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RESUMO 
 

Os hábitos de cada indivíduo influenciam o seu bem-estar, bem como o bem-estar de 

quem com ele interactua.  

Uma boa higiene pessoal é uma condição favorável à saúde. Uma má higiene torna o 

meio favorável ao desenvolvimento de microorganismos, o que aumenta o risco de 

contágio de doenças infecciosas. Nos últimos anos tem-se observado a ocorrência de 

novas infecções e as antigas parecem surgir com mais virulência e com formas 

renovadas. Assim, uma boa higiene é, muitas vezes, a única forma de as evitar. 

Neste estudo, pretendemos caracterizar os hábitos de higiene básicos efectuados pelas 

crianças, jovens e adolescentes do concelho da Maia (freguesias da Maia e Vermoim), 

analisar as razões/justificações para a não realização de certos hábitos de higiene e 

tentar relacionar o meio socio-económico com a higiene praticada. 

Metodologicamente, realizámos um inquérito acerca dos hábitos de higiene pessoais dos 

alunos que frequentavam o último ano de cada ciclo de escolaridade: 4º ano (final do 1º 

ciclo do ensino básico); 6º ano (final do 2º ciclo do ensino básico); 9º ano (final do 3º ciclo 

do ensino básico) e 12º ano (final do ensino secundário), inscritos nas escolas básicas e 

secundária das freguesias da Maia e de Vermoim. Os resultados demonstram que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre rapazes e raparigas, bem como 

entre os vários anos de escolaridade. 

Pela análise de todo o conjunto de respostas/parâmetros e tendo em conta a importância 

da higiene pessoal, julgamos ser crucial repensar a abordagem deste assunto nas 

escolas, principalmente junto dos níveis de escolaridade mais adiantados. Será 

necessário, também, reformular quer o currículo do 3º ciclo do ensino básico quer o do 

ensino secundário de modo a reforçar as atitudes promotoras de saúde. Parece-nos, 

outrossim, imprescindível fomentar uma maior complementaridade entre as escolas e os 

centros de saúde. 
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ABSTRACT 
 

The habits of each individual influence his wellbeing as well as the wellbeing of the people 

that interact with him. 

A good personal hygiene is an essential factor for the existence of favourable health 

conditions, considering that bad hygiene can create an adequate environment for the 

development of microorganisms which can increase the occurrence of infectious 

diseases. In recent years there have been several new infections and the old ones seem 

to arise with much more forms and virulence. Therefore, a good hygiene is, in many 

cases, the only way of avoiding them. 

In this study, our goal is to describe the basic hygiene habits of children, younglings and 

adolescents of the Maia municipality (parishes of Maia and Vermoim), to analyse the 

reasons/justifications for the lack of certain hygiene habits and to relate their social-

economical backgrounds with their personal hygiene. 

Methodologically, we have carried out a survey about the personal hygiene habits of the 

students of the last year of each school phase, i.e., 4th Grade (end of Primary School); 6th 

Grade (end of Junior School); 9th Grade (end of Middle School); and 12th Grade (end of 

High School); enlisted in the Basic School and High School of the parishes of Maia and 

Vermoim. The results have showed the occurrence of significant statistical differences 

between boys and girls, as well as differences between various schooling ages. 

After the analysis all set of answers/parameters and keeping in mind the importance of 

personal hygiene, we consider it is crucial to rethink the way that Schools approach this 

matter, especially amongst the most advanced students. 

It will be necessary to restate both the curriculum of the Middle School and the curriculum 

of the Secondary Education (High School), in order to bolster attitudes that promote health 

as well as it is vital to establish a greater bond between schools and health centres. 
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RÉSUMÉ 
 

Les habitudes de chaque individu influencent son bien-être, ainsi que le bien-être de ceux 

avec qui il interagit. 

Une bonne hygiène personnelle est un facteur qui détermine l’existence de conditions 

favorables à la santé, étant donné qu’une mauvaise hygiène rend le milieu favorable au 

développement de microorganismes, ce qui peut augmenter le risque de contagion de 

maladies infectieuses. Ces dernières années, nous avons constaté l’apparition de 

nouvelles infections et les anciennes paraissent surgir avec plus de virulence et sous 

nouvelles formes. Ainsi, une bonne hygiène est, souvent, la seule manière de les éviter. 

Dans cette étude, nous prétendons caractériser les habitudes essentielles effectuées par 

les enfants, les jeunes et les adolescents de la ville de Maia (municipalités de Maia et 

Vermoim), analyser les raisons et les justifications de l’absence de certaines habitudes 

d’hygiène et établir un rapport entre le milieu socio-économique et l’hygiène pratiquée. 

D’une forme méthodologique, nous avons réalisé une enquête sur les habitudes 

d’hygiène personnelles chez les élèves, inscrits dans les collèges et les lycées des 

municipalités de Maia et Vermoim et qui fréquentent la dernière année de chaque cycle  

de scolarité, c’est-à-dire à la fin de la 4e année, fin de l’école primaire (le cours moyen 2) ; 

à la fin de la 6e année (classe de 5e en France); à la fin de la 9e année, fin de 

l’enseignement obligatoire (3e du collège) et à la fin de la 12e année, fin de l’enseignement 

secondaire (classe de terminale).  Les résultats révèlent qu’il existe des différences 

statistiques significatives entre les garçons et les filles, ainsi qu’entre les divers niveaux 

de scolarité. 

Par l’analyse de tout l’ensemble de réponses et de paramètres et étant donné 

l’importance de l’hygiène personnelle, il semble crucial de repenser l’abordage de ce sujet 

dans les écoles, surtout auprès des jeunes plus âgés. Il faudra reformuler le contenu des 

cours de l'enseignement du collège et du secondaire, de manière à renforcer les attitudes 

promotrices de santé. Il est aussi indispensable d'établir une plus grande union entre les 

écoles et les centres de santé. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A evolução da qualidade de vida e o concomitante aumento da esperança de vida, que 

caracterizaram os séculos XIX e XX, deveram-se a factores relacionados com a medicina 

moderna, de natureza variada e geralmente reconhecidos, mas também a uma evolução 

marcante nos hábitos de higiene.  

O controlo, em meados do século passado, das doenças cujas epidemias marcaram a 

História do Homem, resultou na desvalorização da higiene, nomeadamente da pessoal e 

da comunitária. No entanto, o aumento das doenças infecciosas e a necessidade 

premente de as prevenir, deram novamente a devida importância à higiene na promoção 

da saúde. 

 

NOÇÃO DE HIGIENE 

 

O termo “higiene” tem raízes na palavra grega Hygeia, nome da deusa grega protectora 

da saúde e filha do deus da medicina Esculápio. Este teria outra filha, Panaceia, 

responsável pela assistência aos doentes. O vocábulo terá derivado em hygieiné, 

significando são, coisa sadia, viver com saúde. 

Mas que significado tem, actualmente, higiene? Uma dona de casa responderá que se 

refere à limpeza e asseio; um microbiólogo explicará a relação entre os microorganismos 

patogénicos e as doenças por eles transmitidas; um historiador relatará que o conceito de 

higiene começou por significar saúde e que gradualmente, ao longo da história da 

Humanidade, se tornou mais específico entrando, progressivamente, no domínio do 

privado conforme a ciência, a moral ou religião que dominava a sociedade (Curtis, 2007).  

Hoje em dia, higiene é uma área da medicina que estuda o conjunto de medidas e 

técnicas sanitárias destinadas a preservar e a melhorar o estado de saúde e de conforto 

dos indivíduos. Visa ensinar a cada pessoa e à sociedade as normas de vida sã, 

concorrendo assim para a afirmação ou realização plena da personalidade humana e 

para o progresso e prosperidade da civilização. 
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A definição dada de higiene impõe o esclarecimento do que significa este último conceito: 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde, organismo criado em 1948 pela 

Organização das Nações Unidas, a saúde deve ser entendida como traduzindo não 

apenas a ausência de doença ou de enfermidade, mas um estado de completo bem-estar 

físico, psicológico, mental, emocional, moral, espiritual e social.  

Segundo Pontanel e Giudicelli (1993), a higiene é indissociável da medicina preventiva, 

que almeja impedir a acção dos factores de agressividade. Ambas preocupam-se com a 

melhoria da saúde pela adopção de bons hábitos de higiene corporal, pela prática de 

exercício físico, uma escolha sensata do vestuário e uma correcta alimentação. Procuram 

as condições óptimas do meio ambiente e do habitat, fundamentais na redução da 

difusão das doenças infecciosas e parasitárias. Estas medidas, contudo, necessitam de 

ser complementadas com os meios específicos de prevenção, como as vacinações e a 

luta contra os agentes transmissores. Assim, a declaração de certas doenças é 

obrigatória, de modo a evitar-se a contaminação de indivíduos sãos, o que previne 

epidemias. Defende-se que a educação das populações é um elemento essencial da 

higiene e deve começar nos primeiros tempos da vida. É, de facto, necessário chamar a 

atenção das pessoas para o seu próprio corpo, mostrando-lhes a importância de o 

manter de boa saúde e ajudando-as a submeter-se às regras de higiene, o que por si só 

já constitui uma profilaxia eficaz. 

 

EVOLUÇÃO DAS REGRAS DE HIGIENE 

 

O conceito que formulámos, e que actualmente e de um modo geral se atribui à noção de 

higiene, não é rigorosamente aquele que se assumiu ao longo dos tempos. O seu 

significado tem evoluído, paralelamente e de harmonia com as definições de doença e de 

saúde – conceitos igualmente dinâmicos e aos quais está intrinsecamente ligado. 

Em 1951, Neves, apoiando-se noutros autores, considerava a existência, na história da 

humanidade, de quatro etapas ou ciclos na evolução do conceito de saúde/doença e 

consequentemente na acepção de higiene. Iremos em seguida expor cada uma delas. 

� Etapa religiosa – coincide com os tempos e civilizações mais antigas, onde a 

higiene e a medicina (se é que a podemos considerar assim) se confundiam e se 

concretizavam através das práticas religiosas (por exemplo, oferendas aos 

deuses, preces). Nesta altura, a doença era universalmente considerada como 

um castigo ou punição dos deuses. O Antigo Testamento contém inúmeras 
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referências à peste e ao seu carácter divino: figura entre as pragas que o Deus 

de Moisés infligiu ao Egipto e também foi a causa da dizimação dos filisteus nas 

suas mudanças de residência, quando se apoderaram da Arca da Aliança. Este 

carácter supersticioso associado à doença permaneceu durante longos séculos 

radicado no espírito do Homem, perdurando ainda nos nossos dias – nas 

populações mais incultas, certas doenças (como por exemplo, a SIDA) continuam 

a ser consideradas castigos divinos. 

� Etapa médica – num estádio mais avançado da civilização, a doença foi 

perdendo este carácter ou sentido punitivo, e passou-se a considerá-la, de um 

modo mais racional, um mal, um acidente ou fatalidade que poderia acontecer a 

qualquer um, como fruto do destino ou da ignorância. A higiene continua a 

confundir-se com a medicina e visa a defesa do doente contra a doença 

(objectivo e missão da medicina actual), sendo aquele considerado uma vítima 

infeliz da desgraça e por isso digno de toda a piedade e comiseração. Foi nesta 

altura que, associados a instituições cristãs, se iniciaram os primeiros 

movimentos de socorro e amparo aos doentes. 

� Etapa profiláctica – a doença é agora considerada essencialmente como um 

perigo social ou mal público, passando o doente para segundo plano. Ao 

interesse do bem-estar do indivíduo sobrepõe-se agora o de protecção da 

comunidade. A higiene tem por objectivo, não só a defesa do enfermo contra a 

sua enfermidade, mas também, a defesa do são contra a doença (objectivo 

específico da higiene actual). É nesta fase que a higiene começa a tornar-se mais 

importante na ciência médica. Coincide com este ciclo o aparecimento e adopção 

das primeiras medidas preventivas de carácter social propriamente higiénicas 

(Neves, 1951). É a época da ampla divulgação das medidas higiénicas 

profilácticas, período dos pioneiros da Saúde Pública, que compreenderam a 

necessidade de educar para a profilaxia. Os pais depressa perceberam que era 

essencial não permitir que os estranhos se aproximassem dos seus filhos 

(surgem as medalhas de prata e das babetes com a inscrição “Não me toques”). 

Cercadas de cuidados, as crianças foram mantidas à distância e desse modo não 

apanhavam o “bafo” dos adultos. Também estes tinham cuidados extremos: 

quando alguém se levantava duma cadeira, esperava-se que o “calor” passasse. 

Foram décadas de heróico espírito de higiene (Carmo, 1993). 

� Etapa económica – actualmente, a doença é considerada essencialmente como 

um mal inoportuno e incómodo pelos prejuízos materiais ou económicos que 
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acarreta. É, acima de tudo, um mal geralmente evitável que deve ser combatido 

até à sua erradicação. A higiene faz-se para a extinção da doença, para a sua 

eliminação da vida do homem e da sociedade, não propriamente porque 

constitua um motivo de compaixão ou de desgraça, mas sim porque prejudica o 

rendimento económico do indivíduo e da nação. Coincide com este ciclo o 

estabelecimento das leis sociais de protecção individual e económica. 

 

 A higiene é uma doutrina ontologicamente posterior à medicina e a esta se manteve 

inteiramente ligada e confundida durante longos séculos. Contudo, mesmo depois de 

definidos os campos de acção de uma e de outra, a higiene continuou a ser, por muito 

tempo, uma prática rudimentar, quase tosca, um saber mais empírico do que prático, 

considerado de pouco préstimo e valia. 

Pode considerar-se que o início da mudança de perspectiva se deve a Pasteur. As suas 

notáveis descobertas, nomeadamente a confirmação de que são organismos 

microscópicos os responsáveis pelas doenças infecciosas e a compreensão do modo de 

transmissão ou contágio de algumas doenças, promoveram uma verdadeira revolução no 

mundo da medicina e da higiene. Assim, o reconhecimento dos efeitos benéficos da 

higiene e da sua imprescindibilidade para a saúde é uma conquista muito recente, quase 

dos nossos dias.  

Qualquer que seja o conceito atribuído à higiene, não se pode negar a existência de 

práticas higiénicas numa cultura pré-científica. As normas não partiram do «ponto zero». 

Têm as suas origens e os seus objectos. O que importa descobrir é a sua evolução e a 

sua complexificação (Vigarello, 1985).  

Sabe-se que muitos dos agentes patogénicos que afectam hoje o Homo sapiens sapiens 

existem desde os primeiros hominídeos. Estamos, no entanto, mal informados sobre as 

patologias infecciosas do homem pré-histórico, seja ele o Homo habilis, o Homo erectus, 

o Homo neanderthalis e até mesmo o nosso antecessor, o Homo sapiens. A 

paleopatologia revela as sequelas ósseas de doenças possivelmente infecciosas. No 

entanto, como afecções diferentes podem provocar alterações esqueléticas semelhantes, 

não podemos garantir um diagnóstico em detrimento de outro, na ausência do agente 

infeccioso. 

Também podemos supor que a fraca densidade populacional não permitiu o 

desenvolvimento de grandes epidemias como aquelas que posteriormente atingiram o 

Homem (Sournia e Ruffie, 1984/1985) e que ficaram registadas na era da história escrita. 
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Apesar de os comportamentos ligados à higiene não fossilizarem, há indícios que 

comprovam a sua existência. Por exemplo, foram encontrados pentes entre os primeiros 

artefactos da Humanidade. Os nossos antepassados, tal como todos os outros animais, 

já possuíam provavelmente algum tipo de higiene, aquela que é instintiva e deriva do 

nosso sentido inato de evitar aquilo que nos repugna. 

A repugnância é uma emoção muito forte ligada à actividade neurológica. Acredita-se que 

é universal, isto é, toda a humanidade actual a possui e também os nossos antepassados 

a deviam sentir. Para diversos autores, esta emoção será a que está na base do 

comportamento higiénico. Difere, porém, do medo. Enquanto que este é uma preparação 

para a luta ou para a fuga, a repugnância implica uma suspensão da actividade, evitando 

assim o contágio. 

Um estudo feito em África, Índia, Holanda, Reino Unido e num aeroporto internacional (o 

estudo não refere qual), sondou o que as pessoas consideravam – de entre uma 

diversidade de objectos, eventos, acções e sensações – repugnante. As respostas 

evidenciaram bastantes semelhanças, mesmo quando obtidas de indivíduos provenientes 

de culturas diferentes. Estes resultados sugerem uma relação estreita entre o que 

provoca uma reacção de repugnância e uma possível fonte de infecção, experiência que 

já os nossos antepassados tiveram de vivenciar. Uma explicação, sustentada numa 

perspectiva evolutiva defende que esta aversão instintiva terá chegado até nós, 

ajudando-nos a evitarmos potenciais doenças que poderiam provocar a morte ou a 

extinção da espécie (Curtis e Biran, 2001 e Curtis, 2007).  

Este sentido de repulsa primitivo ainda está muito vivo dentro de nós, como pudemos 

comprovar aquando da descoberta da “doença das vacas loucas” ou BSE. Após o 

conhecimento desta nova infecção, num espaço de poucas semanas, uma significativa 

percentagem de pessoas de todas as classes sociais deixou de comprar e de comer 

carne de vaca. O mesmo se passou no momento em que se detectou, em Portugal, 

nitrofuranos nos frangos, tendo a venda de carne de aves diminuído acentuadamente 

(Smith, 2007). 

Desde a Antiguidade que são feitos esforços para melhorar o estado sanitário da 

população graças a acções colectivas como a adução de água potável e a evacuação 

das águas sujas. Encontramos vestígios de esgotos e de retretes em habitações velhas 

de quatro mil anos (Tubiana, 1995). Textos antigos (das civilizações Mesopotâmica e 

Babilónica) explicam a causa da doença, derivada da pessoa ter tocado e estado em 

contacto com outros doentes (Curtis, 2007). Porém, a higiene das civilizações antigas e 

precedentes da actual, era sobretudo precária e pouco eficiente, especialmente no 
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combate e defesa contra as doenças infecciosas. Como nesta altura se desconhecia a 

causa da maioria das doenças e os mecanismos de contágio, pouco ou nada de 

verdadeiramente útil e eficaz se poderia fazer neste domínio. 

É interessante verificar como alguns textos antigos associaram dois elementos que irão 

prevalecer no folclore e na arte dos séculos futuros: uma epidemia brutal e os ratos ou 

roedores próximos. A Bíblia associa a mortalidade anormal em redor da cidade de 

Ashdod com a chegada de uma multidão de ratos às vilas e aos campos em redor; num 

dos textos de Homero é relatado um episódio em que a peste que atingiu os gregos, é 

vista como uma punição face a um sacrilégio cometido contra Apolo, “o matador de 

ratos”. Será arriscado ver nestes exemplos um pressentimento ou uma intenção 

patogénica, mas provam seguramente um notável sentido de observação dos nossos 

antepassados, que teriam identificado o animal culpável pela transmissão, muito antes do 

bacilo Yersinia pestis ter sido identificado (em 1984, por Alexandre Yersin e Shibasaburo 

Kitasato), e explicado o papel da pulga do rato (em 1898, por Paul-Louis Simond) na 

contaminação humana (Sournia e Ruffie, 1984/1985).  

Na Antiguidade aglutinava-se no termo “pestes” todas as grandes epidemias que 

marcaram a memória colectiva dos povos e que ficaram gravados para as épocas futuras 

através de textos, na maioria das vezes, muito dramáticos. Assim, há muitas dúvidas 

quanto à verdadeira natureza das doenças que afectavam as populações. Algumas 

epidemias da Europa e da China, por exemplo, são descritas, mas sem contribuírem com 

pormenores suficientes para que as doenças sejam identificadas com exactidão. 

Os termos usados – loimos, em grego e pestis, em latim – também são conceitos vagos 

que designam um flagelo no geral. Nos escritos hipocráticos, que chegaram até nós pelos 

registos de alguns historiadores, não são mencionadas as epidemias – para Hipócrates e 

seus discípulos, a doença era o resultado de um desequilíbrio entre os humores, 

favorecido por um mau ajustamento do homem ao seu meio (a água, o ar, o solo, …). É, 

assim, impossível enquadrar a epidemia ou doença infecciosa nesta definição. 

Posteriormente o termo pestis designou, em francês, todas as doenças contagiosas. Por 

este motivo fala-se em “pestes”. Actualmente, o termo peste só deve ser empregue 

perante certos sintomas clínicos e após a identificação do bacilo Yersinia pestis.  

A primeira narrativa de uma grande epidemia deve-se a Tucídides, historiador grego que 

se inspirou na linguagem e na experiência de Hipócrates (Momigliano, 1988). Ele 

descreveu assim a “peste” de Atenas em 430 a. C. 
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 “Em geral, a doença atacava repentinamente, em plena saúde. Tinham-se 

primeiramente fortes sensações de calor na cabeça; os olhos ficavam 

vermelhos e inchados; interiormente, a faringe e a língua ficavam a vivo, a 

respiração era irregular e fétida. Mais tarde, a seguir a estes primeiros 

sintomas, sobrevinham os espirros e a rouquidão; então, em pouco tempo, o 

mal descia para o peito, acompanhado por uma tosse forte. Logo que se fixava 

no coração, este estava virado; e davam-se evacuações de bílis, sob todas as 

formas para as quais os médicos têm nome, isto com indisposições terríveis. “ 

(extracto retirado de Sournia e Ruffie, 1984/1985) 

A doença atingiu Atenas em fases sucessivas, durante mais de dois anos, provocando a 

morte de um terço dos seus habitantes levando ao declínio desta grande cidade. Médicos 

e historiadores discutem ainda hoje acerca da natureza exacta desta doença. Na 

narração bastante precisa de Tucídides não são descritos os sintomas típicos da peste: 

muitos apontam para tifo, outros parecem indicar varíola ou mesmo uma doença hoje 

desconhecida. 

Também a civilização romana foi atingida por várias doenças e muitos reinados dos 

imperadores romanos foram assinalados por um contágio. A perda do poderio económico 

e militar resultante de cada epidemia contribuiu certamente para a decadência desta 

civilização. 

Naquela altura, a saúde pessoal e o comportamento em público interligavam-se 

perfeitamente. Os romanos, inspirados nos princípios da civilização grega, 

representavam o corpo como um equilíbrio, delicadamente mantido, de humores 

complementares. Acreditavam que a saúde era perturbada por perdas excessivas de 

recursos necessários ou por coagulação excessiva de resíduos prejudiciais. Além disso, 

consideravam que as emoções podiam destruir ou comprometer o comportamento 

cuidadosamente equilibrado do homem e eram o resultado das alterações já citadas. 

Consequentemente o corpo era assumido como o indicador mais visível e mais sensível 

do comportamento correcto e o seu controlo harmonioso era mantido pelos métodos 

tradicionais gregos de exercício, regime alimentar e banhos. 
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Figura 1 - “Um Costume Favorito” de Sir Lawrence Alma-Tadema (1909) 

 

O banho não era uma prática de higiene, mas um prazer como mostra o quadro de Sir 

Alma-Tadema em Um Costume Favorito (figura 1), como para nós é a vida na praia. Tal 

como refere o provérbio romano: “O banho, o vinho e Vénus usam o corpo, mas são a 

verdadeira vida”. Não havia cidade sem ao menos um banho público e, se necessário, 

um aqueduto para o alimentar e para fornecer as fontes públicas. Estas infra-estruturas 

contribuíam para limitar o papel dos piolhos e outros vectores de epidemias. Existia 

também a preocupação de construir longe dos pântanos e de águas estagnadas. Nalguns 

escritos que chegaram até nós (por exemplo de Varrão) podemos perceber que os 

romanos associavam estes locais à presença de organismos invisíveis a olho nu, mas 

transmissores de doenças. Não havia água ao domicílio excepto por abuso dos 

fraudulentos. As casas dos ricos possuíam várias salas especialmente arranjadas para o 

banho. Com a posterior climatização dos banhos públicos, as pessoas também iam à 

procura do calor, além do convívio (Veyne, 1989). Em Roma, a partir de Augusto, cada 

habitante dispunha de cerca de vinte litros de água por dia, sendo a sua qualidade 

rigorosamente vigiada. Nas grandes cidades foram instalados esgotos. Embora nos 
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bairros pobres as condições de vida fossem más, a limpeza das ruas e a pureza da água 

já eram prioridades do edil romano. 

O espírito conquistador dos imperadores romanos contribuiu decididamente para um 

maior conhecimento de outros povos que viviam na mesma época. Imagine-se a surpresa 

do povo romano quando chegou à Península Ibérica e, como nos é relatado nas 

descrições de alguns historiadores romanos, encontrou tribos ditas mais primitivas, que 

ainda dormiam no chão das florestas. Estas tribos, nomeadamente os Lusitanos, 

desembaraçavam-se dos parasitas por procedimentos que não incluíam o banho. Assim, 

os “mais civilizados”, untavam o corpo com azeite ou outros óleos (a gordura faz com que 

os parasitas não se prendam ao corpo) e os “mais selvagens”, urinavam em locais que 

funcionavam como reservatórios e lavavam-se com essa urina envelhecida e com ela 

esfregavam os dentes – a urina, como contém azoto, é um desinfectante, como o são 

muitos dos alcalóides que nós usamos no nosso dia a dia. Aliás, a utilização da urina 

como desinfectante não é apenas de tempos primitivos (Jorge Paiva, 2008).  

 

Historicamente, a Idade Média começa com a morte do imperador Teodósio e a invasão 

pelos Bárbaros do Império do Ocidente e termina com a queda de Constantinopla, em 

1453. Também podemos, todavia, definir esta época em termos epidemiológicos: o seu 

início coincidiu com a epidemia de peste no tempo de Justiniano (543 d. C.) e o seu 

término identifica-se com a peste negra (1348). Entre as duas, ocorreram muitas outras 

epidemias, mas de menor intensidade. 

Sob a influência fulcral das referências no Antigo Testamento que descreve a peste negra 

como impureza quer do corpo quer da alma, sabemos que se lutou com especial 

determinação contra os seus surtos. Os portadores desta e de outras doenças eram 

vistos como impuros e deviam ser isolados, excluídos da comunidade e mesmo perdendo 

a sua liberdade individual. Esta concepção da doença motivou a construção das 

leprosarias e outros estabelecimentos hospitalares, onde estes doentes ficavam 

confinados.  

Ao contrário do que a maioria das pessoas crê – devido, em grande parte, a alguns 

historiadores parciais –, na Idade Média não houve um retrocesso em matéria de higiene 

e de limpeza. Apesar da rudeza da vida e dos costumes peculiares desse tempo, as 

pessoas não desconheciam nem repudiavam a limpeza corporal e a Igreja nunca a 

combateu. Antes pelo contrário, os seus representantes aconselhavam os banhos e 

mandavam construir balneários para o uso do clero e do povo. Na maioria dos conventos 
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medievais havia salas de banho, progressivamente reservadas aos doentes. As restantes 

pessoas utilizavam os rios e as piscinas das estações termais.  

 Como veremos adiante, as épocas posteriores foram manifestamente mais sujas, 

nomeadamente os séculos XVI e XVII (quadro resumo), em que se pode considerar que 

havia um “horror à água”. O que caracteriza a Idade Média é a ignorância e o preconceito 

a respeito da causa e propagação das doenças, assim como os valores cristãos (a 

moralidade dos costumes e a salvação da alma) e não propriamente o desprezo pelo 

corpo ou o conformismo com a sujidade. O banho devia ser entendido como uma 

necessidade e não como um instrumento de pecado.  

O crescimento descontrolado das grandes cidades transformou-as em locais imundos. 

Quando chovia, os excrementos de pessoas e animais formando lamaçais fétidos. A falta 

de higiene, devida ao abandono dos aquedutos, ao consumo de água não potável e à 

multiplicação das zonas pantanosas em virtude do abandono das terras agrícolas, 

provoca numerosas doenças, incluindo o paludismo, as febres tíficas e paratíficas, e as 

poliomielites. Os efeitos deformadores e paralisias associadas destas últimas são 

conhecidos e encontram-se nos registos desta época, principalmente nos grandes 

centros de peregrinação. A partir de estudos realizados em cemitérios da baixa Idade 

Média, podemos concluir que a mortalidade infantil é muito elevada, rondando os 45%. A 

esperança de vida para os homens situa-se nos 45 anos; a das mulheres é menor, 

situando-se entre os 30 e os 40 anos. Estas morriam frequentemente entre os 18 e os 29 

anos, em consequência do parto ou de infecções puerperais (Rouche, 1989). 

Nos séculos XII e XIII, as preocupações com as regras sanitárias e consequentemente, 

higiénicas surgem de novo. Com base em dados empíricos, são tomadas algumas 

medidas eficazes, como a publicação de editais que previnem a contaminação da água 

recolhida dos rios. As primeiras cidades começam a ter ruas pavimentadas e mais tarde 

são proibidas as pocilgas a abrir directamente para a rua. Publicam-se leis a 

regulamentar a limpeza dos mercados e proibindo a venda de carne ou peixes 

estragados (Tubiana, 1995). Entre os cuidados corporais, a lavagem das mãos – acto 

que deve preceder e concluir as refeições – é constantemente evocada nos textos 

medievais e a ausência deste costume é olhada com consternação. Mas é o banho, e a 

sua importância, o cuidado mais descrito. A lavagem do corpo já não provoca as 

prevenções do moralismo monástico (que muitas vezes descreve o corpo como lugar do 

pecado da luxúria), ou pelo menos, a prática do banho parece generalizada. Em todos os 

meios, as reservas sobre a lavagem completa e frequente do corpo parecem estar fora 

de moda. 
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As noções de higiene surgem frequentemente associadas à valorização do corpo, 

nomeadamente o feminino. Existem também referências à lavagem periódica do 

vestuário (“…um peregrino deve transportar consigo uma muda de roupa limpa…”), do 

cabelo (recomendando-se o uso do azeite contra os piolhos) e aos cuidados a ter com as 

mãos e as unhas. No final da Idade Média, o corpo é objecto de cuidados ainda mais 

atentos, multiplicando-se os sinais de vigilância. Os viajantes devem precaver-se contra 

os riscos que correm, já que estão longe do seu meio. Recomenda-se que os cabelos e 

as barbas sejam catados. É preciso fazer recuar o imundo, que veicula as epidemias. 

Nesta altura, o bom senso privado conjuga-se com o interesse da comunidade. A procura 

da imunidade por todos, a noção de que devem seguir certos conselhos entra na 

consciência da população, que se arma para se defender. A doença ronda. O inimigo é 

de respeito (Braunstein, 1990).  

 

Nada marcou tanto a história da humanidade como o reaparecimento da peste no século 

XIV. Calcula-se que terá matado cerca de 75 milhões de pessoas, o que corresponde a 

um terço da população mundial naquela época. Esta epidemia terá surgido da Ásia, tendo 

chegado à Europa pelas rotas das caravanas dos mercadores no Norte do Cáspio, uma 

das mais utilizadas, e ao longo da qual a peste se manifestou. 

Uma das outras possíveis causas para a sua rápida transmissão terá sido a utilização, 

como armas biológicas, dos cadáveres de vítimas da peste. Em Caffa, cidade portuária 

do Mar Negro, os Tártaros cercavam a cidade quando foram atingidos pela peste. Antes 

de se retirarem, catapultaram por cima das muralhas alguns cadáveres, de modo a 

“empestar os cristãos”, seus inimigos. Libertada do cerco, o tráfego marítimo recomeçou 

e os barcos, além das mercadorias, levaram consigo os mensageiros da doença. Estas 

hipóteses têm por base os registos dos cronistas da época, que nos descrevem, quase 

de mês a mês, a sua progressão.  

A fome agravou, em muitos locais, as consequências da peste e, por outro lado, os 

efeitos desta doença foram cumulativos com outros, nomeadamente os da varíola, uma 

vez que ambas se manifestavam em surtos intercalares. 
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Figura 2 - O quadro “Triunfo da morte” (1562), do pintor belga Peter Bruegel (1525-1569), 

retrata o horror que a peste negra causou na Europa. 

 

É estranho perceber, nestes registos, a admiração e a surpresa (figura 2) que tomou as 

pessoas naquela altura. Tratava-se da mesma doença e dos mesmos sintomas da peste 

que tinha devastado a Europa até ao século VIII. Aparentemente, as pessoas não 

guardavam qualquer recordação dela, parecendo terem-na esquecido em seis séculos. A 

grande taxa de analfabetismos pode explicar esta ignorância. Todas as culturas têm, 

porém, as suas tradições orais, que passam de geração em geração e que chegaram 

mesmo até nós (como por exemplo, a crença de um dilúvio que terá atingido uma 

população há milénios), pelo que é intrigante como uma doença com tanta importância e 

com tanto impacto negativo nas populações desapareceu do consciente colectivo 

(Sournia e Ruffie, 1984).  

 

À Idade Média segue-se a Idade Moderna. Dois acontecimentos delimitam este período: 

a queda de Constantinopla, em 1453, e o início da Revolução Francesa, em 1789. A 

modernidade surge em consequência da destruição da civilização dominante da Idade 

Média, em grande parte devido à peste que se mantém na Europa, em surtos quase 

anuais, até 1670. De uma maneira geral, as populações habituaram-se a esta doença e 

acabaram por considerá-la como mais uma calamidade imprevisível com a qual era 

preciso viver. 
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Para muitos, contudo, a história moderna começa verdadeiramente com os 

descobrimentos marítimos e tem a Europa como centro – o resto do Mundo surge como 

palco onde o Homem europeu tem um papel principal. Este imperialismo é acompanhado 

por uma verdadeira revolução no domínio da economia, dos costumes, da política e das 

ideias. Com a redescoberta de novos mundos, surgem novas plantas e animais (que, por 

enriquecerem e variarem a alimentação dos europeus, têm um impacto extraordinário 

levando a um aumento demográfico exponencial), novos povos, novas crenças, novos 

costumes, mas também novas doenças. Por exemplo a sífilis, importada da América para 

a Europa, e daqui para o resto do Mundo. Atingiu toda a cultura dominante, 

principalmente ao nível dos banhos e dos festivais. Altamente contagiosa e desfigurando 

horrivelmente o rosto e as zonas íntimas, fomentou um medo sem precedentes da 

sexualidade. Por causa desta doença, foi introduzida a noção de contágio por Girolamo 

Fracastoro em 1546.  

Também ao nível da saúde pública, o Renascimento marca uma viragem. Conclui-se que 

o Homem tem influência na sua saúde, defendendo-se a sobriedade e a temperança. No 

final do século XVI, a má nutrição é entendida como doença (exemplos disso são as 

descrições do escorbuto e do raquitismo), reconhecendo-se finalmente o papel 

fundamental da alimentação na saúde. Melhor ainda, a colectividade toma consciência da 

sua responsabilidade na luta contra as várias doenças que a aflige. No final do século 

XVI assiste-se ao nascimento da mentalidade científica, tal como hoje a entendemos, que 

progressivamente invade todos os campos da actividade humana.  

Os comportamentos mudam e certas cidades começam a impedir a entrada aos viajantes 

que não estejam munidos de boletins de saúde que atestem estarem livres de 

contaminação. Duas práticas em particular desaparecem na Idade Moderna em 

consequência do medo da peste e da sífilis: o banho público, (incluindo as estufas, local 

semelhante às saunas actuais) e o banho privado. Esta medida é erradamente 

confundida como um recuo na higiene, já que a podemos encarar como uma supressão 

de uma prática directamente ligada à higiene corporal. No entanto, a representação da 

água e a maneira de viver o contacto com ela não são exactamente os nossos: as 

estufas e os banhos públicos não testemunham necessariamente regras de higiene, tal 

como hoje as entendemos, mas sim uma fonte de diversão.  

As primeiras lutas concertadas contra a peste dão origem a uma imagem do corpo 

composto por invólucros permeáveis tanto à água como ao ar pelo que se defende que é 

preciso proteger constantemente os poros da pele de todos os atentados. Dos finais da 

Idade Média aos meados do século XVIII, a limpeza dispensa a água – que é entendida 
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como agente perigoso – e ignora o corpo. Passa a ser, no entanto, muito utilizada nos 

cuidados a ter com a roupa.  

