudo por semana para a totalidade dos inquiridos que res-

ponderam a esta questão (97.95%), é em média de 6.55 horas e o desvio padrão de 6.77 

horas/semana. Os desvios padrões são bastante elevados e traduzem de algum modo as 

oscilações encontradas entre o tempo mínimo (0) e máximo (68) horas de estudo dispen-
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dido pelos estudantes, o que aliás, na nossa perspectiva está eivado de algum exagero 

(cf. tabela 104). 

Os rapazes com uma média de 5.42 horas gastam menos tempo em estudo 

semanal que as raparigas (média = 7.46 horas) sendo a diferença que se cifra em cerca 

de 2 horas estatisticamente significativa (t= -6.833; p = 0.000) conforme resultado obtido 

com o teste t para amostras independentes. Os coeficientes de variação apresentam-se 

elevados tanto para a amostra global como para o género. 

 

Tabela 104 – Estatística relacionada com o tempo médio de horas de estudo semanal 

Horas de estudo por semana Min Max Média  D.P. CV (%) 

Masculino 0 67 5.42 6.46 119.2 

Feminino 0 68 7.46 6.86 88.4 

Total 0 68 6.55 6.77 103.20 

 

Para uma análise mais detalhada sobre o tempo semanal que os estudantes gas-

tam em média com o estudo, procedemos ao seu agrupamento em classes homogéneas 

com base nas frequências absolutas, recorrendo-se por esse facto à fórmula (Média ± 

0.25 d.p.). 

Dos resultados insertos na tabela 105 notamos que a maior percentagem de ado-

lescentes (57.3%) gasta em média até 5 horas por semana a estudar situando-se a 

menor percentagem (13.4%) entre os que despendem entre 6 a 7 horas. São os rapazes 

que menos estudam pois 52.9% gasta até 5 horas semanais, enquanto nas raparigas 

68.0% estuda entre 6-7 horas e 66.3% mais de 8 horas. O teste de X2, revela a existência 

de significância estatística (X2= 79.423; p= 0.000) indicando os resíduos ajustados que 

esta se situa no sexo feminino entre as que estudam 6 a 7 horas e superior a 8 horas 

semanais e no sexo masculino até 5 horas por semana. 

Analisando agora o tempo médio de estudo semanal pelo ano de escolaridade, 

verificamos que são os estudantes do 10º e 11º ano que menos tempo dedicam ao estu-

do (36.4% e 34.0%) respectivamente. Já os estudantes do 10º ano registam a maior per-

centagem entre os que estudam mais de 8 horas (36.7%), embora a percentagem dos 

que gastam semanalmente até 5 horas seja muito semelhante (36.4%). São os estudan-

tes do 10º ano que gastam mais tempo de estudo entre 6 -7 horas (39.3%). A relação das 

horas de estudo semanal e o ano de escolaridade não é estatisticamente significativa 

(x2=9.091; p=0.059). 
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Finalmente, procuramos saber qual o tempo de estudo semanal dispendido pelo 

jovem face à sua idade. Curiosamente verificamos que são os adolescentes com idade 

até aos 16 anos, e os do grupo etário 17/18 anos que mais horas dedicam ao estudo com 

valores percentuais de 45.2% e 32.2%, respectivamente. 

No grupo etário dos adolescentes com idade superior a 19 anos cerca de um terço 

da amostra (29.9%), estuda até 5 horas semanais e entre 6 a 7 horas de estudo por 

semana ainda encontramos 24.4% de adolescentes. Os resultados do teste de qui qua-

drado, apresentam diferenças estatísticas altamente significativas (x2=14.119; p=0.007), 

indicando-nos os resíduos ajustados que estas se situam no grupo etário com idade 

superior a 19 naqueles que estudam até 5 horas por semana. 

 

Tabela 105 – Tempo médio semanal de estudo por semanas em função do género, ano 

de escolaridade e idade 

 ≤5h 6 -7h ≥ 8h Total Residuais 

Variáveis Nº 

1175 

% 

57.3 

Nº 

275 

% 

13.4 

Nº 

599 

% 

29.2 

Nº 

2049 

% 

100.0 

1 2 3 

Sexo            

Masculino  622 52.9 88 32.0 202 33.7 912 44.5 8.9 -4.5 -6.3 

Feminino 553 47.1 187 68.0 397 66.3 1137 55.5 -8.9 4.5 6.3 

Ano escolaridade             

10º ano  428 36.4 108 39.3 220 36.7 756 36.9 -0.5 0.9 -0.1 

11º ano  400 34.0 98 35.6 176 29.4 674 32.9 1.3 1.0 -2.2 

12º ano 347 29.5 69 25.1 203 33.9 619 30.2 -0.8 -2.0 2.3 

Grupos etários             

≤ 16 anos 473 40.3 131 47.6 271 45.2 875 42.7 -2.6 1.8 1.5 

17 -18 anos  351 29.9 77 28.0 193 32.2 621 30.3 -0.5 -0.9 1.2 

≥ 19 anos 351 29.9 67 24.4 135 22.5 553 27.0 3.4 -1.1 -2.9 

 

2.7.1 - Rendimento escolar  

Cada indivíduo tem o seu próprio método de estudo, no entanto, é fundamental 

que se desenvolvam algumas capacidades e que determinadas condições estejam reuni-

das. A escala utilizada para a determinação do rendimento escolar possibilita-nos anali-

sar o ambiente de estudo, a planificação do estudo, o método de estudo, as habilidades 

de leitura e a motivação para o estudo, para além do rendimento escolar global. 

As estatísticas obtidas para cada um dos factores acima descritos e apresentados 

na tabela 106, permitem-nos verificar que em todas as sub-escalas se obtêm um índice 

mínimo de oito e um máximo de 40, sendo que é no ambiente de estudo que os estudan-

tes apresentam o melhor índice médio (Média = 32.39), enquanto o menor surge na plani-

ficação de estudo com 24.87. Os coeficientes de variação apresentam dispersões mode-

radas em todos os factores da escala e o teste de Kolmogorov-Smirnof, indicia que a dis-
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tribuição não é normal, o que aliás se comprova pelos valores de assimetria e curtose 

que indiciam curvas leptocúrticas e enviesadas à direita. 

 

Tabela 106 – Estatísticas relativas ao rendimento escolar 

 

 

 Rendimento escolar e género  

No intuito de verificarmos se o rendimento escolar era discriminado pelo género 

efectuamos um teste t para diferença de médias. Notamos pelo teste de Levenne que as 

variâncias não são homogéneas e pelos índices médios observa-se que as raparigas, 

apresentam melhor rendimento escolar em todos as sub-escalas que os rapazes, com 

diferenças estatísticas significativas. A variabilidade do género em relação aos diferentes 

factores do rendimento escolar, dada pelos coeficientes eta, é fraca oscilando entre 1.7% 

na motivação para o estudo e os 9.6% nos métodos de estudo utilizados pelos estudan-

tes (cf. tabela 107). 

 

Tabela 107 – Teste t para diferença de médias entre rendimento escolar e género 

Género Masculino Feminino Leven,s 

p 
t p 

eta2 

% Rendimento escolar Média  Dp  Média  Dp  

Ambiente de estudo 31.32 6.44 33.26 5.01 0.000 -7.527 0.000 2.8 

Planificação de estudo 23.34 6.52 26.10 5.39 0.000 -10.399 0.000 5.1 

Método de estudo 24.77 6.86 28.78 5.43 0.000 -14.560 0.000 9.6 

Habilidades de leitura 26.43 6.07 28.76 4.69 0.000 -9.647 0.000 4.5 

Motivação para estudo 26.69 5.87 28.04 4.46 0.000 -5.804 0.000 1.7 

Rendimento escolar global 132.57 26.69 144.97 19.82 0.000 -11.808 0.000 6.6 

 

Para uma melhor compreensão do rendimento escolar dos adolescentes, efec-

tuamos grupos de corte para cada um dos factores da escala. A análise da tabela 108 

comprova que as raparigas apresentam em todos os factores um maior valor percentual 

ao serem classificados com alto rendimento escolar que oscila entre os 44.6% na motiva-

ção para o estudo e os 56.9% no ambiente de estudo. Ao invés, são os rapazes que 

assumem maior valor percentual em todas as dimensões no que respeita ao baixo rendi-

mento escolar. As diferenças encontradas são estatisticamente significativas conforme 

Rendimento escolar Min Max Media D.P. CV (%) Sk/erro K/erro K/S 

Ambiente de estudo 8 40 32.39 5.77 17.81 -24.43 23.75 0.000 

Planificação de estudo 8 40 24.87 6.08 24.44 -6.64 0.06 0.000 

Método de estudo 8 40 26.99 6.42 23.78 -10.43 3.40 0.000 

Habilidades de leitura 8 40 27.72 5.47 19.73 -11.83 12.72 0.000 

Motivação para estudo 8 40 27.44 5.18 18.87 -9.20 12.39 0.000 

Rendimento escolar global 40 200 139.43 23.94 17.16 -16.18 19.96 0.000 
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resultado do teste de X2 situando os valores residuais no baixo rendimento escolar para o 

sexo masculino e no alto rendimento escolar para o feminino. 