 

 

Figura 3 - “Betsabá no seu banho” de Rembrandt, 1654 

 

Dá-se agora muita atenção ao que se mostra: o rosto e as mãos, por serem as únicas 

partes expostas, são passíveis de serem lavadas com água, embora a sua fricção com 

um pano branco e limpo seja mais recomendado (figura 3). O vestuário é muito 

valorizado. Sobretudo a roupa branca, cuja frescura ostentada na gola e nos punhos é o 

verdadeiro indício de limpeza. A forma e qualidade do vestuário também são 

fundamentais: os tecidos devem ser lisos, compactos e bem ajustados ao corpo para o ar 

empestado deslizar sem possibilidade de penetração. Também é a partir desta altura que 

se começa a dar importância à roupa interior. 

 A toilette deve pois ser “seca” e identifica-se com o enxugar, com as fricções e o 

perfume. São reforçados os cuidados a ter com o cabelo, curto e penteado, 

“regularmente limpo com pós e farelo”; a higiene da boca, lavada todas as manhãs e os 

dentes bem esfregados; já são especificados os cuidados a ter com as unhas, que devem 

ser “cortadas de oito em oito dias” e limpas. Como podemos verificar, o gesto de limpeza 
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não foi abolido, apenas é diferente (Revel, Ranum, Flandrim, Gélis, Foisil, Goulemont, 

1990 e Vigarello, 1985). 

 

A Idade Contemporânea é o período actual da história do Homem, iniciado com a 

Revolução Francesa. O seu começo foi marcado pela corrente filosófica do Iluminismo, 

cuja base era a importância da razão. Havia a convicção que as ciências iriam descobrir 

sempre soluções para os problemas da humanidade e, com estes novos conhecimentos, 

a civilização iria progredir. Com a ocorrência das duas grandes guerras, este sentimento 

mudou e o cepticismo invadiu o mundo. Só o tempo nos poderá dizer se, apesar da 

mudança nas convicções, esta era ainda permanece ou se já terminou e qual se seguirá.  

Na segunda metade do século XVIII, a saúde das populações e a salubridade das 

condições de vida estão no primeiro plano das preocupações. No final do período 

anterior, estabeleceu-se a relação entre a economia e a saúde humana, tendo sido 

calculado o custo da doença por William Petty que, juntamente com J. Graunt, verificaram 

que a taxa de mortalidade é superior nas cidades do que nos campos. 

Surgem várias mudanças, tanto ao nível da vida pública como da vida privada. A família 

começa a distanciar-se da sociedade, o que é demonstrável pela disposição interna das 

casas. Esta transformação não implica, ainda, uma aproximação entre marido e mulher, 

uma vez que os aposentos dos donos das casas continuam separados e distantes. As 

divisões tornam-se independentes, não sendo preciso atravessá-las para ir de uma para 

a outra, já que existe um corredor de acesso, o que também contribui para uma 

delimitação entre a intimidade e a vida social. As camas já não são montadas em 

qualquer lugar no final do dia: surge o conceito de quarto de dormir, equipado com 

armários e recantos onde encontramos novos instrumentos e objectos ligados à higiene e 

à toilette. A partir desta altura, a saúde e a educação dos filhos são as duas principais 

preocupações dos pais. Com esta atitude é possível estabelecer uma relação entre os 

progressos do sentimento da infância e os progressos da higiene. São publicados, com 

grande sucesso, vários livros e jornais sobre estes assuntos. Para permitir a sua fácil 

leitura, pois pretende-se atingir o grande público, apresentam-se sobre a forma de textos 

breves, fórmulas simples para informar e difundir (Ariès, 1973). 

Há um renovado interesse na utilidade da higiene pública, visível nas primeiras tentativas 

de criar políticas de saúde, baseadas em estatísticas e nas ciências naturais. Surgem 

instituições de higiene pública e implementa-se a obrigatoriedade de comunicar aos 

governos o estado de saúde das populações (são registadas as epidemias, descritas as 
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doenças menos conhecidas, o estado nutricional dos indivíduos, os nascimentos, mortes, 

etc.). Assiste-se à criação de maternidades em alguns hospitais e, com simples medidas 

de limpeza, as taxas de mortalidade das mães e dos recém-nascidos diminuem bastante. 

A economia centra-se na necessidade de aumentar o número de pessoas e de animais 

(nas políticas de saúde e de higiene estão definidas normas tanto para os animais e 

plantas, já que constituem a alimentação da população). Neste raciocínio está 

subentendido o conceito de uma gestão sanitária das populações, conduzindo a uma 

transformação da higiene dos grupos e das comunidades. A prevenção começa a fazer 

parte do vocabulário dos políticos e dos médicos.  

No final do século XVIII surgem as primeiras medidas de ordenamento das cidades, 

reformas que se destinam a aumentar a circulação e a renovação do ar, apagando 

possíveis focos de infecções. O saneamento aparece no papel e em numerosas 

discussões dos cientistas, mas só será concretizado para a limpeza das ruas e para 

servir as casas de algumas pessoas mais afortunadas. 

As mudanças também se repercutem nos hospitais, com a individualização das camas e 

a limpeza e eliminação dos dejectos. A prática da higiene dos doentes chega por fim: há 

enfermeiros responsáveis pela atribuição da roupa a fornecer a cada paciente, assim 

como da sua substituição, e outros têm a seu cargo a lavagem dos doentes. A eficiência 

destas medidas pode ser medida pelo crescimento populacional registado nesta altura na 

Europa: por exemplo, na Grã Bretanha, em 1801 existiam cerca de 15,5 milhões de 

pessoas e, em 1901, 41,4 milhões, correspondendo, em termos percentuais, a um 

aumento na ordem dos 260% (Tubiana, 1985 e Vigarello, 1985). 

 

Com o intuito de se estudar a relação entre a transmissão de doenças ou febres e a 

concentração de pessoas, realizaram-se, neste século, importantes experiências, 

nomeadamente pelo Dr. John Pringle, médico-general da Armada Inglesa de 1742 a 

1758. Ele observou que um regime de limpeza nos soldados, que também incluía banhos 

de mar, resultou numa diminuição da mortalidade e da taxa de infecções. As que 

responderam melhor a este tratamento foram as doenças de pele e as gastroenterites. 

Os remédios eram “estar limpo”, o uso de roupas limpas, exercício físico, ar fresco e 

constante vigilância para erradicar todas as fontes de sujidade. Estes princípios foram 

adoptados na Marinha, o que juntamente com uma alimentação mais equilibrada, 

incluindo o consumo de alimentos frescos, evitando o escorbuto, resultou na diminuição 

acentuada da taxa de mortalidade a bordo (Smith, 2007). 
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A meio do século XVIII, a água é novamente incluída nas técnicas de limpeza, mas este 

regresso provoca sem dúvida novas distinções sociais, como se verá adiante. A higiene 

com o recurso à agua deu origem a uma nova imagem do corpo e consequentemente, do 

saber viver, reabilitando a intimidade corporal. 

Os primeiros banhos, em residências particulares deste século, são banhos quentes 

aparentemente reservados à higiene (surgem como uma necessidade nos países 

quentes, transformando-se em moda nos países da Europa). Adivinha-se, porém, uma 

maior complexidade. O prazer, a ociosidade, a preguiça, a feminilidade, também são 

referidos nos textos. E é este luxo que os primeiros arquitectos de casas de banho 

acabam por explorar, pois o banho ainda não parece suficientemente frequente nem 

familiar (trata-se mais de uma prática feminina) para ser independente do tempo ou da 

estação. 

É nesta altura que surge um objecto inédito na elite deste século: o bidé ou “cadeira de 

abluções”. A existência deste utensílio pressupõe uma prática de higiene mais íntima, 

modificando gestos e atenções. É curioso, no entanto, que o seu aparecimento não tenha 

sido precedido de nenhuma modificação nos manuais de higiene nem nos manuais de 

civilidade, de onde eram retiradas as normas. Usado tanto pelas mulheres como pelos 

homens, era frequentemente levado em viagens ou nas campanhas militares, tornando-

se aí um símbolo de grande limpeza pelas altas patentes francesas (Smith, 2007). 

Nos textos também é descrito o asseio sectorial que dá mais importância à frequente 

lavagem de certas zonas do corpo. A sua descoberta talvez esteja ligada à transformação 

sofrida pela “cadeira de retrete”. Surgem as retretes privadas, que passam a ter um local 

fixo e privado, com algumas mecânicas simples de conforto, como uma válvula para 

obstruir o buraco, evitando, assim, a expansão de odores. Neste local, estão presentes 

os objectos necessários a uma lavagem íntima, como o já referido bidé.  

O banho e as restantes mudanças estão, infelizmente, reservados aos mais ricos. Mesmo 

os banhos públicos, que voltam a aparecer neste século, estão reservados a uma 

clientela muito restrita devido aos preços praticados. Consequentemente a maioria do 

povo nunca se lavará com água e nunca tomará um banho na sua vida (Vigarello, 1985).  

Nesta altura, uma outra parte do corpo merece cuidados especiais: a boca. Paris torna-se 

o centro da Europa relativamente à higiene oral, com os mais modernos dentistas. 

Chegam pessoas de todo o lado para tratar os seus dentes e melhorar os cuidados a ter 

com eles. O sorriso bonito torna-se parte integrante da moda, numa altura em que a 

maioria das pessoas sofria de cáries, com vários dentes estragados, o que provocava 
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muitas dores e mau hálito. Consumia-se grande quantidade de açúcar e rebuçados, cujas 

consequências eram agravadas por técnicas de limpeza muito agressivas que irritavam 

as gengivas e acabavam por danificar ainda mais os dentes. Surgem, então, escovas de 

dentes macias e pastas dentífricas, simultaneamente mais suaves e mais eficazes.  

O medo das doenças modifica, neste século, a engenharia e a arquitectura das casas 

dos mais abastados. Novamente foi buscar-se inspiração à civilização grega mas, desta 

vez, com a finalidade de melhorar a saúde dos seus habitantes. As casas deveriam 

possuir jardins com partes pavimentadas para estimular o exercício físico; as janelas e as 

portas seriam grandes de modo a aumentar a luz e a circulação do ar; as cozinhas 

deveriam possuir forno; as lareiras deviam estar espalhadas pela casa, para aquecer a 

habitação; por fim, a zona da lavandaria conteria água para a lavagem da casa. 

“Conveniente” era a palavra mais usada para descrever estas mudanças nas habitações 

e significava arrumado, limpo, fácil de usar e de manter (Smith, 2007). 

 

As epidemias do século XIX (quadro resumo) transformaram as leis de saúde pública. 

Embora, no início, se continuasse convicto que ocorriam devido às mudanças de ar, 

estas ideias foram progressivamente substituídas pela análise do ambiente patogénico: 

habitação, ar e água. Esta evolução no conceito da contaminação está na origem de 

progressos decisivos. Ao longo deste século, resultado da revolução industrial, a situação 

nas cidades era pavorosa e a taxa de mortalidade muito alta, persistindo uma grande 

mortalidade infantil. Devido à falta de trabalho no campo, muitos camponeses migraram 

para as cidades. Amontoavam-se numa única divisão minúscula dez ou quinze pessoas, 

sem água, quase sem alimento, na promiscuidade e na miséria. Para sobreviver, era 

necessário que trabalhassem vários elementos da família, incluindo crianças de seis anos 

que chegavam a permanecer quinze horas junto de máquinas. 

 É difícil não estabelecer uma ligação directa entre estas condições sub-humanas, de 

pobreza e concentração humana, à tuberculose. Só a partir do século XVI se começa a 

falar dela, mas esta doença existia na Europa desde a Idade Média, atingindo o seu auge 

no século XIX. Devido ao seu comportamento clínico prolongado e por nunca se ter 

manifestado por surtos epidémicos, provocou menos temor que a cólera – com sintomas 

mais violentos e céleres. Contudo, a tuberculose terá provocado mais vítimas ao longo ao 

longo de poucas décadas deste século.  

A cólera era uma doença já conhecida dos países asiáticos e ninguém poderia supor que 

países “tão limpos e civilizados”, como os da Europa, pudessem por ela ser atingidos. No 
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entanto, devido ao aumento dos negócios, que resultou numa intensificação das rotas 

comerciais, a sua bactéria deixou o seu domínio habitual e começou a viajar. A 

propagação foi muito rápida porque, apesar da evolução da saúde pública, a água para 

as populações continuava a ser insuficiente e facilmente poluída. As imundícies 

escorriam para os rios e canais que irrigavam as ruas, contaminando os locais de recolha 

de água. 

Os primeiros casos registados na Europa não chamaram a atenção, mas rapidamente os 

hospitais ficaram sobrelotados de doentes e o balanço inicial da mortalidade atingiu os 

milhares. A indiferença foi substituída pelo medo colectivo, embora não se possa 

comparar o impacto desta doença com a magnitude dos surtos das pestes medievais. 

As estatísticas mostram que os adultos foram mais atingidos que as crianças, sendo o 

sexo mais visado o feminino. Verificou-se, com as pesquisas efectuadas, que a gravidade 

de contágio estava directamente ligada ao meio social, aos rendimentos da família e à 

higiene da habitação (Vigarello, 1999, Sournia e Ruffie, 1984). Com estes estudos foi 

possível estabelecer uma interdependência entre as várias classes sociais: uma doença 

que atinja os bairros mais pobres, rapidamente se estende às outras casas, mesmo as de 

pessoas mais favorecidas. Admite-se que a prevenção da doença custa menos à 

sociedade que a própria doença – em 1858, John Simon escreve: “Desprezar a saúde é 

uma avareza que sai cara.”  

O estudo da propagação das doenças infecciosas ao longo da segunda metade do 

século XIX, acentua a ideia de que é necessário proteger os mais pobres e fracos de 

modo a evitar os contágios. Esta assumpção promove a criação, no Império Alemão, do 

primeiro sistema de saúde. Este preconizava que os mais desfavorecidos fossem 

reembolsados de uma parte das despesas com os cuidados de saúde e de prevenção. 

Organizam-se visitas regulares aos operários de modo a determinar o seu estado de 

saúde. A sujidade torna-se o inimigo público número um. Embora inicialmente pontuais, 

realizam-se obras nas zonas urbanas que têm um efeito imediato na saúde das 

populações: aparecem os primeiros esgotos, há maior frequência da limpeza das ruas e 

na recolha dos lixos (por vezes, com a ajuda de uma quotização dos moradores), as 

ruelas demasiado estreitas são encerradas e são lançados jactos de cloro para certas 

fossas. São os engenheiros que se encarregam desta transformação, substituindo os 

arquitectos e, nalguns casos, também os médicos, mais entusiasmados com a pesquisa 

e o fabrico de vacinas do que com a aplicação prática das suas descobertas junto das 

populações. 
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Apesar da melhoria evidente do estado sanitário das populações nas cidades onde 

existiam esgotos, o progresso do saneamento é mais rápido nos países germânicos e 

anglo-saxónicos do que nos países latinos. A descoberta dos germes reforça a 

preocupação de assegurar a segurança dos mecanismos hidráulicos e o isolamento 

destes circuitos, pelo que começam a surgir novas peças sanitárias que satisfaçam estas 

condições, como por exemplo, o sifão. Estas descobertas também contribuíram para a 

transformação dos hábitos da higiene íntima que viriam a ocorrer (Tubiana, 1995 e 

Vigarello, 1999).  

Alicerçada na descoberta da microbiologia, a revolução despoletada na higiene teve tanto 

impacto que, no final do século XIX, é inaugurado um museu em Londres e aberta uma 

exposição em Paris, ambos dedicados ao tema. Nestes eventos, recriava-se o universo 

sanitário com os seus objectos específicos, os espaços dedicados a cada um deles e 

demonstrações de como funcionavam.  

A instrumentalização da higiene não é só explicada pelas descobertas de Pasteur e 

outros cientistas; ela também resulta de uma nova visão arquitectónica do espaço, em 

que a intimidade conquista um lugar que até então não possuía. 

De facto, motivado pela maior flexibilidade conseguida na condução da água, um novo 

conceito de intimidade nasceu. As primeiras casas de banho, construídas no século XVIII, 

eram colocadas perto da cozinha; agora vão-se aproximar do quarto de dormir. Surge a 

imagem da casa de banho contemporânea: um espaço novo e totalmente específico, que 

não permite a invasão da privacidade. Para facilitar a sua lavagem, tem o pavimento e as 

paredes ladrilhados. O bidé, o lava-pés, o porta-toalhas, banheiro e lavatório de 

porcelana são todos apetrechados e alimentados com água, levando a novos gestos que 

não são, obviamente, consequência apenas do medo despoletado pelos micróbios.  

Para a maioria das pessoas, porém, a opção mais conveniente e mais barata era lavar-se 

no quarto de dormir, num espaço reservado para o efeito onde se localizava o lavatório 

de cerâmica. Para o banho era usada uma bacia portátil de metal (Smith, 2007).  

É neste século que a palavra “higiene” adquire um significado mais próximo do actual. É 

feita a promoção do sabão, que apaga e dissolve a sujidade. Apesar dos antissépticos, 

reconhece-se que a maneira mais eficaz de evitar uma infecção na sequência de uma 

arranhadela é ter a pele limpa. Assim, o sabão deixa de ser considerado um acessório 

requintado e passa a ser um utensílio de saúde. Os perfumes contidos em frascos 

deixam de estar na moda e passam para o interior dos sabões, surgindo assim o 

sabonete. 
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Apesar destes progressos, a falta de cuidado higiénico com o cabelo continua a ser 

preocupante. Continuam a prevalecer as ideias de que lavá-lo com água terá graves 

efeitos secundários e, assim, o seu arejamento (figura 4) prevalece sobre o uso da água, 

que será uma aquisição apenas do século XX (Vigarello, 1999). 

 

 

Figura 4 - “Rapariga a pentear o cabelo” de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) 

 

No final do século XIX, a higiene passa a ser um assunto abordado nas escolas. É um 

conteúdo inicialmente muito rudimentar, a evolução da sua abordagem é lenta e são 

poucos os progressos conseguidos. Os médicos também se juntam a esta batalha, tanto 

ajudando os professores como defendendo comportamentos higienistas nos hospitais. 

Agora, nas instituições hospitalares, quem recusar o banho fica sujeito à expulsão.  

Apesar das doenças infecciosas continuarem a ser a primeira causa de morte, existe um 

forte contraste entre as zonas mais finas de uma cidade e os bairros mais pobres. Por 

exemplo, em Paris, a tuberculose afecta entre dez a mil pessoas nas habitações mais 

desfavorecidas e somente um ou dois novos casos, por ano, são registados nas casas 

abastadas. Torna-se importante instruir as pessoas, ensinar-lhes as regras de higiene e 

incutir-lhes que a saúde é um dever do indivíduo. Com esta medida, a saúde das 

populações, principalmente das crianças, melhora, reduzem-se as desigualdades sociais 

e a esperança de vida começa a aumentar. As diferenças testemunhadas actualmente 
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devem-se principalmente às desigualdades do desenvolvimento económico e das 

condições gerais de vida de cada país (Tubiana, 1995).  

O século XIX mostrou que investir na higiene, tanto pública como individual, traz 

benefícios: não só melhora as condições de vida das pessoas, mas também eleva o nível 

económico do país.  

 

As guerras e as crises económicas marcam o ritmo dos avanços da saúde pública e da 

higiene individual. As duas guerras mundiais tiveram outra consequência terrível que foi o 

reaparecimento de doenças genericamente designadas de “febres”, que sempre 

conviveram com o Homem. Estas incluem, entre outras, o tifo, as febres tifóides, 

associadas a muitas outras febres – intestinais, pulmonares ou eruptivas. As mudanças 

frequentes de guarnição, a má higiene das tropas em campanha e a má nutrição, 

proporcionaram as condições ideais para o aparecimento destas e de outras doenças, 

nomeadamente a gripe pneumónica, responsável pela pandemia ocorrida após a primeira 

grande guerra, com uma elevada taxa de morbilidade e mortalidade. No meio de todas as 

provações e de todas as doenças que acompanharam estes conflitos é muito difícil dizer 

com precisão o número de pessoas atingidas por cada uma delas (Sournia e Ruffie, 

1994). 

Apesar de todas as epidemias já anteriormente descritas, houve indubitavelmente uma 

melhoria da saúde nestes últimos séculos. Para o efeito contribuíram vários factores, 

entre os quais: os progressos da agricultura (que permitiram uma melhor alimentação); o 

melhoramento da higiene pública (para a qual contribuíram as redes de saneamento, a 

água canalizada e tratada, a recolha de lixo atempada, a ventilação dos locais de 

trabalho e das próprias habitações, etc.); o maior nível de instrução das pessoas (que 

motivou uma procura de condições de vida mais favoráveis) e uma melhor higiene 

pessoal. 

No século XX atingiu-se uma maior consciência da importância da limpeza e foi, 

consequentemente, o mais higiénico da era industrializada. 

No início deste século, o estatuto do corpo dependia em larga medida do meio social. A 

toilette era muito limitada nos meios populares, campesinos e operários. Aqui, a água era 

rara e o esforço necessário para a ir buscar condicionava o seu uso. Nestes meios 

continuava-se a acreditar que a água amolecia o corpo, enquanto que a gordura era 

entendida como sinal de saúde.  
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Foi nesta altura que a escola primária teve grande importância na difusão da higiene e 

limpeza. Foi, contudo, preciso tempo para que as pessoas adquirissem novos hábitos. 

A burguesia lavava-se mais e a grande maioria possuía, nas suas habitações, casa de 

banho com banheira. À falta desta, usava-se o bidé. As crianças mais pequenas eram 

lavadas todos os dias e aos mais velhos recomendava-se uma toilette sectorial diária e 

um banho semanal.  

Os albergues de juventude, os campos de férias e a difusão do desporto (existiam 

chuveiros nas colectividades), ajudaram, entretanto, a desenvolver hábitos de limpeza 

corporal nos operários mais jovens e/ou nos seus filhos. As regras de higiene testadas e 

eficientes deixaram de ser atitudes das classes mais altas ou abastadas e foram 

alargadas a um conjunto muito maior da população mundial que passou a beneficiar 

também dos progressos da medicina e do crescimento económico. Nem sempre foram, 

infelizmente, usadas da maneira mais nobre. O significado do termo higiene foi de tal 

modo distorcido que serviu mesmo de argumento a favor do eugenismo. 

Durante a primeira metade do século XX apareceram e divulgaram-se novos produtos 

que também ajudaram a mudar comportamentos que resultaram na melhoria das 

condições de higiene. Surgiram as escovas de dentes e de cabelo feitas em nylon; as 

pastas dentífricas eram melhores; os sabões mais baratos; apareceram os champôs 

líquidos (incluindo para a caspa); o uso da aspirina, sintetizada no final do século XIX, 

generalizou-se. Estes produtos constituíam a primeira linha de defesa das famílias contra 

as doenças e o seu uso foi incentivado por uma grande e forte campanha nas escolas. 

Alguns médicos mais progressistas defendiam, já nessa altura, uma higiene oral 

preventiva, que incluía a lavagem diária (por duas vezes) dos dentes, um check-up 

bianual e, juntamente com os professores, consideravam que, quanto mais cedo as 

crianças fossem orientadas para um regime higiénico, melhor.  
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Séculos                                IV a.C.                                    V                                        XV                                 XVIII                                       XXI 

 Civilizações 
anteriores 

Civilização Greco- 
- Romana Idade Média Idade Moderna Idade Contemporânea 

C
o
n
ce

ito
 d

e
 

H
ig

ie
n
e
 Higiene = 

Repugnância 
Higiene = Saúde: Corpo 
como equilíbrio de 
humores 
complementares 

Defesa do doente contra 
a doença 

Protecção da 
comunidade, defesa do 
são contra a doença 

Conjunto de medidas e 
técnicas sanitárias 
destinadas a preservar e 
melhorar o estado de saúde 
e conforto dos indivíduos 

M
a
rc

o
s/

 
A

co
n
te

ci
m

e
nt

o
s 

Uso de pentes 
Utilização de 
esgotos e das 
primeiras 
retretes1 

Banhos romanos 

Aquedutos 

Salas de banho 

Leprosarias 

Pavimentação das ruas 

Limpeza dos mercados 

Lavagem das mãos 
antes e depois das 
refeições 

Descobrimentos 
marítimos 

Limpeza a seco 

Roupas limpas e 
ajustadas ao corpo 

Medidas de higiene pública 

Ordenamento das cidades 

Mudança na arquitectura 
das casas 

Publicações sobre higiene 

Higiene oral 

Escolaridade obrigatória 

E
p
id

e
m

ia
s Pestes Varíola 

Tifo 

Pestes 

Peste de Justiniano 

Peste negra 

Varíola 

Peste negra 

Sífilis 

Tuberculose 

Cólera 

Gripe Pneumónica 

SIDA 

Quadro resumo da evolução do conceito de higiene associado aos acontecimentos e às epidemias mais marcantes da História da 

Humanidade.

                                                 
1 De acordo com as descobertas arqueológicas 
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Alguns estudos sociais mostravam que as piores condições higiénicas prevaleciam nos 

meios rurais, onde as infra-estruturas das casas se mantiveram intocáveis durante 

séculos. A tecnologia que surgiu devido à descoberta da electricidade e da sua 

translação para o interior das casas veio modificar a toilette pessoal e teve como 

vantagem aumentar o tempo dispendido para este efeito e, assim, melhorar a sua 

qualidade. 

A preocupação com o corpo e a imagem que as pessoas tinham dele sofreram, neste 

século, uma mudança radical. Esta evolução deveu-se, em parte, às alterações no 

vestuário que se adaptou a novos estilos de vida – os tecidos são mais leves e os 

vestidos mais curtos. O que mais contribuiu para uma nova perspectiva terão sido, no 

entanto, as fortes campanhas publicitárias que aceleraram a adopção de hábitos de 

higiene (que já eram defendidos, desde o início do século, pela maioria dos médicos, sem 

contudo terem conseguido passar a mensagem). Tornou-se um imperativo social ter um 

bom cabelo resultante da utilização do champô X ou um belo sorriso em consequência do 

uso do dentífrico Y.  

A publicidade provou que só são necessárias pequenas mudanças nos hábitos ou nas 

maneiras das pessoas mais influentes para que as outras as sigam em menos de uma 

geração. Isso é possível graças a todos os meios de comunicação, disponíveis em todo o 

lado e para todos. Um exemplo interessante foi o que ocorreu no Turquistão, país 

essencialmente rural. No ano 2000, os casamentos por amor tornaram-se legais. Este 

acontecimento provocou o aumento das vendas dos produtos de higiene/cosmética em 

200%. Se o amor e o bem-estar foram chaves determinantes para os cuidados de higiene 

e de saúde (hoje estritamente ligados à beleza), a crescente procura para ser aceite 

socialmente teve o papel principal na sua promoção. 

Décadas de melhoria nos cuidados higiénicos, associados a outros factores de saúde, 

produziram efeitos muito positivos nos países desenvolvidos: as bocas estão melhores, 

os pés não estão tão deformados e as doenças de pele, especialmente as mais 

deformantes, como são detectadas a tempo, já não têm as consequências terríveis de 

antigamente. O “bem-estar” já não é um luxo ou um capricho mas sim uma necessidade 

de um certo estado mental e físico; o corpo tornou-se o lugar de identidade pessoal 

(Prost, 1991 e Smith, 2007) 

Como podemos constatar, a conceito de higiene moderna (quadro resumo) foi-se 

construindo gradualmente ao longo da História da Humanidade. Graças aos trabalhos de 

Leeuwenhoek, Koch e Pasteur foi possível descobrir os agentes microbianos das 
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doenças e o modo como eram transmitidos às populações. Com estas descobertas pôde-

se criar e promover a adopção de medidas preventivas. 

Conhecemos hoje o comportamento de milhares de organismos patogénicos e os 

mecanismos que o nosso corpo desenvolve na defesa e prevenção dos seus ataques. 

Um dos motivos pelo qual a espécie humana continua na Terra é devido ao nosso 

comportamento inato de evitarmos o contacto com o que nos repugna, incluindo pessoas 

com sinais de doença que não sejam nossas conhecidas. É esta atitude – entendida por 

alguns como uma evidência de falta de humanidade – que permitiu a sobrevivência de 

muitos. Devemos centrar a nossa acção na mudança de comportamentos face à higiene, 

pois é sem dúvida um dos meios de evitar certas doenças (Curtis, 2007).  

Com o surgimento de tratamentos eficazes para muitas das doenças infecciosas que 

afligiam o Homem, o seu controlo foi relegado para segundo plano nos finais do século 

XX. Deu-se prioridade às pesquisas do cancro e das patologias cardiovasculares.  

Nos últimos anos tem-se observado a ocorrência de novas infecções e as antigas 

parecem surgir com mais virulência e com novas formas. As mudanças sofridas pelos 

ecossistemas, em virtude das alterações climáticas, irão provocar, se é que já não 

provocam, instabilidade nos diversos organismos e, consequentemente, alterações no 

seu comportamento. Por outro lado, o uso excessivo dos antibióticos tem provocado a 

sua inutilidade como medida terapêutica devido à rapidez no aparecimento da resistência 

como se pode observar pela análise da tabela 1. 

 

Início da administração do antibiótico → Aparecimento da resistência 

Penicilina G, em 1942 →  Staphylococcus aureus, um ano depois 

Meticilina, em 1961 → S. aureus, um ano depois 

Ampicilina, em 1962 → Enterobactérias, 2 anos depois 

Cefalosporina, em 1980 → Enterobactérias, um ano depois 

Tabela 1 - Cada aparição de um novo antibiótico é acompanhada, muito rapidamente, 

pelo surgimento de bactérias resistentes. (Adaptado de Fleury, 2008) 

 

Os organismos patogénicos tendem a sofrer alterações quando no hospedeiro, devido à 

resposta imunitária desencadeada por este. É, por isso, muito importante compreender 
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os mecanismos de susceptibilidade e de defesa do hospedeiro, de modo a integrar esses 

conceitos em estratégias contra as doenças infecciosas. E, provavelmente, o papel da 

higiene será, de novo, enfatizado na sua prevenção e no seu controlo (Goldner, 2000). O 

que, como referimos atrás, está já a acontecer. 

 

A ESCOLARIDADE OBRIGATÓRIA EM PORTUGAL 

 

O desenvolvimento da instituição escolar é um dos traços mais importantes da evolução 

social da segunda metade do século XIX no nosso país. Este avanço foi devido, em 

parte, à política da escolaridade obrigatória, mais marcante e decisiva no século XX.  

A escolaridade obrigatória surgiu em Portugal a 7 de Setembro de 1835, pelo Decreto do 

Ministro e Secretário d’ Estado dos Negócios do Reino, no reinado de D. Maria II. 

Regulamenta a Instrução Primária e estabelece a escolaridade obrigatória no artigo 1 do 

Título VII “Dos deveres dos Pais de família, ou das pessoas que estão em seu logar”: 

“A obrigação imposta, pela Carta Constitucional, ao Governo de proporcionar a todos os 

Cidadãos a Instrução Primaria, corresponde a obrigação dos Pais de família de enviar 

seus filhos ás Escolas Publicas, logo que passem dos 7 annos, sem impedimento físico 

ou moral, se meios não tiverem de o fazer construir de outro modo.” 

No Decreto do Governo de 28 de Setembro de 1844, é definido o período de idade da 

escolaridade obrigatória, para ambos os sexos, entre os sete e os quinze anos, ou até 

concluírem o ensino primário. De entre as matérias a ensinar, fazia parte: “Rudimentos de 

sciencias naturaes, especialmente aplicáveis á agricultura e á hygiene.” Em 28 de Julho 

de 1880, o Decreto da Direcção-Geral da Instrução Primária decreta que a idade escolar 

principia logo que as crianças perfaçam os seis anos e termina quando completarem os 

doze, sendo obrigatório o 1º grau do ensino primário. 

Depois da implementação da república, o Decreto n.º 9:223, de 29 de Março de 1911, da 

Direcção Geral de Instrução Primária, dita nova mudança na idade escolar: o ensino 

primário elementar (três anos) é obrigatório para todas as crianças de ambos os sexos, 

de idade compreendida entre os sete e os catorze anos. Em 1919, o Decreto n.º 6:137 do 

Ministério da Instrução Pública institui o ensino primário geral, de cinco anos, de 

frequência obrigatória. Em 6 de Novembro de 1923, é regulamentada a matrícula na 

escolaridade obrigatória, pelo Decreto nº 9:223 do Ministério da Instrução Pública. Em 

1960, pelo Decreto-Lei nº 42 994, do Ministério de Educação Nacional, é declarada a 

obrigatoriedade da frequência da 4ª classe para todas as crianças cuja idade se situe 
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entre os sete e os doze anos, feitos até 31 de Dezembro do ano a que respeita a 

matrícula. Quatro anos depois, através do Decreto-Lei nº 45 810 do mesmo organismo, a 

escolaridade é alargada para seis anos, sendo obrigatória e gratuita a frequência do ciclo 

complementar – o ensino primário é ampliado, compreendendo dois ciclos: um elementar 

correspondente às quatro classes já existentes; outro complementar, constituído por duas 

novas classes. 

A 14 de Outubro de 1986, a Lei 46/86 da Assembleia da República, estabelece que o 

ensino básico é universal, obrigatório e gratuito e que tem a duração de nove anos, 

compreendendo três ciclos (o primeiro ciclo de 4 anos, o segundo ciclo de 2 anos e o 

terceiro ciclo de 3 anos). Esta lei, a Lei de Bases do Sistema Educativo, mantém-se ainda 

em vigor embora tenha sofrido algumas pequenas alterações. A obrigatoriedade de 

frequência do ensino básico termina aos quinze anos, feitos até 31 de Agosto do ano 

escolar que frequentam. 

 A Lei de Bases do Sistema Educativo determina que este deve responder às 

necessidades resultantes da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno 

e harmonioso da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos 

livres, responsáveis, autónomos, solidários e valorizando a dimensão humana do trabalho 

(artigo 2º). O sistema educativo está organizado de modo a contribuir para a realização 

do educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade, da formação do 

carácter e da cidadania, preparando-o para uma reflexão consciente sobre os valores 

espirituais, estéticos, morais, cívicos e proporcionando-lhe um equilibrado 

desenvolvimento físico (artigo 3º, alínea b). 

O sistema educativo português compreende a educação pré-escolar, a educação escolar 

e a educação extra-escolar. A educação pré-escolar é a primeira etapa da educação 

básica, destinando-se a crianças com idades compreendidas entre os 3 anos e a idade 

de ingresso no ensino básico e é facultativa. Um dos objectivos da educação pré-escolar 

é incutir hábitos de higiene e de defesa da saúde pessoal e colectiva (artigo 5º, alínea 

1g). Na Lei do Quadro da Educação Pré-escolar este objectivo é explorado nas seguintes 

competências:  

� Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em 

experiências de vida democrática numa perspectiva de educação para a 

cidadania; 

� Proporcionar a cada criança condições de bem-estar e de segurança, 

designadamente no âmbito da saúde individual e colectiva. 
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Na educação escolar, mais propriamente no ensino básico, um dos grandes objectivos 

gerais é: “Desenvolver valores, atitudes e práticas que contribuem para a formação de 

cidadãos conscientes e participativos numa sociedade democrática”, o que pode ser 

desdobrado em vários objectivos específicos, entre os quais encontramos: “Assegurar, 

em colaboração com as entidades adequadas e designadamente as famílias, a criação 

de condições próprias ao conhecimento e aquisição progressiva das regras básicas de 

higiene pessoal e colectiva.” 

Estes objectivos devem ser desenvolvidos ao longo de toda a escolaridade básica, 

Devido à existência de distintas etapas psicopedagógicas, foi necessário adequar o nível 

de prossecução dos objectivos aos estádios de desenvolvimento dos alunos. Estes são 

desenvolvidos nas disciplinas de: 

� Estudo do Meio, no primeiro ciclo, onde são ensinados os hábitos de higiene 

pessoal e de vida saudável, utilizando regras de segurança e assumindo uma 

atitude atenta em relação ao consumo. No primeiro ano, faz parte do capítulo: 

“A saúde do seu corpo” com as competências: Reconhecer e aplicar normas de 

higiene; Conhecer as normas de higiene alimentar; Reconhecer a importância 

de posturas correctas do exercício físico e do repouso para a saúde; Conhecer 

e aplicar normas de vigilância da sua saúde. Volta a ser referido no 2º ano, onde 

já se fala da higiene do vestuário e dos espaços de uso colectivo, bem como os 

cuidados a ter com a visão e a audição. 