 

Tabela 108 – Classificação do rendimento escolar em função do género 

Rendimento escolar  Baixo Moderado Alto Residual  
X2 p 

Variáveis N % N % N % B  M  A  

Ambiente de estudo            

Masculino  395 42.2 128 13.7 412 44.1 5.2 1.3 -5.8 35.061 0.000 

Feminino  363 31.3 137 11.8 659 56.9 -5.2 -1.3 5.8   

Planificação estudo            

Masculino  433 46.3 169 18.1 333 35.6 7.4 3.1 -9.5 90.515 0.000 

Feminino  353 30.5 152 13.1 654 56.4 -7.4 -3.1 9.5   

Método de estudo            

Masculino  493 52.7 160 17.1 282 30.2 11.7 -1.0 -10.7 1.497 0.000 

Feminino  321 27.7 218 18.8 620 53.5 -11.7 1.0 10.7   

Habilidades de leitura            

Masculino  455 48.7 131 14.0 349 37.3 7.5 -0.8 -6.8 59.792 0.000 

Feminino  377 32.5 176 15.2 606 52.3 -7.5 0.8 6.8   

Motivação estudo            

Masculino  438 46.8 135 14.4 362 38.7 3.9 -1.6 -2.7 15.178 0.001 

Feminino  445 38.4 197 17.0 517 44.6 -3.9 1.6 2.7   

Rendim. esc. global             

Masculino  451 48.2 104 11.1 380 40.6 9.8 -0.6 -9.1 1.011 0.000 

Feminino  318 27.4 139 12.0 702 60.6 -9.8 0.6 9.1   

 

Finalmente realizamos uma matriz de correlação de Pearson entre as sub-escalas 

do rendimento escolar no intuito de determinar que tipo de correlação estabelecem entre 

si. Pelos resultados expressos na tabela 109, notamos que as correlações entre as sub-

escalas são significativas e variam em sentido directo ou seja o aumento ou diminuição 

de uma sub-escala implica aumento ou diminuição correspondente. No género masculino 

os valores de correlação oscilam entre os 0.521 (planificação de estudo vs. ambiente de 

estudo), explicando as duas variáveis 27.14% da sua variabilidade, e os 0.873 entre 

métodos de estudo vs rendimento global explicando 76.62%.  

 No género feminino os valores de correlação mínimos e máximos são respectiva-

mente de 0.416 (método de estudo vs. ambiente de estudo) e 0.831 (habilidades de leitu-

ra vs. rendimento global) às quais correspondem variâncias explicadas de 17.30% e 

69.05%. 
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Tabela 109 – Matriz de correlação de Pearson entre rendimento escolar e género 

Variáveis  Ambiente 

de estudo 

Planificação 

estudo 

Método de 

estudo 

Habilidades 

leitura 

Motivação 

estudo 

Masculino      

Planificação de estudo 0.521*** --    

Método de estudo 0.525*** 0.755*** --   

Habilidades de leitura 0.592*** 0.602*** 0.696*** --  

Motivação para estudo 0.602*** 0.616*** 0.665*** 0.754*** -- 

Rendimento escolar global 0.771*** 0.837*** 0.873*** 0.862*** 0.858*** 

 Feminino      

Planificação de estudo 0.504*** --    

Método de estudo 0.416*** 0.588*** --   

Habilidades de leitura 0.469*** 0.540*** 0.642*** --  

Motivação para estudo 0.435*** 0.513*** 0.580*** 0.676*** -- 

Rendimento escolar global 0.713*** 0.804*** 0.822*** 0.831*** 0.794*** 

***  p < 0.001  

 

Rendimento escolar e idade 

Procurou-se também determinar em que medida a idade influenciava o rendimen-

to escolar. Conforme resultados da tabela 110 notamos que são os estuantes com idades 

até aos 16 anos que apresentam melhores índices de rendimento escolar, no que se refe-

re ao ambiente, planificação, método e habilidades para o estudo, enquanto a motivação 

para o estudo é superior no grupo dos 17/18 anos. Os jovens com idades superiores a 19 

anos revelam um menor rendimento escolar. O valor de F é explicativo demonstrando 

que há diferenças significativas entre os grupos etários nas sub-escalas do rendimento 

escolar com excepção da motivação para o estudo. O teste post hoc de Tukey demons-

trou, que essas diferenças se situam entre os jovens até aos 16 anos e os de idades 

superiores a 19 anos para todas as dimensões da escola. 

 

Tabela 110 - Analise de variância entre rendimento escolar e grupos etários  

Grupos etários  ≤16 (1) 17-18 (2)  ≥19 (3) 
f p 

Teste Tukey (p) 

Variáveis Med dp Med dp Med dp 1/2 1/3 2/3 

Ambiente de estudo 32.77 5.46 32.26 5.98 31.95 5.98 3.749 0.024 ns 0.022 ss 

Planificação de estudo 25.18 6.03 24.89 6.03 24.37 6.19 3.077 0.046 ns 0.035 ns 

Método de estudo 27.50 6.25 26.86 6.31 26.33 6.74 5.988 0.003 ns 0.002 ns 

Habilidades de leitura 28.11 5.31 27.70 5.38 27.13 5.77 5.519 0.004 ns 0.003 ns 

Motivação para estudo 27.53 5.09 27.60 5.05 27.11 5.45 1.585 0.205 ns ns ns 

Rendimento escolar global 141.10 23.29 139.34 23.57 136.90 25.16 5.364 0.005 ns 0.003 ns 
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 Rendimento escolar e ano de escolaridade  

Embora os resultados da tabela anterior já não suscitassem grandes dúvidas qui-

semos confirmá-los confrontando-os com o ano de escolaridade que os adolescentes 

frequentam. São sem dúvida, os alunos do 10º ano que obtêm melhores índices médios 

nos factores ambiente, planificação e método de estudo de rendimento escolar. Todavia 

os alunos do 12º ano conseguem melhores índices médios nos factores habilidades de 

leitura e motivação para o estudo. Entre os grupos apenas encontramos significância 

estatística na motivação para o estudo entre os alunos do 11º e 12º anos e significâncias 

marginais nas habilidades de leitura entre os alunos do 10º/11º e 11º/12º anos, conforme 

resultados do teste post hoc de Tukey (cf. tabela 111). 

 

Tabela 111 - Analise de variância entre rendimento escolar e ano de escolaridade  

Ano escolaridade  10º (1) 11º (2)  12º (3) 
f p 

Teste Tukey (p) 

Variáveis Med dp Med dp Med dp 1/2 1/3 2/3 

Ambiente de estudo 32.65 5.77 32.27 5.84 32.21 5.70 1.243 0.289 ns ns ns 

Planificação de estudo 25.10 5.99 24.71 6.06 24.77 6.20 0.888 0.412 ns ns ns 

Método de estudo 27.24 6.42 26.80 6.30 26.98 6.55 0.978 0.376 ns ns ns 

Habilidades de leitura 27.92 5.49 27.28 5.34 27.96 5.57 3.397 0.034 0.065 ns 0.059 

Motivação para estudo 27.34 5.26 27.17 4.96 27.86 5.29 3.207 0.041 ns ns 0.040 

Rendimento escolar global 140.27 24.45 138.23 22.92 139.72 24.39 1.382 0.251 ns ns ns 

 

Rendimento escolar, estilos de vida, fadiga crónica, cronotipo e funciona-

mento mental  

 Na tabela 112 evidenciam-se os resultados obtidos no estudo da relação entre o 

rendimento escolar (global) e as variáveis estilos de vida, fadiga crónica, cronotipo, fun-

cionamento mental e qualidade de sono. Como se observa, entre os adolescentes com 

alto rendimento escolar, o estilo de vida preponderante é equilibrado para 53.6%, 

enquanto que os de baixo e moderado rendimento escolar é mais significativo 

(X2=76.968; p=0.000) o estilo de vida desequilibrado com 46.7% e 41.9%, respectivamen-

te.  

Por outro lado em todas as sub-amostras do rendimento escolar (baixo, moderado 

e alto) encontramos valores percentuais acima de 51.0% de inquiridos com fadiga ligeira 

mas é de notar que 35.6% com alto rendimento escolar não referem sintomas de fadiga 

sendo a diferença significativa, o que ocorre também entre os que têm rendimento mode-

rado e fadiga ligeira e baixo rendimento escolar e fadiga moderada com um valor de qui 

quadrado de (X2=70.465; p=0.000). 