� Formação Cívica, área curricular não disciplinar, ao longo de toda a 

escolaridade, sempre que o professor titular da turma ou o director de turma 

achar conveniente e necessário. 

� Educação Física, durante toda a escolaridade básica, fazendo parte das 

competências específicas desta disciplina. 

� Ciências da Natureza, no segundo ciclo, e Ciências Naturais e Ciências Físico-                

-Químicas, no terceiro ciclo, não só como uma competência específica das duas 

primeiras disciplinas aquando do estudo das “Atitudes Promotoras de Saúde”, 

mas principalmente como competência a ser valorizada na realização dos 

projectos necessários à aprendizagem da literacia científica. 

Nos restantes níveis de ensino, este tema não é abordado a não ser na disciplina de 

Educação Física. 
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O PAPEL DA HIGIENE NOS DIAS DE HOJE 

 

Parece incontestável que os padrões de higiene permanecem muito baixos em todo o 

mundo, o que explica a alta incidência de doenças intestinais infecciosas, nomeadamente 

a diarreia. Embora este problema seja mais grave nos países subdesenvolvidos, onde 

mais de dois milhões de crianças morrem todos os anos desta doença, também é uma 

questão muito séria em países desenvolvidos (Curtis, 2003). No Reino Unido, por 

exemplo, estima-se que em cada ano, uma em cada cinco pessoas sofre de algum tipo 

destas doenças, justificando cerca de 35 mil internamentos e mais de 30 óbitos. Metade 

das crianças que vão às urgências do Hospital D. Estefânia, em Lisboa, têm como causa 

de doença, a diarreia (Carmo, 1993).  

Recentes investigações demonstraram que uma percentagem muito significativa das 

infecções gastroentéricas, nos Estados Unidos da América e na Europa, deve-se à 

transmissão pessoa a pessoa, em particular nas infecções virais. Esta transmissão pode 

ocorrer por via directa mão - boca, pela comida preparada por uma pessoa infectada ou 

por partículas aerossóis resultantes do vómito ou da diarreia líquida. Estas infecções 

podem ser evitadas pela prática de uma boa higiene, com a óbvia excepção no que se 

refere à última via de transmissão. 

Em 2003, o relatório da Organização Mundial de Saúde referia que da totalidade das 

gastroenterites declaradas na Europa nos anos de 1999 e 2000, 60% e 69%, 

respectivamente, eram devidas à transmissão pessoa a pessoa. No Reino Unido, 

estimava-se que o valor fosse de 50% (Bloomfield, Aiello, Cookson, Boyle e Larson, 

2007). O principal agente causador de infecções gastroentéricas nos países 

desenvolvidos é o norovírus. A sua frequência está a aumentar tanto no Japão como na 

Europa e crê-se que está mais virulento e mais facilmente transmissível de pessoa para 

pessoa. 

 

Actualmente, a gripe é a doença respiratória viral mais grave. Pode causar complicações 

que fazem aumentar as idas ao médico, as hospitalizações e as mortes. Os riscos são 

altos para as pessoas com mais de 65 anos, para as crianças com menos de dois, e para 

certos doentes crónicos. Nos Estados Unidos da América verificam-se anualmente, em 

média, 36 000 mortes e 114 000 hospitalizações devidas a episódios epidémicos desta 

doença. Em 15 países da Europa, nos anos de 2004-2005, na época da gripe chegou-se 

a observar a seguinte proporção: 3 000 casos por 100 000 habitantes (Bloomfield, Aiello, 

Cookson, Boyle e Larson, 2007).  
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Aparecem constantemente novos agentes patogénicos e estão reconhecidas, pelos 

cientistas, aproximadamente 1400 espécies de microorganismos infecciosos. Destas, 

cerca de 200 são vírus, responsáveis por infecções humanas como, por exemplo, o vírus 

da sida (VIH) ou da síndrome respiratória aguda (SRA). Todos os anos, mais de duas 

espécies de vírus humanos são, em média, descritas (Woolhouse, Howey, Gaunt, Reilly, 

Chase-Topping e Savill, 2008).  

O desenvolvimento da tecnologia aplicada à medicina, verificado a partir das décadas de 

1960 e 70, possibilitou o aumento do número de agentes patogénicos conhecidos. A 

descoberta de novas espécies de microrganismos também se deve, no entanto, ao modo 

como o Homem tem evoluído e interagido com o ambiente: a sua acção cada vez mais 

invasiva e destruidora, tem-no tornado mais susceptível de os contrair e transmitir. 

Devido à globalização, as doenças infecciosas estão a espalhar-se pelo planeta cada vez 

mais rapidamente. Os meios de luta são escassos: as infecções virais não se podem 

tratar com antibióticos e as bacterianas, como vimos atrás, estão a desenvolver 

resistência. Assim, uma boa higiene é, muitas vezes, a única forma de as evitar. 

Só nos últimos anos começou a reconhecer-se a extrema importância do contributo das 

mãos e outras superfícies corporais na transmissão das doenças respiratórias, como a 

gripe. Evidências mostram que uma cuidada higiene das mãos – com lavagens 

frequentes (figura 5) – pode reduzir a velocidade de transmissão destas infecções, 

baixando significativamente o número de casos reportados. 

É provável que os riscos aumentem à medida que as populações envelhecem, ficando o 

sistema imunitário das pessoas mais debilitado e, portanto, mais pessoas estarão sujeitas 

às consequências da falta de higiene. 

 

 Figura 5 - Gesto de lavar as mãos.  
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Segundo Val Curtis (2007), um dos principais obstáculos ao controlo destas doenças, é o 

facto da maioria das pessoas não utilizar o mais básico e acessível dos produtos de 

higiene doméstica do mundo – o sabão / sabonete. As mãos são uma via rápida para a 

transmissão de microorganismos, mas a maioria das pessoas não lava as mãos nos 

momentos adequados. No Reino Unido, por exemplo, apenas 30% das pessoas lavam as 

mãos depois de utilizarem a casa de banho, e só 43% depois de trocar uma fralda. 

Ainda segundo a mesma autora, a adopção de cuidados higiénicos básicos, poderia 

diminuir em metade a mortalidade infantil resultante de doenças intestinais e, 

possivelmente, diminuir as doenças das vias respiratórias superiores em trinta por cento. 

 

A HIGIENE EM PORTUGAL, NOS DIAS DE HOJE 

 

Impostas e implementadas estas medidas, será que todas as crianças/adolescentes 

conhecem as regras de higiene? E se as sabem, executam-nas? E quando não as 

realizam, quais são as razões? O que falta fazer e o que podemos melhorar? Iremos 

tentar responder as estas perguntas neste estudo. 

O aumento da longevidade da população portuguesa reflecte as melhorias nos padrões e 

estilos de vida, no aumento do nível educacional e, ainda, nos progressos da medicina e 

no acesso aos cuidados de saúde [Instituto Nacional de Estatística (INE), 2005]. Pode 

então parecer desadequado um estudo sobre as regras de higiene individual. A prática 

médica quotidiana ensina, contudo, que, apesar das aparências, os princípios mais 

elementares, mesmo nos países desenvolvidos, são frequentemente ignorados ou 

negligenciados. Isto pode explicar o facto de, em Portugal, a mortalidade por doenças 

infecciosas e parasitárias estar entre as mais elevadas da União Europeia (INE, 2005). 

De facto, podemos ainda testemunhar velhos hábitos e certos costumes na lida 

doméstica, nos cuidados cosméticos, na educação para a saúde e nos cuidados a ter 

com o próprio que carecem de atitudes higiénicas. Será importante referir que, no nosso 

país, só a partir da segunda metade deste século, a maioria das casas foi apetrechada 

simultaneamente com água e electricidade, prevalecendo algumas sem estes bens que 

consideramos de primeira necessidade. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Neste capítulo será feita a descrição da metodologia adoptada para a realização deste 

estudo que incidiu sobre o universo das escolas oficiais do primeiro, segundo e terceiro 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário das freguesias da Maia e Vermoim, do 

concelho da Maia. 

No início da sua elaboração, as escolas destas duas freguesias vizinhas estavam 

agrupadas do seguinte modo: 

� Agrupamento Horizontal de Escolas de Vermoim, que servia alunos do ensino 

pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico e integrando as seguintes escolas: 

Escola Básica 1 e Jardim-de-infância D. Manuel I (antiga EB 1/JI do 

Sobreiro) 

Escola Básica 1 e Jardim-de-infância Cidade Jardim 

Escola Básica 1 de Cavadas 

Escola Básica 1 de Currais 

� Agrupamento Vertical de Escolas Gonçalo Mendes da Maia, que serve alunos 

desde o pré-escolar ao 3º ciclo do ensino básico, com as escolas: 

Escola Básica 1 e Jardim-de-infância da Maia 

Escola Básica 2/3 da Maia 

� Escola Secundária da Maia, com alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do 

ensino secundário. 

No final do ano lectivo de 2006/2007, o Agrupamento Horizontal de Escolas de Vermoim 

foi extinto, tendo as respectivas escolas e jardins-de-infância sido integradas no 

Agrupamento Vertical de Escolas Gonçalo Mendes da Maia. Esta integração teve como 

objectivo facilitar a transferência dos alunos, que transitavam do primeiro para o segundo 

ciclo, para a Escola Básica 2/3 da Maia, uma vez que esta escola serve esta área de 

residência. 
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Para a realização deste estudo, elaboramos um questionário (anexo II), distribuído pelas 

escolas em Novembro de 2006. Optou-se por esta técnica devido ao elevado número de 

questões a realizar e à ampla dimensão da amostra. Este questionário foi antecedido de 

um ofício (anexo I), informando os órgãos de gestão, dos agrupamentos e da escola, dos 

objectivos do mesmo e dos seus destinatários, pedindo autorização para a sua 

realização.  

Este questionário destinava-se a todos os alunos que estivessem a concluir os ciclos do 

ensino básico e o ensino secundário, mais especificamente aos alunos do quarto ano 

(término do 1º ciclo do ensino básico), sexto ano (término do 2º ciclo), nono ano (término 

do 3º ciclo do ensino básico e da escolaridade obrigatória) e do décimo segundo ano 

(término do ensino secundário). Por actualmente se considerar que os alunos devem 

adquirir competências por ciclo, optou-se por incidir este estudo especificamente nestes 

anos.  

Aquando da sua entrega, os questionários estavam divididos por envelopes identificados 

com a escola e a turma a que se destinavam. Em cada um dos conjuntos encontrava-se 

um pedido de autorização e esclarecimento para o professor responsável ou director de 

turma bem como pedidos para os encarregados de educação autorizarem os seus 

educandos a preencherem o questionário (anexo I). 

 

Após previamente testado em duas turmas, uma do 5º ano e outra do 7º ano, o 

questionário sofreu algumas modificações. Escolheram-se estes anos por não serem 

abrangidos pelo estudo e por as faixas etárias destes alunos serem muito próximas dos 

anos iniciais analisados (4º e 6º anos). 

 

O questionário tinha como objectivos principais: 

a) Conhecer os hábitos de higiene dos alunos dos anos terminais dos 1º, 2º e 3º 

ciclos do ensino básico e do ensino secundário; 

b) Analisar as razões/justificações para o não cumprimento de hábitos de higiene 

básicos, quer esporadicamente quer de um modo continuado. 

c) Relacionar o cumprimento ou não cumprimento com factores socio-económicos 

tendo como referenciais a actividade e a situação profissional dos pais. 
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Tendo por base o questionário e de modo a facilitar a análise das respostas e tentando 

evitar repetições, os hábitos de higiene considerados neste estudo foram agregados em 6 

grupos: 

1. Banho – perguntas respeitantes à higiene da pele do corpo (5 a 8). 

2. Cabelo – perguntas respeitantes à higiene do cabelo (9 e 10). 

3. Dentes – perguntas respeitantes à higiene oral (11 a 14). 

4. Mãos e pés – perguntas relacionadas com a higiene das mãos e aparência das 

unhas das mãos e dos pés (15 a 19). 

5. Roupa e calçado – perguntas relacionadas com a higiene da roupa e calçado (20 

a 25). 

6. Uso do lenço – perguntas relacionadas com a higiene associada à transmissão de 

doenças infecto-contagiosas das vias respiratórias (26 a 28). 

As perguntas 1 a 4 pediam a identificação do aluno para o género, o ano de escolaridade 

frequentado, da profissão e da situação profissional dos pais. 

 

Caracterização da amostra 

 

A Maia é uma cidade com cerca de 40 000 habitantes, é sede do concelho com o mesmo 

nome. Pertence ao distrito do Porto e dela fazem parte 17 freguesias. 

A população discente do actual Agrupamento Vertical de Escolas Gonçalo Mendes da 

Maia é constituída maioritariamente por alunos desta cidade, das freguesias da Maia e 

Vermoim. Existe uma continuidade nos estudos, como se pode facilmente constatar: 

salvo raras excepções, um aluno que entre no 1º ciclo numa das escolas pertencentes ao 

agrupamento terminará o ensino secundário na Escola Secundária da Maia. Esta relação 

tão marcada entre as escolas permitiu-nos fazer uma análise vertical dos resultados, 

razão principal para a sua escolha na realização deste estudo. 

Antes da fusão destes dois agrupamentos, esta relação já existia. As duas sedes de 

agrupamento situam-se no mesmo quarteirão e a Escola Básica 2/3 da Maia localiza-se 

ao lado da Escola Secundária da Maia, apenas separadas por uma rede. 

Outra razão para a escolha desta amostra, foi o facto do número de alunos em cada um 

dos anos estudados ser muito similar. Na amostra inicial, havia 273 alunos no quarto ano; 

281 no sexto; 297 alunos no nono e 331 no décimo segundo ano. Obtiveram-se 823 
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questionários, dois deles foram anulados devido ao seu incorrecto preenchimento. As 

tabelas 2 e 3 caracterizam a amostra: mostram a distribuição do número de alunos por 

agrupamento/escola, por ano e por género. 

Agrupamento / Escola Ano Amostra 
estimada 

Amostra 
obtida 

Agrupamento Horizontal de Escolas de Vermoim 4º 162 95 

4º 111 96 

6º 281 244 
Agrupamento Vertical de Escolas Gonçalo 
Mendes da Maia 

9º 137 96 

9º 160 126 
Escola Secundária da Maia 

12º 331 164 

Total 1182 821 

Tabela 2 – Valores da amostra estimada e obtida por ano e agrupamento/escola. 

 

Ano de escolaridade Feminino Masculino Total 

4º ano 85 106 191 

6º ano 125 119 244 

9º ano 135 87 222 

12º ano 81 83 164 

Total 426 395 821 

Tabela 3 – Número de alunos que responderam ao questionário por ano e género. 

 

Através da consulta do site do Instituto Nacional de Estatística, a ocupação profissional 

dos habitantes da cidade da Maia é muito diversificada, pertencendo principalmente, de 

acordo com a tipologia deste organismo, aos grupos profissionais de especialistas, 
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técnicos, pessoal administrativo, pessoal de serviços, operários, operadores e 

trabalhadores não classificados. 

Esta diversidade também foi registada no nosso questionário. Assim, houve necessidade 

por começar por catalogar a profissão dos pais tendo por padrão a Classificação 

Internacional por tipo de Profissões e por alguns grupos não terem expressão estatística, 

foi necessário posteriormente agrupá-los. Para este efeito, teve-se em conta o nível de 

escolaridade necessário para o desempenho dessa profissão.  

Deste procedimento resultaram 4 grupos, que serviram de base ao tratamento estatístico: 

� Grupo I – Quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros 

superiores de empresa; Especialistas das profissões intelectuais e científicas. 

� Grupo II – Técnicos profissionais de nível intermédio; Pessoal administrativo e 

similares; Pessoal dos serviços e vendedores; Forças Armadas. 

� Grupo III – Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas; 

Operários, artífices e trabalhadores similares; Operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores da montagem. 

� Grupo IV – Trabalhadores não qualificados. 

 

Os dados recolhidos foram analisados estatisticamente no programa SPSS, tendo sido 

pedida a colaboração do serviço de Bioestatística e Informática Médica da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto. Procedeu-se à análise inicial dos dados através de 

tabelas de frequências constantes no anexo III. Foram também feitos o teste de Qui 

Quadrado de Pearson e o teste Excato de Fisher aos resultados obtidos. 
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RESULTADOS 
 

A análise estatística dos resultados obtidos no inquérito sobre os hábitos de higiene 

encontra-se no anexo III. 

 

Banho 

 

Neste parâmetro, foram colocadas quatro perguntas: na primeira, os alunos eram 

questionados acerca da frequência com que tomavam banho; na segunda, as razões por 

que eventualmente o falhavam. Para melhor facilitar a análise, iremos dividir as respostas 

em duas categorias: “boa higiene” – quando referirem lavagem diária ou 2 a 3 lavagens 

por semana – e em “má higiene”, para as restantes respostas. 

As duas outras questões deste grupo referiam-se ao banho a seguir às aulas de 

Educação Física. Aqui não iremos separar as respostas em boa e má higiene.  
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Gráfico 1 – Respostas à questão relativa à frequência do banho, agrupadas nas 

categorias “Boa Higiene” e “Má Higiene”, por género (onde F corresponde ao género 

feminino e M ao género masculino) e ano de escolaridade. 
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Gráfico 2 – Razões apontadas pelos alunos para não tomarem banho, tendo em conta o 

ano de escolaridade e o género (“Fem” corresponde ao género feminino e “Mas” ao 

género masculino). 
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Gráfico 3 – Razões apontadas pelos alunos para não tomarem banho, tendo em conta a 

situação profissional dos pais e o ano de escolaridade. Para melhor facilitar a leitura do 

gráfico, as legendas das várias barras foram abreviadas:  

− A emp = Ambos empregados;  

− 1 emp = Pelo menos 1 empregado;  

− A desemp = Ambos desempregados. 
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Gráfico 4 – Comparação dos resultados obtidos em 1982, pelo Dr. Delfim Duarte, e os 

obtidos neste inquérito. Como as opções de boa e má higiene são diferentes na análise 

dos dois inquéritos, optou-se por incluir a alínea “2 a 3 vezes por semana” na categoria 

“má higiene”. Utilizou-se a mesma nomenclatura do gráfico 1, F significa o género 

feminino e M o género masculino. 
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Gráfico 5 – Respostas à pergunta “Tomas banho a seguir às aulas de Educação Física”, 

de acordo com o ano de escolaridade e o género (“Fem” para o género feminino e “Mas” 

para o género masculino). A barra verde corresponde a uma boa prática higiénica. 
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Gráfico 6 – Razões dadas pelos alunos para não tomarem banho a seguir às aulas de 

Educação Física, de acordo com o género (“Fem” corresponde ao género feminino e 

“Mas” ao género masculino) e o ano de escolaridade. 

 

 

Cabelo 

 

Neste parâmetro, foram feitas duas perguntas: na primeira, os alunos eram questionados 

acerca da frequência com que lavavam o cabelo; na segunda, os motivos por que não o 

faziam com a frequência aqui julgada ideal. Como a frequência da lavagem do cabelo 

está muito dependente do tipo de couro cabeludo e da idade da pessoa, é subjectivo 

indicar qual a frequência ideal para uma boa higiene. Mas como se tratam de jovens, 

iremos considerar as respostas “1 vez por semana” como “boa higiene” e “1 ou 2 vezes 

por mês” como “má higiene”. 
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Gráfico 7 – Respostas relativas à lavagem do cabelo, por género (“Fem” corresponde ao 

género feminino e “Mas” ao género masculino) e ano de escolaridade. A verde encontra-

se o que consideramos “Boa Higiene” e em tons rosa/vermelho, “Má Higiene”. 
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Gráfico 8 - Respostas relativas à lavagem do cabelo, tendo em consideração o grupo 

profissional da mãe (cfr. página 37). A verde encontra-se o que consideramos “Boa 

Higiene” e em tons laranja/vermelho, “Má Higiene”.  
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Gráfico 9 – Razões apontadas pelos alunos para não lavarem o cabelo, de acordo com o 

ano de escolaridade e o género (“Fem” corresponde ao género feminino e “Mas” ao 

género masculino). 

 

 

Dentes 

 

Neste parâmetro, foram incluídas quatro perguntas: na primeira, os alunos eram 

questionados acerca da frequência da lavagem dos dentes; na segunda, das razões por 

que a falhavam. Para melhor facilitar a análise, iremos dividir as respostas em “boa 

higiene”, quando indicarem as duas primeiras opções (“de manhã, à noite e depois de 

comeres” e “de manhã e à noite”) e em “má higiene” (para as opções “1 vez por dia”, 

“quando te lembras” e “raramente”). A terceira pergunta deste grupo referia-se ao uso 

diário do fio dentário e a última inquiria o motivo por que não o usavam. 
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Gráfico 10 – Frequência da lavagem dos dentes de acordo com o género e o ano de 

escolaridade. Para a melhor facilitar a análise, as respostas foram agrupadas em Boa 

(barras a verde) e Má Higiene (barras com as restantes cores). 
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Gráfico 11 – Frequência da lavagem dos dentes de acordo com o género (“Fem” 

corresponde ao género feminino e “Mas” ao género masculino) e o ano de escolaridade. 

Este gráfico resulta da agregação das respostas constantes do gráfico 10 nas categorias 

“boa higiene” e “má higiene”. 
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Gráfico 12 – Justificações para a não lavagem dos dentes. As respostas foram agrupadas 

de acordo com o género (“Fem” corresponde ao género feminino e “Mas” ao género 

masculino) e o ano de escolaridade. 
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Gráfico 13 – Frequência da lavagem dos dentes considerando o grupo profissional da 

mãe (cfr. página 37). 
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Gráfico 14 – Frequência da lavagem dos dentes considerando o grupo profissional do pai. 

Para a legenda dos grupos profissionais ver gráfico 13. 
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Gráfico 15 – Comparação dos resultados obtidos no inquérito de 1982 e no presente 

inquérito para o parâmetro frequência da higiene oral. É necessário referir que o Dr. 

Delfim Duarte considerou “boa higiene” a lavagem diária (sem distinguir o número de 

vezes) e “dia sim, dia não”. Esta última situação foi considerada, neste inquérito, “má 

higiene” bem como a opção “uma vez ao dia”. 
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Gráfico 16 – Totais de respostas, para cada ano de escolaridade, à pergunta “Usas o fio 

dentário todos os dias”. A verde encontra-se o que consideramos “Boa Higiene” e a cor 

vermelha, uma má prática higiénica. 
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Gráfico 17 – Uso diário do fio dentário, de acordo com o género (“Fem” corresponde ao 

género feminino e “Mas” ao género masculino”) e o ano de escolaridade. A verde 

encontra-se o que consideramos “Boa Higiene” e a cor vermelha, uma má prática 

higiénica. 
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Gráfico 18 – Razões apresentadas pelas raparigas para não usarem o fio dentário, de 

acordo com o ano de escolaridade. Para facilitar a análise dos dados, optou-se por se 

construir um gráfico para cada género. 
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Gráfico 19 - Razões apresentadas pelos rapazes para não usarem o fio dentário, de 

acordo com o ano de escolaridade. 
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Ambos 
empregados 

Pelo menos 1 
empregado 

Ambos 
desempregados 

Situação profissional 
dos pais 

Motivos Nº % Nº % Nº % 

Não sabes usar 43 8 15 9 5 13 

Demora muito tempo 45 9 20 12 6 15 

Não tens fio dental 218 41 65 39 12 31 

Não gostas 174 33 53 32 10 26 

Não tem utilidade 28 5 8 5 3 8 

Não conheço 12 2 6 4 2 5 

Não tens dinheiro para o comprar 6 1 1 1 1 3 

 

Tabela 4 – Valores obtidos para a pergunta “Quando não usas fio dentário, é porque”, de 

acordo com a situação profissional dos pais em que Nº representa o número de alunos. 

Por que se consideraram simultaneamente múltiplas variáveis e para tornar mais fácil a 

leitura dos dados, optou-se pela elaboração de uma tabela, em vez de um gráfico. 
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I  
(%) 

II 
(%) 

III 
(%) 

IV 
(%) 

Grupo profissional 

 

Motivos Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai 

Não sabes usar 7 8 9 10 9 6 10 14 

Demora muito tempo 12 15 10 12 8 5 10 10 

Não tens fio dental 43 37 38 44 41 38 37 38 

Não gostas 28 32 36 28 33 38 32 29 

Não tem utilidade 7 7 6 4 2 5 5 1 

Não conheço 2 2 0 2 4 4 5 4 

Não tens dinheiro para o comprar 0 0 1 0 3 2 0 3 

 

Tabela 5 – Valores obtidos para a pergunta “Quando não usas fio dentário, é porque” de 

acordo com o grupo profissional dos pais (cfr. página 37). Por que se consideraram 

simultaneamente múltiplas variáveis e para tornar mais fácil a leitura dos dados, optou-se 

pela elaboração de uma tabela, em vez de um gráfico. 

 

Mãos e Pés 

 

Neste parâmetro foram feitas cinco perguntas: na primeira os alunos eram questionados 

se lavavam as mãos antes das refeições e depois de ir à casa de banho; na segunda, as 

razões por que não o faziam. Para melhor facilitar a análise das respostas à primeira 

pergunta, iremos dividi-las em “boa higiene”, quando indicarem as duas primeiras opções: 

“sempre” e “quase sempre”; e em “má higiene”, para as restantes opções, relativamente à 

primeira pergunta.  

Na terceira pergunta deste grupo inquiria-se a razão por que cortavam as unhas, tanto 

das mãos como dos pés. 

As duas últimas questões diziam respeito à limpeza das unhas: na primeira perguntava-          

-se com que frequência se apresentavam limpas; na segunda, os motivos por que elas 

eventualmente estavam sujas.  
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Gráfico 20 – Frequência com que os alunos lavam as mãos, antes das refeições e a 

seguir a ir à casa de banho. Respostas agrupadas por género (“Fem” corresponde ao 

género feminino e “Mas” ao género masculino) e ano de escolaridade. Para melhor 

facilitar a sua leitura, as respostas foram agrupadas em “Boa higiene” (barras verdes) e 

“Má Higiene” (barras de outras cores). 
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Gráfico 21 - Frequência da lavagem das mãos de acordo com o género (“Fem” 

corresponde ao género feminino e “Mas” ao género masculino) e ano de escolaridade. 

Este gráfico resulta da agregação das respostas constantes do gráfico 20 nas categorias 

“boa higiene” e “má higiene”. 
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Gráfico 22 – Razões apresentadas pelos alunos para não lavarem as mãos, antes das 

refeições e depois de ir à casa de banho, de acordo com o género (“Fem” corresponde ao 

género feminino e “Mas” ao género masculino) e o ano de escolaridade. 
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Motivos 
 
 

Parâmetros 

Não há 
água 

(%) 

Não te 
lembras 

(%) 

Achas que 
não é 

necessário 

 (%) 

Não te 
obrigaram 

(%) 

Ambos empregados 28 54 17 2 

Um empregado 26 56 14 4 
 

Total 

Ambos desempregados 18 76 6 0 

Ambos empregados 30 56 9 5 

Um empregado 27 65 5 3 
 

4º ano 

Ambos desempregados 21 79 0 0 

Ambos empregados 28 53 17 1 

Um empregado 28 65 5 2 
 

6º ano 

Ambos desempregados 20 70 10 0 

Ambos empregados 25 59 16 0 

Um empregado 20 59 18 2 
 

9º ano 

Ambos desempregados 17 83 0 0 

Ambos empregados 27 47 26 1 

Um empregado 31 28 31 9 
 

12º ano 

Ambos desempregados 0 67 33 0 

 

Tabela 6 - Valores obtidos para a pergunta “Quando não lavas as mãos, é porque” de 

acordo com a situação profissional dos pais. Por que se consideraram simultaneamente 

múltiplas variáveis e para tornar mais fácil a leitura dos dados, optou-se pela elaboração 

de uma tabela, em vez de um gráfico. 
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Gráfico 23 – Respostas das raparigas à pergunta “Cortas as unhas das mãos e dos pés, 

quando”, de acordo com o ano de escolaridade. Para facilitar a leitura dos dados, optou-

se por se construir um gráfico para cada género. 
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Gráfico 24 - Respostas dos rapazes à pergunta “Cortas as unhas das mãos e dos pés, 

quando”, de acordo com o ano de escolaridade. 
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Gráfico 25 – Aparência das unhas segundo o ano de escolaridade e o género (“Fem” 

corresponde ao género feminino e “Mas” ao género masculino). As barras a verde 

correspondem ao que consideramos uma “boa higiene”. 
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Gráfico 26 – Razões apontadas pelas raparigas para o facto das unhas estarem sujas, de 

acordo com o ano de escolaridade. Para facilitar a leitura, optou-se por se construir um 

gráfico para cada género. 

 

 



Resultados 

 57 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4º 6º 9º 12º

%

Ainda não tiveste tempo para as limpar Não sabes limpá-las

Não achas que seja necessário/importante Não te lembras
 

Gráfico 27 – Razões apontadas pelos rapazes para o facto das unhas estarem sujas, de 

acordo com o ano de escolaridade. 

 

Roupa e Calçado 

 

Neste parâmetro foram feitas seis questões: nas duas primeiras inquiria-se sobre roupa 

interior, na seguinte sobre a frequência com que mudavam de roupa exterior. As 

perguntas 23 e 24 referiam-se à roupa para dormir e a última deste grupo acerca do 

calçado. 
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Gráfico 28 – Uso de roupa interior lavada todos os dias, segundo o género (“Fem” 

corresponde ao género feminino e “Mas” ao género masculino) e o ano de escolaridade. 
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Gráfico 29 – Razões apontadas pelos alunos para não mudarem a roupa interior todos os 

dias, segundo o género (“Fem” corresponde ao género feminino e “Mas” ao género 

masculino) e o ano de escolaridade. 

 

 

 

I  

(%) 

II 

(%) 

III 

(%) 

IV 

(%) 

Grupo profissional 

 

Motivos Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai 

Não tens roupa lavada 35 30 32 36 28 23 24 34 

Gostas mais daquela roupa 3 7 8 5 9 10 11 11 

Ainda não está suja 51 55 54 51 49 47 51 51 

Não te lembras de mudar 10 8 6 8 14 19 14 4 

 

Tabela 7 – Valores obtidos para a pergunta “Quando não usas roupa interior lavada, é 

porque” de acordo com o grupo profissional dos pais (cfr. página 37). Por que se 

consideraram simultaneamente múltiplas variáveis e para tornar mais fácil a leitura dos 

dados, optou-se pela elaboração de uma tabela, em vez de um gráfico. 
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Gráfico 30 – Condições para a mudança da roupa exterior, segundo o género e o ano de 

escolaridade. 

 

 

 

I  

(%) 

II 

(%) 

III 

(%) 

IV 

(%) 

Grupo profissional 

 

Frequência/motivo Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai 

Todos os dias 64 67 68 67 64 66 70 74 

Quando te lembras 2 2 1 1 5 2 2 0 

Quando está suja 32 30 31 27 26 29 23 25 

Quando tens roupa lavada para o 
fazer 

2 1 0 5 5 3 5 1 

 

Tabela 8 – Valores obtidos para a pergunta “Com que frequência mudas a roupa exterior” 

de acordo com o grupo profissional dos pais (cfr. página 37).  
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Gráfico 31 - Uso de outra roupa para dormir, segundo o género (“Fem” corresponde ao 

género feminino e “Mas” ao género masculino) e o ano de escolaridade. 
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Gráfico 32 – Razões apontadas, pelas alunas, para não trocarem de roupa para dormir, 

segundo o ano de escolaridade. De modo a facilitar a leitura dos dados, optou-se por se 

elaborar um gráfico para cada género.  
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Gráfico 33 – Razões apontadas, pelos alunos, para não trocarem de roupa para dormir, 

segundo o ano de escolaridade. 
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Motivos 

 

 

Parâmetros 

Não tens 
roupa 

especial 
para 

dormir 

(%) 

O pijama é 
muito frio 

(%) 

Gostas 
mais de 

dormir com 
a roupa de 

dia  

(%) 

Dormes 
sem roupa 

(%) 

Não te 
lembras 

(%) 

Ambos empregados 20 24 2 33 21 

Um empregado 18 20 0 37 25 Total 

Ambos desempregados 30 13 10 23 23 

Ambos empregados 21 42 4 13 20 

Um empregado 21 36 0 25 18 4º ano 

Ambos desempregados 23 31 8 15 23 

Ambos empregados 13 31 2 31 23 

Um empregado 13 26 0 26 35 6º ano 

Ambos desempregados 33 0 11 33 22 

Ambos empregados 29 11 0 32 29 

Um empregado 30 11 0 33 26 9º ano 

Ambos desempregados 40 0 20 20 20 

Ambos empregados 19 8 1 60 11 

Um empregado 5 5 0 73 18 12º ano 

Ambos desempregados 33 0 0 33 33 

 

Tabela 9 - Valores relativos às respostas obtidas à pergunta “Quando não mudas de 

roupa para dormir, é porque” de acordo com a situação profissional dos pais. Por que se 

consideraram simultaneamente múltiplas variáveis e para tornar mais fácil a leitura dos 

dados, optou-se pela elaboração de uma tabela, em vez de um gráfico. 
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Gráfico 34 – Circunstâncias que motivam, nas raparigas, a mudança do calçado, segundo 

o ano de escolaridade. Para facilitar a leitura dos dados, optou-se pela construção de um 

gráfico para cada género. 
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Gráfico 35 – Circunstâncias que motivam, nos rapazes, a mudança do calçado, segundo 

o ano de escolaridade. 
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Uso do Lenço 

 

Neste parâmetro incluímos três perguntas: a primeira relativa à frequência do uso do 

lenço e as outras duas sobre as atitudes tomadas aquando dos espirros ou tosse. 

0
10

20
30
40

50
60
70

80
90

Fem Mas Fem Mas Fem Mas Fem Mas

4º 6º 9º 12º

%

Todos os dias Só quando estou constipado Nunca
 

Gráfico 36 – Situações em que os alunos usam o lenço, de acordo com o género (“Fem” 

corresponde ao género feminino e “Mas” ao género masculino) e o ano de escolaridade. 

A barra verde corresponde à resposta mais higiénica para esta situação. 
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Gráfico 37 – Frequência com que colocam um lenço ou a manga à frente da boca quando 

tossem ou espirram, atendendo ao género (“Fem” corresponde ao género feminino e 

“Mas” ao género masculino) e ao ano de escolaridade. A barra verde corresponde à 
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opção que melhor evitará o contágio relativamente a doenças infecciosas das vias 

respiratórias. 

 

I  

(%) 

II 

(%) 

III 

(%) 

IV 

(%) 

Grupo profissional 

 

Frequência Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai Mãe Pai 

Sim 73 74 72 73 71 70 69 64 

Não  8 7 5 4 5 7 9 12 

Às vezes 19 19 23 23 24 23 22 23 

 

Tabela 10 – Valores obtidos para a pergunta “Quando espirras, colocas um lenço (ou 

então, a manga) à frente da boca”, de acordo com o grupo profissional dos pais (cfr. 

página 37). Por que se consideraram simultaneamente múltiplas variáveis e para tornar 

mais fácil a leitura dos dados, optou-se pela elaboração de uma tabela, em vez de um 

gráfico. 
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Gráfico 38 – Razões das raparigas para não colocarem um lenço à frente da boca 

quando espirram ou tossem, segundo o ano de escolaridade. Para facilitar a leitura dos 

dados, optou-se por separar as respostas por dois gráficos, consoante os géneros. A 

porção de barra a verde corresponde à melhor atitude para evitar o contágio de doenças 

infecciosas das vias respiratórias. 
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Gráfico 39 – Razões dos rapazes para não colocarem um lenço à frente da boca quando 

espirram ou tossem, segundo o ano de escolaridade. A porção de barra a verde 

corresponde à melhor atitude para evitar o contágio de doenças infecciosas das vias 

respiratórias. 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO FINAL 
 

 

Em 1982, o Dr. Delfim Duarte, do Centro de Saúde da Maia, fez um estudo dos hábitos 

de higiene na população estudantil, intitulado “Estudos sobre higiene individual em 

crianças dos 9 aos 13 anos em duas escolas do concelho da Maia”. Realizou-o na Escola 

Preparatória do Castelo e na Escola Preparatória de Vermoim (actualmente designada 

por Escola Básica 2/3 da Maia, que integra o Agrupamento Vertical Gonçalo Mendes da 

Maia). Atentaremos nos resultados obtidos neste último estabelecimento de ensino, para 

comparação com os nossos. 