De igual modo, se verifica que os adolescentes de cronotipo intermédio registam 

valores percentuais mais elevados, situam-se acima dos 88.0% em todas as sub-
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amostras do rendimento escolar, verificando-se ainda que é entre os matutinos que há 

mais baixo rendimento escolar. As diferenças entre os grupos são significativas (X2= 

40.516; p=0.000) que se localizam conforme resultado dos resíduos ajustados entre ves-

pertinos e intermédios com alto rendimento escolar e matutinos com baixo rendimento 

escolar 

 É entre os adolescentes com moderado rendimento escolar que se observa o 

maior valor percentual (57.2%) dos que foram classificados com bom funcionamento 

mental. Contudo valores similares são encontrados para os de baixo e alto rendimento 

escolar com 54.0% e 56.5% respectivamente. Também para os restantes grupos as dife-

renças percentuais encontradas não são significativas. 

 Todavia, quando analisamos a relação entre o rendimento escolar e qualidade de 

sono, ressalta de imediato que são os estudantes com alto rendimento escolar que têm 

melhor qualidade de sono (67.7%) com significância estatística (X2=20.594; p=0.000). O 

baixo rendimento escolar é observado entre os que têm má qualidade de sono, também 

com significância estatística. 

 

Tabela 112 – Relação entre rendimento escolar (global) e as variáveis estilos de vida, 

fadiga crónica, cronotipo e funcionamento mental  

Rendimento escolar Baixo Moderado Alto Total Residuais 

Variáveis N  % N % N % N % 1 2 3 

Estilos de vida            

Equilibrado  254 35.0 84 38.7 541 53.6 879 45.0 -6.9 -2.0 7.9 
Intermédio  133 18.3 42 19.4 185 18.3 360 18.4 -0.1 0.4 -0.1 
Desequilibrado  339 46.7 91 41.9 283 28.0 713 36.5 7.2 1.8 -8.0 

Fadiga crónica             

Sem fadiga 164 21.3 46 18.9 385 35.6 595 28.4 -5.5 -3.5 7.5 
Fadiga ligeira 438 57.0 156 64.2 559 51.7 1153 55.1 1.3 3.0 -3.2 
Fadiga moderada 155 20.2 36 14.8 128 11.8 319 15.2 4.8 -0.2 -4.5 
Fadiga acentuada 12 1.6 5 2.1 10 0.9 27 1.3 0.8 1.1 -1.5 

Matutinidade/vespertinidade            

Vespertino 3 0.4 1 0.4 28 2.6 32 1.5 -3.2 -1.5 4.1 
Intermédio 681 88.6 219 90.1 1001 92.5 1901 90.8 -2.7 -0.4 2.8 
Matutino  85 11.1 23 9.5 53 4.9 161 7.7 4.4 1.1 -5.0 

Funcionamento mental             

Bom 415 54.0 139 57.2 611 56.5 1165 55.6 -1.2 0.5 0.8 
Razoável 89 11.6 27 11.1 121 11.2 237 11.3 0.3 -0.1 -0.2 
Fraco  265 34.5 77 31.7 350 32.3 692 33.0 1.0 -0.5 -0.7 

Qualidade de sono             

Boa qualidade 441 57.3 155 63.8 732 67.7 1328 63.4 -4.4 0.1 4.2 
Má qualidade 328 42.7 88 36.2 350 32.3 766 36.6 4.4 -0.1 -4.2 
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Em síntese: 

• A maioria dos adolescentes apresenta um bom rendimento escolar, sendo 

que é no sexo feminino; no grupo dos 14-16 anos e no 10º ano de escolari-

dade, que a percentagem é maior.  

• Os adolescentes que apresentam um baixo rendimento escolar, a sua per-

centagem é maior no sexo masculino; no grupo dos ≥19 anos e no 11º ano 

de escolaridade. 
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3 – ANÁLISE INFERENCIAL 

 

A primeira etapa deste estudo, teve por finalidade a caracterização da amostra. 

Procuraremos nesta segunda parte, avaliar as relações existentes entre algumas das 

variáveis independentes, com o rendimento escolar e a qualidade do sono.  

 Para estudar a relação entre o rendimento escolar nas suas dimensões 

ambiente de estudo, planeamento de estudo, métodos de estudo, habilidades de leitu-

ra, motivação para o estudo e rendimento de estudo na sua forma global, com os esti-

los de vida, (tabaco, álcool, droga, alimentação saudável, alimentação não-saudável, 

actividade física e actividade desportiva), sonolência excessiva diurna, fadiga cró-

nica, percepção do funcionamento da saúde mental, qualidade do sono (qualida-

de subjectiva do sono, duração do sono, uso de medicação para dormir, disfunção 

diurna, eficiência do sono, latência do sono, perturbação do sono e qualidade de sono 

global) e cronotipo (matutinidade/vespertinidade), efectuamos análises de regressões 

múltiplas, porquanto é o método mais utilizado para realizar análises multivariadas, 

particularmente quando se pretende estudar mais que uma variável independente em 

simultâneo e uma variável dependente. 

 O método de estimação usada foi o de stepwise (passo a passo) que origi-

na tantos modelos quantos os necessários até conseguir determinar as variáveis 

que são preditoras da variável dependente. Nos resultados que a seguir se apre-

sentam há uma omissão não significativa de inquiridos (7.0%) por não terem 

preenchido correctamente o protocolo em alguma das variáveis em estudo. 

 

Hipótese 1 – Prevê-se uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis 

independentes estilos de vida, cronotipo, funcionamento mental e a variável depen-

dente “rendimento escolar” nas suas várias dimensões.  

 

Relação entre variáveis independentes e variável dependente (ambien-

te de estudo) 

No que concerne ao ambiente de estudo, pela tabela 113, notamos que as 

correlações entre esta sub-escala e as variáveis independentes são ínfimas, osci-

lando entre (r= -0.008) no estilo de vida, actividade física e (r= - 0.215) no estilo de 

vida total. Verificamos ainda que o ambiente de estudo estabelece relações inver-

sas e significativas com todas as variáveis, pelo que podemos afirmar que quanto 
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menores os índices nas variáveis acima descritas mais fraco é o ambiente de 

estudo. 

 

Tabela 113 – Correlação de Pearson entre ambiente de estudo e variáveis indepen-

dentes. 

Variáveis r p 

Tabaco -0.112 0.000 

Álcool -0.131 0.000 

Droga -0.170 0.000 

Alimentação saudável -0.086 0.000 

Alimentação não saudável -0.205 0.000 

Actividade desportiva 0.009 0.346 

Actividade física -0.008 0.363 

Estilo vida global -0.215 0.000 

Matutinidade/vespertinidade -0.138 0.000 

Funcionamento mental -0.122 0.000 

Qualidade subjectiva de sono -0.129 0.000 

Duração do sono -0.058 0.005 

Medicação para dormir -0.117 0.000 

Disfunção diurna -0.163 0.000 

Eficiência do sono -0.110 0.000 

Perturbação do sono -0.073 0.001 

Latência do sono -0.072 0.001 

Qualidade de sono global -0.176 0.000 

 

 A primeira variável a entrar no modelo de regressão é o estilo de vida global 

pois, como se pode verificar pelas correlações insertas na tabela anterior, é a que 

apresenta um maior coeficiente de correlação em valor absoluto. Esta variável explica 

no primeiro modelo 4.6% da variação do ambiente de estudo e o erro padrão de 

regressão é de 5.637, correspondente à diferença entre os índices observados e esti-

mados do ambiente estudo.  

 No segundo modelo de regressão, para além do estilo de vida global, entrou a 

qualidade do sono (índice global) e estas duas variáveis no seu conjunto passaram a 

explicar 6.7% da variabilidade total do ambiente de estudo tendo o erro estimado dimi-

nuiu para 5.578. Sucessivamente entram no modelo de regressão as variáveis, ali-

mentação não saudável, alimentação saudável, consumo de droga, e disfunção diur-

na, mas os estilos de vida foram entretanto removidos no sexto modelo.  

Os resultados do sétimo e último modelo são sumariamente apresentados no 

Quadro 20 que comprova que são cinco as variáveis que entraram neste modelo de 

regressão constituindo-se assim como preditoras do ambiente de estudo. A correlação 

que estas variáveis estabelecem com o ambiente de estudo é fraca (r=0.328) expli-

cando no seu conjunto 10.7% da variação do ambiente de estudo. O erro padrão da 
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estimativa diminuiu para 5.459 neste último modelo de regressão. Utilizou-se o VIF 

para diagnosticar a multicoliaridade que oscilou entre (VIF = 1.084) e (VIF= 1.654) no 

consumo de droga e qualidade de sono global respectivamente, concluindo-se que as 

variáveis presentes no modelo não são colineares. 

Os testes F são todos estatisticamente significativos, o que leva à rejeição de 

nulidade entre as variáveis em estudo com excepção conforme já referido nos estilos 

de vida cuja probabilidade é de (0.691): Os valores de t, dado apresentarem signifi-

cância estatística, permite afirmar que as variáveis independentes que entraram no 

modelo de regressão têm poder explicativo no ambiente de estudo pois os coeficientes 

de cada uma é diferente de zero.  