Este investigador analisou quatro parâmetros: banho, lavagem dos dentes, cáries 

dentárias e higiene das unhas. Foram quatro os grupos de estudo: nos dois primeiros, as 

crianças foram questionadas acerca da frequência da lavagem corporal e dos dentes; os 

outros dois grupos foram observados por elementos do Centro de Saúde da Maia.  

Ainda que existam grandes distinções entre o nosso estudo e o do Dr. Delfim Duarte, a 

sua existência é uma mais valia para nós pois torna possível tirar algumas ilações sobre 

a evolução dos hábitos de higiene na população juvenil da Maia nos últimos 20 anos. De 

facto, as dimensões das amostras são diferentes (em 1982, foram analisadas, na Escola 

de Vermoim, três turmas, com um total de 85 alunos) e os métodos utilizados são 

diversos (devido ao número elevado da amostra actual, não nos foi possível proceder a 

uma observação directa de alguns parâmetros). 

Os alunos inquiridos – primeiro ano do ensino preparatório da altura – correspondem aos 

que frequentam actualmente o quinto ano de escolaridade. Por este motivo e devido à 

faixa etária dos alunos da amostra, iremos comparar esses resultados com os obtidos no 

6º ano do nosso inquérito. 

O meio socio-económico da população do nosso estudo não mudou muito ao longo de 

quase três décadas. Na Escola Básica 2/3 da Maia, os alunos continuam a ser 

maioritariamente filhos de empregados de serviços, pessoas de cursos médios ou de 

classes liberais, tal como já era referido no artigo do Dr. Delfim Duarte. No entanto, nos 

últimos anos deu-se uma mudança significativa na escolaridade obrigatória. Em 14 de 

Outubro de 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, os indivíduos 
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nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981 têm de cumprir 9 anos de escolaridade, 

enquanto que, anteriormente, a escolaridade obrigatória era de apenas seis anos.  

 

Banho 

 

A pele é o órgão que envolve o corpo determinando o seu limite com o meio externo. 

Corresponde a 16% do peso corporal, sendo o maior órgão do corpo humano. Exerce 

diversas funções: regulação térmica, defesa orgânica, controlo do fluxo sanguíneo, 

protecção contra diversos agentes do meio ambiente e funções sensoriais (calor, frio, 

pressão, dor e tacto). A pele é um órgão vital e, sem ela, a sobrevivência seria 

impossível. É formada por três camadas: epiderme, derme e hipoderme, da mais externa 

para a mais profunda, respectivamente.  

A melhor maneira de manter a pele limpa e livre de infecções é lavá-la frequentemente, 

tomando um banho, preferencialmente com água quente e sabão. 

 

Estudos recentes referem que a flora da pele não sofre grandes modificações, tanto 

quantitativas como qualitativas, durante alguns dias sem banho. Assim se justifica a 

nossa opção para o que consideramos boa ou má higiene. Esta última está mais 

relacionada com o aspecto estético e o odor corporal (Larson, 2001). Quando um rapaz 

ou rapariga entram na puberdade, o organismo transpira mais, devido ao aumento da 

actividade das glândulas sudoríparas. Maior produção de suor provoca uma alteração do 

odor corporal, mais forte do que numa criança e assemelhando-se ao de um adulto. 

Apesar das boas condições dos balneários da maioria das escolas deste estudo 

(somente uma das escolas do 1º ciclo do Agrupamento Horizontal de Vermoim não tinha, 

na altura do inquérito, as condições necessárias, por os balneários estarem em obras), 

muitos alunos explicaram no inquérito que, como tinham treino de várias modalidades 

desportivas depois destas aulas, optavam por só tomar o banho no fim de todas as 

actividades.  

 

Analisando o conjunto das respostas dos alunos de todas as escolas/agrupamentos à 

questão “Quantas vezes tomas banho?”, podemos considerar o resultado muito positivo. 
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Cerca de 99% dos alunos respondeu uma das opções consideradas como sendo de boa 

higiene (gráfico 1).  

A opção mais escolhida nos diferentes anos é sempre a primeira (tomar banho todos os 

dias), mas o seu valor vai sempre aumentando: no quarto ano é de 55%; no sexto ano, 

66%; no nono ano, 86%. No décimo segundo ano, há uma ligeira descida para 85%, o 

que não nos parece significativo e que pode dever-se ao facto de a amostra neste nível 

de escolaridade ser menor que no anterior.  

Apenas existem respostas enquadradas na categoria “má higiene” no quarto ano (6%) e 

no sexto ano, mas o 1% de respostas neste ano de escolaridade parece ser muito pouco 

significativo. 

A análise do gráfico 1 revela que, relativamente aos hábitos de higiene, não existem, de 

uma maneira geral, diferenças significativas entre os dois sexos e, quer os rapazes quer 

as raparigas, evidenciam, do quarto ao segundo ano, a tendência para adoptarem uma 

melhor higiene. Há a assinalar, no entanto, valores algo significativos, nos mais novos, do 

que consideramos má higiene, principalmente no sexo masculino (8%). Este resultado 

deve-se provavelmente ao facto de os mais jovens dependerem muito dos pais para 

procederem a uma correcta higiene pessoal. 

Não se encontrou, em nenhum dos grupos, evidências de alguma influência das 

profissões dos pais ou do facto de se encontrarem empregados ou não nas respostas 

dadas pelos alunos à questão relativa ao hábito de higiene “banho”. 

 

Na pergunta seguinte, eram inquiridas as razões dos alunos não tomarem banho (gráfico 

2). A resposta mais frequente, considerando todas as variáveis, é a última opção (não 

tiveste tempo). A única excepção é o décimo segundo ano, onde se verifica a influência 

da situação profissional dos pais – quando ambos estão desempregados, a resposta 

mais frequente é “Tens preguiça” (gráfico 3). Esta situação pode ter várias explicações: 

como defenderam Sprinthall e Collins (2003), os pais de filhos adolescentes tendem a 

atribuírem-lhes maior responsabilidade e a serem mais flexíveis nas decisões dos filhos. 

Por outro lado, o grave problema vivido no seio destas famílias, pode levar os pais a 

negligenciar alguns aspectos dos seus filhos, nomeadamente a sua higiene.  

 

No quarto ano de escolaridade, a segunda razão para não tomarem banho é a preguiça, 

sendo a frequência de respostas semelhante nos rapazes e nas raparigas. Nos outros 
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anos, o motivo mais referido é a falta de água (terceira opção mais escolhida pelos mais 

novos), que tanto pode representar uma situação pontual (na maioria das variáveis 

estudadas) ou o facto de as suas habitações não terem saneamento (50% dos alunos do 

nono ano, com os pais desempregados, referem não tomar banho por falta de água – ver 

gráfico 3), ou ainda, o fornecimento de água ter sido cortado.  

A opção “Não te obrigaram” é a menos escolhida, embora, no quarto ano de 

escolaridade, seja ainda seleccionada por 10% dos inquiridos. 

 

Comparando os nossos resultados com os do Dr. Delfim Duarte (tabela 1 e gráfico 4), 

verificamos uma acentuada melhoria nos hábitos de higiene ao longo destes anos. 

Actualmente, 66% dos alunos do sexto ano referem tomar banho diariamente (um 

aumento superior a 50%, uma vez que estamos a comparar apenas a primeira opção). 

Esta melhoria (56%) é mais significativa no sexo masculino – 70% dos rapazes do nosso 

estudo afirmam tomar banho todos os dias, quando, em 1982, só 13,9% o faziam. Nas 

raparigas, este valor não é tão alto (cerca de 50%), pois, nestas, o valor actual de boa 

higiene, considerando somente a opção do banho diário, é de 62%. 

De referir que a diferença existente nestas duas amostras também poderá estar ligada à 

discrepância no número de inquiridos. Em 1982 só foram analisadas três turmas da 

escola (escolhidas ao acaso) e em 2006/2007, foram analisadas todas as turmas, num 

total de doze. Apesar desta diferença, cremos poder assumir uma evolução. 

Nenhum aluno de duas das turmas analisadas em 1982 tomava banho diariamente, o 

que não deixa de ser surpreendente. Podemos, então, inferir que a mensagem dos 

benefícios do banho frequente terá passado para a população, que o adoptou – o 

aumento em 50% das respostas que o indicam é, de facto, significativo. Esta mudança de 

hábitos de higiene pode dever-se à maior responsabilização dos pais no 

acompanhamento dos seus filhos e também ao aumento da sua escolaridade que terá 

reforçado práticas de promoção de saúde. 

 

Há diferenças entre as escolas no que se refere às respostas à questão do banho após 

as aulas de Educação Física. No Agrupamento Vertical Gonçalo Mendes da Maia, 76% 

dos alunos afirmam tomá-lo, mas este valor desce para 53% no Agrupamento Horizontal 

de Vermoim (estranhamente os alunos não justificam a ausência do banho com a falta de 

condições dos balneários) e para os 46%, na Escola Secundária da Maia (anexo III).  
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Quando analisamos as respostas por idade (gráfico 5), constatamos que são os alunos 

do sexto ano que mais tomam banho depois destas aulas na escola. De referir que um 

dos parâmetros de avaliação nesta disciplina são as regras de higiene. Ao nível do nono 

e décimo segundo anos, as raparigas preferem não tomar banho na escola, sendo os 

rapazes, de todos os níveis de ensino, mais cumpridores. Não registamos diferenças 

significativas quando consideramos os outros parâmetros, como a situação profissional 

dos pais ou a sua profissão (ver anexo III). 

A maior parte dos alunos que responde não tomar banho na escola, indica tomá-lo em 

casa; percentagem sempre acima dos 50% (gráfico 6). As raparigas das diferentes 

escolas (excepto no quarto ano) queixam-se mais da falta de condições dos balneários 

(sexto ano 24%; nono 50% e décimo segundo 27%). Muitos rapazes, principalmente do 

sexto (19%) e do nono ano (14%), consideram que não precisam de tomar banho a 

seguir às aulas de Educação Física. No sexo feminino, esta resposta surge em muito 

menor número e apenas no quarto (3%) e sexto (7%) anos de escolaridade.  

São poucos (e só nos primeiros anos) os que referem ter vergonha de tomar banho em 

frente aos colegas (máximo de 3%).  

 

Os nossos resultados estão de acordo com as conclusões de Sprinthall e Collins (2003): 

as raparigas atribuem mais importância à sua aparência e popularidade do que os 

rapazes – provavelmente como resultado dos padrões típicos de socialização ligados ao 

próprio sexo que, na nossa sociedade, são diferentes para ambos os géneros. Por este 

motivo, as raparigas podem ser mais susceptíveis do que os rapazes a sofrer de 

inseguranças provocadas tanto pelas alterações inerentes à puberdade como pelas 

novas situações sociais.  

 

Cabelo 

 

O cabelo cobre e protege a cabeça das radiações solares, funcionando também como um 

isolante térmico. É formado por tubos de queratina, proteína produzida pelo corpo, e 

cresce a partir de folículos capilares presentes na pele. Ao contrário desta, que é na sua 

maioria constituída por células vivas, o cabelo quando sai do folículo já está “morto”.  
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No couro cabeludo existem muitas glândulas sebáceas, que produzem matéria gorda, o 

sebo, substância oleosa que neste local também tem por função lubrificar o cabelo. A 

quantidade de sebo produzida varia ao longo da vida. Na puberdade, por exemplo, 

devido a estímulos hormonais, há um aumento acentuado da sua produção que vai 

diminuindo com o passar dos anos. Também outros factores podem interferir na sua 

síntese, nomeadamente os ambientais, como a utilização de certos químicos. 

Muitos problemas associados ao couro cabeludo não têm como razão principal a sua 

limpeza. Uma boa higiene do cabelo ajuda, porém, a prevenir infecções. Esta envolve a 

sua lavagem com a frequência necessária – que depende do tipo de cabelo (uma pessoa 

com cabelo seco precisa lavá-lo menos vezes que outra com cabelo oleoso) – para o 

manter com uma aparência limpa e a cheirar bem. 

 

A maior diferença encontrada regista-se no número de vezes com que o cabelo é lavado: 

nas raparigas de todas as faixas etárias é mais frequente a resposta “duas ou três por 

semana”; nos rapazes, a opção mais escolhida corresponde à lavagem diária (gráfico 7). 

Esta resposta aumenta com a escolaridade – no décimo segundo ano, é maior a 

percentagem de rapazes a lavar o cabelo todos os dias do que no quarto ano (muito 

provavelmente porque nestas idades são ajudados por um adulto nesta tarefa). Parece-                  

-nos que esta diferença pode ter como explicação mais plausível o tamanho do cabelo 

que, no sexo masculino, é geralmente bastante mais curto, o que torna mais prática a 

lavagem frequente. 

A indicação das alíneas referentes à lavagem do cabelo uma vez por mês ou por semana 

é mais comum nas raparigas mais novas, desaparecendo após o sexto ano. Nos 

rapazes, estas respostas ainda são referidas no nono ano, ainda que numa percentagem 

muito baixa. Ao nível do décimo segundo ano, ambos os géneros demonstram ter boa 

higiene. 

 

Pela análise dos resultados, não se verificam diferenças quando considerada a profissão 

do pai ou o facto dos progenitores estarem ou não empregados (anexo III). No que 

concerne à profissão da mãe, o grupo III, (formado por agricultores, trabalhadores 

qualificados da agricultura e pescas, operários, artífices, operadores de instalações e 

máquinas e trabalhadores da montagem) apresenta um valor de 7% para as duas últimas 

alíneas, correspondendo ao valor mais elevado para esta variável (gráfico 8). No entanto, 
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como podemos observar, a amostragem neste grupo é muito pequena correspondendo 

este valor apenas a 7 alunos e destes apenas 2 referem lavar o cabelo 1 ou 2 vezes por 

mês. Quando analisamos, dentro deste grupo, as razões apontadas para não 

procederem a uma lavagem mais frequente, a resposta mais escolhida é porque o cabelo 

não estava sujo (60%) mas registam-se os valores mais altos nas opções “Não gostas de 

lavar o cabelo” com 6% e “Demora muito a secar”, 20% quando comparamos com os 

outros grupos profissionais. 

 

Independentemente da idade ou do género, a razão mais apontada para justificarem não 

lavarem o cabelo é por considerarem que não está sujo (gráfico 9). De seguida, é mais 

referido o facto de não terem água, resposta comum tanto nos rapazes como nas 

raparigas. Tal como foi mencionado para o banho, tanto pode resultar de uma situação 

pontual de falta de água ou de uma conjuntura mais grave de falta de condições na 

habitação. São principalmente os rapazes, com frequência homogénea ao longo da 

escolaridade, que mencionam não lavarem o cabelo por demorar muito tempo a secar. 

As respostas que referem não gostarem de lavar o cabelo são muito pouco frequentes e 

de valor residual no décimo segundo ano, tanto nos rapazes como nas raparigas. 

Quando comparamos as razões para não terem lavado o cabelo com as outras variáveis, 

as percentagens não diferem significativamente das apresentadas no gráfico 9. 

 

Dentes 

 

As doenças da boca podem tornar-se um problema preocupante tanto ao nível da saúde 

física como mental do ser humano. Podem interferir dificultando as relações interpessoais 

e diminuindo a auto-estima do indivíduo. Apesar dos muitos avanços medicinais da 

odontologia, quer ao nível do tratamento das doenças da cavidade oral como da 

substituição dos dentes, nada se compara com os dentes naturais. Assim, é de investir 

na promoção da prática de uma boa higiene oral. Cuidar bem dos dentes e assegurar-se 

que se mantêm fortes, saudáveis e brancos são, de facto, investimentos na construção e 

reforço positivo da auto-imagem. 

Uma correcta e eficaz limpeza oral pode prevenir e travar a progressão de quase todas 

as doenças da boca. Assim, deve-se escovar cuidadosamente todas as superfícies dos 

dentes pelo menos duas vezes por dia, uma delas obrigatoriamente antes do deitar. O 
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ideal seria lavar os dentes depois das refeições, mas como estas muitas vezes não se 

realizam em casa, esta alternativa não é viável para a maioria das pessoas. Deve-se usar 

um dentífrico com 1000 a 1500 ppm (partes por milhão) de flúor. A acção de escovar os 

dentes remove a placa dentária, principal causadora de cáries dentárias, mantém as 

gengivas saudáveis e o hálito fresco. Depois de escovar os dentes, devemos usar o fio 

dentário, passando-o entre os dentes para remover a placa bacteriana que se acumula. 

Este hábito diário, além de ajudar a prevenir a cárie, também contribui para evitar as 

doenças das gengivas. 

 

Pela análise dos gráficos 10 e 11, podemos verificar uma evolução positiva, em ambos os 

sexos, na frequência da lavagem dos dentes até ao nono ano de escolaridade (inclusive). 

No décimo segundo ano, no entanto, verifica-se um decréscimo nos valores do que 

consideramos uma boa higiene oral. Tal como já expusemos durante a análise do 

parâmetro “banho” (Sprinthall e Collins, 2003), esta regressão pode ser explicada pelo 

facto dos pais de filhos adolescentes após a puberdade darem mais liberdade na tomada 

de decisões aos jovens com vista a um aumento da sua responsabilidade na sua vida 

futura.  

Aparentemente as raparigas são mais conscientes da importância da higiene oral. As 

suas respostas enquadram-se mais frequentemente no que consideramos boa higiene e 

o decréscimo verificado no décimo segundo ano não é tão significativo como nos 

rapazes. Neste caso, as respostas são semelhantes às dos alunos do sexto ano. Tal 

como defende Virgínia Smith (2007), os rapazes nunca conseguirão igualar as raparigas 

em termos de asseio pessoal. O que para elas começa como parte integrante das suas 

brincadeiras de criança, é consolidado, nas suas rotinas diárias, por volta dos 15-19 

anos. Nestas idades, eles ainda estão a iniciar-se na arte de se barbear, adquirindo e 

interiorizando estes hábitos muito mais tarde. 

O gráfico 10 ilustra esta ideia: quando analisamos, por exemplo, o valor apresentado 

pelos rapazes para a alínea “1 vez por dia”, verificamos que a frequência das suas 

respostas é muito semelhante ao longo dos vários anos de escolaridade. Nas raparigas, 

esta resposta praticamente desaparece no nono ano. 

 

As justificações apresentadas pelos alunos para não lavarem os dentes são muito 

semelhantes. Distingue-se, porém, uma atitude mais positiva nos mais velhos que deixam 
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de referir que não gostam de lavar os dentes. Este facto pode indicar que estão mais 

cientes da importância deste acto. Paradoxalmente, ainda não o levam muito a sério, 

dado que aumenta o número de esquecimentos, a preguiça (principalmente no sexo 

masculino) e o facto de não terem escova ou dentífrico.  

As razões apontadas para não lavarem os dentes não apresentam discrepâncias quando 

estudados a situação profissional dos pais (anexo III) relativamente às verificadas no 

gráfico 12. 

Quando comparamos os grupos profissionais dos pais (gráfico 13), constata-se, neste 

parâmetro, uma pequena diferença para o que consideramos boa higiene oral. Quando 

consideramos a profissão da mãe, os grupos I e II apresentam valores acima dos 90%. 

Os grupos III e IV mostram valores abaixo deste número, mas diferindo no máximo 4%. 

Quando comparamos com o grupo profissional dos pais (gráfico 14), notamos que neste 

caso são os grupos II e III que apresentam valores abaixo dos 90% (o valor para o grupo 

III é de apenas 82%, o que corresponde a uma discrepância de 10%).  

Quando estudamos, para cada resposta/variável, o número total de alunos (e não 

somente a percentagem) já não é tão notória esta assimetria e, por este motivo, não nos 

é possível estabelecer uma relação entre a higiene oral e o grupo profissional dos pais. 

 

Como já referimos, iremos estabelecer, sempre que possível, uma comparação entre os 

nossos resultados e os dados obtidos em 1982. No gráfico 15, estão expostos os 

resultados dos dois inquéritos, na sua totalidade e por género. Lembramos que, nessa 

altura, o Dr. Delfim Duarte considerou “boa higiene” a lavagem diária (sem distinguir o 

número de vezes) e “dia sim, dia não”. Esta última situação foi considerada, no nosso 

inquérito, “má higiene” (bem como a opção “uma vez ao dia”). Considerando, porém, a 

diferença temporal e o que é hoje leccionado como boa higiene oral, vamos manter estas 

duas opções nos valores de má higiene. 

Também neste parâmetro se verifica uma melhoria muito acentuada nos hábitos de 

higiene oral, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Em 1982, só cerca de 50% 

dos jovens lavavam os dentes diariamente ou até “dia sim dia não”; actualmente este 

valor cresceu para os 86% (nas raparigas, o aumento é de cerca de 40%). Este número 

ainda é mais significativo pois só consideramos os alunos que lavavam os dentes pelo 

menos duas ou mais vezes ao dia. 
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Relativamente ao fio dentário, os dados do nosso trabalho indicam que, infelizmente, os 

jovens ainda não reconhecem a sua importância (gráficos 16 e 17). 85% dos estudantes, 

principalmente os mais velhos, afirmam não o usar diariamente. Em contradição com os 

parâmetros anteriores, as raparigas do décimo segundo ano têm comportamento menos 

higiénico pois são quem menos o usam (o mesmo acontecendo com os rapazes do nono 

ano). 

 

O problema da cárie dentária tem muitas variáveis como o clima, a estrutura dos dentes, 

o tipo de alimentação, sendo também um problema de educação (Carmo, 1993). Parece 

ter sido aqui que a mensagem falhou: o uso do fio dentário é muito recente na nossa 

sociedade e não existem muitos programas televisivos e/ou campanhas de 

saúde/publicitárias onde ele apareça. Prova disto é o facto curioso de ter havido 

necessidade de alterar esta questão no nosso teste. A pergunta era “Usas fio dental 

todos os dias?”, tendo a maioria dos alunos associado esta expressão ao uso de roupa 

íntima! Também há que referir a pouca ou nenhuma formação que os professores têm 

nesta área. 

A razão principal para não praticarem este hábito de higiene varia de acordo com o nível 

de escolaridade. Nos mais novos é por não terem em casa o fio dentário enquanto que 

nos mais velhos, independentemente do género, é por não gostarem de o usar. São 

muitos os alunos que afirmam não o conhecer, não o saberem usar e também não verem 

qualquer utilidade na sua utilização.  

Para tentar explicar a resposta “Não tens dinheiro para o comprar”, tentou-se relacionar 

com o grupo profissional dos pais (tabela 5) bem com o facto destes estarem 

empregados ou não (tabela 4), mas não foi possível estabelecer uma ligação directa 

entre estes factores. 

 

Mãos e Pés 

 

Manter as mãos limpas é um dos hábitos mais importantes para prevenir doenças e 

impedir a transmissão de microorganismos patogénicos. As mãos são os vectores de 

contaminação entre as substâncias alimentares e as bebidas com a boca. Um simples 

aperto de mão também pode contribuir para o contágio. 
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Como o cabelo, as unhas são formadas por queratina. Na sua base existem células 

responsáveis pela produção desta substância. A cutícula (pele que rodeia a base da 

unha) tem por função proteger estas células.  

As unhas devem ser mantidas limpas e preferencialmente curtas. Com as unhas 

compridas, os cuidados devem ser redobrados pois existe maior probabilidade de 

acumulação de sujidade e de bactérias transmissoras de doenças.  

A ideia de que lavar as mãos com sabão previne infecções é muito antiga. De facto, há 

muito que o ser humano sente repulsa quando observa e/ou sente uma mão suada, 

pegajosa e com as unhas sujas. 

As mãos devem ser lavadas antes das refeições e da sua preparação; depois de ir à casa 

de banho, de ajudar alguém a ir à casa de banho ou mudar a fralda; antes e depois de se 

tratar uma pessoa doente; em caso de corte ou ferida; depois de limpar o nariz, espirrar 

e/ou tossir; depois de tratar um animal ou lidar com os seus desperdícios e depois de se 

tratar do lixo. 

Os pés transportam-nos e suportam-nos, mas costumam ser os mais esquecidos no 

momento de lhes proporcionarmos cuidados. Após a sua lavagem, os pés devem ser 

cuidadosamente secos, dando particular atenção aos espaços entre os dedos onde os 

restos de humidade favorecem o aparecimento de micoses. As unhas devem ser 

cortadas, frequentemente, a direito, sem fazer cantos, para não encravarem. 

 

Pela análise dos gráficos 20 e 21, podemos concluir que a importância de lavar as mãos 

antes das refeições e depois de ir à casa de banho é compreendida pelos jovens. Em 

todos os anos de escolaridade mais de 70% têm o que consideramos boa higiene 

relativamente a este hábito. Uma análise mais pormenorizada revela, porém, uma 

diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Enquanto que nos rapazes é 

possível verificar uma melhoria ao longo do crescimento, nas raparigas existe uma 

regressão ao nível do décimo segundo ano (83%). De realçar que o valor mais baixo 

registado é no quarto ano (88%).  

Nas raparigas mais velhas é evidente um aumento das respostas que consideramos 

revelarem má higiene, principalmente “Às vezes” (13%), valor semelhante aos dos 

rapazes mais novos. Surpreendentemente, uma aluna do décimo segundo ano indica 

nunca lavar as mãos nestas circunstâncias, resposta que nunca é assinalada pelas 

raparigas mais novas. Quando tentamos perceber as razões da não lavagem das mãos, 
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observamos um aumento no número de respostas na opção “não te obrigaram” (6%). 

Este dado parece-nos incoerente com a procura de uma maior independência em relação 

aos mais velhos, atitude típica desta faixa etária (gráfico 22). 

Também é preocupante que, apesar de toda a informação disponível, os valores 

apresentados pelo motivo “Achas que não é necessário”, vá aumentando ao longo dos 

anos de escolaridade dos inquiridos, chegando aos 38% nos rapazes mais velhos.  

Pela análise da tabela 6, onde correlacionamos as razões para não lavarem as mãos 

com a situação profissional dos pais, podemos verificar que a desculpa mais frequente 

para a não lavagem das mãos é “Não te lembras”. Esta resposta atinge uma 

percentagem muito significativa, em todos os anos de escolaridade, quando ambos os 

pais estão desempregados. Embora no décimo segundo ano aumente muito o número de 

alunos que referem que não é necessário lavar as mãos nestas circunstâncias (27%, o 

que corresponde a 36 alunos) em nenhum dos outros anos existe um valor tão 

expressivo, tanto em termos percentuais como em número total de alunos. 

 

Há uma progressiva preocupação com as unhas em ambos os géneros (gráficos 23 e 

24). Ao longo da escolaridade, verifica-se um aumento da frequência dos alunos que 

cortam regularmente as unhas durante a semana ou o mês, sendo os valores, nos 

primeiros anos, mais expressivos nas raparigas e, nos anos mais adiantados, mais 

evidentes nos rapazes. No nono ano é residual o número de alunas que respondem que 

só cortam as unhas quando a mãe o diz para o fazer (1%). No sexo oposto, no décimo 

segundo ano (2%), ainda existe um pequeno número que o refere. 

De referir que, no décimo segundo ano, em ambos os sexos, se nota um pequeno 

acréscimo (de 2%) no número de alunos que indica só cortar as unhas quando estas 

estão grandes e magoam. Talvez este aumento se deva a uma questão de moda, aliás 

pouco saudável dado que é dito que o tamanho das unhas magoa. Em todos os anos de 

escolaridade analisados, a percentagem de alunos que escolhe esta opção é sempre 

inferior comparativamente com as alunas. Nos rapazes do quarto ano é mencionado 

como razão principal para cortarem as unhas o facto da mãe o dizer ou fazer (no sexto 

ano, ainda é a segunda opção mais seleccionada), mas esta resposta vai decrescendo 

nos mais velhos. Não existem diferenças significativas quando analisamos os outros 

parâmetros, como a situação profissional dos pais e o tipo de profissões destes (ver 

anexo III) no que concerne às respostas obtidas relativamente às razões apontadas para 

o corte das unhas como para a aparência das mesmas.  
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No que se refere ao aspecto das unhas, regista-se, também aqui, uma evolução positiva 

(gráfico 25). No quarto ano, 59% das raparigas e 50% dos rapazes referem ter as unhas 

sempre limpas, aumentando estes valores, no décimo segundo ano, para 89% e 71%, 

respectivamente. No entanto, se consideramos as duas primeiras opções, os valores de 

ambos os géneros já são muito similares. Por exemplo, no último ano de escolaridade, 

99% das alunas e 95% dos alunos referem ter as unhas sempre ou quase sempre limpas.  

Nas raparigas, só ao nível do quarto ano é seleccionada a opção de nunca ter as unhas 

limpas. No sexo oposto, esta opção ainda é escolhida tanto no sexto como no nono ano 

de escolaridade, embora com valores percentuais pouco significativos (1% em ambas as 

situações), só desaparecendo ao nível do décimo segundo ano. 

Pela análise dos gráficos 26 e 27, referentes às razões apontadas para o facto de não 

terem as unhas limpas, há que realçar que a opção “Não achas que seja 

necessário/importante” não é seleccionada pelas raparigas mais velhas, verificando-se, 

nos rapazes, um ligeiro aumento do quarto (1%) para o sexto ano (5%), valor que se 

mantém mais ou menos o mesmo até ao último ano de escolaridade. Estes valores estão 

em contradição com os apontados para lavar ou não as mãos, em que 15% das raparigas 

e 38% dos rapazes do décimo segundo ano achavam não ser necessário lavar as mãos 

antes das refeições e depois de irem à casa de banho.  

Independentemente do género e da idade, a razão principal para não terem as unhas 

limpas é o facto de ainda não terem tido tempo para o fazerem. Nos rapazes dos anos 

intermédios, também é significativa a percentagem dos que seleccionam a opção “Não te 

lembras”. 

 

Embora o Dr. Delfim Duarte tenha, em 1982, analisado também o tamanho e a aparência 

das unhas, não é possível fazer um balanço da evolução deste hábito de higiene na 

população juvenil da Maia. Como já explicámos, os métodos utilizados nos dois estudos 

são diferentes (na altura foi por observação directa e agora por inquérito escrito).  

 

Roupa e Calçado 

 

Pelas mesmas razões por que nos lavamos, também tudo o que entra em contacto com o 

nosso corpo precisa de estar limpo. As roupas têm, por isso, de ser lavadas com 

frequência, o que implica termos de as mudar com regularidade. 
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A roupa interior está em contacto directo com a nossa pele e recolhe células mortas e 

suor, assim como outras substâncias corporais. As bactérias vão actuar sobre estas 

matérias dando origem a um mais intenso odor corporal.  

O aumento das bactérias, que vivem normalmente connosco estabelecendo relações de 

simbiose ou de comensalismo, também pode ser perigoso. Muitas dessas bactérias, num 

meio adequado (sujo), podem tornar-se parasitas, provocando vários tipos de infecções. 

Tal como todos os objectos de higiene pessoal, devemos ter a nossa própria roupa 

interior pois é importante relembrar que existem muitas doenças que se podem transmitir 

através da roupa contaminada (algumas doenças de pele e infecções sexualmente 

transmissíveis). 

Os pés não recebem, normalmente, a mesma atenção que as outras partes do corpo até 

que algum problema comece a incomodar. Nesta região do corpo existem abundantes 

glândulas sudoríparas, pelo que o odor característico é um dos problemas mais 

frequentes que costuma aparecer em pés com excesso de transpiração e/ou uma higiene 

inadequada.  

Porque passamos muito tempo calçados, também os sapatos devem ser motivo de 

cuidados. Devem ser colocados num local arejado e deve-se evitar andar todo o dia e 

todos os dias com o mesmo par de sapatos. Este hábito, juntamente com uma atenta e 

correcta lavagem dos pés, pode ser a base para prevenir situações sociais 

constrangedoras e também ajuda a prevenir certas infecções, geralmente fúngicas. 

 

Pela análise do gráfico 28, podemos assumir que, independentemente do género e do 

ano de escolaridade, a grande maioria dos alunos (valores superiores a 90%) usa todos 

os dias roupa interior lavada. 

As razões apontadas para não mudarem de roupa interior todos os dias pouco diferem 

entre os alunos e as alunas. Os motivos mais apontados são o facto de a roupa ainda 

não estar suja (uns significativos 65% nas raparigas do sexto ano e que se mantém 

sempre acima dos 40% nos outros anos) e o facto de não terem roupa lavada para 

proceder à sua mudança (também aqui o valor mais alto regista-se nas alunas, agora nas 

do nono ano com 44% de respostas). Analisando cuidadosamente estes dois gráficos, 

podemos considerar que se devem tratar de situações pontuais, uma vez que 98% e 99% 

das raparigas do sexto e do nono ano, respectivamente, trocam de roupa todos os dias. 
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São os rapazes mais velhos que mais se esquecem de mudar a sua roupa interior – 18% 

do nono ano e 17% do décimo segundo (embora todos -100% - assinalem que mudam de 

roupa todos os dias). A alternativa “Gostas mais daquela roupa”, apesar de ser escolhida 

por 15% dos alunos do quarto ano, desaparece nos alunos mais velhos e somente 2% 

das raparigas do décimo segundo ano optam por ela. 

 

Apesar de não se registarem diferenças significativas quando analisamos a situação 

profissional dos pais (anexo III), verificam-se pequenas divergências quando olhamos 

para a profissão dos pais (tabela 7). A razão mais apontada por todos os grupos para a 

não mudança de roupa é o facto de esta ainda não estar suja. A seguir, é mais 

mencionado o facto de não terem roupa lavada para proceder à sua mudança. Estes 

valores baixam ligeiramente quando estudamos os grupos III e IV, levando a um pequeno 

aumento das alternativas “Gostas mais daquela roupa” (11% no grupo IV) e “Não te 

lembras de mudar” em que 14% dos alunos tanto do grupo III como do IV, quando 

analisamos a profissão da mãe e 19% dos alunos do grupo III quanto à profissão do pai. 

É de salientar que nestas situações também se observa um aumento no número de 

alunos a optar por esta resposta. Dado que a maioria dos alunos muda de roupa interior 

todos os dias, estas devem ser explicações para situações ocasionais.  

São raros os alunos que se esquecem de mudar a roupa exterior (5% e 4% dos rapazes, 

respectivamente do quarto e do décimo segundo) ou que só a mudam quando têm roupa 

lavada para o fazer (gráfico 30). Este facto mostra que os jovens dão muita importância 

ao seu aspecto visível, principalmente as raparigas. Nestas, 87% e 78%, do nono ano e 

do décimo segundo, respectivamente, referem mudar de roupa todos os dias. Esta é, 

aliás, a opção mais escolhida, independentemente do género e da idade. Ainda é 

bastante significativa, porém, a percentagem dos que referem só mudar de roupa quando 

está suja. Esta opção é maioritária nos rapazes, escolhida por 29% no décimo segundo 

ano. 

Quando também analisamos o grupo profissional dos pais (tabela 8), verificamos que são 

os do grupo IV que mudam com mais frequência de roupa (70% e 74%, respectivamente 

para a profissão da mãe e do pai). Relativamente às outras variáveis não existem 

diferenças significativas entre os grupos. 
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Analisando o gráfico 31, podemos afirmar que a grande maioria dos jovens muda de 

roupa para dormir. O valor mais baixo é registado nas alunas do quarto ano (95%) mas 

no nono ano e no ensino secundário atinge os 100%. Este valor máximo não é atingido 

nos rapazes mais velhos, possivelmente por dormirem sem roupa. 