Finalmente pelos coeficientes padronizados beta notamos que a alimentação 

não saudável é a que apresenta maior valor preditivo, seguido pela alimentação sau-

dável surgindo em último lugar com igual valor correlacional a qualidade de sono glo-

bal e a disfunção diurna. Todas as variáveis estabelecem com o ambiente de estudo 

uma relação inversa pelo que podemos inferir que a uma pior alimentação não saudá-

vel e a uma melhor alimentação saudável, menor consumo de droga menor qualidade 

de sono global e menor disfunção diurna, melhor é o ambiente de estudo.  

O modelo final ajustado para o ambiente de estudo é dado então pela seguinte 

fórmula:  

 

 

Ambiente de estudo = 43.688 + (-0.089 qualidade de sono)+(-0.344 alimentação não 

saudável)+(-0.179 alimentação saudável)+(-0.330 consumo de droga)+(-0642 disfun-

ção diurna) 
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Quadro 20 – Regressão múltipla entre Ambiente de estudo e as variáveis independen-

tes 

Variável dependente = Ambiente estudo 

 

R = 0.328 

R2 = 0.107 

R2 Ajustado = 0.105 

Erro padrão da estimativa = 5.459 

Incremento de R2 = 0.005 

F = 10.101 

P = 0.002 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente  

padronizado 

 

t 

 

p 

colinearidade 

VIF 

Constante 

Qualidade do sono (global) 

Alimentação não saudável 

Alimentação saudável 

Consumo droga  

Disfunção diurna  

43.688 

-0.180 

-0.344 

-0.179 

-0.330 

-0.642 

 

0.089 

-0.214 

-0.157 

-0.117 

-0.089 

 

- 3.160 

-9.267 

-6.990 

-5.297 

-3.178 

 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

 

1.187 

1.322 

1.187 

1.110 

1.084 

Análise de variância 
Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

6985.276 

58000.191 

64985.467 

5 

1946 

1951 

1397.055 

29.805 

46.873 0.000 

 

Figura 9 - Síntese das relações entre ambiente de estudo e variáveis indepen-

dentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de droga 

Alimentação saudável 

Alimentação não saudável 

Disfunção diurna 

Qualidade de sono global 

Ambiente de estudo 

-0,117 

-0.157 

-0.214 

-0.089 

-0.089 
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Relação entre variáveis independentes e variável dependente (planifi-

cação do estudo) 

Para a planificação do estudo, verificamos através da tabela 114 que as corre-

lações entre este factor do rendimento escolar e as variáveis independentes são ínfi-

mas, oscilando entre (r=-0.011) na medicação par dormir e (r=-0.240) na matutinida-

de/vespertinidade. 

Observamos também que existe uma relação inversa com todas as variáveis 

excepto na eficiência do sono, perturbação do sono e latência do sono pelo que 

podemos afirmar que quanto mais baixos os índices nas variáveis cuja relação é 

inversa e mais elevadas nas restantes, melhor é o planeamento de estudo. As diferen-

ças só são estatisticamente significativas na actividade física, funcionamento mental, 

qualidade subjectiva do sono, medicação para dormir, eficiência do sono e latência do 

sono. 

 

Tabela 114 – Correlação de Pearson entre Planificação do estudo e as variáveis inde-

pendentes 

 r p 

Tabaco -0.126 0.000 

Álcool -0.135 0.000 

Droga -0.128 0.000 

Alimentação saudável -0.145 0.000 

Alimentação não saudável -0.102 0.000 

Actividade desportiva 0.070 0.001 

Actividade física -0.022 0.163 

Estilo vida global -0.189 0.000 

Matutinidade/vespertinidade -0.240 0.000 

Funcionamento mental -0.027 0.118 

Qualidade subjectiva de sono -0.032 0.076 

Duração do sono -0.093 0.000 

Medicação para dormir -0.011 0.311 

Disfunção diurna -0.099 0.000 

Eficiência do sono 0.110 0.000 

Perturbação do sono 0.041 0.036 

Latência do sono 0.020 0.193 

Qualidade de sono global -0.063 0.003 

 

 A matutinidade/ vespertinidade foi neste modelo de regressão, composto por 

oito passos, a primeira variável a entrar por se apresentar com o maior coeficiente de 

correlação em valor absoluto, explicando por si só 5.8% da variação do planeamento 

de estudo com um erro padrão de regressão de 5.954.  
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 Duma forma sucessiva entram neste modelo de regressão as variáveis estilo 

de vida global, actividade desportiva, consumo de álcool, perturbação do sono, disfun-

ção diurna, eficiência do sono e latência do sono. Os resultados do último modelo que 

se apresentam no quadro 21, evidenciam que são oito as variáveis que se constituí-

ram como preditoras do planeamento de estudo. A correlação que as mesmas estabe-

lecem com a planificação do estudo é fraca (r=0.332), explicando no seu conjunto 

11.3% da sua variabilidade. O erro padrão da estimativa diminuiu para 5.795 neste 

modelo de regressão e o valor da “variance inflaction factor” (VIF) permite concluir que 

as variáveis presentes no modelo não são colineares, uma vez que oscilam entre 

1.075 na duração do sono e 3.145 no estilo de vida global, inferiores portanto a 5.0 

conforme preconizado por Pestana & Gageiro (2007).  

Por sua vez os testes F ao apresentarem significância estatística levam à rejei-

ção de nulidade entre as variáveis em estudo e os valores de t sendo significativos 

indicam que as variáveis independentes que entraram no modelo de regressão têm 

poder explicativo na planificação do estudo. Os coeficientes padronizados beta reve-

lam que o estilo de vida global é o que apresenta maior valor preditivo sendo seguido 

pela actividade desportiva, e matutinidade/vespertinidade surgindo em último lugar a 

eficiência do sono e latência de sono com igual peso preditivo. As variáveis matutini-

dade/vespertinidade, estilos de vida global, disfunção diurna, e eficiência do sono 

estabelecem com o planeamento de estudo uma relação inversa enquanto que a acti-

vidade desportiva, o consumo de álcool, a perturbação do sono e a latência do sono, 

estabelecem uma relação positiva. Deste modo, podemos inferir que quanto menores 

os índices em que a correlação é negativa e maiores em que é positiva, menor o ren-

dimento de estudo, no que respeita à planificação do estudo. 

Terminamos por apresentar o modelo final ajustado para a planificação do 

estudo que é dado pela seguinte fórmula: 

 

Planificação do estudo = 37.329 +(- 0.178 matutinidade/vespertinidade) +(-0.151 estilo de 

vida) +0.281 actividade desportiva+ 0.120 consumo de álcool + 0.717 perturbação do sono +(-

0.602 disfunção diurna) +(- 0.648 eficiência do sono) + 0.388 latência do sono  
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Quadro 21 – Regressão múltipla entre planificação do estudo e as variáveis indepen-

dentes 

Variável dependente = Planificação do estudo 

 

R = 0.332 

R2 = 0.110 

R2 Ajustado = 0.107 

Erro padrão da estimativa = 5.795 

Incremento de R2 = 0.003 

F = 6.346 

P = 0.012 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente 

padronizado 

t p Colinearidade 

VIF 

Constante  

Matutinidade/vespertinidade 

Estilo vida global 

Actividade desportiva 

Consumo de álcool 

Perturbação do sono 

Disfunção diurna 

Eficiência do sono 

Latência do sono 

37.329 

-0.178 

-0.151 

0.281 

0.120 

0.717 

-0.602 

-0.648 

0.388 

 

-0.172 

-0.296 

0.189 

0.132 

0.066 

-0.079 

-0.057 

0.057 

 

-7.448 

-7.810 

6.729 

3.760 

2.795 

-3.344 

-2.591 

2.451 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.005 

0.001 

0.010 

0.014 

 

1.159 

3.147 

1.731 

2.684 

1.205 

1.205 

1.067 

1.171 

Análise de variância 
Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

8107.891 

65249.657 

73357.549 

8 

1943 

1951 

1013.486 

33.582 

 

30.180 0.000 

 

Figura 10 - Síntese das relações entre planificação do estudo e variáveis independen-

tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo de álcool 

Actividade desportiva 

Estilo vida global 

Matutinidade/vespertinidade 

Eficiência do sono 

Disfunção diurna 

Perturbação do sono 

Latência do sono 

Planeamento do estudo 

0.132 0.189 

-0.296 

-0.172 

-0.057 

-0.079 

0.066 

-0.057 
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Relação entre variáveis independentes e variável dependente (método 

de estudo) 

 Quanto ao método de estudo, a tabela 115, demonstra que as correlações com 

as variáveis independentes variam entre (r= 0.005) na qualidade subjectiva do sono e 

(r= -0.192) no estilo de vida global. Entre a actividade desportiva, funcionamento men-

tal, qualidade subjectiva do sono, perturbação do sono latência do sono e latência do 

sono existe uma relação directa e inversa com as restantes o que nos leva a afirmar 

que, quanto maiores os índices nas variáveis com relação inversa, e menores na 

directa, mais grave é o método de estudo. Somente não encontramos significância 

estatística na actividade física (p=0.295), na qualidade subjectiva do sono (p=0.413), 

na medicação hipnótica (p=0.199) e na qualidade global do sono (p=0.391). 