Tendo em conta o género e os anos de escolaridade, são muito diferentes as razões 

apontadas pelos alunos para não trocarem de roupa para dormir (gráfico 32 e 33). Nas 

raparigas mais novas, o facto do pijama ser muito frio ou de não terem roupa especial 

para dormir são as justificações mais escolhidas. Nas do nono ano, já é referido o 

esquecimento, em substituição do pijama ser frio, enquanto que nas do último ano de 

escolaridade, preferem dormir sem roupa. A opção “Gostas mais de dormir com a roupa 

de dia” somente é escolhida pelas mais novas. 

Nos rapazes verifica-se, ao longo da escolaridade, um aumento da frequência da 

resposta que indica dormirem sem roupa (chegando aos 70% no décimo segundo ano) e 

um decréscimo das relacionadas com o esquecimento ou com o facto do pijama ser 

muito frio. 

A opção “Gostas mais de dormir com a roupa de dia” mantém-se mais ou menos 

constante ao longo da escolaridade. No entanto, quando confrontamos as respostas com 

a situação profissional dos pais (tabela 9) verificamos que são os alunos cujos pais estão 

ambos desempregados que mais a escolhem. Também na resposta “Não tens roupa 

especial para dormir” – que se mantém sempre acima dos 10% quando estudamos o 

género e o ano de escolaridade – existe uma maior probabilidade dos pais estarem 

ambos desempregados. Este dado é significativo no sexto ano (33%, mais vinte por cento 

do que nas outra situações), no nono (40%, mais dez por cento) e no décimo segundo 

ano (33%, mais de treze por cento). Estes números poderão indiciar dificuldades 

económicas nestas famílias. De notar que, nos três últimos anos estudados, nenhum 

aluno, tendo ambos os pais desempregados, refere como motivo para não trocar de 

roupa para dormir o facto do pijama ser muito frio.  

 

As raparigas mudam de calçado com mais regularidade que os rapazes. Em todos os 

anos de escolaridade, mais de 40% das alunas mencionam mudar de calçado todos os 

dias, número nunca atingido pelos rapazes. Ainda é significativa, infelizmente, a 

percentagem de alunos que só mudam de calçado quando este está sujo ou a cheirar 

mal. Este facto é mais perceptível nos rapazes do sexto e nono anos de escolaridade 

(36% em ambas as situações); nas raparigas, aquele valor nunca ultrapassa os 16%. Os 
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alunos são mais esquecidos que as alunas, excepto no sexto ano. Pela análise dos 

gráficos 34 e 35 confirma-se que são eles que mais gostam de experimentar o calçado 

novo. Relativamente aos factores “Quando te dizem para o fazer” e “Quando muda o 

clima” não se registam grandes diferenças entre os géneros. 

 

Uso do Lenço 

 

Os vírus e as bactérias responsáveis pela maioria das infecções respiratórias e 

gastroentéricas transmitem-se facilmente de pessoa para pessoa. No caso das primeiras, 

a infecção ocorre através de gotículas emitidas com a tosse ou os espirros; nas 

segundas, a transmissão faz-se através dos vómitos. Somente nas últimas décadas, se 

começou a reconhecer a importância do papel desempenhado pelas mãos, pelos espirros 

e pela tosse na transmissão destas doenças. 

O comportamento que se deve assumir para prevenir o contágio das doenças infecciosas 

das vias respiratórias é, quando tossimos ou espirramos, colocarmos um lenço ou a 

manga do casaco/camisola em frente à boca e nariz. Na sua impossibilidade, devemos 

usar a mão, lavando-a de seguida com água e sabão. Estas práticas podem reduzir a 

velocidade de transmissão destas infecções e baixar significativamente o número de 

casos registados. Devemos também trazer connosco um lenço, de preferência de papel 

(para evitar a auto-contaminação sempre que o usamos), assoarmo-nos frequentemente 

e não partilharmos, obviamente, o lenço. 

 

A grande maioria dos alunos só usa lenço quando está constipado (gráfico 36) e, mesmo 

assim, uma percentagem significativa de rapazes (11% no nono e 16% no décimo 

segundo ano) afirma nunca o usar. Esta resposta pode surgir em consequência de uma 

incorrecta interpretação da pergunta, pois muitos alunos quando necessitam do lenço 

pedem-no aos colegas ou ao professor, mas como não andam com ele, não consideram 

usá-lo. 

Cerca de duas semanas antes da realização deste inquérito, chegaram às escolas 

inquiridas, cartazes e panfletos do Ministério da Saúde para a prevenção da gripe. Foram 

afixados e distribuídos pelos alunos, excepto os do ensino secundário. Como já foi 

referido, neste nível de ensino não existe uma disciplina própria para tratar destes temas 

como existe no ensino básico, onde na área curricular não disciplinar de Formação 
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Cívica, os assuntos que os professores da turma acham mais pertinentes podem ser 

abordados. Nesta campanha referia-se que se devia colocar um lenço ou uma manga em 

frente à boca quando se tossia ou espirrava. 

Pela análise do gráfico 37, podemos verificar que este novo hábito de higiene foi 

assimilado pela maioria dos alunos, principalmente pelas alunas do nono ano (77%). Os 

outros anos de escolaridade não registam valores muito diferentes, excepto o décimo 

segundo ano que revela valores próximos dos 60%. Aqui, aumenta significativamente o 

número de respostas “às vezes”, no caso das raparigas (33%), e do “não”, nos rapazes 

(13%). Talvez estes resultados se expliquem por os alunos deste ano de escolaridade 

não terem estado abrangidos pela campanha. 

Quando analisamos o grupo (tabela 10) e a situação profissional (anexo III) dos pais, não 

se observam diferenças significativas entre as variáveis contidas neste inquérito. 

 

Quando atentamos nos géneros, observam-se algumas diferenças nas razões 

apresentadas pelos jovens para não colocarem um lenço junto à boca quando espirram 

ou tossem (gráficos 38 e 39). São mais os rapazes que consideram este acto 

desnecessário ou sem importância, chegando aos 4% no décimo segundo ano. Nas 

raparigas, só neste ano de escolaridade é seleccionada esta opção (apenas por 1%). 

No quarto, sexto e nono anos, a resposta mais escolhida é sempre, “Não vais a tempo”. 

Nas raparigas, ao longo da escolaridade, distingue-se um aumento do hábito de 

colocarem a mão em frente à boca, seguido da sua lavagem e uma diminuição tanto do 

esquecimento da lavagem das mãos como do acto de protegerem os outros da 

contaminação. Nos rapazes, tal não se verifica, há uma diminuição no acto de colocar a 

mão seguido ou não da sua lavagem, mas as frequências da opção “Não te lembras” 

mantêm-se constantes. 

Comparativamente aos outros anos verifica-se, no décimo segundo ano, uma diminuição 

bastante acentuada da opção “Não vais a tempo”. Aumentam os valores do 

esquecimento, principalmente nos rapazes (14%), e também os de colocarem a mão em 

frente à boca, embora 15% das raparigas e 11% dos rapazes refiram não terem o 

cuidado de as lavar em seguida. 
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CONCLUSÃO FINAL 

 

O índice crescente de escolaridade dos pais e a influência desta na educação dos filhos, 

complementados com o papel actual da escola, serão em grande parte responsáveis por 

uma melhoria muito significativa da higiene pessoal nos últimos vinte anos. Subjacente a 

esta interpretação está a comparação dos dados obtidos nos dois estudos realizados, o 

de 1986 pelo Dr. Delfim Duarte e o nosso. 

As raparigas são globalmente mais cumpridoras que os rapazes, consolidando os hábitos 

de higiene pessoal nos anos mais adiantados. No entanto, parece ser apenas nesta 

altura que os rapazes adquirem consciência da importância de uma boa higiene. 

Apesar dos avanços verificados, do nosso estudo cremos poder concluir que existem três 

situações muito preocupantes de incumprimento nos hábitos de higiene: 

� Os alunos dos anos mais adiantados assumem que não é necessário ou 

importante lavarem as mãos antes das refeições e depois de utilizarem a casa de 

banho. Valorizam, porém, a higiene das unhas. Será que a maior preocupação 

com a sua limpeza e aspecto está relacionada com o facto de as unhas sujas 

serem visíveis macroscopicamente? Pela comparação das respostas às 

perguntas relativas a estes dois hábitos, podemos verificar que a importância das 

mãos na transmissão de doenças infecciosas não foi compreendida. Assim, 

atrevemo-nos a sugerir que, pelo menos aparentemente, por preguiça e/ou 

ignorância, os jovens valorizam mais o aspecto exterior – ou seja, a aparência – e 

menos a saúde. 

� Igualmente graves parecem-nos as falhas encontradas nos hábitos que previnem 

as doenças respiratórias. A maioria dos alunos só usa lenço quando está 

constipada (independentemente do género e do ano de escolaridade, mais de 

60% dos jovens só usam o lenço nesta situação) e raramente coloca a manga ou 

o lenço à frente da boca, quando espirra ou tosse (mais de 50% refere não ir a 

tempo de tapar a boca nestas alturas).  

� Os jovens, principalmente os mais velhos, ainda não reconhecem a importância 

do uso diário de fio dentário. 

Estas constatações e o reconhecido valor destas práticas de higiene pessoal justificam 

que se repense a abordagem deste assunto nas escolas, principalmente nos anos mais 

adiantados. No terceiro ciclo, somente no nono ano de escolaridade os hábitos de higiene 
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são relembrados, de um modo muito superficial, como atitudes promotoras de saúde. No 

secundário, esta temática já não faz parte de nenhum programa e já não existe a área 

curricular não disciplinar de Formação Cívica. Nesta, o Director de Turma trata, não raras 

vezes, de assuntos que tentam responder às necessidades dos alunos. 

Todos estes dados sustentam a nossa opinião de que se impõe uma reformulação 

urgente dos conteúdos programáticos da disciplina de Ciências Naturais do nono ano que 

deve incluir uma cuidada elaboração do capítulo “Atitudes Promotoras de Saúde”.  

No décimo ano, os jovens vão ter de optar por um curso para prosseguimento de estudos 

ou por um curso profissional, o que muitas vezes os afastam da área das ciências. Este 

facto reforça a importância do nono ano de escolaridade na formação dos alunos.  

Sugerimos ainda que se implemente uma maior articulação com a área curricular não 

disciplinar de Área de Projecto, independentemente de o professor ser do grupo de 

Ciências Naturais / Biologia e Geologia ou não. Nestes tempos lectivos, os alunos 

poderiam desenvolver trabalhos relacionados com a Higiene que reforçariam 

aprendizagens e potenciariam práticas promotoras de saúde.  

Apesar dos currículos determinarem uma abordagem transversal da “Educação para a 

Saúde”, é na disciplina de Ciências Naturais que este assunto é mais desenvolvido uma 

vez que muitos professores das outras áreas reconhecem não se sentirem 

suficientemente conhecedores para trabalharem com os seus alunos estes conteúdos. 

Sugerimos, por isso, que, além da anatomia e fisiologia dos vários sistemas de órgãos, 

também se privilegie a História da Ciência, o que naturalmente permitiria uma articulação 

com as disciplinas de Geografia e de História, onde poderiam ser explorados os efeitos 

das várias epidemias na demografia e evolução da sociedade humana. 

Ao nível do ensino secundário, poder-se-ia reformular o currículo, atribuindo-se, em todos 

os cursos, 45 minutos à área curricular não disciplinar de Formação Cívica, nos mesmos 

moldes do ensino básico. O director de turma disporia, assim, de tempo suplementar que 

lhe permitiria tratar dos temas que considerasse pertinentes para aquela turma, não 

prejudicando uma disciplina em que os alunos estão sujeitos a exame para conclusão do 

ensino secundário. 

 

Advogamos uma escola aberta ao meio. Assim, instituições independentes podem e 

devem contribuir nas tarefas que visem o incentivo da aquisição de comportamentos que 
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contribuam quer para a redução da velocidade de transmissão de doenças quer para a 

sua morbilidade. Para se atingirem estes objectivos, julgamos ser necessário: 

� Investir na diversidade e continuidade de acções e de campanhas de 

esclarecimento, junto das crianças, dos jovens e dos adultos; 

� Fomentar a colaboração dos hospitais e centros de saúde com as escolas; 

 

As acções e campanhas de promoção de saúde não podem continuar limitadas ao envio 

de panfletos e/ou cartazes que inundam as escolas onde facilmente as mensagens se 

diluem numa amálgama de papéis de origens extraordinariamente diversas. 

Consideramos que a escola deve ser o centro dinamizador de uma estratégia coerente e 

concertada que aqui deixamos delineada: 

� Qualquer iniciativa deve iniciar-se com acções de formação especialmente 

construídas para os professores e ministradas por pessoal especializado: 

médicos, enfermeiros e eventualmente psicólogos. Estas acções devem preparar 

os professores naquelas áreas que lhes suscitem mais dúvidas, por serem 

estranhas à sua formação ou por resultarem de avanços recentes nestes saberes; 

� Se se adequar, são implementadas actividades para desenvolver estas 

competências na sala de aula com os alunos, conjuntamente com o professor e 

um técnico de saúde; 

� Seguidamente, o professor (por exemplo, de Área de Projecto) orienta, em 

colaboração com os professores das outras disciplinas, trabalhos que estimulem a 

pesquisa e envolvam, tanto quanto possível, os respectivos encarregados de 

educação e outros possíveis intervenientes (juntas de freguesia, câmaras 

municipais e, não esquecendo a importância vital de saúde e segurança no 

trabalho, empresas, entre outros); 

� Os trabalhos elaborados são apresentados pelos alunos a toda a comunidade. 

 

Paralelamente a estas acções, e fundamentando-nos na nossa experiência, parece-nos 

crucial o destacamento de uma enfermeira e de um médico do centro de saúde que 

garantissem um apoio directo e formal à escola. Ainda que exista actualmente um apoio 

indirecto, este é irregular e muitas vezes realizado à custa da boa vontade das pessoas – 
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tanto dos professores como dos técnicos – que disponibilizam algum do seu pouco tempo 

livre para colaborarem. 

Propomos a sua presença na escola ou agrupamento pelo menos um dia por semana e 

parece-nos útil a sua disponibilidade quer para alunos (que frequentemente se abrem 

mais facilmente a quem lhes garanta o anonimato) quer para professores. Relativamente 

ao psicólogo, é nossa convicção que, dada a complexificação da sociedade e a 

progressiva heterogeneidade da população juvenil, que vem acumulando problemas e 

constrangimentos, cada escola devia ter pelo menos um destes profissionais em serviço 

permanente. 

No nosso estudo não foram encontradas evidências sólidas que permitam relacionar o 

meio socio-económico dos jovens com o cumprimento ou incumprimento dos hábitos de 

higiene básicos. Contudo, parece-nos pertinente a realização deste estudo, ou outro 

semelhante ao nosso, num ano como o actual em que se vive sob a influência de uma 

grave crise económica. De facto, alguns dados indiciam que as dificuldades económicas 

poderão implicar uma diminuição da frequência do que consideramos boa higiene. Este 

retrocesso dever-se-á, em parte, a um menor controlo por parte dos pais, não 

necessariamente por negligência, mas sim como consequência do stress causado por 

situações difíceis.  

Igualmente importante será identificar as causas subjacentes às referências à falta de 

água, justificação indicada pelos alunos para o incumprimento de alguns dos hábitos de 

higiene estudados. Interessa saber se esta situação se deve a uma avaria pontual no 

sistema de fornecimento de água ou se é prova da vivência de dificuldades económicas. 
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Pedidos de autorizações 
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Exma Sr.ª Presidente do Conselho Executivo do  

Agrupamento Vertical Gonçalo Mendes da Maia  

 

 

 

Ana Luísa de Oliva Teles Pinto Lereno, professora do quadro de nomeação 

definitiva da Escola Básica 2/3 da Maia, em virtude de se encontrar a elaborar a 

sua Tese de Mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

subordinada ao tema “Os hábitos de higiene das crianças e adolescentes do 

concelho da Maia”, vem por este meio solicitar a V. Ex.ª, autorização para a 

realização de um questionário aos alunos deste agrupamento que se encontrem a 

frequentar o 4º, 6º e 9º ano de escolaridade. 

 

 

Pede deferimento. 

 

Maia, 13 de Novembro de 2006 

 

 

(Ana Luísa de Oliva Teles Pinto Lereno) 

 



 

 99 

 

 

Exma Sr.ª Presidente do Conselho Executivo do  

Escola Secundária da Maia 

 

 

Ana Luísa de Oliva Teles Pinto Lereno, professora do quadro de nomeação 

definitiva da Escola Básica 2/3 da Maia, em virtude de se encontrar a elaborar a 

sua Tese de Mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

subordinada ao tema “Os hábitos de higiene das crianças e adolescentes do 

concelho da Maia”, vem por este meio solicitar a V. Ex.ª, autorização para a 

realização de um questionário aos alunos deste agrupamento que se encontrem a 

frequentar o 9º e o 12º ano de escolaridade. 

 

 

Pede deferimento. 

 

Maia, 14 de Novembro de 2006 

 

 

(Ana Luísa de Oliva Teles Pinto Lereno) 
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Exmo Sr. Presidente do Conselho Executivo do  

Agrupamento Horizontal de Vermoim  

 

 

 

Ana Luísa de Oliva Teles Pinto Lereno, professora do quadro de nomeação 

definitiva da Escola Básica 2/3 da Maia, em virtude de se encontrar a elaborar a 

sua Tese de Mestrado no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 

subordinada ao tema “Os hábitos de higiene das crianças e adolescentes do 

concelho da Maia”, vem por este meio solicitar a V. Ex.ª, autorização para a 

realização de um questionário aos alunos deste agrupamento que se encontrem a 

frequentar o 4º ano de escolaridade. 

 

 

Pede deferimento. 

 

Maia, 15 de Novembro de 2006 

 

 

(Ana Luísa de Oliva Teles Pinto Lereno) 
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Cara(o) Colega: 

 

O meu nome é Ana Luísa Lereno e sou professora da Escola Básica 2/3 da 

Maia.  

Gostaria de contar com a sua colaboração, pedindo aos seus alunos para 

responderem ao questionário, que segue neste envelope. Este destina-se à 

realização de um estudo sobre os hábitos de saúde/higiene dos jovens do 

concelho da Maia, que me encontro a realizar para a elaboração da tese de 

mestrado. 

Junto envio a autorização para os Encarregados de Educação, a ser escrita na 

caderneta. 

 

Desde já agradeço todo o seu trabalho. 

 

Maia, 27 de Novembro de 2006 

 

 

(Ana Luísa Lereno) 
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AUTORIZAÇÃO PARA OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

De: Director de Turma ou Professor _________________ 

Para: Encarregado de Educação 

 

Gostaria de pedir a sua autorização para que o seu educando responda a um 

questionário. Este inquérito destina-se à realização de um estudo sobre os 

hábitos de saúde/higiene dos jovens do concelho da Maia. 

Desde já agradeço a sua colaboração. 

    � Autorizo 

    � Não autorizo 

         Assinatura 
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Anexo II 

 
Questionário 
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INQUÉRITO SOBRE HÁBITOS DE SAÚDE/HIGIENE 

 

Com este inquérito pretendo estudar os hábitos de saúde/higiene dos jovens do 

concelho da Maia e para tal, gostaria de contar com a tua ajuda. 

É confidencial, ou seja, não deves escrever o teu nome em nenhuma parte. Pedia-te 

para responder às seguintes perguntas, com sinceridade. Se tiveres dúvidas entre duas 

ou mais respostas escolhe aquela que estiver mais próximo da verdade. 

 

1. Qual o teu sexo: 

� Feminino  � Masculino 

 

2. Que ano de escolaridade frequentas: 

� 4º ano � 6º ano � 9º ano � 12º ano 

 

3. Qual a profissão dos teus pais: 

Pai ___________________________ Mãe __________________________ 

4.  Está a trabalhar: � Sim � Não  Está a trabalhar: � Sim � Não 

 

5. Quantas vezes tomas banho: 

� todos os dias   

� 2 ou 3 vezes por semana 

� 1 vez por semana   

� 1 ou 2 vezes por mês 

 

6. Quando não tomas banho, é porque: 

� não tens água.   

� tens preguiça. 

� não te obrigaram.   

� não tiveste tempo. 

 

7. Tomas banho a seguir às aulas de Educação Física: 

� Sim  � Não 
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8. Quando não tomas banho, após as aulas de Educação Física, é porque: 

� os balneários da escola não têm condições. 

� tomas em casa. 

� tens vergonha, por estares com os teus colegas. 

� não achas que seja preciso. 

 

9. Lavas o cabelo: 

� todos os dias   

� 2 ou 3 vezes por semana 

� 1 vez por semana   

� 1 ou 2 vezes por mês 

 

10. Quando não lavas o cabelo, é porque: 

� não gostas de lavar o cabelo. 

� não está muito sujo. 

� demora muito a secar. 

� não tens água. 

 

11. Lavas os dentes: 

� de manhã, à noite e depois de comeres. 

� de manhã e à noite. 

� 1 vez por dia. 

� quando te lembras. 

� raramente 

 

12. Quando não lavas os dentes, é porque: 

� só lavas em casa. 

� não te lembras. 

� por preguiça. 

� não tens escova ou pasta dentífrica. 

� não gostas. 

 

13. Usas o fio dental/fio dentário, regularmente: 

� Sim  � Não 
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14. Se não usas o fio dentário, é porque: 

� não sabes usar.   

� demora muito tempo. 

� não tens fio dental.   

� não gostas. 

� não tem utilidade.   

� não conheço. 

� não tens dinheiro para o comprar. 

 

15. Lavas as mãos antes das refeições e depois de ires à casa de banho: 

� sempre   � quase sempre 

� às vezes   � raramente 

� nunca 

 

16. Quando não lavas as mãos, é porque: 

� não há água.     

� não te lembras. 

� achas que não é necessário.   

� não te obrigaram. 

 

17. Cortas as unhas das mãos e dos pés, quando: 

� a tua mãe (ou outra pessoa) te diz para o fazer. 

� estão muito grandes e te magoam. 

� todas as semanas. 

� uma vez por mês. 

� 2 vezes por mês. 

 

18. Tens as unhas das mãos e dos pés limpas: 

� sempre   � quase sempre 

� às vezes   � raramente 

� nunca 
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19. Quando as unhas estão sujas, é porque: 

� ainda não tiveste tempo para as limpar. 

� não sabes limpá-las. 

� não achas que seja necessário/importante. 

� não te lembras. 

 

20. Usas todos os dias roupa interior lavada: 

� Sim  � Não 

 

21. Quando não usas roupa interior lavada, é porque: 

� não tens roupa lavada. 

� gostas mais daquela roupa. 

� ainda não está suja. 

� não te lembras de mudar. 

 

22. Com que frequência mudas a roupa exterior: 

� todos os dias.   

� quando te lembras. 

� quando está suja.   

� quando tens roupa lavada para o fazer. 

 

23. Mudas de roupa para dormir: 

� Sim  � Não 

 

24. Se não mudas de roupa para dormir, é porque: 

� não tens roupa especial para dormir. 

� o pijama é muito frio. 

� gostas mais de dormir com a roupa de dia. 

� dormes sem roupa. 

� não te lembras. 

 

25. Com que frequência mudas o teu calçado: 

� todos os dias.   

� quando te lembras. 

� quando está sujo ou a cheirar mal.   

� quando te dizem para o fazer. 

� quando tens calçado novo. 
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26. Usas lenço: 

� todos os dias. 

� só quando estás constipado. 

� nunca. 

 

27. Quando tosses ou espirras, colocas um lenço (ou então, a manga) à frente da 

boca: 

� Sim  � Não  � Às vezes 

 

28. Se não colocas um lenço à frente da boca, é porque: 

� não vais a tempo. 

� colocas a mão mas depois lavas as mãos. 

� colocas a mão mas depois esqueces de lavar as mãos. 

� não te lembras. 

� não achas que seja necessário/importante. 

 

 

Obrigada pela tua participação 
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Anexo III 

 
Relatório da análise estatística 
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Hábitos de higiene por sexo 

 Total Feminino Masculino p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)     
Todos os dias 596 (73) 306 (72) 290 (73) 
2 a 3 vezes por semana 210 (26) 116 (27) 94 (24) 
1 vez por semana 12 (1) 3 (1) 9 (2) 
1 ou 2 vezes por mês 3 (0) 1 (0) 2 (1) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)        

 

Não tens água 159 (23) 91 (26) 68 (20) 
Tens preguiça 128 (18) 53 (15) 75 (22) 
Não te obrigaram 30 (4) 19 (5) 11 (3) 
Não tiveste tempo 386 (55) 193 (54) 193 (56) 

0.028 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)       

 

Não 288 (36) 154 (37) 134 (34) 
Sim 523 (64) 263 (63) 260 (66) 

0.385 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)       

 

Os balneários da escola não têm 
condições 189 (26) 115 (30) 74 (21) 
Tomas em casa 485 (66) 258 (67) 227 (65) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 8 (1) 4 (1) 4 (1) 
Não achas que seja preciso 55 (7) 10 (3) 45 (13) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)        
Todos os dias 413 (51) 150 (35) 263 (67) 
2 ou 3 vezes por semana 381 (47) 262 (62) 119 (30) 
1 vez por semana 18 (2) 11 (3) 7 (2) 
1 ou 2 vezes por mês 5 (1) 3 (1) 2 (1) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)       

 

Não gostas de lavar o cabelo 24 (4) 12 (3) 12 (4) 
Não está sujo 430 (67) 250 (72) 180 (60) 
Demora muito a secar 65 (10) 30 (9) 35 (12) 
Não tens água 126 (20) 55 (16) 71 (24) 

0.017 

Lavas os dentes, n (%)        
De manhã, à noite e depois de comeres 346 (42) 203 (48) 143 (37) 
De manhã e à noite 372 (46) 193 (45) 179 (46) 
1 vez por dia 72 (9) 20 (5) 52 (13) 
Quando te lembras 20 (2) 8 (2) 12 (3) 
Raramente 5 (1) 1 (0) 4 (1) 

<0.001 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)       

 

Só lavas em casa 413 (58) 237 (64) 176 (52) 
Não te lembras 136 (19) 62 (17) 74 (22) 
Por preguiça 56 (8) 14 (4) 42 (12) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 97 (14) 56 (15) 41 (12) 
Não gostas 11 (2) 4 (1) 7 (2) 

<0.001 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)       

 

Não 688 (85) 352 (83) 336 (86) 
Sim 125 (15) 72 (17) 53 (14) 

0.185 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)       

 

Não sabes usar 66 (9) 26 (7) 40 (11) 
Demora muito tempo 75 (10) 38 (10) 37 (10) 
Não tens fio dental 301 (40) 163 (41) 138 (39) 
Não gostas 243 (32) 139 (35) 104 (29) 
Não tem utilidade 39 (5) 18 (5) 21 (6) 
Não conheço 20 (3) 6 (2) 14 (4) 
Não tens dinheiro para o comprar 8 (1) 4 (1) 4 (1) 

0.066 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)       

 

Sempre 580 (72) 316 (75) 264 (68) 
Quase sempre 127 (16) 62 (15) 65 (17) 
Às vezes 89 (11) 38 (9) 51 (13) 
Raramente 9 (1) 4 (1) 5 (1) 
Nunca 4 (0) 1 (0) 3 (1) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)       

 

Não há água 179 (27) 96 (28) 83 (25) 
Não te lembras 375 (56) 195 (57) 180 (55) 
Achas que não é necessário 103 (15) 46 (13) 57 (17) 
Não te obrigaram 14 (2) 8 (2) 6 (2) 

0.481 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)       

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 117 (15) 39 (9) 78 (20) 
Estão muito grandes e te magoam 186 (23) 109 (26) 77 (20) 
Uma vez por semana 351 (44) 197 (47) 154 (40) 
Uma vez por mês 59 (7) 30 (7) 29 (8) 
2 vezes por mês 93 (12) 47 (11) 46 (12) 

<0.001 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)       

 

Sempre 580 (72) 346 (82) 234 (61) 
Quase sempre 139 (17) 49 (12) 90 (23) 
Às vezes 78 (10) 26 (6) 52 (14) 
Raramente 5 (1) 0 (0) 5 (1) 
Nunca 5 (1) 1 (0) 4 (1) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)       

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 458 (67) 265 (76) 193 (58) 
Não sabes limpá-las 33 (5) 7 (2) 26 (8) 
Não achas que seja 
necessário/importante 14 (2) 3 (1) 11 (3) 
Não te lembras 177 (26) 73 (21) 104 (31) 

<0.001 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)       

 

Não 25 (3) 11 (3) 14 (4) 
Sim 782 (97) 410 (97) 372 (96) 

0.406 

Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)       

 

Não tens roupa lavada 158 (30) 80 (32) 78 (29) 
Gostas mais daquela roupa 41 (8) 11 (4) 30 (11) 
Ainda não está suja 267 (51) 141 (56) 126 (46) 
Não te lembras de mudar 59 (11) 21 (8) 38 (14) 

0.003 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)       

 

Todos os dias 544 (67) 316 (75) 228 (59) 
Quando te lembras 13 (2) 2 (0) 11 (3) 
Quando está suja 227 (28) 94 (22) 133 (34) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 24 (3) 9 (2) 15 (4) 

<0.001 

Mudas de roupa para dormir, n (%)        
Não 13 (2) 5 (1) 8 (2) 
Sim 797 (98) 416 (99) 381 (98) 

0.326 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)       

 

Não tens roupa especial para dormir 95 (20) 50 (23) 45 (18) 
O pijama é muito frio 108 (23) 57 (26) 51 (20) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 9 (2) 2 (1) 7 (3) 
Dormes sem roupa 158 (34) 56 (26) 102 (40) 
Não te lembras 101 (21) 54 (25) 47 (19) 

0.005 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)       

 

Todos os dias 316 (40) 205 (50) 111 (29) 
Quando te lembras 99 (12) 44 (11) 55 (14) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 167 (21) 61 (15) 106 (28) 
Quando te dizem para o fazer 21 (3) 9 (2) 12 (3) 
Quando tens calçado novo 51 (6) 13 (3) 38 (10) 
Quando muda o clima 141 (18) 80 (19) 61 (16) 

<0.001 

Usas lenço, n (%)        
Todos os dias 187 (23) 124 (30) 63 (16) 
Só quando estás constipado 579 (71) 289 (69) 290 (74) 
Nunca 44 (5) 7 (2) 37 (9) 

<0.001 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)       

 

Sim 571 (71) 304 (72) 267 (69) 
Não 52 (6) 22 (5) 30 (8) 
Ás vezes 185 (23) 95 (23) 90 (23) 

0.311 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)       

 

Não vais a tempo 391 (55) 196 (54) 195 (56) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 232 (33) 132 (36) 100 (29) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 42 (6) 23 (6) 19 (5) 
Não te lembras 39 (5) 11 (3) 28 (8) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (1) 1 (0) 6 (2) 

0.004 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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Hábitos de higiene por ano de escolaridade 

 Total 4º ano 6º ano 9º ano 12º ano p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)       
Todos os dias 596 (73) 106 (55) 160 (66) 190 (86) 140 (85) 
2 a 3 vezes por semana 210 (26) 74 (39) 81 (33) 31 (14) 24 (15) 
1 vez por semana 12 (1) 9 (5) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 3 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)            

 

Não tens água 159 (23) 33 (18) 46 (22) 43 (24) 37 (28) 
Tens preguiça 128 (18) 45 (25) 38 (18) 24 (13) 21 (16) 
Não te obrigaram 30 (4) 19 (10) 9 (4) 1 (1) 1 (1) 
Não tiveste tempo 386 (55) 84 (46) 118 (56) 110 (62) 74 (56) 

<0.001 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)           

 

Não 288 (36) 83 (45) 23 (9) 98 (45) 84 (51) 
Sim 523 (64) 101 (55) 221 (91) 121 (55) 80 (49) 

<0.001 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)           

 

Os balneários da escola não têm 
condições 189 (26) 15 (9) 46 (22) 90 (44) 38 (25) 
Tomas em casa 485 (66) 140 (83) 135 (63) 104 (51) 106 (71) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 8 (1) 4 (2) 4 (2) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 55 (7) 10 (6) 28 (13) 11 (5) 6 (4) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)            
Todos os dias 413 (51) 77 (41) 114 (47) 121 (55) 101 (62) 
2 ou 3 vezes por semana 381 (47) 94 (50) 124 (51) 100 (45) 63 (38) 
1 vez por semana 18 (2) 13 (7) 5 (2) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 5 (1) 4 (2) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)           

 

Não gostas de lavar o cabelo 24 (4) 9 (5) 10 (5) 2 (1) 3 (2) 
Não está sujo 430 (67) 104 (63) 134 (67) 99 (63) 93 (74) 
Demora muito a secar 65 (10) 21 (13) 20 (10) 16 (10) 8 (6) 
Não tens água 126 (20) 31 (19) 35 (18) 39 (25) 21 (17) 

0.156 
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Lavas os dentes, n (%)            

De manhã, à noite e depois de comeres 346 (42) 64 (34) 103 (42) 99 (45) 80 (49) 
De manhã e à noite 372 (46) 90 (48) 108 (44) 109 (49) 65 (40) 
1 vez por dia 72 (9) 20 (11) 27 (11) 11 (5) 14 (9) 
Quando te lembras 20 (2) 10 (5) 3 (1) 2 (1) 5 (3) 
Raramente 5 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)           

 

Só lavas em casa 413 (58) 109 (61) 114 (53) 104 (58) 86 (61) 
Não te lembras 136 (19) 30 (17) 46 (21) 34 (19) 26 (18) 
Por preguiça 56 (8) 20 (11) 21 (10) 5 (3) 10 (7) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 97 (14) 18 (10) 24 (11) 36 (20) 19 (13) 
Não gostas 11 (2) 2 (1) 9 (4) 0 (0) 0 (0) 

<0.001 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)           

 

Não 688 (85) 149 (79) 188 (78) 201 (91) 150 (91) 
Sim 125 (15) 39 (21) 52 (22) 20 (9) 14 (9) 

<0.001 

Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)           

 

Não sabes usar 66 (9) 28 (16) 24 (11) 11 (5) 3 (2) 
Demora muito tempo 75 (10) 17 (10) 15 (7) 21 (10) 22 (15) 
Não tens fio dental 301 (40) 82 (46) 97 (44) 67 (33) 55 (37) 
Não gostas 243 (32) 30 (17) 66 (30) 88 (43) 59 (40) 
Não tem utilidade 39 (5) 7 (4) 8 (4) 16 (8) 8 (5) 
Não conheço 20 (3) 8 (4) 9 (4) 2 (1) 1 (1) 
Não tens dinheiro para o comprar 8 (1) 6 (3) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
    

 

Sempre 580 (72) 120 (66) 186 (77) 169 (76) 105 (64) 
Quase sempre 127 (16) 29 (16) 28 (12) 34 (15) 36 (22) 
Às vezes 89 (11) 26 (14) 25 (10) 18 (8) 20 (12) 
Raramente 9 (1) 5 (3) 2 (1) 0 (0) 2 (1) 
Nunca 4 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (0) 1 (1) 

- 
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Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)           

 

Não há água 179 (27) 48 (29) 56 (28) 39 (23) 36 (27) 
Não te lembras 375 (56) 101 (60) 113 (57) 102 (60) 59 (44) 
Achas que não é necessário 103 (15) 13 (8) 27 (14) 27 (16) 36 (27) 
Não te obrigaram 14 (2) 6 (4) 3 (2) 1 (1) 4 (3) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
    

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 117 (15) 53 (29) 57 (24) 5 (2) 2 (1) 
Estão muito grandes e te magoam 186 (23) 47 (26) 62 (26) 43 (19) 34 (21) 
Uma vez por semana 351 (44) 59 (33) 95 (39) 115 (52) 82 (50) 
Uma vez por mês 59 (7) 9 (5) 12 (5) 23 (10) 15 (9) 
2 vezes por mês 93 (12) 12 (7) 15 (6) 36 (16) 30 (18) 

<0.001 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)           

 

Sempre 580 (72) 99 (54) 177 (74) 173 (78) 131 (80) 
Quase sempre 139 (17) 34 (19) 37 (15) 40 (18) 28 (17) 
Às vezes 78 (10) 43 (24) 25 (10) 7 (3) 3 (2) 
Raramente 5 (1) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 
Nunca 5 (1) 3 (2) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)           

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 458 (67) 105 (63) 117 (56) 124 (73) 112 (82) 
Não sabes limpá-las 33 (5) 20 (12) 9 (4) 3 (2) 1 (1) 
Não achas que seja 
necessário/importante 14 (2) 2 (1) 7 (3) 2 (1) 3 (2) 
Não te lembras 177 (26) 40 (24) 75 (36) 42 (25) 20 (15) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)      

 
    

 

Não 25 (3) 14 (8) 6 (3) 4 (2) 1 (1) 
Sim 782 (97) 168 (92) 234 (98) 217 (98) 163 (99) 

0.001 

Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)      

 
    

 

Não tens roupa lavada 158 (30) 47 (29) 34 (20) 40 (39) 37 (39) 
Gostas mais daquela roupa 41 (8) 19 (12) 17 (10) 4 (4) 1 (1) 
Ainda não está suja 267 (51) 82 (51) 95 (57) 45 (44) 45 (47) 
Não te lembras de mudar 59 (11) 13 (8) 20 (12) 13 (13) 13 (14) 

0.001 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)           

 

Todos os dias 544 (67) 110 (59) 150 (63) 170 (77) 114 (70) 
Quando te lembras 13 (2) 5 (3) 2 (1) 2 (1) 4 (2) 
Quando está suja 227 (28) 58 (31) 84 (35) 46 (21) 39 (24) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 24 (3) 12 (6) 4 (2) 2 (1) 6 (4) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)            
Não 13 (2) 6 (3) 2 (1) 3 (1) 2 (1) 
Sim 797 (98) 178 (97) 238 (99) 219 (99) 162 (99) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)           

 

Não tens roupa especial para dormir 95 (20) 29 (22) 19 (14) 31 (29) 16 (16) 
O pijama é muito frio 108 (23) 51 (39) 38 (28) 12 (11) 7 (7) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 9 (2) 4 (3) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 
Dormes sem roupa 158 (34) 22 (17) 41 (30) 33 (31) 62 (63) 
Não te lembras 101 (21) 25 (19) 34 (25) 29 (27) 13 (13) 

<0.001 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)           

 

Todos os dias 316 (40) 79 (43) 99 (42) 86 (40) 52 (32) 
Quando te lembras 99 (12) 20 (11) 24 (10) 30 (14) 25 (15) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 167 (21) 31 (17) 60 (25) 50 (23) 26 (16) 
Quando te dizem para o fazer 21 (3) 17 (9) 2 (1) 1 (0) 1 (1) 
Quando tens calçado novo 51 (6) 13 (7) 8 (3) 12 (6) 18 (11) 
Quando muda o clima 141 (18) 22 (12) 43 (18) 36 (17) 40 (25) 

<0.001 

Usas lenço, n (%)            
Todos os dias 187 (23) 40 (22) 66 (28) 43 (19) 38 (23) 
Só quando estás constipado 579 (71) 135 (73) 166 (69) 168 (76) 110 (67) 
Nunca 44 (5) 10 (5) 8 (3) 10 (5) 16 (10) 

0.048 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)           

 

Sim 571 (71) 123 (68) 175 (73) 174 (78) 99 (60) 
Não 52 (6) 15 (8) 9 (4) 11 (5) 17 (10) 
Ás vezes 185 (23) 44 (24) 56 (23) 37 (17) 48 (29) 

0.003 
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Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)           

 

Não vais a tempo 391 (55) 99 (56) 130 (60) 108 (62) 54 (37) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 232 (33) 55 (31) 67 (31) 56 (32) 54 (37) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 42 (6) 10 (6) 9 (4) 4 (2) 19 (13) 
Não te lembras 39 (5) 11 (6) 9 (4) 5 (3) 14 (10) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (1) 1 (1) 2 (1) 0 (0) 4 (3) 

<0.001 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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Sexo feminino - Hábitos de higiene por ano de escolaridade 

 Total 4º ano 6º ano 9º ano 12º ano p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)       
Todos os dias 306 (72) 45 (53) 77 (62) 119 (88) 65 (80) 
2 a 3 vezes por semana 116 (27) 37 (44) 47 (38) 16 (12) 16 (20) 
1 vez por semana 3 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)            

 

Não tens água 91 (26) 18 (22) 21 (21) 32 (30) 20 (31) 
Tens preguiça 53 (15) 21 (26) 16 (16) 7 (6) 9 (14) 
Não te obrigaram 19 (5) 11 (13) 7 (7) 0 (0) 1 (2) 
Não tiveste tempo 193 (54) 32 (39) 57 (56) 69 (64) 35 (54) 

<0.001 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)           

 

Não 154 (37) 32 (41) 7 (6) 68 (52) 47 (58) 
Sim 263 (63) 47 (59) 118 (94) 64 (48) 34 (42) 

<0.001 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)           

 

Os balneários da escola não têm 
condições 115 (30) 4 (6) 26 (24) 64 (50) 21 (27) 
Tomas em casa 258 (67) 64 (89) 74 (67) 64 (50) 56 (73) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 4 (1) 2 (3) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 10 (3) 2 (3) 8 (7) 0 (0) 0 (0) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)            
Todos os dias 150 (35) 23 (27) 38 (30) 58 (43) 31 (38) 
2 ou 3 vezes por semana 262 (62) 52 (61) 83 (66) 77 (57) 50 (62) 
1 vez por semana 11 (3) 7 (8) 4 (3) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 3 (1) 3 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)           

 

Não gostas de lavar o cabelo 12 (3) 4 (5) 5 (5) 1 (1) 2 (3) 
Não está sujo 250 (72) 53 (68) 73 (70) 65 (66) 59 (89) 
Demora muito a secar 30 (9) 10 (13) 10 (10) 8 (8) 2 (3) 
Não tens água 55 (16) 11 (14) 16 (15) 25 (25) 3 (5) 

- 
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Lavas os dentes, n (%)            

De manhã, à noite e depois de comeres 203 (48) 31 (37) 55 (44) 75 (56) 42 (52) 
De manhã e à noite 193 (45) 44 (52) 58 (46) 56 (41) 35 (43) 
1 vez por dia 20 (5) 5 (6) 10 (8) 2 (1) 3 (4) 
Quando te lembras 8 (2) 4 (5) 1 (1) 2 (1) 1 (1) 
Raramente 1 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)           

 

Só lavas em casa 237 (64) 53 (65) 61 (56) 69 (63) 54 (74) 
Não te lembras 62 (17) 11 (14) 26 (24) 17 (15) 8 (11) 
Por preguiça 14 (4) 5 (6) 6 (6) 1 (1) 2 (3) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 56 (15) 11 (14) 13 (12) 23 (21) 9 (12) 
Não gostas 4 (1) 1 (1) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)           

 

Não 352 (83) 63 (74) 93 (76) 120 (89) 76 (94) 
Sim 72 (17) 22 (26) 30 (24) 15 (11) 5 (6) 

<0.001 

Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)           

 

Não sabes usar 26 (7) 9 (11) 11 (10) 6 (5) 0 (0) 
Demora muito tempo 38 (10) 8 (10) 11 (10) 10 (8) 9 (12) 
Não tens fio dental 163 (41) 44 (54) 47 (42) 43 (34) 29 (40) 
Não gostas 139 (35) 12 (15) 37 (33) 59 (46) 31 (42) 
Não tem utilidade 18 (5) 3 (4) 3 (3) 9 (7) 3 (4) 
Não conheço 6 (2) 1 (1) 4 (4) 0 (0) 1 (1) 
Não tens dinheiro para o comprar 4 (1) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
    

 

Sempre 316 (75) 56 (69) 101 (81) 105 (78) 54 (67) 
Quase sempre 62 (15) 15 (19) 13 (10) 21 (16) 13 (16) 
Às vezes 38 (9) 7 (9) 9 (7) 9 (7) 13 (16) 
Raramente 4 (1) 3 (4) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 
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Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)           

 

Não há água 96 (28) 23 (31) 26 (26) 27 (26) 20 (30) 
Não te lembras 195 (57) 43 (58) 59 (59) 60 (58) 33 (49) 
Achas que não é necessário 46 (13) 5 (7) 14 (14) 17 (16) 10 (15) 
Não te obrigaram 8 (2) 3 (4) 1 (1) 0 (0) 4 (6) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
    

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 39 (9) 16 (20) 22 (18) 1 (1) 0 (0) 
Estão muito grandes e te magoam 109 (26) 26 (32) 38 (30) 27 (20) 18 (22) 
Uma vez por semana 197 (47) 29 (36) 52 (42) 72 (53) 44 (54) 
Uma vez por mês 30 (7) 5 (6) 6 (5) 15 (11) 4 (5) 
2 vezes por mês 47 (11) 5 (6) 7 (6) 20 (15) 15 (19) 

<0.001 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)           

 

Sempre 346 (82) 48 (59) 105 (84) 121 (90) 72 (89) 
Quase sempre 49 (12) 15 (19) 13 (10) 13 (10) 8 (10) 
Às vezes 26 (6) 17 (21) 7 (6) 1 (1) 1 (1) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)           

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 265 (76) 53 (73) 66 (62) 84 (83) 62 (91) 
Não sabes limpá-las 7 (2) 3 (4) 4 (4) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja 
necessário/importante 3 (1) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
Não te lembras 73 (21) 16 (22) 34 (32) 17 (17) 6 (9) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)      

 
    

 

Não 11 (3) 6 (7) 3 (2) 1 (1) 1 (1) 
Sim 410 (97) 75 (93) 121 (98) 134 (99) 80 (99) 

- 
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Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)           

 

Não tens roupa lavada 80 (32) 21 (30) 16 (20) 25 (44) 18 (41) 
Gostas mais daquela roupa 11 (4) 5 (7) 5 (6) 0 (0) 1 (2) 
Ainda não está suja 141 (56) 40 (57) 53 (65) 27 (47) 21 (48) 
Não te lembras de mudar 21 (8) 4 (6) 8 (10) 5 (9) 4 (9) 

- 

Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)           

 

Todos os dias 316 (75) 56 (68) 80 (65) 117 (87) 63 (78) 
Quando te lembras 2 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 
Quando está suja 94 (22) 20 (24) 41 (33) 18 (13) 15 (19) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 9 (2) 6 (7) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)            
Não 5 (1) 4 (5) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
Sim 416 (99) 78 (95) 122 (99) 135 (100) 81 (100) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)           

 

Não tens roupa especial para dormir 50 (23) 11 (22) 7 (11) 22 (37) 10 (22) 
O pijama é muito frio 57 (26) 26 (51) 23 (37) 4 (7) 4 (9) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 2 (1) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Dormes sem roupa 56 (26) 5 (10) 15 (24) 11 (19) 25 (54) 
Não te lembras 54 (25) 7 (14) 18 (29) 22 (37) 7 (15) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)           

 

Todos os dias 205 (50) 41 (51) 62 (51) 68 (53) 34 (42) 
Quando te lembras 44 (11) 5 (6) 14 (11) 14 (11) 11 (14) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 61 (15) 12 (15) 19 (16) 19 (15) 11 (14) 
Quando te dizem para o fazer 9 (2) 7 (9) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 
Quando tens calçado novo 13 (3) 5 (6) 2 (2) 2 (2) 4 (5) 
Quando muda o clima 80 (19) 11 (14) 24 (20) 25 (20) 20 (25) 

- 

Usas lenço, n (%)            
Todos os dias 124 (30) 23 (28) 42 (34) 32 (24) 27 (33) 
Só quando estás constipado 289 (69) 55 (67) 81 (66) 102 (76) 51 (63) 
Nunca 7 (2) 4 (5) 0 (0) 0 (0) 3 (4) 

- 
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Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)           

 

Sim 304 (72) 58 (71) 85 (69) 113 (84) 48 (59) 
Não 22 (5) 6 (7) 6 (5) 4 (3) 6 (7) 
Ás vezes 95 (23) 18 (22) 32 (26) 18 (13) 27 (33) 

0.008 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)           

 

Não vais a tempo 196 (54) 47 (61) 61 (56) 62 (60) 26 (36) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 132 (36) 22 (29) 40 (37) 39 (38) 31 (42) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 23 (6) 6 (8) 4 (4) 2 (2) 11 (15) 
Não te lembras 11 (3) 2 (3) 4 (4) 1 (1) 4 (5) 
Não achas que seja 
necessário/importante 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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Sexo masculino - Hábitos de higiene por ano de escolaridade 

 Total 4º ano 6º ano 9º ano 12º ano p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)       
Todos os dias 290 (73) 61 (58) 83 (70) 71 (82) 75 (90) 
2 a 3 vezes por semana 94 (24) 37 (35) 34 (29) 15 (17) 8 (10) 
1 vez por semana 9 (2) 7 (7) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 2 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)            

 

Não tens água 68 (20) 15 (15) 25 (23) 11 (16) 17 (25) 
Tens preguiça 75 (22) 24 (24) 22 (20) 17 (24) 12 (18) 
Não te obrigaram 11 (3) 8 (8) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 
Não tiveste tempo 193 (56) 52 (53) 61 (55) 41 (59) 39 (57) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)           

 

Não 134 (34) 51 (49) 16 (13) 30 (34) 37 (45) 
Sim 260 (66) 54 (51) 103 (87) 57 (66) 46 (55) 

<0.001 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)           

 

Os balneários da escola não têm 
condições 74 (21) 11 (11) 20 (19) 26 (34) 17 (23) 
Tomas em casa 227 (65) 76 (78) 61 (59) 40 (52) 50 (68) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 4 (1) 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 45 (13) 8 (8) 20 (19) 11 (14) 6 (8) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)            
Todos os dias 263 (67) 54 (52) 76 (64) 63 (72) 70 (84) 
2 ou 3 vezes por semana 119 (30) 42 (41) 41 (35) 23 (26) 13 (16) 
1 vez por semana 7 (2) 6 (6) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 2 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)           

 

Não gostas de lavar o cabelo 12 (4) 5 (6) 5 (5) 1 (2) 1 (2) 
Não está sujo 180 (60) 51 (59) 61 (64) 34 (60) 34 (58) 
Demora muito a secar 35 (12) 11 (13) 10 (11) 8 (14) 6 (10) 
Não tens água 71 (24) 20 (23) 19 (20) 14 (25) 18 (31) 

- 
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Lavas os dentes, n (%)            

De manhã, à noite e depois de comeres 143 (37) 33 (32) 48 (41) 24 (28) 38 (46) 
De manhã e à noite 179 (46) 46 (45) 50 (42) 53 (61) 30 (36) 
1 vez por dia 52 (13) 15 (15) 17 (14) 9 (10) 11 (13) 
Quando te lembras 12 (3) 6 (6) 2 (2) 0 (0) 4 (5) 
Raramente 4 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)           

 

Só lavas em casa 176 (52) 56 (57) 53 (50) 35 (51) 32 (47) 
Não te lembras 74 (22) 19 (19) 20 (19) 17 (25) 18 (26) 
Por preguiça 42 (12) 15 (15) 15 (14) 4 (6) 8 (12) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 41 (12) 7 (7) 11 (10) 13 (19) 10 (15) 
Não gostas 7 (2) 1 (1) 6 (6) 0 (0) 0 (0) 

0.047 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)           

 

Não 336 (86) 86 (83) 95 (81) 81 (94) 74 (89) 
Sim 53 (14) 17 (17) 22 (19) 5 (6) 9 (11) 

0.038 

Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)           

 

Não sabes usar 40 (11) 19 (20) 13 (12) 5 (6) 3 (4) 
Demora muito tempo 37 (10) 9 (9) 4 (4) 11 (14) 13 (17) 
Não tens fio dental 138 (39) 38 (39) 50 (47) 24 (31) 26 (34) 
Não gostas 104 (29) 18 (19) 29 (27) 29 (37) 28 (37) 
Não tem utilidade 21 (6) 4 (4) 5 (5) 7 (9) 5 (7) 
Não conheço 14 (4) 7 (7) 5 (5) 2 (3) 0 (0) 
Não tens dinheiro para o comprar 4 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
    

 

Sempre 264 (68) 64 (63) 85 (73) 64 (74) 51 (61) 
Quase sempre 65 (17) 14 (14) 15 (13) 13 (15) 23 (28) 
Às vezes 51 (13) 19 (19) 16 (14) 9 (10) 7 (8) 
Raramente 5 (1) 2 (2) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 
Nunca 3 (1) 2 (2) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

- 
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Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)           

 

Não há água 83 (25) 25 (27) 30 (30) 12 (18) 16 (24) 
Não te lembras 180 (55) 58 (62) 54 (55) 42 (65) 26 (38) 
Achas que não é necessário 57 (17) 8 (9) 13 (13) 10 (15) 26 (38) 
Não te obrigaram 6 (2) 3 (3) 2 (2) 1 (2) 0 (0) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
    

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 78 (20) 37 (37) 35 (30) 4 (5) 2 (2) 
Estão muito grandes e te magoam 77 (20) 21 (21) 24 (21) 16 (18) 16 (20) 
Uma vez por semana 154 (40) 30 (30) 43 (37) 43 (49) 38 (46) 
Uma vez por mês 29 (8) 4 (4) 6 (5) 8 (9) 11 (13) 
2 vezes por mês 46 (12) 7 (7) 8 (7) 16 (18) 15 (18) 

<0.001 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)           

 

Sempre 234 (61) 51 (50) 72 (63) 52 (60) 59 (71) 
Quase sempre 90 (23) 19 (19) 24 (21) 27 (31) 20 (24) 
Às vezes 52 (14) 26 (26) 18 (16) 6 (7) 2 (2) 
Raramente 5 (1) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 
Nunca 4 (1) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)           

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 193 (58) 52 (55) 51 (50) 40 (57) 50 (74) 
Não sabes limpá-las 26 (8) 17 (18) 5 (5) 3 (4) 1 (1) 
Não achas que seja 
necessário/importante 11 (3) 1 (1) 5 (5) 2 (3) 3 (4) 
Não te lembras 104 (31) 24 (26) 41 (40) 25 (36) 14 (21) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)      

 
    

 

Não 14 (4) 8 (8) 3 (3) 3 (3) 0 (0) 
Sim 372 (96) 93 (92) 113 (97) 83 (97) 83 (100) 

- 
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Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)           

 

Não tens roupa lavada 78 (29) 26 (29) 18 (21) 15 (33) 19 (37) 
Gostas mais daquela roupa 30 (11) 14 (15) 12 (14) 4 (9) 0 (0) 
Ainda não está suja 126 (46) 42 (46) 42 (50) 18 (40) 24 (46) 
Não te lembras de mudar 38 (14) 9 (10) 12 (14) 8 (18) 9 (17) 

0.126 

Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)           

 

Todos os dias 228 (59) 54 (52) 70 (60) 53 (62) 51 (62) 
Quando te lembras 11 (3) 5 (5) 1 (1) 2 (2) 3 (4) 
Quando está suja 133 (34) 38 (37) 43 (37) 28 (33) 24 (29) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 15 (4) 6 (6) 3 (3) 2 (2) 4 (5) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)            
Não 8 (2) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 2 (2) 
Sim 381 (98) 100 (98) 116 (99) 84 (97) 81 (98) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)           

 

Não tens roupa especial para dormir 45 (18) 18 (23) 12 (17) 9 (19) 6 (11) 
O pijama é muito frio 51 (20) 25 (31) 15 (21) 8 (17) 3 (6) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 7 (3) 2 (3) 3 (4) 1 (2) 1 (2) 
Dormes sem roupa 102 (40) 17 (21) 26 (36) 22 (47) 37 (70) 
Não te lembras 47 (19) 18 (23) 16 (22) 7 (15) 6 (11) 

<0.001 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)           

 

Todos os dias 111 (29) 38 (38) 37 (32) 18 (21) 18 (22) 
Quando te lembras 55 (14) 15 (15) 10 (9) 16 (18) 14 (17) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 106 (28) 19 (19) 41 (36) 31 (36) 15 (19) 
Quando te dizem para o fazer 12 (3) 10 (10) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
Quando tens calçado novo 38 (10) 8 (8) 6 (5) 10 (11) 14 (17) 
Quando muda o clima 61 (16) 11 (11) 19 (17) 11 (13) 20 (25) 

<0.001 

Usas lenço, n (%)            
Todos os dias 63 (16) 17 (17) 24 (21) 11 (13) 11 (13) 
Só quando estás constipado 290 (74) 80 (78) 85 (73) 66 (76) 59 (71) 
Nunca 37 (9) 6 (6) 8 (7) 10 (11) 13 (16) 

0.182 
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Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)           

 

Sim 267 (69) 65 (65) 90 (77) 61 (70) 51 (61) 
Não 30 (8) 9 (9) 3 (3) 7 (8) 11 (13) 
Ás vezes 90 (23) 26 (26) 24 (21) 19 (22) 21 (25) 

0.107 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)           

 

Não vais a tempo 195 (56) 52 (53) 69 (64) 46 (67) 28 (39) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 100 (29) 33 (33) 27 (25) 17 (25) 23 (32) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 19 (5) 4 (4) 5 (5) 2 (3) 8 (11) 
Não te lembras 28 (8) 9 (9) 5 (5) 4 (6) 10 (14) 
Não achas que seja 
necessário/importante 6 (2) 1 (1) 2 (2) 0 (0) 3 (4) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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4º ano de escolaridade -  Hábitos de higiene por sexo 

 Total Feminino Masculino p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)     
Todos os dias 106 (55) 45 (53) 61 (58) 
2 a 3 vezes por semana 74 (39) 37 (44) 37 (35) 
1 vez por semana 9 (5) 2 (2) 7 (7) 
1 ou 2 vezes por mês 2 (1) 1 (1) 1 (1) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)        

 

Não tens água 33 (18) 18 (22) 15 (15) 
Tens preguiça 45 (25) 21 (26) 24 (24) 
Não te obrigaram 19 (10) 11 (13) 8 (8) 
Não tiveste tempo 84 (46) 32 (39) 52 (53) 

0.246 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)       

 

Não 83 (45) 32 (41) 51 (49) 
Sim 101 (55) 47 (59) 54 (51) 

0.276 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)       

 

Os balneários da escola não têm 
condições 15 (9) 4 (6) 11 (11) 
Tomas em casa 140 (83) 64 (89) 76 (78) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 4 (2) 2 (3) 2 (2) 
Não achas que seja preciso 10 (6) 2 (3) 8 (8) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)        
Todos os dias 77 (41) 23 (27) 54 (52) 
2 ou 3 vezes por semana 94 (50) 52 (61) 42 (41) 
1 vez por semana 13 (7) 7 (8) 6 (6) 
1 ou 2 vezes por mês 4 (2) 3 (4) 1 (1) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)       

 

Não gostas de lavar o cabelo 9 (5) 4 (5) 5 (6) 
Não está sujo 104 (63) 53 (68) 51 (59) 
Demora muito a secar 21 (13) 10 (13) 11 (13) 
Não tens água 31 (19) 11 (14) 20 (23) 

- 

Lavas os dentes, n (%)        
De manhã, à noite e depois de comeres 64 (34) 31 (37) 33 (32) 
De manhã e à noite 90 (48) 44 (52) 46 (45) 
1 vez por dia 20 (11) 5 (6) 15 (15) 
Quando te lembras 10 (5) 4 (5) 6 (6) 
Raramente 2 (1) 0 (0) 2 (2) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)       

 

Só lavas em casa 109 (61) 53 (65) 56 (57) 
Não te lembras 30 (17) 11 (14) 19 (19) 
Por preguiça 20 (11) 5 (6) 15 (15) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 18 (10) 11 (14) 7 (7) 
Não gostas 2 (1) 1 (1) 1 (1) 

0.162 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)       

 

Não 149 (79) 63 (74) 86 (83) 
Sim 39 (21) 22 (26) 17 (17) 

0.115 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)       

 

Não sabes usar 28 (16) 9 (11) 19 (20) 
Demora muito tempo 17 (10) 8 (10) 9 (9) 
Não tens fio dental 82 (46) 44 (54) 38 (39) 
Não gostas 30 (17) 12 (15) 18 (19) 
Não tem utilidade 7 (4) 3 (4) 4 (4) 
Não conheço 8 (4) 1 (1) 7 (7) 
Não tens dinheiro para o comprar 6 (3) 4 (5) 2 (2) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)       

 

Sempre 120 (66) 56 (69) 64 (63) 
Quase sempre 29 (16) 15 (19) 14 (14) 
Às vezes 26 (14) 7 (9) 19 (19) 
Raramente 5 (3) 3 (4) 2 (2) 
Nunca 2 (1) 0 (0) 2 (2) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)       

 

Não há água 48 (29) 23 (31) 25 (27) 
Não te lembras 101 (60) 43 (58) 58 (62) 
Achas que não é necessário 13 (8) 5 (7) 8 (9) 
Não te obrigaram 6 (4) 3 (4) 3 (3) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)       

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 53 (29) 16 (20) 37 (37) 
Estão muito grandes e te magoam 47 (26) 26 (32) 21 (21) 
Uma vez por semana 59 (33) 29 (36) 30 (30) 
Uma vez por mês 9 (5) 5 (6) 4 (4) 
2 vezes por mês 12 (7) 5 (6) 7 (7) 

0.108 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)       

 

Sempre 99 (54) 48 (59) 51 (50) 
Quase sempre 34 (19) 15 (19) 19 (19) 
Às vezes 43 (24) 17 (21) 26 (26) 
Raramente 3 (2) 0 (0) 3 (3) 
Nunca 3 (2) 1 (1) 2 (2) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)       

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 105 (63) 53 (73) 52 (55) 
Não sabes limpá-las 20 (12) 3 (4) 17 (18) 
Não achas que seja 
necessário/importante 2 (1) 1 (1) 1 (1) 
Não te lembras 40 (24) 16 (22) 24 (26) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)       

 

Não 14 (8) 6 (7) 8 (8) 
Sim 168 (92) 75 (93) 93 (92) 

0.897 

Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)       

 

Não tens roupa lavada 47 (29) 21 (30) 26 (29) 
Gostas mais daquela roupa 19 (12) 5 (7) 14 (15) 
Ainda não está suja 82 (51) 40 (57) 42 (46) 
Não te lembras de mudar 13 (8) 4 (6) 9 (10) 

0.251 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)       

 

Todos os dias 110 (59) 56 (68) 54 (52) 
Quando te lembras 5 (3) 0 (0) 5 (5) 
Quando está suja 58 (31) 20 (24) 38 (37) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 12 (6) 6 (7) 6 (6) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)        
Não 6 (3) 4 (5) 2 (2) 
Sim 178 (97) 78 (95) 100 (98) 

0.4092 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)       

 

Não tens roupa especial para dormir 29 (22) 11 (22) 18 (23) 
O pijama é muito frio 51 (39) 26 (51) 25 (31) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 4 (3) 2 (4) 2 (3) 
Dormes sem roupa 22 (17) 5 (10) 17 (21) 
Não te lembras 25 (19) 7 (14) 18 (23) 

0.135 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)       

 

Todos os dias 79 (43) 41 (51) 38 (38) 
Quando te lembras 20 (11) 5 (6) 15 (15) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 31 (17) 12 (15) 19 (19) 
Quando te dizem para o fazer 17 (9) 7 (9) 10 (10) 
Quando tens calçado novo 13 (7) 5 (6) 8 (8) 
Quando muda o clima 22 (12) 11 (14) 11 (11) 

0.327 

Usas lenço, n (%)        
Todos os dias 40 (22) 23 (28) 17 (17) 
Só quando estás constipado 135 (73) 55 (67) 80 (78) 
Nunca 10 (5) 4 (5) 6 (6) 

0.166 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)       

 

Sim 123 (68) 58 (71) 65 (65) 
Não 15 (8) 6 (7) 9 (9) 
Ás vezes 44 (24) 18 (22) 26 (26) 

0.712 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)       

 

Não vais a tempo 99 (56) 47 (61) 52 (53) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 55 (31) 22 (29) 33 (33) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 10 (6) 6 (8) 4 (4) 
Não te lembras 11 (6) 2 (3) 9 (9) 
Não achas que seja 
necessário/importante 1 (1) 0 (0) 1 (1) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson; 2- Teste Excato de Fisher 
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 6º ano de escolaridade -  Hábitos de higiene por sexo 

 Total Feminino Masculino p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)     
Todos os dias 160 (66) 77 (62) 83 (70) 
2 a 3 vezes por semana 81 (33) 47 (38) 34 (29) 
1 vez por semana 3 (1) 1 (1) 2 (2) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)        

 

Não tens água 46 (22) 21 (21) 25 (23) 
Tens preguiça 38 (18) 16 (16) 22 (20) 
Não te obrigaram 9 (4) 7 (7) 2 (2) 
Não tiveste tempo 118 (56) 57 (56) 61 (55) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)       

 

Não 23 (9) 7 (6) 16 (13) 
Sim 221 (91) 118 (94) 103 (87) 

0.036 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)       

 

Os balneários da escola não têm 
condições 46 (22) 26 (24) 20 (19) 
Tomas em casa 135 (63) 74 (67) 61 (59) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 4 (2) 2 (2) 2 (2) 
Não achas que seja preciso 28 (13) 8 (7) 20 (19) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)        
Todos os dias 114 (47) 38 (30) 76 (64) 
2 ou 3 vezes por semana 124 (51) 83 (66) 41 (35) 
1 vez por semana 5 (2) 4 (3) 1 (1) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)       

 

Não gostas de lavar o cabelo 10 (5) 5 (5) 5 (5) 
Não está sujo 134 (67) 73 (70) 61 (64) 
Demora muito a secar 20 (10) 10 (10) 10 (11) 
Não tens água 35 (18) 16 (15) 19 (20) 

0.819 

Lavas os dentes, n (%)        
De manhã, à noite e depois de comeres 103 (42) 55 (44) 48 (41) 
De manhã e à noite 108 (44) 58 (46) 50 (42) 
1 vez por dia 27 (11) 10 (8) 17 (14) 
Quando te lembras 3 (1) 1 (1) 2 (2) 
Raramente 2 (1) 1 (1) 1 (1) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)       

 

Só lavas em casa 114 (53) 61 (56) 53 (50) 
Não te lembras 46 (21) 26 (24) 20 (19) 
Por preguiça 21 (10) 6 (6) 15 (14) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 24 (11) 13 (12) 11 (10) 
Não gostas 9 (4) 3 (3) 6 (6) 

0.178 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)       

 

Não 188 (78) 93 (76) 95 (81) 
Sim 52 (22) 30 (24) 22 (19) 

0.294 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)       

 

Não sabes usar 24 (11) 11 (10) 13 (12) 
Demora muito tempo 15 (7) 11 (10) 4 (4) 
Não tens fio dental 97 (44) 47 (42) 50 (47) 
Não gostas 66 (30) 37 (33) 29 (27) 
Não tem utilidade 8 (4) 3 (3) 5 (5) 
Não conheço 9 (4) 4 (4) 5 (5) 
Não tens dinheiro para o comprar 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)  

 
    

 

Sempre 186 (77) 101 (81) 85 (73) 
Quase sempre 28 (12) 13 (10) 15 (13) 
Às vezes 25 (10) 9 (7) 16 (14) 
Raramente 2 (1) 1 (1) 1 (1) 
Nunca 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)       

 

Não há água 56 (28) 26 (26) 30 (30) 
Não te lembras 113 (57) 59 (59) 54 (55) 
Achas que não é necessário 27 (14) 14 (14) 13 (13) 
Não te obrigaram 3 (2) 1 (1) 2 (2) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)  

 
    

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 57 (24) 22 (18) 35 (30) 
Estão muito grandes e te magoam 62 (26) 38 (30) 24 (21) 
Uma vez por semana 95 (39) 52 (42) 43 (37) 
Uma vez por mês 12 (5) 6 (5) 6 (5) 
2 vezes por mês 15 (6) 7 (6) 8 (7) 

0.152 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)       

 

Sempre 177 (74) 105 (84) 72 (63) 
Quase sempre 37 (15) 13 (10) 24 (21) 
Às vezes 25 (10) 7 (6) 18 (16) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)       

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 117 (56) 66 (62) 51 (50) 
Não sabes limpá-las 9 (4) 4 (4) 5 (5) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (3) 2 (2) 5 (5) 
Não te lembras 75 (36) 34 (32) 41 (40) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)  

 
    

 

Não 6 (3) 3 (2) 3 (3) 
Sim 234 (98) 121 (98) 113 (97) 

1.0002 

Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)  

 
    

 

Não tens roupa lavada 34 (20) 16 (20) 18 (21) 
Gostas mais daquela roupa 17 (10) 5 (6) 12 (14) 
Ainda não está suja 95 (57) 53 (65) 42 (50) 
Não te lembras de mudar 20 (12) 8 (10) 12 (14) 

0.168 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)       

 

Todos os dias 150 (63) 80 (65) 70 (60) 
Quando te lembras 2 (1) 1 (1) 1 (1) 
Quando está suja 84 (35) 41 (33) 43 (37) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 4 (2) 1 (1) 3 (3) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)        
Não 2 (1) 1 (1) 1 (1) 
Sim 238 (99) 122 (99) 116 (99) 

1.0002 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)       

 

Não tens roupa especial para dormir 19 (14) 7 (11) 12 (17) 
O pijama é muito frio 38 (28) 23 (37) 15 (21) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 3 (2) 0 (0) 3 (4) 
Dormes sem roupa 41 (30) 15 (24) 26 (36) 
Não te lembras 34 (25) 18 (29) 16 (22) 

0.075 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)       

 

Todos os dias 99 (42) 62 (51) 37 (32) 
Quando te lembras 24 (10) 14 (11) 10 (9) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 60 (25) 19 (16) 41 (36) 
Quando te dizem para o fazer 2 (1) 1 (1) 1 (1) 
Quando tens calçado novo 8 (3) 2 (2) 6 (5) 
Quando muda o clima 43 (18) 24 (20) 19 (17) 

- 

Usas lenço, n (%)        
Todos os dias 66 (28) 42 (34) 24 (21) 
Só quando estás constipado 166 (69) 81 (66) 85 (73) 
Nunca 8 (3) 0 (0) 8 (7) 

- 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)       

 

Sim 175 (73) 85 (69) 90 (77) 
Não 9 (4) 6 (5) 3 (3) 
Ás vezes 56 (23) 32 (26) 24 (21) 

- 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)       

 

Não vais a tempo 130 (60) 61 (56) 69 (64) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 67 (31) 40 (37) 27 (25) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 9 (4) 4 (4) 5 (5) 
Não te lembras 9 (4) 4 (4) 5 (5) 
Não achas que seja 
necessário/importante 2 (1) 0 (0) 2 (2) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson; 2- Teste Excato de Fisher 
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 9º ano de escolaridade -  Hábitos de higiene por sexo 

 Total Feminino Masculino p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)     
Todos os dias 190 (86) 119 (88) 71 (82) 
2 a 3 vezes por semana 31 (14) 16 (12) 15 (17) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)        

 

Não tens água 43 (24) 32 (30) 11 (16) 
Tens preguiça 24 (13) 7 (6) 17 (24) 
Não te obrigaram 1 (1) 0 (0) 1 (1) 
Não tiveste tempo 110 (62) 69 (64) 41 (59) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)       

 

Não 98 (45) 68 (52) 30 (34) 
Sim 121 (55) 64 (48) 57 (66) 

0.013 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)       

 

Os balneários da escola não têm 
condições 90 (44) 64 (50) 26 (34) 
Tomas em casa 104 (51) 64 (50) 40 (52) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 11 (5) 0 (0) 11 (14) 

<0.001 

Lavas o cabelo, n (%)        
Todos os dias 121 (55) 58 (43) 63 (72) 
2 ou 3 vezes por semana 100 (45) 77 (57) 23 (26) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)       

 

Não gostas de lavar o cabelo 2 (1) 1 (1) 1 (2) 
Não está sujo 99 (63) 65 (66) 34 (60) 
Demora muito a secar 16 (10) 8 (8) 8 (14) 
Não tens água 39 (25) 25 (25) 14 (25) 