 

Tabela 115 – Correlação de Pearson entre método de estudo e as variáveis indepen-

dentes 

Variáveis  r p 

Tabaco -0.130 0.000 

Álcool -0.152 0.000 

Droga -0.139 0.000 

Alimentação saudável -0.116 0.000 

Alimentação não saudável -0.142 0.000 

Actividade desportiva 0.089 0.000 

Actividade física -0.012 0.295 

Estilo vida global -0.192 0.000 

Matutinidade/vespertinidade -0.161 0.000 

Funcionamento mental 0.039 0.043 

Qualidade subjectiva de sono 0.005 0.413 

Duração do sono -0.041 0.035 

Medicação para dormir -0.019 0.199 

Disfunção diurna -0.038 0.045 

Eficiência do sono -0.086 0.000 

Perturbação do sono 0.077 0.000 

Latência do sono 0.054 0.009 

Qualidade de sono global -0.006 0.391 

 

 Foi o estilo de vida global a primeira variável a entrar no primeiro dos 8 passos 

que constituem este modelo de regressão por ser aquela que apresenta maior coefi-

ciente de correlação em valor absoluto. Esta variável explica no primeiro passo 3.7% 

da variação do método de estudo e o erro padrão de regressão é de 6.359. A esta 

variável juntou-se no segundo modelo a actividade desportiva que no seu conjunto 

passaram a explicar 6.4% do método de estudo e sucessivamente foram entrando as 

variáveis relacionadas com o sono tais como a matutinidade/vespertinidade e a pertur-

bação do sono, para depois se configurar como preditora o consumo de álcool. Termi-
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na o modelo com a inclusão, da latência do sono, eficiência do sono e actividade físi-

ca. 

 O Quadro 22 reporta-se aos resultados obtidos com o último modelo e pela sua 

análise comprovamos que são oito as variáveis que se constituíram como preditoras 

do método de estudo. A correlação que o conjunto destas variáveis estabelecem com 

a variável dependente é ínfima (r=0.308), e explicam no seu conjunto 9.5% da varia-

ção do método de estudo sendo que, o erro padrão da estimativa diminuiu para 6.174 

neste modelo de regressão.  

Acresce-se que o valor da variance inflaction factor (VIF) indicia que as variá-

veis presentes no modelo não são colineares e que os testes F ao apresentarem signi-

ficância estatística diz-nos que as variáveis são independentes. Pelas probabilidades 

dos valores de t concluímos que as variáveis independentes que entraram no modelo 

de regressão têm poder explicativo no método de estudo pois os seus coeficientes são 

diferentes de zero.  

Realça-se pelos coeficientes padronizados beta o maior valor preditivo do estilo 

de vida, seguido de modo decrescente pela actividade desportiva e consumo de 

álcool, surgindo em último lugar e consequentemente com menor valor preditivo a efi-

ciência do sono. As variáveis actividade desportiva, perturbação do sono, consumo de 

álcool, latência do sono e actividade física estabelecem com o método de estudo uma 

relação directa, enquanto que com o estilo de vida, a matutinidade/vespertinidade, e a 

eficiência de sono a relação é inversa pelo que podemos inferir que o rendimento de 

estudo no que concerne ao método de estudo é tanto mais grave quanto maiores os 

índices em que a relação é directa e menores na relação inversa. 

Finalizamos, apresentando a fórmula do modelo final ajustado para o método 

de estudo: 

 

Método de estudo = 37.751+(-0.200 estilo de vida)+(0.329 actividade desportiva)+(- 0.106 

matutinidade/vespertinidade)+(0.868 perturbação sono) + 0.145 consumo álcool + 0.425 latên-

cia do sono + 8- 0.602 eficiência do sono) + 0.109 actividade física 

 

 

 

 

 

 



370 

 

 

Quadro 22 – Regressão múltipla entre métodos de estudo e as variáveis independen-

tes 

Variável dependente = método de estudo 

 

R = 0.308 

R2 = 0.095 

R2 Ajustado = 0.091 

Erro padrão da estimativa = 6.17495 

Incremento de R2 = 0.002 

F = 3.882 

p = 0.049 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente 

padronizado 

t p Colinearidade 

VIF 

Constante  

Estilo vida global 

Actividade desportiva 

Matutinidade/vespertinidade 

Perturbação do sono 

Consumo de álcool 

Latência do sono  

Eficácia do sono 

Actividade física 

37.751 

-0.200 

0.329 

-0.106 

0.868 

0.145 

0.425 

-0.602 

0.109 

 

-0.371 

0.210 

-0.097 

0.075 

0.150 

0.059 

-0.050 

0.055 

 

-8.391 

7.374 

-4.219 

3.299 

3.819 

2.554 

-2.261 

1.970 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.000 

0.011 

0.024 

0.049 

 

4.188 

1.740 

1.132 

1.117 

3.330 

1.144 

1.064 

1.683 

Análise de variância 
Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

7768.554 

74086.662 

81855.217 

8 

1943 

1951 

971.069 

38.130 

 

25.467 0.000 

 

 

Figura 11 - Síntese das relações entre método de estudo e variáveis independentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo vida global 

Actividade desportiva 

Matutinidade/vespertinidade 

Perturbação do sono 

Consumo de álcool 

Latência do sono 

Eficiência do sono 

Actividade física 

Método de estudo 

-0.371 

0.210 

-0.097 

-0.075 

0.150 

0.059 

-0.055 -0.050 
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Relação entre variáveis independentes e variável dependente habilida-

des de leitura 

 Para as habilidades de leitura, a tabela 116 demonstra que as variáveis inde-

pendentes apresentam correlações que variam entre (r= -0.006) na perturbação do 

sono e (r= -0.164) na matutinidade/ vespertinidade. Com excepção da actividade des-

portiva, da perturbação do sono e latência do sono, as correlações estabelecidas com 

a variável dependente são inversas pelo que, se pode concluir que quanto maiores os 

índices nestas variáveis mais graves é o rendimento escolar no referente às habilida-

des de leitura, demonstrando contudo benefícios no que se refere às variáveis cuja 

relação é positiva. Somente na actividade desportiva (p=0.156) actividade física 

(p=0.073), perturbação do sono (p=0.398), latência do sono (p=0.120), não se encon-

traram significâncias estatísticas. 

 

Tabela 116 – Correlação de Pearson entre habilidades de leitura e as variáveis inde-

pendentes 

Variáveis  r p 

Tabaco -0.120 0.000 

Álcool -0.091 0.000 

Droga -0.148 0.000 

Alimentação saudável -0.088 0.000 

Alimentação não saudável -0.130 0.000 

Actividade desportiva 0.023 0.156 

Actividade física -0.033 0.073 

Estilo vida global -0.170 0.000 

Matutinidade/vespertinidade -0.164 0.000 

Funcionamento mental  -0.047 0.019 

Qualidade subjectiva de sono -0.091 0.000 

Duração do sono -0.075 0.000 

Medicação para dormir -0.056 0.007 

Disfunção diurna -0.112 0.000 

Eficiência do sono -0.110 0.000 

Perturbação do sono 0.006 0.398 

Latência do sono 0.027 0.120 

Qualidade de sono global -0.094 0.000 

 

 Para determinar as variáveis que se apresentavam como preditoras das habili-

dades de leitura realizaram-se onze passos. No primeiro, entrou os estilos de vida por 

ser a que maior correlação em valor absoluto estabeleceu com as habilidades de leitu-

ra explicando 2.9% da variação com um erro de regressão de 5.428. No segundo pas-

so verifica-se a entrada matutinidade/vespertinidade e o último passo cujos resultados 

são apresentados no Quadro 120 comporta todas as variáveis que se constituíram 

como preditoras das habilidades de leitura, estilos de vida e matutinida-
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de/vespertinidade como já referimos e ainda actividade desportiva, consumo de álcool, 

disfunção diurna, latência do sono, eficiência do sono, consumo de droga, qualidade 

subjectiva do sono. alimentação não saudável, e perturbação de sono. 

A correlação que o conjunto destas variáveis estabelecem com as habilidades 

de leitura é fraca (r=0.291) explicando 8.5% da variação e o erro padrão da estimativa 

diminuiu para 5.283 neste modelo de regressão final. O valor da variance inflaction 

factor (VIF) indica que as variáveis presentes no modelo não são colineares pois osci-

lam entre 1.171 na matutinidade/vespertinidade e 3.955 nos estilos de vida, enquanto 

os testes F e os valores de t ao apresentarem-se estatisticamente significativos permi-

tem afirmar que as variáveis que entraram no modelo têm valor explicativo na variável 

dependente habilidades de leitura. 

 Pelos coeficientes padronizados beta realça-se o maior valor preditivo dos esti-

los de vida sendo seguido pelo consumo de álcool surgindo em último lugar a pertur-

bação do sono. As variáveis actividade desportiva consumo de álcool, latência do sono 

e perturbação do sono estabelecem com os hábitos de leitura uma relação directa e as 

variáveis estilos de vida, matutinidade/ vespertinidade, disfunção diurna, eficiência do 

sono, consumo de droga, qualidade subjectiva do sono e alimentação não saudável 

uma relação inversa o que significa que quanto maiores os índices das variáveis em 

que a relação é directa e menores nas variáveis com relação inversa, melhor o rendi-

mento de estudo no que se refere aos hábitos de leitura 

Terminamos a análise desta sub escala por apresentar a fórmula do modelo 

final ajustado para as habilidades de leitura: 

 

 

Habilidades de leitura=36.934+(-0.102 estilos de vida)+ (-0.083 matutinidade/ vespertinidade) 

+ (0.150 actividade desportiva) +( 0.125 consumo de álcool) +(- 0.595 disfunção diurna)+(0.534 

latência do sono)+(-0.705 eficiência do sono)+(-0.183 consumo droga)+(-0.504 qualidade sub-

jectiva do sono) +(-0.085 alimentação não saudável)+(0.515 perturbação do sono) 
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Quadro 23 – Regressão múltipla entre habilidades de leitura e variáveis independen-

tes 

Variavel dependente: habilidades de leitura 

 

R = 0.291 

R2 = 0.085 

R2 Ajustado = 0.080 

Erro padrão da estimativa = 5.283 

Incremento de R2 = 0.002 

F = 4.621 

P = 0.032 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente 

padronizado 

t p Colinearidade 

VIF 

Constante  

Estilos de vida  

Matutinidade/vespertinidade 

Actividade desportiva 

Consumo de álcool 

Disfunção diurna  

Latência do sono 

Eficiência do sono 

Consumo de droga 

Qualidade subjectiva do sono Ali-

mentação não saudável 

Perturbação do sono  

36.934 

-0.102 

-0.083 

0.150 

0.125 

-0.595 

0.534 

-0.705 

-0.183 

-0.504 

-0.085 

0.515 

 

-0.223 

-0.089 

0.112 

0.152 

-0.086 

0.087 

-0069 

-0.068 

-0.067 

-0.057 

0.053 

 

-5.137 

-3.781 

3.709 

4.270 

-3.534 

3.570 

-3.068 

-2.644 

-2.616 

-2.282 

2.150 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.002 

0.008 

0.009 

0.023 

0.032 

 

3.955 

1.171 

1.947 

2.691 

1.268 

1.259 

1.084 

1.408 

1.398 

1.262 

1.268 

Análise de variância 
Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

5012.190 

54159.441 

59171.631 

11 

1940 

1951 

455.654 

27.917 

 

16.322 0.000 
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Figura 12 - Síntese das relações entre habilidades de leitura e variáveis independente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação entre variáveis independentes e variável dependente (motiva-

ção para o estudo) 

Analisando a motivação para o estudo, a tabela 117 demonstra que, as corre-

lações entre esta variável e as variáveis independentes variam entre (r= 0.000) na 

latência do sono, o que traduz uma correlação perfeita e os (r= -0.206) no estilo de 

vida global.  

A motivação para o estudo estabelece uma relação inversa com todas as 

variáveis excepto com a actividade desportiva e latência do sono o que nos permite 

afirmar que, quanto menores os índices nas variáveis menor é a motivação para o 

estudo. Por outro lado, somente não foram encontradas significâncias estatísticas na 

Estilo de vida (globa) 

Matutinidade/vespertinidade 

Actividade desportiva 

Consumo de álcool  

Latência do sono 

Disfunção diurna 

Qualidade subjec. de sono 

Consumo de droga 

Eficiência do sono 

Alimentação são saudável 

Perturbação do sono 

Habilidades de leitura 

-0.223 

-0.089 

0.112 

0.152 

-0.086 

0.087 

-0.069 

-0.056 

-0.068 

-0.067 

0.053 
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latência do sono (p=0.500), actividade física (p=0.170) e actividade desportiva 

(p=0.448). 

 

Tabela 117 – Correlação de Pearson entre motivação para o estudo e as variáveis 

independentes 

Variáveis  r p 

Tabaco -0.129 0.000 

Álcool -0.124 0.000 

Droga -0.163 0.000 

Alimentação saudável -0.108 0.000 

Alimentação não saudável -0.132 0.000 

Actividade desportiva 0.003 0.448 

Actividade física -0.022 0.170 

Estilo vida global -0.206 0.000 

Matutinidade/vespertinidade -0.178 0.000 

Funcionamento mental -0.103 0.000 

Qualidade subjectiva de sono -0.107 0.000 

Duração do sono -0.075 0.000 

Medicação para dormir -0.050 0.013 

Disfunção diurna -0.160 0.000 

Eficiência do sono -0.097 0.000 

Perturbação do sono -0.038 0.047 

Latência do sono 0.000 0.500 

Qualidade de sono global -0.125 0.000 

  

Pelo facto de ser o estilo de vida global a variável que apresentava maior coefi-

ciente de correlação foi a primeira a entra no modelo de regressão, que configurou dez 

passos, sendo contudo rejeitada no sétimo passo. Esta variável explica no primeiro 

passo 4.2% da variação da motivação de estudo com um erro padrão de regressão de 

5.101. No segundo passo verificou-se a entrada da disfunção diurna, passando a 

explicar estas duas variáveis em conjunto 6.1% de variação. Sequencialmente, entram 

no modelo de regressão, as variáveis, matutinidade/vespertinidade, consumo de dro-

ga, alimentação saudável, alimentação não saudável, actividade desportiva, latência 

do sono, eficácia do sono e qualidade subjectiva do sono. 

É, sobre este último modelo que apresentamos os resultados no quadro 24, e 

numa análise aos resultados obtidos, sobressai a correlação fraca (r=0.314) que o 

conjunto destas variáveis estabelecem com a motivação para o estudo, explicando 

9.8% da variação da motivação do estudo com um erro padrão de estimativa de 4.959.  

Observamos também que as variáveis presentes no modelo não são colineares 

dado que os valores da variance inflaction factor (VIF) oscilam entre os 1.072 na efi-

ciência do sono e os 1.335 na qualidade subjectiva do sono. Por outro lado  os testes 

F e os valores de t ao apresentarem-se estatisticamente significativos, excepção feita 



376 

 

aos estilos de vida (p=0.356), permitem afirmar que as variáveis que entraram no 

modelo têm valor explicativo na variável dependente hábitos de leitura. 

No que respeita aos coeficientes padronizados beta a alimentação não saudá-

vel é a variável que se apresenta maior peso preditivo seguida da disfunção diurna. A 

variável com menor peso predito é a eficiência do sono. Exceptuando a latência do 

sono cuja relação com a motivação para o estudo é directa, todas as restantes variá-

veis estabelecem uma relação inversa, Daí que modelo final ajustado para esta sub-

escala seja dado pela seguinte fórmula: 

 

Motivação para o estudo =37.857+(-0.806 disfunção diurna)+(-0.084 matutinida-

de/vespertinidade) +(-0.301 consumo de droga)+(-0.146 alimentação saudável)+(-0.184 alimen-

tação não saudável)+ (0.470 latência do sono)+ (-0.478 eficiência do sono) +(-0.360 qualidade 

subjectivado sono) 

 

Quadro 24 – Regressão múltipla entre motivação para o estudo e variáveis indepen-

dentes 

Variável dependente: motivação para o estudo 

 

R = 0.314 

R2 = 0.098 

R2 Ajustado = 0.095 

Erro padrão da estimativa = 4.959 

Incremento de R2 = 0.002 

F = 4.140 

p = 0.042 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente 

padronizado 

t P Colinearidade 

VIF 

Constante  

Disfunção diurna 

Matutinidade/vespertinidade 

Consumo droga 

Alimentação saudável 

Alimentação não saudável 

Latência  do sono 

Eficiência do sono 

Qualidade subjectivado sono 

37.857 

-0.806 

-0.084 

-0.301 

-0.146 

-0.184 

0.470 

-0.478 

-0.360 

 

-0.124 

-0.095 

-0.118 

-0.141 

-0.127 

0.081 

-0.050 

-0.051 

 

-5.223 

-4.150 

-5.298 

-6.180 

-5.394 

3.409 

-2.228 

-2.035 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.026 

0.042 

 

1.207 

1.140 

1.074 

1.129 

1.192 

1.215 

1.072 

1.335 

Análise de variância 
Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

5210.150 

47785.193 

52995.342 

8 

1943 

1951 

651.269 

24.594 

 

26.481 0.000 
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Figura 13 - Síntese das relações entre motivação para o estudo e variáveis indepen-

dentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação entre variáveis independentes e variável dependente (rendi-

mento escolar global) 

 Na tabela 118, evidencia-se a relação entre rendimento escolar (global) com as 

demais variáveis independentes notando-se que, a mais elevada surge com o estilo de 

vida global (r= -0.235) e, a menor com a perturbação do sono (r= 0.007). A relação 

encontrada entre a variável dependente e as independentes são na sua maioria inver-

sas e significativas exceptuando-se para o primeiro aspecto, a actividade desportiva, a 

perturbação do sono e a latência do sono e para o segundo a actividade física 

p=0.154) a perturbação do sono (p=0.382) e a latência do sono (p=0.356).  