- 

Lavas os dentes, n (%)        
De manhã, à noite e depois de comeres 99 (45) 75 (56) 24 (28) 
De manhã e à noite 109 (49) 56 (41) 53 (61) 
1 vez por dia 11 (5) 2 (1) 9 (10) 
Quando te lembras 2 (1) 2 (1) 0 (0) 
Raramente 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)       

 

Só lavas em casa 104 (58) 69 (63) 35 (51) 
Não te lembras 34 (19) 17 (15) 17 (25) 
Por preguiça 5 (3) 1 (1) 4 (6) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 36 (20) 23 (21) 13 (19) 
Não gostas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)       

 

Não 201 (91) 120 (89) 81 (94) 
Sim 20 (9) 15 (11) 5 (6) 

0.181 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)       

 

Não sabes usar 11 (5) 6 (5) 5 (6) 
Demora muito tempo 21 (10) 10 (8) 11 (14) 
Não tens fio dental 67 (33) 43 (34) 24 (31) 
Não gostas 88 (43) 59 (46) 29 (37) 
Não tem utilidade 16 (8) 9 (7) 7 (9) 
Não conheço 2 (1) 0 (0) 2 (3) 
Não tens dinheiro para o comprar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)       

 

Sempre 169 (76) 105 (78) 64 (74) 
Quase sempre 34 (15) 21 (16) 13 (15) 
Às vezes 18 (8) 9 (7) 9 (10) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)       

 

Não há água 39 (23) 27 (26) 12 (18) 
Não te lembras 102 (60) 60 (58) 42 (65) 
Achas que não é necessário 27 (16) 17 (16) 10 (15) 
Não te obrigaram 1 (1) 0 (0) 1 (2) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)       

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 5 (2) 1 (1) 4 (5) 
Estão muito grandes e te magoam 43 (19) 27 (20) 16 (18) 
Uma vez por semana 115 (52) 72 (53) 43 (49) 
Uma vez por mês 23 (10) 15 (11) 8 (9) 
2 vezes por mês 36 (16) 20 (15) 16 (18) 

0.364 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)       

 

Sempre 173 (78) 121 (90) 52 (60) 
Quase sempre 40 (18) 13 (10) 27 (31) 
Às vezes 7 (3) 1 (1) 6 (7) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)       

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 124 (73) 84 (83) 40 (57) 
Não sabes limpá-las 3 (2) 0 (0) 3 (4) 
Não achas que seja 
necessário/importante 2 (1) 0 (0) 2 (3) 
Não te lembras 42 (25) 17 (17) 25 (36) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)       

 

Não 4 (2) 1 (1) 3 (3) 
Sim 217 (98) 134 (99) 83 (97) 

0.3022 

Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)       

 

Não tens roupa lavada 40 (39) 25 (44) 15 (33) 
Gostas mais daquela roupa 4 (4) 0 (0) 4 (9) 
Ainda não está suja 45 (44) 27 (47) 18 (40) 
Não te lembras de mudar 13 (13) 5 (9) 8 (18) 

- 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)       

 

Todos os dias 170 (77) 117 (87) 53 (62) 
Quando te lembras 2 (1) 0 (0) 2 (2) 
Quando está suja 46 (21) 18 (13) 28 (33) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 2 (1) 0 (0) 2 (2) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)        
Não 3 (1) 0 (0) 3 (3) 
Sim 219 (99) 135 (100) 84 (97) 

0.0592 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)       

 

Não tens roupa especial para dormir 31 (29) 22 (37) 9 (19) 
O pijama é muito frio 12 (11) 4 (7) 8 (17) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 1 (1) 0 (0) 1 (2) 
Dormes sem roupa 33 (31) 11 (19) 22 (47) 
Não te lembras 29 (27) 22 (37) 7 (15) 

0.001 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)       

 

Todos os dias 86 (40) 68 (53) 18 (21) 
Quando te lembras 30 (14) 14 (11) 16 (18) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 50 (23) 19 (15) 31 (36) 
Quando te dizem para o fazer 1 (0) 0 (0) 1 (1) 
Quando tens calçado novo 12 (6) 2 (2) 10 (11) 
Quando muda o clima 36 (17) 25 (20) 11 (13) 

- 

Usas lenço, n (%)        
Todos os dias 43 (19) 32 (24) 11 (13) 
Só quando estás constipado 168 (76) 102 (76) 66 (76) 
Nunca 10 (5) 0 (0) 10 (11) 

<0.001 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)       

 

Sim 174 (78) 113 (84) 61 (70) 
Não 11 (5) 4 (3) 7 (8) 
Ás vezes 37 (17) 18 (13) 19 (22) 

0.043 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)       

 

Não vais a tempo 108 (62) 62 (60) 46 (67) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 56 (32) 39 (38) 17 (25) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 4 (2) 2 (2) 2 (3) 
Não te lembras 5 (3) 1 (1) 4 (6) 
Não achas que seja 
necessário/importante 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson; 2- Teste Excato de Fisher 
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12º ano de escolaridade -  Hábitos de higiene por sexo 

 Total Feminino Masculino p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)     
Todos os dias 140 (85) 65 (80) 75 (90) 
2 a 3 vezes por semana 24 (15) 16 (20) 8 (10) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0.067 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)        

 

Não tens água 37 (28) 20 (31) 17 (25) 
Tens preguiça 21 (16) 9 (14) 12 (18) 
Não te obrigaram 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Não tiveste tempo 74 (56) 35 (54) 39 (57) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)       

 

Não 84 (51) 47 (58) 37 (45) 
Sim 80 (49) 34 (42) 46 (55) 

0.085 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)       

 

Os balneários da escola não têm 
condições 38 (25) 21 (27) 17 (23) 
Tomas em casa 106 (71) 56 (73) 50 (68) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 6 (4) 0 (0) 6 (8) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)        
Todos os dias 101 (62) 31 (38) 70 (84) 
2 ou 3 vezes por semana 63 (38) 50 (62) 13 (16) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

<0.001 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)       

 

Não gostas de lavar o cabelo 3 (2) 2 (3) 1 (2) 
Não está sujo 93 (74) 59 (89) 34 (58) 
Demora muito a secar 8 (6) 2 (3) 6 (10) 
Não tens água 21 (17) 3 (5) 18 (31) 

- 

Lavas os dentes, n (%)        
De manhã, à noite e depois de comeres 80 (49) 42 (52) 38 (46) 
De manhã e à noite 65 (40) 35 (43) 30 (36) 
1 vez por dia 14 (9) 3 (4) 11 (13) 
Quando te lembras 5 (3) 1 (1) 4 (5) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)       

 

Só lavas em casa 86 (61) 54 (74) 32 (47) 
Não te lembras 26 (18) 8 (11) 18 (26) 
Por preguiça 10 (7) 2 (3) 8 (12) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 19 (13) 9 (12) 10 (15) 
Não gostas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0.005 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)       

 

Não 150 (91) 76 (94) 74 (89) 
Sim 14 (9) 5 (6) 9 (11) 

0.285 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)       

 

Não sabes usar 3 (2) 0 (0) 3 (4) 
Demora muito tempo 22 (15) 9 (12) 13 (17) 
Não tens fio dental 55 (37) 29 (40) 26 (34) 
Não gostas 59 (40) 31 (42) 28 (37) 
Não tem utilidade 8 (5) 3 (4) 5 (7) 
Não conheço 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
Não tens dinheiro para o comprar 1 (1) 0 (0) 1 (1) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)       

 

Sempre 105 (64) 54 (67) 51 (61) 
Quase sempre 36 (22) 13 (16) 23 (28) 
Às vezes 20 (12) 13 (16) 7 (8) 
Raramente 2 (1) 0 (0) 2 (2) 
Nunca 1 (1) 1 (1) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)       

 

Não há água 36 (27) 20 (30) 16 (24) 
Não te lembras 59 (44) 33 (49) 26 (38) 
Achas que não é necessário 36 (27) 10 (15) 26 (38) 
Não te obrigaram 4 (3) 4 (6) 0 (0) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)       

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 2 (1) 0 (0) 2 (2) 
Estão muito grandes e te magoam 34 (21) 18 (22) 16 (20) 
Uma vez por semana 82 (50) 44 (54) 38 (46) 
Uma vez por mês 15 (9) 4 (5) 11 (13) 
2 vezes por mês 30 (18) 15 (19) 15 (18) 

0.213 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)       

 

Sempre 131 (80) 72 (89) 59 (71) 
Quase sempre 28 (17) 8 (10) 20 (24) 
Às vezes 3 (2) 1 (1) 2 (2) 
Raramente 2 (1) 0 (0) 2 (2) 
Nunca 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)       

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 112 (82) 62 (91) 50 (74) 
Não sabes limpá-las 1 (1) 0 (0) 1 (1) 
Não achas que seja 
necessário/importante 3 (2) 0 (0) 3 (4) 
Não te lembras 20 (15) 6 (9) 14 (21) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)       

 

Não 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
Sim 163 (99) 80 (99) 83 (100) 

0.4942 

Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)       

 

Não tens roupa lavada 37 (39) 18 (41) 19 (37) 
Gostas mais daquela roupa 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Ainda não está suja 45 (47) 21 (48) 24 (46) 
Não te lembras de mudar 13 (14) 4 (9) 9 (17) 

- 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)       

 

Todos os dias 114 (70) 63 (78) 51 (62) 
Quando te lembras 4 (2) 1 (1) 3 (4) 
Quando está suja 39 (24) 15 (19) 24 (29) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 6 (4) 2 (2) 4 (5) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)        
Não 2 (1) 0 (0) 2 (2) 
Sim 162 (99) 81 (100) 81 (98) 

0.4972 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)       

 

Não tens roupa especial para dormir 16 (16) 10 (22) 6 (11) 
O pijama é muito frio 7 (7) 4 (9) 3 (6) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 1 (1) 0 (0) 1 (2) 
Dormes sem roupa 62 (63) 25 (54) 37 (70) 
Não te lembras 13 (13) 7 (15) 6 (11) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)       

 

Todos os dias 52 (32) 34 (42) 18 (22) 
Quando te lembras 25 (15) 11 (14) 14 (17) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 26 (16) 11 (14) 15 (19) 
Quando te dizem para o fazer 1 (1) 1 (1) 0 (0) 
Quando tens calçado novo 18 (11) 4 (5) 14 (17) 
Quando muda o clima 40 (25) 20 (25) 20 (25) 

0.029 

Usas lenço, n (%)        
Todos os dias 38 (23) 27 (33) 11 (13) 
Só quando estás constipado 110 (67) 51 (63) 59 (71) 
Nunca 16 (10) 3 (4) 13 (16) 

0.001 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)       

 

Sim 99 (60) 48 (59) 51 (61) 
Não 17 (10) 6 (7) 11 (13) 
Ás vezes 48 (29) 27 (33) 21 (25) 

0.319 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)       

 

Não vais a tempo 54 (37) 26 (36) 28 (39) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 54 (37) 31 (42) 23 (32) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 19 (13) 11 (15) 8 (11) 
Não te lembras 14 (10) 4 (5) 10 (14) 
Não achas que seja 
necessário/importante 4 (3) 1 (1) 3 (4) 

0.258 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson; 2- Teste Excato de Fisher 
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Hábitos de higiene por empregabilidade dos pais 

 Total 
Ambos 

empregados 

Pelo 
mennos 1 

empregado 
Ambos 

desempregados 
p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)      
Todos os dias 582 (73) 429 (74) 124 (67) 29 (69) 
2 a 3 vezes por semana 206 (26) 139 (24) 56 (30) 11 (26) 
1 vez por semana 11 (1) 6 (1) 3 (2) 2 (5) 
1 ou 2 vezes por mês 3 (0) 2 (0) 1 (1) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)          

 

Não tens água 157 (23) 124 (25) 26 (17) 7 (19) 
Tens preguiça 123 (18) 80 (16) 35 (23) 8 (22) 
Não te obrigaram 30 (4) 17 (3) 12 (8) 1 (3) 
Não tiveste tempo 382 (55) 285 (56) 76 (51) 21 (57) 

0.034 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)         

 

Não 283 (36) 201 (35) 66 (36) 16 (39) 
Sim 509 (64) 368 (65) 116 (64) 25 (61) 

0.879 

Quando não tomas banho, após as 
aulas de Educação Física, é porque, n 
(%)         

 

Os balneários da escola não têm 
condições 187 (26) 124 (24) 54 (33) 9 (23) 
Tomas em casa 472 (65) 346 (67) 98 (59) 28 (70) 
Tens vergonha, por estares com os 
teus colegas 8 (1) 5 (1) 2 (1) 1 (3) 
Não achas que seja preciso 55 (8) 41 (8) 12 (7) 2 (5) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)          
Todos os dias 404 (51) 292 (51) 89 (49) 23 (55) 
2 ou 3 vezes por semana 372 (47) 266 (46) 88 (48) 18 (43) 
1 vez por semana 17 (2) 12 (2) 4 (2) 1 (2) 
1 ou 2 vezes por mês 5 (1) 3 (1) 2 (1) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, 
n (%)         

 

Não gostas de lavar o cabelo 24 (4) 12 (3) 9 (6) 3 (9) 
Não está sujo 424 (67) 316 (69) 89 (62) 19 (56) 
Demora muito a secar 64 (10) 41 (9) 18 (13) 5 (15) 
Não tens água 123 (19) 88 (19) 28 (19) 7 (21) 

0.129 

Lavas os dentes, n (%)          
De manhã, à noite e depois de 
comeres 338 (42) 234 (41) 81 (44) 23 (55) 
De manhã e à noite 364 (46) 272 (48) 78 (43) 14 (33) 
1 vez por dia 70 (9) 49 (9) 18 (10) 3 (7) 
Quando te lembras 20 (3) 15 (3) 4 (2) 1 (2) 
Raramente 5 (1) 2 (0) 2 (1) 1 (2) 

- 

Quando não lavas os dentes, é 
porque, n (%)         

 

Só lavas em casa 406 (58) 284 (56) 101 (64) 21 (55) 
Não te lembras 135 (19) 99 (20) 30 (19) 6 (16) 
Por preguiça 55 (8) 36 (7) 12 (8) 7 (18) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 94 (13) 78 (15) 13 (8) 3 (8) 
Não gostas 11 (2) 8 (2) 2 (1) 1 (3) 

0.103 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)         

 

Não 672 (85) 490 (86) 152 (84) 30 (71) 
Sim 122 (15) 80 (14) 30 (16) 12 (29) 

0.037 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)         

 

Não sabes usar 63 (9) 43 (8) 15 (9) 5 (13) 
Demora muito tempo 71 (10) 45 (9) 20 (12) 6 (15) 
Não tens fio dental 295 (40) 218 (41) 65 (39) 12 (31) 
Não gostas 237 (32) 174 (33) 53 (32) 10 (26) 
Não tem utilidade 39 (5) 28 (5) 8 (5) 3 (8) 
Não conheço 20 (3) 12 (2) 6 (4) 2 (5) 
Não tens dinheiro para o comprar 8 (1) 6 (1) 1 (1) 1 (3) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
  

 

Sempre 566 (72) 411 (72) 127 (69) 28 (72) 
Quase sempre 126 (16) 95 (17) 26 (14) 5 (13) 
Às vezes 87 (11) 54 (10) 27 (15) 6 (15) 
Raramente 9 (1) 6 (1) 3 (2) 0 (0) 
Nunca 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)         

 

Não há água 176 (27) 129 (28) 41 (26) 6 (18) 
Não te lembras 366 (56) 254 (54) 87 (56) 25 (76) 
Achas que não é necessário 102 (16) 78 (17) 22 (14) 2 (6) 
Não te obrigaram 14 (2) 8 (2) 6 (4) 0 (0) 

0.155 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
  

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 115 (15) 77 (14) 30 (16) 8 (21) 
Estão muito grandes e te magoam 178 (23) 128 (23) 44 (24) 6 (16) 
Uma vez por semana 345 (44) 259 (46) 66 (36) 20 (53) 
Uma vez por mês 59 (7) 44 (8) 12 (7) 3 (8) 
2 vezes por mês 90 (11) 58 (10) 31 (17) 1 (3) 

0.061 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)         

 

Sempre 566 (72) 416 (73) 124 (69) 26 (68) 
Quase sempre 137 (17) 96 (17) 37 (20) 4 (11) 
Às vezes 76 (10) 50 (9) 20 (11) 6 (16) 
Raramente 5 (1) 5 (1) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 4 (1) 2 (0) 0 (0) 2 (5) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)         

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 447 (67) 331 (69) 96 (61) 20 (61) 
Não sabes limpá-las 33 (5) 24 (5) 6 (4) 3 (9) 
Não achas que seja 
necessário/importante 14 (2) 11 (2) 3 (2) 0 (0) 
Não te lembras 174 (26) 112 (23) 52 (33) 10 (30) 

- 

Usas todos os dias roupa interior 
lavada, n (%)      

 
  

 

Não 24 (3) 16 (3) 6 (3) 2 (5) 
Sim 764 (97) 552 (97) 175 (97) 37 (95) 

0.698 

Quando não usas roupa interior lavada, 
é porque, n (%)         

 

Não tens roupa lavada 156 (30) 120 (33) 30 (26) 6 (19) 
Gostas mais daquela roupa 41 (8) 26 (7) 11 (10) 4 (13) 
Ainda não está suja 263 (51) 183 (50) 63 (55) 17 (53) 
Não te lembras de mudar 55 (11) 39 (11) 11 (10) 5 (16) 

0.465 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)         

 

Todos os dias 531 (67) 383 (67) 119 (66) 29 (73) 
Quando te lembras 10 (1) 5 (1) 5 (3) 0 (0) 
Quando está suja 225 (29) 168 (30) 49 (27) 8 (20) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 23 (3) 12 (2) 8 (4) 3 (8) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)          
Não 13 (2) 8 (1) 4 (2) 1 (3) 
Sim 778 (98) 562 (99) 177 (98) 39 (98) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)         

 

Não tens roupa especial para dormir 93 (20) 65 (20) 19 (18) 9 (30) 
O pijama é muito frio 104 (23) 78 (24) 22 (20) 4 (13) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 9 (2) 6 (2) 0 (0) 3 (10) 
Dormes sem roupa 154 (33) 107 (33) 40 (37) 7 (23) 
Não te lembras 101 (22) 67 (21) 27 (25) 7 (23) 

0.024 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)         

 

Todos os dias 312 (40) 226 (40) 68 (39) 18 (45) 
Quando te lembras 98 (13) 63 (11) 28 (16) 7 (18) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 163 (21) 121 (21) 34 (20) 8 (20) 
Quando te dizem para o fazer 21 (3) 14 (2) 5 (3) 2 (5) 
Quando tens calçado novo 47 (6) 31 (5) 12 (7) 4 (10) 
Quando muda o clima 136 (18) 109 (19) 26 (15) 1 (3) 

0.213 

Usas lenço, n (%)          
Todos os dias 182 (23) 133 (23) 41 (23) 8 (20) 
Só quando estás constipado 568 (72) 405 (71) 134 (74) 29 (73) 
Nunca 41 (5) 32 (6) 6 (3) 3 (8) 

0.698 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)         

 

Sim 558 (71) 413 (73) 119 (66) 26 (65) 
Não 50 (6) 30 (5) 15 (8) 5 (13) 
Ás vezes 181 (23) 125 (22) 47 (26) 9 (23) 

0.161 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)         

 

Não vais a tempo 386 (55) 270 (54) 93 (56) 23 (64) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 225 (32) 167 (34) 51 (31) 7 (19) 
Colocas a mão mas depois esqueces 
de lavas as mãos 42 (6) 32 (6) 9 (5) 1 (3) 
Não te lembras 37 (5) 22 (4) 10 (6) 5 (14) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (1) 5 (1) 2 (1) 0 (0) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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4º ano - Hábitos de higiene por empregabilidade dos pais 

 Total 
Ambos 

empregados 
Pelo mennos 
1 empregado 

Ambos 
desempregados 

p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)      
Todos os dias 102 (55) 75 (61) 14 (33) 13 (68) 
2 a 3 vezes por semana 72 (39) 43 (35) 24 (57) 5 (26) 
1 vez por semana 8 (4) 4 (3) 3 (7) 1 (5) 
1 ou 2 vezes por mês 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)          

 

Não tens água 33 (19) 28 (23) 4 (12) 1 (6) 
Tens preguiça 41 (24) 23 (19) 15 (44) 3 (17) 
Não te obrigaram 19 (11) 13 (11) 5 (15) 1 (6) 
Não tiveste tempo 81 (47) 58 (48) 10 (29) 13 (72) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)         

 

Não 80 (45) 55 (46) 16 (40) 9 (50) 
Sim 97 (55) 64 (54) 24 (60) 9 (50) 

0.721 

Quando não tomas banho, após as 
aulas de Educação Física, é porque, n 
(%)         

 

Os balneários da escola não têm 
condições 15 (9) 8 (7) 5 (13) 2 (11) 
Tomas em casa 134 (82) 92 (86) 28 (74) 14 (78) 
Tens vergonha, por estares com os 
teus colegas 4 (2) 2 (2) 1 (3) 1 (6) 
Não achas que seja preciso 10 (6) 5 (5) 4 (11) 1 (6) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)          
Todos os dias 73 (40) 47 (39) 14 (34) 12 (63) 
2 ou 3 vezes por semana 92 (51) 63 (52) 23 (56) 6 (32) 
1 vez por semana 12 (7) 9 (7) 2 (5) 1 (5) 
1 ou 2 vezes por mês 4 (2) 2 (2) 2 (5) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)         

 

Não gostas de lavar o cabelo 9 (6) 3 (3) 4 (12) 2 (13) 
Não está sujo 101 (63) 74 (67) 19 (56) 8 (53) 
Demora muito a secar 20 (13) 10 (9) 8 (24) 2 (13) 
Não tens água 30 (19) 24 (22) 3 (9) 3 (20) 

- 

Lavas os dentes, n (%)          
De manhã, à noite e depois de 
comeres 62 (34) 37 (31) 14 (34) 11 (58) 
De manhã e à noite 87 (48) 63 (53) 19 (46) 5 (26) 
1 vez por dia 19 (11) 12 (10) 5 (12) 2 (11) 
Quando te lembras 10 (6) 7 (6) 2 (5) 1 (5) 
Raramente 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, 
n (%)         

 

Só lavas em casa 104 (60) 63 (55) 30 (79) 11 (58) 
Não te lembras 30 (17) 21 (18) 6 (16) 3 (16) 
Por preguiça 19 (11) 13 (11) 2 (5) 4 (21) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 17 (10) 16 (14) 0 (0) 1 (5) 
Não gostas 2 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)         

 

Não 144 (80) 99 (82) 33 (80) 12 (63) 
Sim 37 (20) 22 (18) 8 (20) 7 (37) 

0.170 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)         

 

Não sabes usar 26 (15) 17 (15) 5 (13) 4 (24) 
Demora muito tempo 15 (9) 9 (8) 4 (11) 2 (12) 
Não tens fio dental 80 (47) 59 (51) 14 (37) 7 (41) 
Não gostas 29 (17) 17 (15) 9 (24) 3 (18) 
Não tem utilidade 7 (4) 5 (4) 2 (5) 0 (0) 
Não conheço 8 (5) 5 (4) 3 (8) 0 (0) 
Não tens dinheiro para o comprar 6 (4) 4 (3) 1 (3) 1 (6) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 

  
 

Sempre 116 (66) 76 (64) 27 (66) 13 (81) 
Quase sempre 29 (17) 21 (18) 6 (15) 2 (13) 
Às vezes 25 (14) 16 (14) 8 (20) 1 (6) 
Raramente 5 (3) 5 (4) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)         

 

Não há água 46 (29) 33 (30) 10 (27) 3 (21) 
Não te lembras 97 (60) 62 (56) 24 (65) 11 (79) 
Achas que não é necessário 12 (7) 10 (9) 2 (5) 0 (0) 
Não te obrigaram 6 (4) 5 (5) 1 (3) 0 (0) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 

  
 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 51 (29) 31 (26) 14 (34) 6 (40) 
Estão muito grandes e te magoam 45 (26) 29 (25) 13 (32) 3 (20) 
Uma vez por semana 58 (34) 45 (38) 8 (20) 5 (33) 
Uma vez por mês 9 (5) 6 (5) 2 (5) 1 (7) 
2 vezes por mês 10 (6) 6 (5) 4 (10) 0 (0) 

- 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)         

 

Sempre 95 (54) 66 (56) 19 (46) 10 (63) 
Quase sempre 33 (19) 20 (17) 12 (29) 1 (6) 
Às vezes 42 (24) 29 (25) 10 (24) 3 (19) 
Raramente 3 (2) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 2 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (13) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)         

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 100 (63) 70 (64) 24 (65) 6 (46) 
Não sabes limpá-las 20 (13) 16 (15) 1 (3) 3 (23) 
Não achas que seja 
necessário/importante 2 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
Não te lembras 38 (24) 22 (20) 12 (32) 4 (31) 

- 

Usas todos os dias roupa interior 
lavada, n (%)      

 

  
 

Não 13 (7) 6 (5) 5 (12) 2 (13) 
Sim 162 (93) 112 (95) 36 (88) 14 (88) 

- 

Quando não usas roupa interior lavada, 
é porque, n (%)         

 

Não tens roupa lavada 46 (30) 35 (33) 9 (26) 2 (13) 
Gostas mais daquela roupa 19 (12) 12 (11) 5 (15) 2 (13) 
Ainda não está suja 80 (52) 55 (52) 15 (44) 10 (67) 
Não te lembras de mudar 10 (6) 4 (4) 5 (15) 1 (7) 

- 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)         

 

Todos os dias 106 (60) 75 (63) 20 (49) 11 (61) 
Quando te lembras 3 (2) 1 (1) 2 (5) 0 (0) 
Quando está suja 58 (33) 37 (31) 15 (37) 6 (33) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 11 (6) 6 (5) 4 (10) 1 (6) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)          
Não 6 (3) 3 (3) 3 (7) 0 (0) 
Sim 171 (97) 115 (97) 38 (93) 18 (100) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)         

 

Não tens roupa especial para dormir 27 (22) 18 (21) 6 (21) 3 (23) 
O pijama é muito frio 49 (39) 35 (42) 10 (36) 4 (31) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 4 (3) 3 (4) 0 (0) 1 (8) 
Dormes sem roupa 20 (16) 11 (13) 7 (25) 2 (15) 
Não te lembras 25 (20) 17 (20) 5 (18) 3 (23) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)         

 

Todos os dias 77 (44) 51 (43) 17 (43) 9 (50) 
Quando te lembras 20 (11) 13 (11) 5 (13) 2 (11) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 30 (17) 21 (18) 7 (18) 2 (11) 
Quando te dizem para o fazer 17 (10) 12 (10) 3 (8) 2 (11) 
Quando tens calçado novo 12 (7) 3 (3) 6 (15) 3 (17) 
Quando muda o clima 20 (11) 18 (15) 2 (5) 0 (0) 

- 

Usas lenço, n (%)          
Todos os dias 38 (21) 24 (20) 7 (17) 7 (39) 
Só quando estás constipado 132 (74) 88 (74) 34 (83) 10 (56) 
Nunca 8 (4) 7 (6) 0 (0) 1 (6) 

- 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)         

 

Sim 119 (68) 83 (72) 24 (59) 12 (67) 
Não 13 (7) 8 (7) 3 (7) 2 (11) 
Ás vezes 43 (25) 25 (22) 14 (34) 4 (22) 

- 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)         

 

Não vais a tempo 96 (57) 58 (51) 25 (66) 13 (76) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 53 (31) 41 (36) 10 (26) 2 (12) 
Colocas a mão mas depois esqueces 
de lavas as mãos 10 (6) 10 (9) 0 (0) 0 (0) 
Não te lembras 9 (5) 4 (4) 3 (8) 2 (12) 
Não achas que seja 
necessário/importante 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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 6º anos - Hábitos de higiene por empregabilidade dos pais 

 Total 
Ambos 

empregados 

Pelo 
mennos 1 

empregado 
Ambos 

desempregados 
p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)      
Todos os dias 158 (66) 116 (66) 37 (69) 5 (50) 
2 a 3 vezes por semana 79 (33) 58 (33) 17 (31) 4 (40) 
1 vez por semana 3 (1) 2 (1) 0 (0) 1 (10) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)          

 

Não tens água 45 (22) 34 (22) 8 (19) 3 (30) 
Tens preguiça 38 (18) 26 (17) 10 (23) 2 (20) 
Não te obrigaram 9 (4) 4 (3) 5 (12) 0 (0) 
Não tiveste tempo 117 (56) 92 (59) 20 (47) 5 (50) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)         

 

Não 23 (10) 14 (8) 8 (15) 1 (10) 
Sim 217 (90) 162 (92) 46 (85) 9 (90) 

0.162 

Quando não tomas banho, após as 
aulas de Educação Física, é porque, n 
(%)         

 

Os balneários da escola não têm 
condições 45 (21) 33 (22) 10 (21) 2 (20) 
Tomas em casa 133 (63) 93 (61) 33 (69) 7 (70) 
Tens vergonha, por estares com os 
teus colegas 4 (2) 3 (2) 1 (2) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 28 (13) 23 (15) 4 (8) 1 (10) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)          
Todos os dias 114 (48) 84 (48) 25 (46) 5 (50) 
2 ou 3 vezes por semana 120 (50) 88 (50) 27 (50) 5 (50) 
1 vez por semana 5 (2) 3 (2) 2 (4) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, 
n (%)         

 

Não gostas de lavar o cabelo 10 (5) 5 (3) 4 (10) 1 (10) 
Não está sujo 133 (68) 100 (68) 27 (66) 6 (60) 
Demora muito a secar 20 (10) 16 (11) 3 (7) 1 (10) 
Não tens água 34 (17) 25 (17) 7 (17) 2 (20) 

- 

Lavas os dentes, n (%)          
De manhã, à noite e depois de 
comeres 101 (42) 72 (41) 25 (46) 4 (40) 
De manhã e à noite 107 (45) 81 (46) 22 (41) 4 (40) 
1 vez por dia 26 (11) 19 (11) 6 (11) 1 (10) 
Quando te lembras 3 (1) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 
Raramente 2 (1) 0 (0) 1 (2) 1 (10) 

- 

Quando não lavas os dentes, é 
porque, n (%)         

 

Só lavas em casa 113 (54) 87 (56) 22 (47) 4 (40) 
Não te lembras 45 (21) 32 (21) 13 (28) 0 (0) 
Por preguiça 21 (10) 12 (8) 6 (13) 3 (30) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 23 (11) 17 (11) 4 (9) 2 (20) 
Não gostas 9 (4) 6 (4) 2 (4) 1 (10) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)         

 

Não 185 (78) 140 (81) 39 (74) 6 (60) 
Sim 51 (22) 33 (19) 14 (26) 4 (40) 

0.185 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)         

 

Não sabes usar 24 (11) 18 (11) 6 (13) 0 (0) 
Demora muito tempo 14 (6) 9 (6) 4 (8) 1 (10) 
Não tens fio dental 96 (44) 75 (47) 18 (38) 3 (30) 
Não gostas 64 (30) 44 (28) 18 (38) 2 (20) 
Não tem utilidade 8 (4) 5 (3) 1 (2) 2 (20) 
Não conheço 9 (4) 6 (4) 1 (2) 2 (20) 
Não tens dinheiro para o comprar 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
  

 

Sempre 182 (77) 134 (77) 42 (78) 6 (60) 
Quase sempre 28 (12) 19 (11) 7 (13) 2 (20) 
Às vezes 25 (11) 19 (11) 4 (7) 2 (20) 
Raramente 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Nunca 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)         

 

Não há água 55 (28) 41 (28) 12 (28) 2 (20) 
Não te lembras 112 (57) 77 (53) 28 (65) 7 (70) 
Achas que não é necessário 27 (14) 24 (17) 2 (5) 1 (10) 
Não te obrigaram 3 (2) 2 (1) 1 (2) 0 (0) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
  

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz 
para o fazer 57 (24) 42 (24) 13 (24) 2 (20) 
Estão muito grandes e te magoam 59 (25) 48 (28) 11 (20) 0 (0) 
Uma vez por semana 94 (40) 65 (38) 22 (41) 7 (70) 
Uma vez por mês 12 (5) 7 (4) 4 (7) 1 (10) 
2 vezes por mês 15 (6) 11 (6) 4 (7) 0 (0) 

- 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)         

 

Sempre 174 (74) 129 (74) 38 (72) 7 (78) 
Quase sempre 36 (15) 28 (16) 8 (15) 0 (0) 
Às vezes 25 (11) 16 (9) 7 (13) 2 (22) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é 
porque, n (%)         

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 113 (55) 88 (59) 19 (42) 6 (60) 
Não sabes limpá-las 9 (4) 6 (4) 3 (7) 0 (0) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (3) 5 (3) 2 (4) 0 (0) 
Não te lembras 75 (37) 50 (34) 21 (47) 4 (40) 

- 

Usas todos os dias roupa interior 
lavada, n (%)      

 
  

 

Não 6 (3) 6 (3) 0 (0) 0 (0) 
Sim 230 (97) 168 (97) 52 (100) 10 (100) 

- 

Quando não usas roupa interior lavada, 
é porque, n (%)         

 

Não tens roupa lavada 34 (21) 26 (21) 6 (19) 2 (20) 
Gostas mais daquela roupa 17 (10) 13 (11) 2 (6) 2 (20) 
Ainda não está suja 94 (57) 68 (56) 22 (69) 4 (40) 
Não te lembras de mudar 19 (12) 15 (12) 2 (6) 2 (20) 

- 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)         

 

Todos os dias 147 (62) 102 (58) 37 (71) 8 (89) 
Quando te lembras 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 
Quando está suja 83 (35) 69 (39) 14 (27) 0 (0) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 4 (2) 2 (1) 1 (2) 1 (11) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)          
Não 2 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (11) 
Sim 234 (99) 174 (99) 52 (100) 8 (89) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)         

 

Não tens roupa especial para dormir 19 (14) 12 (13) 4 (13) 3 (33) 
O pijama é muito frio 37 (28) 29 (31) 8 (26) 0 (0) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 3 (2) 2 (2) 0 (0) 1 (11) 
Dormes sem roupa 40 (30) 29 (31) 8 (26) 3 (33) 
Não te lembras 34 (26) 21 (23) 11 (35) 2 (22) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)         

 

Todos os dias 98 (42) 73 (42) 19 (39) 6 (67) 
Quando te lembras 24 (10) 13 (7) 10 (20) 1 (11) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 59 (25) 46 (26) 12 (24) 1 (11) 
Quando te dizem para o fazer 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 
Quando tens calçado novo 8 (3) 7 (4) 0 (0) 1 (11) 
Quando muda o clima 41 (18) 33 (19) 8 (16) 0 (0) 

- 

Usas lenço, n (%)          
Todos os dias 64 (27) 52 (30) 12 (23) 0 (0) 
Só quando estás constipado 164 (69) 117 (67) 38 (73) 9 (100) 
Nunca 8 (3) 6 (3) 2 (4) 0 (0) 

- 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)         

 

Sim 173 (73) 131 (75) 35 (67) 7 (78) 
Não 9 (4) 6 (3) 3 (6) 0 (0) 
Ás vezes 54 (23) 38 (22) 14 (27) 2 (22) 

- 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)         

 

Não vais a tempo 129 (61) 98 (63) 25 (51) 6 (67) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 64 (30) 45 (29) 18 (37) 1 (11) 
Colocas a mão mas depois esqueces 
de lavas as mãos 9 (4) 6 (4) 2 (4) 1 (11) 
Não te lembras 9 (4) 5 (3) 3 (6) 1 (11) 
Não achas que seja 
necessário/importante 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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 9º anos - Hábitos de higiene por empregabilidade dos pais 

 Total 
Ambos 

empregados 

Pelo 
mennos 1 

empregado 
Ambos 

desempregados 
p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)      
Todos os dias 185 (85) 135 (86) 44 (83) 6 (86) 
2 a 3 vezes por semana 31 (14) 21 (13) 9 (17) 1 (14) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)          

 

Não tens água 43 (24) 33 (26) 7 (16) 3 (50) 
Tens preguiça 23 (13) 17 (13) 5 (11) 1 (17) 
Não te obrigaram 1 (1) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 
Não tiveste tempo 110 (62) 77 (61) 31 (70) 2 (33) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)         

 

Não 97 (45) 76 (49) 19 (36) 2 (29) 
Sim 117 (55) 78 (51) 34 (64) 5 (71) 

- 

Quando não tomas banho, após as 
aulas de Educação Física, é porque, n 
(%)         

 

Os balneários da escola não têm 
condições 89 (44) 62 (42) 24 (52) 3 (43) 
Tomas em casa 102 (50) 78 (52) 20 (43) 4 (57) 
Tens vergonha, por estares com os 
teus colegas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 11 (5) 9 (6) 2 (4) 0 (0) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)          
Todos os dias 118 (54) 88 (56) 27 (51) 3 (43) 
2 ou 3 vezes por semana 98 (45) 68 (43) 26 (49) 4 (57) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, 
n (%)         

 

Não gostas de lavar o cabelo 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Não está sujo 97 (63) 68 (64) 27 (63) 2 (40) 
Demora muito a secar 16 (10) 9 (8) 6 (14) 1 (20) 
Não tens água 39 (25) 28 (26) 9 (21) 2 (40) 

- 

Lavas os dentes, n (%)          
De manhã, à noite e depois de 
comeres 95 (44) 68 (43) 24 (45) 3 (43) 
De manhã e à noite 108 (50) 80 (51) 24 (45) 4 (57) 
1 vez por dia 11 (5) 7 (4) 4 (8) 0 (0) 
Quando te lembras 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Raramente 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é 
porque, n (%)         

 

Só lavas em casa 103 (58) 72 (55) 27 (66) 4 (57) 
Não te lembras 34 (19) 24 (18) 7 (17) 3 (43) 
Por preguiça 5 (3) 3 (2) 2 (5) 0 (0) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 36 (20) 31 (24) 5 (12) 0 (0) 
Não gostas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)         

 

Não 196 (91) 143 (92) 47 (89) 6 (86) 
Sim 20 (9) 13 (8) 6 (11) 1 (14) 

- 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)         

 

Não sabes usar 11 (6) 7 (5) 3 (6) 1 (14) 
Demora muito tempo 20 (10) 15 (10) 4 (8) 1 (14) 
Não tens fio dental 65 (33) 43 (30) 22 (44) 0 (0) 
Não gostas 86 (43) 64 (45) 17 (34) 5 (71) 
Não tem utilidade 16 (8) 13 (9) 3 (6) 0 (0) 
Não conheço 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Não tens dinheiro para o comprar 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
  

 

Sempre 165 (76) 120 (76) 40 (75) 5 (71) 
Quase sempre 34 (16) 28 (18) 6 (11) 0 (0) 
Às vezes 17 (8) 8 (5) 7 (13) 2 (29) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)         

 

Não há água 39 (23) 29 (25) 9 (20) 1 (17) 
Não te lembras 100 (60) 69 (59) 26 (59) 5 (83) 
Achas que não é necessário 27 (16) 19 (16) 8 (18) 0 (0) 
Não te obrigaram 1 (1) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
  

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 5 (2) 3 (2) 2 (4) 0 (0) 
Estão muito grandes e te magoam 41 (19) 28 (18) 11 (21) 2 (29) 
Uma vez por semana 112 (52) 85 (54) 23 (43) 4 (57) 
Uma vez por mês 23 (11) 20 (13) 3 (6) 0 (0) 
2 vezes por mês 36 (17) 21 (13) 14 (26) 1 (14) 

- 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)         

 

Sempre 168 (78) 122 (78) 40 (77) 6 (86) 
Quase sempre 40 (19) 30 (19) 9 (17) 1 (14) 
Às vezes 7 (3) 4 (3) 3 (6) 0 (0) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)         

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 123 (72) 91 (75) 28 (65) 4 (67) 
Não sabes limpá-las 3 (2) 1 (1) 2 (5) 0 (0) 
Não achas que seja 
necessário/importante 2 (1) 1 (1) 1 (2) 0 (0) 
Não te lembras 42 (25) 28 (23) 12 (28) 2 (33) 

- 

Usas todos os dias roupa interior 
lavada, n (%)      

 
  

 

Não 4 (2) 3 (2) 1 (2) 0 (0) 
Sim 212 (98) 153 (98) 52 (98) 7 (100) 

- 

Quando não usas roupa interior lavada, 
é porque, n (%)         

 

Não tens roupa lavada 40 (40) 29 (43) 9 (32) 2 (40) 
Gostas mais daquela roupa 4 (4) 1 (1) 3 (11) 0 (0) 
Ainda não está suja 44 (44) 28 (41) 14 (50) 2 (40) 
Não te lembras de mudar 13 (13) 10 (15) 2 (7) 1 (20) 

- 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)         

 

Todos os dias 166 (77) 121 (78) 39 (74) 6 (86) 
Quando te lembras 1 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
Quando está suja 46 (21) 33 (21) 12 (23) 1 (14) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 2 (1) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)          
Não 3 (1) 2 (1) 1 (2) 0 (0) 
Sim 214 (99) 155 (99) 52 (98) 7 (100) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)         

 

Não tens roupa especial para dormir 31 (30) 21 (29) 8 (30) 2 (40) 
O pijama é muito frio 11 (10) 8 (11) 3 (11) 0 (0) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (20) 
Dormes sem roupa 33 (31) 23 (32) 9 (33) 1 (20) 
Não te lembras 29 (28) 21 (29) 7 (26) 1 (20) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)         

 

Todos os dias 85 (40) 63 (41) 21 (42) 1 (14) 
Quando te lembras 30 (14) 20 (13) 8 (16) 2 (29) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 48 (23) 34 (22) 11 (22) 3 (43) 
Quando te dizem para o fazer 1 (0) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 
Quando tens calçado novo 10 (5) 9 (6) 1 (2) 0 (0) 
Quando muda o clima 36 (17) 27 (18) 8 (16) 1 (14) 

- 

Usas lenço, n (%)          
Todos os dias 43 (20) 28 (18) 15 (28) 0 (0) 
Só quando estás constipado 164 (76) 121 (78) 36 (68) 7 (100) 
Nunca 9 (4) 7 (4) 2 (4) 0 (0) 

- 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)         

 

Sim 170 (78) 128 (82) 39 (74) 3 (43) 
Não 11 (5) 7 (4) 3 (6) 1 (14) 
Ás vezes 36 (17) 22 (14) 11 (21) 3 (43) 

- 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)         

 

Não vais a tempo 107 (63) 73 (61) 31 (69) 3 (50) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 55 (32) 40 (33) 12 (27) 3 (50) 
Colocas a mão mas depois esqueces 
de lavas as mãos 4 (2) 3 (3) 1 (2) 0 (0) 
Não te lembras 5 (3) 4 (3) 1 (2) 0 (0) 
Não achas que seja 
necessário/importante 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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 12º anos - Hábitos de higiene por empregabilidade dos pais 

 Total 
Ambos 

empregados 

Pelo 
mennos 1 

empregado 
Ambos 

desempregados 
p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)      
Todos os dias 137 (85) 103 (86) 29 (83) 5 (83) 
2 a 3 vezes por semana 24 (15) 17 (14) 6 (17) 1 (17) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0.903 

Quando não tomas banho, é porque, 
n (%)          

 

Não tens água 36 (27) 29 (29) 7 (25) 0 (0) 
Tens preguiça 21 (16) 14 (14) 5 (18) 2 (67) 
Não te obrigaram 1 (1) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 
Não tiveste tempo 74 (56) 58 (57) 15 (54) 1 (33) 

- 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)         

 

Não 83 (52) 56 (47) 23 (66) 4 (67) 
Sim 78 (48) 64 (53) 12 (34) 2 (33) 

- 

Quando não tomas banho, após as 
aulas de Educação Física, é porque, n 
(%)         

 

Os balneários da escola não têm 
condições 38 (26) 21 (19) 15 (44) 2 (40) 
Tomas em casa 103 (70) 83 (77) 17 (50) 3 (60) 
Tens vergonha, por estares com os 
teus colegas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja preciso 6 (4) 4 (4) 2 (6) 0 (0) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)          
Todos os dias 99 (61) 73 (61) 23 (66) 3 (50) 
2 ou 3 vezes por semana 62 (39) 47 (39) 12 (34) 3 (50) 
1 vez por semana 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, 
n (%)         

 

Não gostas de lavar o cabelo 3 (2) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 
Não está sujo 93 (75) 74 (79) 16 (62) 3 (75) 
Demora muito a secar 8 (6) 6 (6) 1 (4) 1 (25) 
Não tens água 20 (16) 11 (12) 9 (35) 0 (0) 

- 

Lavas os dentes, n (%)          
De manhã, à noite e depois de 
comeres 80 (50) 57 (48) 18 (51) 5 (83) 
De manhã e à noite 62 (39) 48 (40) 13 (37) 1 (17) 
1 vez por dia 14 (9) 11 (9) 3 (9) 0 (0) 
Quando te lembras 5 (3) 4 (3) 1 (3) 0 (0) 
Raramente 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas os dentes, é 
porque, n (%)         

 

Só lavas em casa 86 (61) 62 (58) 22 (69) 2 (100) 
Não te lembras 26 (19) 22 (21) 4 (13) 0 (0) 
Por preguiça 10 (7) 8 (8) 2 (6) 0 (0) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 18 (13) 14 (13) 4 (13) 0 (0) 
Não gostas 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)         

 

Não 147 (91) 108 (90) 33 (94) 6 (100) 
Sim 14 (9) 12 (10) 2 (6) 0 (0) 

- 
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Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)         

 

Não sabes usar 2 (1) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 
Demora muito tempo 22 (15) 12 (11) 8 (25) 2 (40) 
Não tens fio dental 54 (37) 41 (38) 11 (34) 2 (40) 
Não gostas 58 (40) 49 (45) 9 (28) 0 (0) 
Não tem utilidade 8 (5) 5 (5) 2 (6) 1 (20) 
Não conheço 1 (1) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 
Não tens dinheiro para o comprar 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
  

 

Sempre 103 (64) 81 (68) 18 (51) 4 (67) 
Quase sempre 35 (22) 27 (23) 7 (20) 1 (17) 
Às vezes 20 (12) 11 (9) 8 (23) 1 (17) 
Raramente 2 (1) 0 (0) 2 (6) 0 (0) 
Nunca 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)         

 

Não há água 36 (27) 26 (27) 10 (31) 0 (0) 
Não te lembras 57 (43) 46 (47) 9 (28) 2 (67) 
Achas que não é necessário 36 (27) 25 (26) 10 (31) 1 (33) 
Não te obrigaram 4 (3) 1 (1) 3 (9) 0 (0) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
  

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz 
para o fazer 2 (1) 1 (1) 1 (3) 0 (0) 
Estão muito grandes e te magoam 33 (21) 23 (19) 9 (26) 1 (17) 
Uma vez por semana 81 (51) 64 (54) 13 (37) 4 (67) 
Uma vez por mês 15 (9) 11 (9) 3 (9) 1 (17) 
2 vezes por mês 29 (18) 20 (17) 9 (26) 0 (0) 

- 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)         

 

Sempre 129 (80) 99 (83) 27 (77) 3 (50) 
Quase sempre 28 (17) 18 (15) 8 (23) 2 (33) 
Às vezes 2 (1) 1 (1) 0 (0) 1 (17) 
Raramente 2 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é 
porque, n (%)         

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 111 (83) 82 (84) 25 (78) 4 (100) 
Não sabes limpá-las 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
Não achas que seja 
necessário/importante 3 (2) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 
Não te lembras 19 (14) 12 (12) 7 (22) 0 (0) 

- 

Usas todos os dias roupa interior 
lavada, n (%)      

 
  

 

Não 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
Sim 160 (99) 119 (99) 35 (100) 6 (100) 

- 

Quando não usas roupa interior lavada, 
é porque, n (%)         

 

Não tens roupa lavada 36 (38) 30 (42) 6 (29) 0 (0) 
Gostas mais daquela roupa 1 (1) 0 (0) 1 (5) 0 (0) 
Ainda não está suja 45 (47) 32 (44) 12 (57) 1 (50) 
Não te lembras de mudar 13 (14) 10 (14) 2 (10) 1 (50) 

- 
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Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)         

 

Todos os dias 112 (70) 85 (71) 23 (66) 4 (67) 
Quando te lembras 4 (3) 1 (1) 3 (9) 0 (0) 
Quando está suja 38 (24) 29 (24) 8 (23) 1 (17) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 6 (4) 4 (3) 1 (3) 1 (17) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)          
Não 2 (1) 2 (2) 0 (0) 0 (0) 
Sim 159 (99) 118 (98) 35 (100) 6 (100) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)         

 

Não tens roupa especial para dormir 16 (16) 14 (19) 1 (5) 1 (33) 
O pijama é muito frio 7 (7) 6 (8) 1 (5) 0 (0) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 
Dormes sem roupa 61 (62) 44 (60) 16 (73) 1 (33) 
Não te lembras 13 (13) 8 (11) 4 (18) 1 (33) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)         

 

Todos os dias 52 (33) 39 (33) 11 (32) 2 (33) 
Quando te lembras 24 (15) 17 (14) 5 (15) 2 (33) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 26 (16) 20 (17) 4 (12) 2 (33) 
Quando te dizem para o fazer 1 (1) 0 (0) 1 (3) 0 (0) 
Quando tens calçado novo 17 (11) 12 (10) 5 (15) 0 (0) 
Quando muda o clima 39 (25) 31 (26) 8 (24) 0 (0) 

- 

Usas lenço, n (%)          
Todos os dias 37 (23) 29 (24) 7 (20) 1 (17) 
Só quando estás constipado 108 (67) 79 (66) 26 (74) 3 (50) 
Nunca 16 (10) 12 (10) 2 (6) 2 (33) 

- 

Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)         

 

Sim 96 (60) 71 (59) 21 (60) 4 (67) 
Não 17 (11) 9 (8) 6 (17) 2 (33) 
Ás vezes 48 (30) 40 (33) 8 (23) 0 (0) 

- 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)         

 

Não vais a tempo 54 (38) 41 (38) 12 (36) 1 (25) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 53 (37) 41 (38) 11 (33) 1 (25) 
Colocas a mão mas depois esqueces 
de lavas as mãos 19 (13) 13 (12) 6 (18) 0 (0) 
Não te lembras 14 (10) 9 (8) 3 (9) 2 (50) 
Não achas que seja 
necessário/importante 4 (3) 3 (3) 1 (3) 0 (0) 

- 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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 Hábitos de higiene por profissão do pai 

 Total Grupo I Grrupo II Grupo III Grupo IV p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)       
Todos os dias 547 (72) 156 (75) 187 (74) 154 (69) 50 (68) 
2 a 3 vezes por semana 195 (26) 50 (24) 63 (25) 60 (27) 22 (30) 
1 vez por semana 11 (1) 2 (1) 1 (0) 8 (4) 0 (0) 
1 ou 2 vezes por mês 3 (0) 0 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)            

 

Não tens água 147 (23) 45 (25) 49 (23) 37 (20) 16 (25) 
Tens preguiça 115 (18) 25 (14) 44 (20) 34 (18) 12 (19) 
Não te obrigaram 28 (4) 9 (5) 9 (4) 9 (5) 1 (2) 
Não tiveste tempo 363 (56) 104 (57) 115 (53) 109 (58) 35 (55) 

0.773 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)           

 

Não 262 (35) 77 (37) 82 (33) 71 (32) 32 (44) 
Sim 486 (65) 130 (63) 168 (67) 148 (68) 40 (56) 

0.218 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)           

 

Os balneários da escola não têm 
condições 172 (25) 43 (23) 54 (24) 58 (29) 17 (25) 
Tomas em casa 450 (66) 128 (69) 156 (68) 124 (62) 42 (62) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 8 (1) 1 (1) 2 (1) 4 (2) 1 (1) 
Não achas que seja preciso 54 (8) 14 (8) 17 (7) 15 (7) 8 (12) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)            
Todos os dias 380 (51) 105 (51) 126 (50) 112 (51) 37 (51) 
2 ou 3 vezes por semana 350 (47) 97 (47) 119 (47) 100 (45) 34 (47) 
1 vez por semana 17 (2) 5 (2) 2 (1) 9 (4) 1 (1) 
1 ou 2 vezes por mês 5 (1) 0 (0) 4 (2) 0 (0) 1 (1) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)           

 

Não gostas de lavar o cabelo 22 (4) 3 (2) 11 (6) 6 (3) 2 (3) 
Não está sujo 407 (68) 116 (73) 141 (71) 113 (62) 37 (63) 
Demora muito a secar 57 (10) 13 (8) 10 (5) 27 (15) 7 (12) 
Não tens água 111 (19) 26 (16) 37 (19) 35 (19) 13 (22) 

0.058 
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Lavas os dentes, n (%)            

De manhã, à noite e depois de comeres 322 (43) 109 (53) 104 (42) 79 (36) 30 (41) 
De manhã e à noite 339 (45) 81 (39) 118 (47) 102 (46) 38 (52) 
1 vez por dia 67 (9) 15 (7) 23 (9) 26 (12) 3 (4) 
Quando te lembras 18 (2) 2 (1) 4 (2) 12 (5) 0 (0) 
Raramente 4 (1) 0 (0) 0 (0) 2 (1) 2 (3) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)           

 

Só lavas em casa 384 (58) 96 (53) 126 (58) 121 (61) 41 (65) 
Não te lembras 125 (19) 36 (20) 42 (19) 37 (19) 10 (16) 
Por preguiça 50 (8) 10 (6) 16 (7) 17 (9) 7 (11) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 92 (14) 37 (20) 30 (14) 21 (11) 4 (6) 
Não gostas 10 (2) 2 (1) 3 (1) 4 (2) 1 (2) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)           

 

Não 638 (85) 176 (85) 208 (83) 187 (85) 67 (92) 
Sim 112 (15) 30 (15) 43 (17) 33 (15) 6 (8) 

0.312 

Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)           

 

Não sabes usar 60 (9) 15 (8) 22 (10) 13 (6) 10 (14) 
Demora muito tempo 73 (11) 28 (15) 27 (12) 11 (5) 7 (10) 
Não tens fio dental 273 (40) 71 (37) 99 (44) 77 (38) 26 (38) 
Não gostas 224 (32) 62 (32) 64 (28) 78 (38) 20 (29) 
Não tem utilidade 35 (5) 14 (7) 9 (4) 11 (5) 1 (1) 
Não conheço 19 (3) 3 (2) 4 (2) 9 (4) 3 (4) 
Não tens dinheiro para o comprar 7 (1) 0 (0) 1 (0) 4 (2) 2 (3) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
    

 

Sempre 535 (72) 148 (71) 173 (70) 164 (75) 50 (70) 
Quase sempre 119 (16) 36 (17) 42 (17) 32 (15) 9 (13) 
Às vezes 79 (11) 20 (10) 28 (11) 20 (9) 11 (15) 
Raramente 8 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (1) 0 (0) 
Nunca 4 (1) 1 (0) 2 (1) 0 (0) 1 (1) 

- 
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Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)           

 

Não há água 163 (26) 46 (28) 60 (29) 42 (23) 15 (25) 
Não te lembras 343 (55) 82 (49) 114 (54) 111 (60) 36 (61) 
Achas que não é necessário 100 (16) 34 (20) 31 (15) 28 (15) 7 (12) 
Não te obrigaram 14 (2) 4 (2) 5 (2) 4 (2) 1 (2) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
    

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 106 (14) 27 (13) 29 (12) 38 (17) 12 (17) 
Estão muito grandes e te magoam 170 (23) 49 (24) 59 (24) 48 (22) 14 (19) 
Uma vez por semana 325 (44) 84 (41) 113 (46) 93 (42) 35 (49) 
Uma vez por mês 52 (7) 15 (7) 17 (7) 16 (7) 4 (6) 
2 vezes por mês 90 (12) 30 (15) 29 (12) 24 (11) 7 (10) 

0.876 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)           

 

Sempre 537 (72) 155 (75) 172 (70) 158 (72) 52 (72) 
Quase sempre 126 (17) 36 (17) 49 (20) 33 (15) 8 (11) 
Às vezes 72 (10) 13 (6) 24 (10) 25 (11) 10 (14) 
Raramente 4 (1) 2 (1) 1 (0) 1 (0) 0 (0) 
Nunca 5 (1) 0 (0) 1 (0) 2 (1) 2 (3) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)           

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 422 (67) 125 (74) 145 (69) 108 (57) 44 (73) 
Não sabes limpá-las 30 (5) 8 (5) 8 (4) 9 (5) 5 (8) 
Não achas que seja 
necessário/importante 13 (2) 4 (2) 5 (2) 4 (2) 0 (0) 
Não te lembras 163 (26) 33 (19) 51 (24) 68 (36) 11 (18) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)      

 
    

 

Não 21 (3) 6 (3) 4 (2) 8 (4) 3 (4) 
Sim 722 (97) 200 (97) 244 (98) 209 (96) 69 (96) 

0.495 
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Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)           

 

Não tens roupa lavada 148 (30) 38 (30) 59 (36) 35 (23) 16 (34) 
Gostas mais daquela roupa 37 (8) 9 (7) 8 (5) 15 (10) 5 (11) 
Ainda não está suja 248 (51) 69 (55) 84 (51) 71 (47) 24 (51) 
Não te lembras de mudar 54 (11) 10 (8) 13 (8) 29 (19) 2 (4) 

0.008 

Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)           

 

Todos os dias 502 (67) 140 (67) 165 (67) 143 (66) 54 (74) 
Quando te lembras 10 (1) 3 (1) 3 (1) 4 (2) 0 (0) 
Quando está suja 211 (28) 62 (30) 67 (27) 64 (29) 18 (25) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 22 (3) 3 (1) 12 (5) 6 (3) 1 (1) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)            
Não 12 (2) 2 (1) 1 (0) 5 (2) 4 (5) 
Sim 734 (98) 206 (99) 246 (100) 213 (98) 69 (95) 

- 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)           

 

Não tens roupa especial para dormir 89 (21) 30 (25) 29 (20) 18 (14) 12 (26) 
O pijama é muito frio 100 (23) 25 (21) 36 (25) 31 (24) 8 (17) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 8 (2) 2 (2) 1 (1) 3 (2) 2 (4) 
Dormes sem roupa 143 (33) 37 (31) 46 (32) 48 (38) 12 (26) 
Não te lembras 94 (22) 24 (20) 30 (21) 28 (22) 12 (26) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)           

 

Todos os dias 294 (40) 76 (38) 108 (44) 80 (38) 30 (42) 
Quando te lembras 86 (12) 16 (8) 27 (11) 34 (16) 9 (13) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 158 (22) 48 (24) 53 (22) 40 (19) 17 (24) 
Quando te dizem para o fazer 20 (3) 7 (3) 5 (2) 4 (2) 4 (6) 
Quando tens calçado novo 43 (6) 12 (6) 13 (5) 14 (7) 4 (6) 
Quando muda o clima 132 (18) 43 (21) 40 (16) 41 (19) 8 (11) 

0.356 

Usas lenço, n (%)            
Todos os dias 175 (23) 44 (21) 60 (24) 52 (24) 19 (26) 
Só quando estás constipado 532 (71) 154 (74) 177 (71) 151 (70) 50 (68) 
Nunca 39 (5) 9 (4) 12 (5) 14 (6) 4 (5) 

0.904 
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Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)           

 

Sim 532 (72) 154 (74) 181 (73) 150 (70) 47 (64) 
Não 47 (6) 14 (7) 9 (4) 15 (7) 9 (12) 
Ás vezes 165 (22) 40 (19) 58 (23) 50 (23) 17 (23) 

0.162 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)           

 

Não vais a tempo 360 (55) 106 (60) 125 (58) 98 (50) 31 (48) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 214 (33) 52 (30) 65 (30) 72 (37) 25 (39) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 40 (6) 13 (7) 14 (6) 10 (5) 3 (5) 
Não te lembras 32 (5) 4 (2) 12 (6) 13 (7) 3 (5) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (1) 1 (1) 1 (0) 3 (2) 2 (3) 

- 

Grupo I – Quadros superiores e especialistas de profissões intelectuais e científicas; 

  Grupo II –  Técnico e profissionais de nível intermédio; Pessoal administrativo e similares; Pessoal dos serviços e vendedores e forças  armadas 

Grupo III –  Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas; operários, artífices e trabalhoadores similares e Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem 

Grupo IV  - restantes; 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 
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Hábitos de higiene por profissão da mãe 

 Total Grupo I Grrupo II Grupo III Grupo IV p1 

Quantas vezes tomas banho, n (%)       
Todos os dias 563 (74) 109 (75) 215 (77) 70 (71) 169 (72) 
2 a 3 vezes por semana 183 (24) 37 (25) 63 (23) 25 (25) 58 (25) 
1 vez por semana 10 (1) 0 (0) 2 (1) 2 (2) 6 (3) 
1 ou 2 vezes por mês 3 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (0) 

- 

Quando não tomas banho, é porque, n 
(%)            

 

Não tens água 153 (24) 33 (26) 55 (23) 16 (19) 49 (26) 
Tens preguiça 108 (17) 17 (13) 42 (17) 18 (21) 31 (16) 
Não te obrigaram 24 (4) 4 (3) 4 (2) 2 (2) 14 (7) 
Não tiveste tempo 364 (56) 74 (58) 143 (59) 49 (58) 98 (51) 

0.773 

Tomas banho a seguir às aulas de 
Educação Física, n (%)           

 

Não 263 (35) 56 (38) 93 (33) 30 (31) 84 (37) 
Sim 488 (65) 90 (62) 185 (67) 67 (69) 146 (63) 

0.218 

Quando não tomas banho, após as aulas 
de Educação Física, é porque, n (%)           

 

Os balneários da escola não têm 
condições 180 (26) 28 (21) 70 (28) 23 (26) 59 (28) 
Tomas em casa 447 (65) 95 (70) 159 (64) 59 (66) 134 (63) 
Tens vergonha, por estares com os teus 
colegas 7 (1) 1 (1) 2 (1) 0 (0) 4 (2) 
Não achas que seja preciso 51 (7) 12 (9) 17 (7) 7 (8) 15 (7) 

- 

Lavas o cabelo, n (%)            
Todos os dias 385 (51) 73 (50) 140 (51) 52 (52) 120 (51) 
2 ou 3 vezes por semana 349 (46) 69 (48) 136 (49) 41 (41) 103 (44) 
1 vez por semana 18 (2) 2 (1) 1 (0) 5 (5) 10 (4) 
1 ou 2 vezes por mês 4 (1) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 1 (0) 

- 

Quando não lavas o cabelo, é porque, n 
(%)           

 

Não gostas de lavar o cabelo 18 (3) 4 (4) 5 (2) 5 (6) 4 (2) 
Não está sujo 405 (68) 82 (73) 156 (71) 48 (60) 119 (64) 
Demora muito a secar 56 (9) 7 (6) 13 (6) 16 (20) 20 (11) 
Não tens água 118 (20) 19 (17) 46 (21) 11 (14) 42 (23) 

0.058 
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Lavas os dentes, n (%)            

De manhã, à noite e depois de comeres 326 (43) 59 (41) 135 (49) 44 (44) 88 (38) 
De manhã e à noite 346 (46) 71 (49) 117 (42) 43 (43) 115 (49) 
1 vez por dia 62 (8) 12 (8) 22 (8) 11 (11) 17 (7) 
Quando te lembras 16 (2) 2 (1) 2 (1) 2 (2) 10 (4) 
Raramente 4 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (2) 

- 

Quando não lavas os dentes, é porque, n 
(%)           

 

Só lavas em casa 380 (57) 57 (45) 140 (59) 55 (60) 128 (63) 
Não te lembras 125 (19) 29 (23) 36 (15) 21 (23) 39 (19) 
Por preguiça 54 (8) 12 (9) 20 (8) 6 (7) 16 (8) 
Não tens escova ou pasta dentífrica 94 (14) 28 (22) 39 (16) 9 (10) 18 (9) 
Não gostas 8 (1) 2 (2) 4 (2) 1 (1) 1 (0) 

- 

Usas fio dental/fio dentário, todos os 
dias, n (%)           

 

Não 637 (85) 130 (90) 227 (83) 80 (81) 200 (86) 
Sim 115 (15) 15 (10) 48 (17) 19 (19) 33 (14) 

0.312 

Quando não usas o fio dentário, é 
porque, n (%)           

 

Não sabes usar 62 (9) 9 (7) 23 (9) 8 (9) 22 (10) 
Demora muito tempo 71 (10) 16 (12) 26 (10) 7 (8) 22 (10) 
Não tens fio dental 272 (39) 56 (43) 97 (38) 37 (41) 82 (37) 
Não gostas 228 (33) 37 (28) 90 (36) 30 (33) 71 (32) 
Não tem utilidade 36 (5) 9 (7) 14 (6) 2 (2) 11 (5) 
Não conheço 18 (3) 3 (2) 1 (0) 4 (4) 10 (5) 
Não tens dinheiro para o comprar 6 (1) 0 (0) 2 (1) 3 (3) 1 (0) 

- 

Lavas as mãos antes das refeições e 
depois de ires à casa de banho, n (%)      

 
    

 

Sempre 539 (72) 98 (67) 201 (73) 74 (75) 166 (72) 
Quase sempre 116 (15) 30 (21) 44 (16) 17 (17) 25 (11) 
Às vezes 82 (11) 16 (11) 26 (9) 6 (6) 34 (15) 
Raramente 9 (1) 1 (1) 3 (1) 2 (2) 3 (1) 
Nunca 4 (1) 1 (1) 1 (0) 0 (0) 2 (1) 

- 
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Quando não lavas as mãos, é porque, n 
(%)           

 

Não há água 170 (27) 33 (29) 68 (29) 20 (24) 49 (25) 
Não te lembras 339 (55) 63 (55) 120 (52) 53 (64) 103 (53) 
Achas que não é necessário 99 (16) 17 (15) 40 (17) 8 (10) 34 (18) 
Não te obrigaram 14 (2) 2 (2) 3 (1) 2 (2) 7 (4) 

- 

Cortas as unhas das mãos e dos pés, 
quando, n (%)      

 
    

 

A tua mãe (ou outra pessoa) te diz para 
o fazer 104 (14) 19 (13) 29 (11) 20 (21) 36 (16) 
Estão muito grandes e te magoam 166 (22) 25 (17) 67 (24) 24 (25) 50 (22) 
Uma vez por semana 333 (45) 62 (43) 129 (47) 36 (37) 106 (46) 
Uma vez por mês 56 (7) 16 (11) 19 (7) 9 (9) 12 (5) 
2 vezes por mês 88 (12) 23 (16) 30 (11) 8 (8) 27 (12) 

0.876 

Tens as unhas das mãos e dos pés 
limpas, n (%)           

 

Sempre 544 (73) 99 (68) 206 (75) 75 (76) 164 (71) 
Quase sempre 127 (17) 33 (23) 42 (15) 15 (15) 37 (16) 
Às vezes 68 (9) 11 (8) 22 (8) 8 (8) 27 (12) 
Raramente 5 (1) 2 (1) 3 (1) 0 (0) 0 (0) 
Nunca 5 (1) 0 (0) 2 (1) 1 (1) 2 (1) 

- 

Quando as unhas estão sujas, é porque, 
n (%)           

 

Ainda não tiveste tempo para as limpar 434 (68) 89 (72) 165 (71) 52 (60) 128 (67) 
Não sabes limpá-las 28 (4) 3 (2) 11 (5) 6 (7) 8 (4) 
Não achas que seja 
necessário/importante 12 (2) 4 (3) 4 (2) 1 (1) 3 (2) 
Não te lembras 160 (25) 28 (23) 52 (22) 28 (32) 52 (27) 

- 

Usas todos os dias roupa interior lavada, 
n (%)      

 
    

 

Não 20 (3) 2 (1) 8 (3) 2 (2) 8 (3) 
Sim 729 (97) 144 (99) 266 (97) 97 (98) 222 (97) 

0.495 
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Quando não usas roupa interior lavada, é 
porque, n (%)           

 

Não tens roupa lavada 143 (29) 30 (35) 57 (32) 19 (28) 37 (24) 
Gostas mais daquela roupa 39 (8) 3 (3) 14 (8) 6 (9) 16 (11) 
Ainda não está suja 252 (52) 44 (51) 97 (54) 34 (49) 77 (51) 
Não te lembras de mudar 52 (11) 9 (10) 11 (6) 10 (14) 22 (14) 

0.008 

Com que frequência mudas a roupa 
exterior (roupa de fora), n (%)           

 

Todos os dias 504 (67) 94 (64) 187 (68) 62 (64) 161 (70) 
Quando te lembras 13 (2) 2 (1) 2 (1) 5 (5) 4 (2) 
Quando está suja 210 (28) 47 (32) 84 (31) 25 (26) 54 (23) 
Quando tens roupa lavada para o fazer 21 (3) 3 (2) 1 (0) 5 (5) 12 (5) 

- 

Mudas de roupa para dormir, n (%)            
Não 13 (2) 1 (1) 7 (3) 2 (2) 3 (1) 
Sim 736 (98) 144 (99) 268 (97) 96 (98) 228 (99) 

 

Quando não mudas de roupa para 
dormir, é porque, n (%)           

 

Não tens roupa especial para dormir 87 (20) 21 (26) 25 (16) 15 (25) 26 (19) 
O pijama é muito frio 98 (23) 16 (20) 38 (24) 17 (28) 27 (20) 
Gostas mais de dormir com a roupa de 
dia 9 (2) 2 (2) 4 (3) 1 (2) 2 (1) 
Dormes sem roupa 146 (34) 26 (32) 56 (36) 16 (26) 48 (36) 
Não te lembras 94 (22) 16 (20) 34 (22) 12 (20) 32 (24) 

- 

Com que frequência mudas o teu 
calçado, n (%)           

 

Todos os dias 297 (40) 58 (41) 113 (41) 35 (36) 91 (41) 
Quando te lembras 88 (12) 12 (9) 28 (10) 15 (16) 33 (15) 
Quando está sujo ou a cheirar mal 150 (20) 28 (20) 60 (22) 19 (20) 43 (19) 
Quando te dizem para o fazer 18 (2) 4 (3) 5 (2) 1 (1) 8 (4) 
Quando tens calçado novo 44 (6) 10 (7) 15 (5) 5 (5) 14 (6) 
Quando muda o clima 138 (19) 29 (21) 53 (19) 21 (22) 35 (16) 

0.356 

Usas lenço, n (%)            
Todos os dias 178 (24) 29 (20) 68 (25) 26 (27) 55 (24) 
Só quando estás constipado 532 (71) 107 (73) 198 (72) 65 (67) 162 (70) 
Nunca 39 (5) 10 (7) 9 (3) 6 (6) 14 (6) 

0.904 
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Quando tosses ou espirras, colocas um 
lenço (ou então, a manga) à frente da 
boca, n (%)           

 

Sim 531 (71) 106 (73) 198 (72) 68 (71) 159 (69) 
Não 50 (7) 12 (8) 13 (5) 5 (5) 20 (9) 
Ás vezes 166 (22) 28 (19) 64 (23) 23 (24) 51 (22) 

0.162 

Se não colocas um lenço à frente da 
boca, é porque, n (%)           

 

Não vais a tempo 356 (54) 73 (59) 125 (52) 54 (61) 104 (51) 
Colocas a mão mas depois lavas as 
mãos 221 (34) 35 (28) 85 (35) 25 (28) 76 (37) 
Colocas a mão mas depois esqueces de 
lavas as mãos 39 (6) 9 (7) 16 (7) 2 (2) 12 (6) 
Não te lembras 33 (5) 5 (4) 11 (5) 8 (9) 9 (4) 
Não achas que seja 
necessário/importante 7 (1) 1 (1) 3 (1) 0 (0) 3 (1) 

- 

Grupo I – Quadros superiores e especialistas de profissões intelectuais e científicas; 

  Grupo II –  Técnico e profissionais de nível intermédio; Pessoal administrativo e similares; Pessoal dos serviços e vendedores e forças  armadas 

Grupo III –  Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas; operários, artífices e trabalhoadores similares e Operadores de instalações e máquinas e 

trabalhadores da montagem 

Grupo IV  - restantes; 

1- Teste Qui Quadrado de Pearson 

 