 

 

 

 

 

 

Disfunção diurna 

Consumo droga  

Alimentação não saudável 

Alimentação saudável 

Matutinidade/vespertinidade 

Latência do sono 

Eficiência do sono 

Qualidade subj. de sono 

Motivação para estudo 

-0.124 

-0.095 

-0.118 

-0.141 

0.081 

-0.050 

-0.127 

-0.051 
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Tabela 118 – Correlação de Pearson entre rendimento escolar (global) e as variáveis 

independentes 

Variáveis  r p 

Tabaco -0.149 0.000 

Álcool -0.155 0.000 

Droga -0.180 0.000 

Alimentação saudável -0.133 0.000 

Alimentação não saudável -0.172 0.000 

Actividade desportiva 0.050 0.014 

Actividade física -0.023 0.154 

Estilo vida global -0.235 0.000 

Matutinidade/vespertinidade -0.214 0.000 

Funcionamento mental -0.059 0.005 

Qualidade subjectiva de sono -0.082 0.000 

Duração do sono -0.082 0.000 

Medicação para dormir -0.060 0.004 

Disfunção diurna -0.135 0.000 

Eficiência do sono -0.124 0.000 

Perturbação do sono 0.007 0.382 

Latência do sono 0.008 0.356 

Qualidade de sono global -0.109 0.000 

 

A consecução do modelo de regressão entre as variáveis independentes e ren-

dimento escolar levou à realização de oito passos. No primeiro registou-se a entrada 

do estilo de vida global, que explica 5.5% da variação do rendimento escolar. No 

segundo figurou a matutinidade/vespertinidade, o que fez com que as duas em simul-

tâneo explicassem 8.0% da variabilidade. Já com a entrada da actividade desportiva 

no terceiro passo a variância explicada passou a ser de 9.6%.  

Com a entrada das restantes variáveis (consumo de álcool, disfunção diurna, 

actividade física, latência do sono, e eficiência do sono a variância explicada no mode-

lo final atinge os 12.3% enquanto o erro padrão de regressão que inicialmente era de 

23.387 diminuiu para 22.522. Os testes F e os valores de t ao apresentarem-se esta-

tisticamente significativos nestes oito passos, levam-nos a afirmar que todas estas 

variáveis independentes que entraram no modelo de regressão têm poder explicativo 

nos rendiemnto escolar, constituindo-se como preditoras. Denota-se ainda pelos valo-

res do VIF a inexistência de problemas de colinearidade uma vez que oscilam entre 

4.188 nos estilos de vida e 1.067 na eficiência do sono (cf. quadro 25). 

Por sua vez os coeficientes padronizados beta indicam que o estilo de vida 

global é a variável com maior peso preditivo, sendo a que apresenta menor peso a 

eficiência do sono. Enquanto que com os estilos de vida, a matutinida-

de/vespertinidade, a disfunção diurna e a eficiência do sono a relação com o rendi-

mento escolar é negativo, com a actividade desportiva, o consumo de álcool, a activi-
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dade física, e a latência do sono a relação é positiva, pelo que se pode afirmar que 

quanto maiores os índices onde a relação é negativa e menores onde é positiva, 

menor o rendimento escolar  

Do resultado desta regressão múltipla, resultou a seguinte fórmula global:  

 

Rendimento escolar (global) =195.830+(-0.896 estilo de vida global)+(-490 matutinida-

de/vespertinidade)+(1.160 actividade desportiva)+(0.799 consumo de álcool)+(-3.029 disfunção 

diurna)+(0.696 actividade física)+(1.942 latência do sono)+(-3.131 eficiência do sono) 

 

Quadro 25 – Regressão múltipla entre rendimento escolar (global) e as variáveis 

independentes. 

Variável dependente: Rendimento escolar (global) 

 

R = 0.356 

R2 = 0.127 

R2 Ajustado = 0.123 

Erro padrão da estimativa = 22.522 

Incremento de R2 = 0.005 

F = 10.383 

P = 0.001 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente 

padronizado 

t p Colinearidade 

VIF 

Constante  

Estilo de vida 

Matutinidade/vespertinidade 

Actividade desportiva 

Consumo álcool 

Disfunção diurna 

Actividade física 

Latência  do sono 

Eficiência do sono 

195.830 

-0.896 

-0.490 

1.160 

0.799 

-3.029 

0.696 

1.942 

-3.131 

 

-0.447 

-0.120 

0.199 

0.223 

-0.101 

0.094 

0.072 

-0.071 

 

-10.311 

-5.269 

7.133 

5.761 

-4.492 

3.435 

3.256 

-3.222 

 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.001 

0.001 

0.001 

 

4.188 

1.156 

1.737 

3.327 

1.118 

1.683 

1.103 

1.067 

Análise de variância 
Efeito Soma  

quadrados 

GL Média  

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

143251.55 

985641.30 

1128892.9 

8 

1943 

1951 

17906.443 

507.278 

35.299 0.000 
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Figura 14 - Síntese das relações entre rendimento escolar (global) e variáveis inde-

pendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 2 - Hipótese 2 – As variáveis estilos de vida, cronotipo e funcionamento 

mental interagem na predição da qualidade de sono 

 

Para o estudo do índice da qualidade de sono com as variáveis estilos de vida, 

cronotipo e funcionamento mental, procedemos também à realização de uma regres-

são múltipla, cujos resultados se apresentam na tabela 119 e quadro 26. Neste mode-

lo de regressão a variável que apresenta maior correlação com a qualidade de sono 

em termos absolutos é o funcionamento mental (r=0.528) e a de menor correlação a 

alimentação saudável (r=-0.001). Todas as variáveis em estudo estabelecem com o 

índice de qualidade de sono uma relação directa e significativa com excepção da ali-

mentação saudável e da actividade física que não apresentam significância estatística. 

 

 

 

 

 

 

Estilo vida global 

Matutinidade/vespertinidade 

Actividade desportiva 

Consumo de álcool 

Actividade física  

Disfunção diurna 

Eficiência do sono 

Latência do sono 

Rendimento escolar  

-0.447 

-0.120 

0.199 

0.223 

-0.101 

0.094 

0.072 

-0.071 
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Tabela 119 – Correlação de Pearson entre qualidade de sono e as variáveis indepen-

dentes 

Variáveis  r p 

Funcionamento  mental 0.528 0.000 

Matutinidade/vespertinidade 0.230 0.000 

Tabaco 0.151 0.000 

Álcool 0.135 0.000 

Droga 0.098 0.000 

Alimentação saudável 0.001 0.498 

Alimentação não saudável 0.087 0.000 

Actividade desportiva 0.048 0.018 

Actividade física 0.028 0.104 

Estilo vida global 0.164 0.000 

 

Face aos resultados acima apresentados, a primeira variável a entrar no mode-

lo de regressão foi o funcionamento mental com um valor de correlação de 0.528 e 

uma variância explicada de 27.8%. O erro estimado neste primeiro passo foi de 2.420. 

Nos dois passos seguintes entraram para o modelo final as variáveis, matutinida-

de/vespertinidade e consumo de álcool, que passaram a explicar na sua globalidade 

31.3% da variação da qualidade do sono. O erro padrão de regressão no último mode-

lo diminuiu para 2.361, e os valores de F e t ao apresentarem-se estatisticamente sig-

nificativos leva à rejeição de nulidade entre as variáveis que entraram no modelo, que 

assim se constituíram como preditoras da qualidade do sono. Também não se deno-

tam problemas de colinearidade uma vez que os valores do VIF oscilam entre 1.016 

na variável funcionamento mental e 1.058 na matutinidade/vespertinidade (cf. quadro 

14). 

A correlação que estas três variáveis estabelecem com a qualidade de sono é 

positiva e razoável (r=0.560) e os coeficientes padronizados beta sugerem-nos que o 

funcionamento metal é o que apresenta maior peso preditivo sendo o de menor o índi-

ce de consumo de álcool. Todas as variáveis que entraram no modelo estabelecem 

uma relação positiva com o índice de qualidade do sono o que significa que quanto 

menores os índices de funcionamento mental, mais vespertinos e menor o índice de 

consumo de álcool melhor a qualidade de sono dos adolescentes.  

Perante os resultados obtidos a fórmula do modelo final ajustado para a quali-

dade de sono é a seguinte: 
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Qualidade de sono = - 0.095+(0.525 funcionamento mental) + (0.072 matutinida-

de/vespertinidade) +(0.038 consumo de álcool) 

 

Quadro 26 – Regressão Múltipla entre qualidade do sono e as variáveis independen-

tes 

Variável dependente = qualidade do sono 

 

R = 0.560 

R2 = 0.313 

R2 Ajustado = 0.312 

Erro padrão da estimativa = 2.361 

Incremento de R2 = 0.008 

F = 22.239 

p = 0.000 

Pesos de Regressão 

Variáveis independentes Coeficiente 

beta 

Coeficiente  

padronizado 

 

t 

 

p 

colinearidade 

VIF 

Constante 

Funcionamento  mental 

Matutinidade/vespertinidade 

Consumo Droga  

-0.095 

0.525 

0.072 

0.036 

 

0.506 

0.148 

0.090 

 

26.742 

7.674 

4.716 

 

0.000 

0.000 

0.000 

 

1.016 

1.058 

1.042 

Análise de variância 

Efeito Soma 

quadrados 

GL Média 

quadrados 

F p 

Regressão 

Residual 

Total 

4959.776 

10866.632 

15826.408 

3 

1948 

1951 

1653.259 

5.578 

296.370 0.000 

 

Figura 15 - Síntese das relações entre índice de qualidade de sono e variáveis inde-

pendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 3 – A variável qualidade de sono é uma variável mediadora na relação entre 

as variáveis independentes a variável dependente 

 

  

Funcionamento  mental  

Matutinidade/vespertinidade 

Consumo álcool 

Qualidade de sono 

0.506 

0.148 

0.090 
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No seguimento da análise inferencial que realizamos e não obstante os resul-

tados obtidos com as regressões múltiplas já predizerem a influência de alguns estilos 

de vida, das características do sono, da percepção da fadiga crónica, funcionamento 

mental e do cronotipo no rendimento escolar questionamo-nos sobre o modo como 

estas variáveis poderiam repercutir-se no rendimento escolar de forma directa ou 

mediadas por outras variáveis pelo que procuramos efectuar análises de equações 

estruturais. 

O cálculo de modelos de equações estruturais é uma técnica estatística que 

permite estudar as relações e interacções entre as variáveis pertencentes ao modelo. 

A vantagem deste procedimento estatístico é o de possibilitar testar modelos teóricos 

que inclui todas as variáveis dentro de um mesmo modelo de regressão. Pode por isso 

entender-se como uma extensão da regressão múltipla com duas peculiaridades dis-

tintas: primeiro, pode haver mais que uma variável dependente; segundo, uma variável 

pode ser em simultâneo dependente e independente (Maroco, 2007). 

Esta técnica permite-nos estabelecer relações com direccionalidade e com 

níveis de predição nas diferentes variáveis. Todavia, uma das considerações a ter em 

conta na aplicação do modelo de equações estruturais é o de seleccionar o número de 

variáveis a incluir, pois que quanto maior for o seu número, maior deverá ser o número 

de casos que compõem a amostra do estudo. È recomendado que haja dez casos por 

variável analisado, problema este que não se coloca no nosso estudo uma vez que a 

amostra é suficientemente lata. Acresce referir que para a realização das equações 

estruturais que a seguir se apresentam consideramos apenas os valores globais das 

variáveis em estudo.  

Para estimar os coeficientes de trajectória do modelo causal do rendimento 

escolar (global) foi necessário ajustar os seguintes modelos de regressão que passa-

ram a designar-se por equações estruturais 

• qualidade do sono = estilo de vida+ funcionamento mental + matutinida-

de/vespertinidade + e1 

• rendimento escolar = estilo de vida+ funcionamento mental+ matutinidade 

+qualidade do sono +e2 

Inicialmente realizamos uma matriz de correlação de Pearson entre as variá-

veis independentes por forma a determinar o tipo de associação existentes entre elas. 

Como podemos observar pela tabela 120 os valores das correlações entre todas as 

variáveis são significativas, positivas entre estilos de vida, funcionamento mental, cro-
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notipo e qualidade de sono mas todas estas estabelecem correlação negativa com o 

rendimento escolar. Regista-se a menor correlação entre o funcionamento mental e os 

estilos de vida (r = 0.115) e a mais elevada (r = 0.529) entre o funcionamento mental e 

a qualidade de sono. 

 

Tabela 120 - Matriz de correlação entre as variáveis do modelo estrutural 

 

Variáveis  

Estilo de vida Funcionamen-

to  mental 

Matut-

de/vespe 

Qualidade de 

sono 

Funcionamento  mental 0.115*** --   

Matutinidade/vespertinidade 0.267*** 0.128*** --  

Qualidade de sono 0.164*** 0.529*** 0.237*** -- 

Rendimento escolar  -0.235*** -0.056*** -0.219*** -0.117*** 

 Seguidamente procedemos à realização de regressões múltiplas tendo-se utili-

zado o método de entrada (enter). Para o modelo 1 estudamos a relação entre a 

variável mediadora índice da qualidade de sono com as variáveis independentes aci-

ma descritas. A tabela 121 dá-nos as correlações obtidas e observa-se pelos valores 

apresentados que oscilam entre o ínfimo no estilo de vida global (r=0.164) e o razoável 

no funcionamento mental (r= 0.552), sendo significativas as diferenças encontradas. A 

maior variância explicada é registada no funcionamento mental com 30.47% e as pro-

babilidades do teste t indicam que todas as variáveis são explicativas para a qualidade 

de sono. Estas variáveis não são colineares uma vez que os valores de VIF se situam 

abaixo de 5.  

Do mesmo modo para o modelo 2 efectuamos uma regressão múltipla que 

revelou que o rendimento escolar se associa negativa e significativamente com todas 

as variáveis, sendo que os estilos de vida global é a que apresenta maior variabilida-

de. Entre as variáveis não se vislumbram problemas de multicolinearidade dado o 

valor de VIF ser inferior a 5. A probabilidade do test t indica que o funcionamento men-

tal, e a qualidade de sono global não têm poder explicativo sobre o rendimento esco-

lar. 
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Tabela 121 – Regressões múltiplas entre a variável mediadora, dependente e inde-

pendentes  

Variáveis  r p R2 Beta t p VIF 

Passo 1- qualidade de sono 0.556  31.0     

Estilo de vida 0.164 0.000 2.68 0.067 3.406 0.000 1.084 

Funcionamento mental 0.528 0.000 27.87 0.501 26.310 0.000 1.024 

Matutinidade/vespertinidade 0.230 0.000 5.59 0.149 7.592 0.001 1.088 

Passo 2 – Rendimento escolar 0.285  8.1     

Estilo de vida -0.235 0.000 5.25 -0.187 -1.768 0.000 1.091 

Funcionamento mental -0.059 0.005 0.34 0.007 0.262 0.793 1.387 

Matutinidade/vespertinidade -0.214 0.000 4.58 -0.154 -6.700 0.000 1.120 

Qualidade de sono -0.109 0.000 1.18 -0.046 -1.768 0.073 1.449 

 

Recorrendo à informação presente na tabela anterior completamos agora o 

modelo causal. De acordo com o mesmo, os estilos de vida apresentam um efeito 

directo de -0.187, (coeficiente da trajectória do estilo de vida para o rendimento esco-

lar), isto é, por cada desvio padrão dos estilos de vida o rendimento escolar varia em -

0.187 desvios padrão em efeito directo, e um efeito indirecto mediado pela qualidade 

de sono de 0.067 (coeficiente de trajectória entre estilos de vida e qualidade de sono) 

que multiplicado por -0.046 (coeficiente de trajectória entre qualidade de sono e ren-

dimento escolar) se traduz num efeito indirecto de -0.003. O somatório do efeito direc-

to e indirecto é de -0.190 [(-0.187)+(- 0.003)] Sendo a correlação entre estilos de vida 

e rendimento escolar de (r=-0.235), podemos afirmar que 85.10% (-0.190/-0.235), 

pode ser atribuído a um efeito total (directo+indirecto) hipoteticamente causal entre 

estilos de vida e rendimento escolar. 

 Por sua vez o funcionamento mental tem um efeito directo de 0.007 e um indi-

recto de (0.501x -0.046) =-0.023. O somatório dos efeitos directos e indirectos é pois 

de -0.016 e a correlação entre funcionamento mental e rendimento escolar é de (r=-

0.056) o que traduz uma percentagem de 41.07% que pode ser atribuída a um efeito 

total (directo +indirecto) entre funcionamento mental e rendimento escolar.  

 Já a matutinidade/vespertinidade apresenta um efeito directo de -0.154 e um 

indirecto de (0.149 x -0.046) =-0.006, o que se traduz num efeito total de -0.160. Como 

a correlação entre matutinidade/vespertinidade e rendimento escolar é de (r=-0.219) a 

percentagem de 73.05% pode ser atribuída ao efeito da matutinidade/vespertinidade 

com o rendimento escolar. 
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Figura 16 - Equação estrutural variável mediadora (qualidade do sono) e variável 

independente (rendimento escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, o modelo de equação estrutural elaborado permitiu concluir que a 

variável qualidade de sono é uma variável mediadora na relação entre os estilos de 

vida, funcionamento mental e matutinidade/vespertinidade com o rendimento escolar 

contribuindo com 85.10%, 41.07% e 73.05% respectivamente para a sua variabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo  de vida 

Funcionamento mental 

Matututinida-

de/vespertinidade 

Qualidade do Sono 
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-0.154 

0.501 -0.046 

0.067 

0.007 

0.149 

-0.187 

0.115 

0.128 

0.267 


