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A que objetivos se subordinou a realização deste estudo?
Conceição Bento - Este estudo nasce da necessidade da Rede de Saúde e 
Bem-Estar no Politécnico fazer um diagnóstico dos hábitos de vida e de saú-
de dos seus estudantes, incluindo a questão dos consumos de álcool e outras 
drogas, para podermos desenhar medidas, para além das que já estão no ter-
reno, que respondam aos problemas que identificámos. Já antes tínhamos 
realizado um estudo que levantava as boas práticas que as instituições de-
senvolvem neste âmbito e este é um trabalho em continuidade que a pande-
mia veio atrasar porque, durante cerca de um ano e meio, as nossas preocu-
pações têm sido outras e muitos dos contextos em que os estudantes conso-
mem álcool e outras substâncias, se continuaram a existir, também mudaram 
de local e isso também nos preocupa, portanto, no futuro, tentaremos perce-
ber melhor essa situação.

Que tipo de problemas encontraram neste estudo?
Maria da Conceição Bento - Devo frisar que os estudantes aderiram à respos-
ta ao estudo de uma forma geral. Temos cerca de 6700 estudantes e percebe-
mos que, na sua maioria, têm hábitos de vida e de saúde que nos satisfazem. 
No entanto, encontrámos uma franja entre 10 e 20% de estudantes que apon-
tam para comportamentos que nos geram preocupação e as intervenções 
têm que ser de várias naturezas: globais, para sensibilizar os estudantes de 
uma forma geral, mas também mais específicas para estes grupos que perce-
bemos como sendo de risco.

Que perceção de risco revelam os estudantes quando respondem às ques-
tões sobre consumos?
Amorim Rosa – Complementando um pouco a questão anterior, este estudo 
foi muito extenso, com muitas variáveis, em que avaliámos um enorme con-
junto de aspetos relacionados com os comportamentos de saúde, qualidade 
de vida, etc., e não só necessariamente as questões ligadas ao consumo de 
substâncias. Aspetos como a alimentação, o sono, etc., foram tidos em conta 
e, portanto, temos resultados muito vastos. De qualquer forma, focámo-nos 
muito nestas questões dos consumos e do risco e há realmente aqui uma 
franja que, em função das variáveis que analisámos, apresenta alguns dados 
que constituem motivo de preocupação. Relativamente à questão da perce-
ção de risco, como sabemos, estamos perante um processo cognitivo através 

CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS: 
COMPORTAMENTOS DE SAÚDE E BEM-ESTAR DOS 
ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO

O ciclo das videoconferências SICAD prosseguiu, no dia 4 de maio, com 
a apresentação do estudo: “Consumo de álcool e outras drogas. Com-
portamentos de saúde e bem-estar dos estudantes do Ensino Superior 
Politécnico”, realizado no âmbito do compromisso do Conselho Coor-
denador dos Institutos Superiores Politécnicos no Fórum Nacional Ál-
cool e Saúde.
Amorim Rosa, investigador na Unidade de Investigação em Ciências da 
Saúde – Enfermagem, que apresentou o estudo, afirmou que as esco-
las devem ser locais promotores de saúde e que os dados apresenta-
dos podem servir para melhorar a saúde nos institutos politécnicos.
O estudo foi desenvolvido em conjunto com 23 instituições e abrangeu 
uma amostra de 6743 alunos, com idades entre os 15 e os 25 anos, na 
maioria mulheres, estudantes a tempo integral,  e deslocadas da resi-
dência habitual.
O trabalho revelou dados sobre diversos comportamentos de  risco. 
Em relação às bebidas alcoólicas, soube-se que a maioria dos partici-
pantes no estudo já bebeu e a idade de início do consumo situa-se en-
tre os 15 e 20 anos. Sendo pouco significativa a diferença entre os gé-
neros, nos aspetos relacionados com o consumo de bebidas alcoólicas 
estão, entre outros, a tristeza, a ansiedade e o ter relações sexuais de-
pois de consumir. Os episódios de embriaguez são mais comuns nos 
rapazes.   
Para além de Amorim Rosa, participaram Maria da Conceição Bento, 
coordenadora da Rede Saúde e Bem-Estar no Politécnico do CCISP e 
Tereza Barroso, também investigadora na Unidade de Investigação em 
Ciências da Saúde – Enfermagem.
“Estudo fantástico” foi como Manuel Cardoso, subdiretor-geral do SI-
CAD e secretário-geral do FNAS, que teve a seu cargo a moderação 
desta videoconferência, qualificou este estudo “feito com e sobre pes-
soas que ainda estão a formatar o seu estilo de vida”. Considerou o tra-
balho apresentado como muito importante em termos nacionais, pois 
permite melhor conhecer a  da população universitária dos institutos 
politécnicos  e, assim, procurar adequar intervenções aos problemas 
identificados não só no futuro, mas já no presente no seu dia a dia.
Dependências entrevistou alguns dos autores do estudo, Maria da Con-
ceição Bento, Amorim Rosa e Tereza Barroso.
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do qual estes indivíduos atribuem caraterísticas positivas ou negativas a um 
determinado comportamento, acontecimento ou evento. Sabemos também 
que o consumo de substâncias pelos jovens em contexto académico tem se 
tornado cada vez mais uma preocupante questão de saúde pública, sobretu-
do por poder resultar em alterações significativas em termos de estilo de vida. 
A perceção de risco associada ao consumo de substâncias psicoativas cons-
titui um importantíssimo preditor da possível experimentação, independente-
mente do tipo de substância, mais ou menos aditiva ou ilícita. A este propósi-
to, vários estudos internacionais têm demonstrado de forma consistente que 
os jovens sobrestimam o consumo de álcool nos pares e esta perceção, que 
podemos considerar elevada, é claramente preditora do consumo individual.
Por esta razão, a ideia de avaliar a perceção de risco relativamente a um con-
junto de comportamentos e práticas, está muito associada à necessidade de 
percebermos se essa perceção de risco tem relação, ou seja, pode constituir-
-se como fator preditor de um conjunto de desfechos relacionados com o 
consumo de diferentes substâncias (e.g. consumo de álcool; consumo de ta-
baco; consumo de substâncias psicoativas; consumo de tranquilizantes; 
etc.). 
A análise dos dados relativos à perceção de risco permite verificar que a 
maioria dos jovens considera muito prejudicial ou prejudicial o consumo des-
tas substâncias, o que poderá ser indicador de uma menor probabilidade de 
ocorrência destes consumos nesta população, no entanto, verificámos que, 
no que diz respeito ao consumo de medicamentos sem receita médica e con-
sumo de cannabis ocasionalmente, os resultados são de algum modo preo-
cupantes, verificando-se que aproximadamente 17% dos participantes no es-
tudo consideram estas práticas pouco ou nada prejudiciais.

Qual foi a substância que identificaram como a mais consumida pela popula-
ção académica?
Amorim Rosa – Seria de espantar se não fosse o álcool… É claramente a 
substância psicoativa mais prevalente em termos de consumo em Portugal, 
tanto ao longo da vida, como nos últimos 12 meses ou 30 dias. Esta é a subs-
tância onde se verifica o maior número de consumidores regulares, na ordem 
dos 50%. Não fazendo a diferenciação entre drogas lícitas e ilícitas, percebe-
mos que mais de 90% dos participantes afirmaram já ter consumido bebidas 
alcoólicas e não verificámos grandes diferenças quanto ao consumo, seja ele 
experimental ou regular relativamente aos sexos. Para além disso, aproxima-
damente um em cada quatro rapazes e uma em cada dez raparigas fazem-no 
com alguma regularidade por semana, o que revela um padrão que desperta 
algum tipo de preocupação.

Que motivações encontram para este consumo de álcool entre os jovens?
Teresa Barroso – Essa questão é muito pertinente porque a motivação é algo 
muito complexo e, se analisarmos os dados, é muito interessante verificar 
que a maior parte dos jovens nem refere o motivo por que consome. Quando 
inquiridos acerca dos motivos que levaram ao início do consumo de bebidas 
alcoólicas a maioria dos estudantes referiu não se recordar, e/ou que bebe-
ram porque os amigos e colegas bebem. Se pensarmos que estamos num 
país que tem o consumo per capita mais elevado da Europa, isto entra em ali-
nhamento com esta permissividade relativamente ao consumo. Recordo que 
a nossa lei que regula a disponibilização e venda de bebidas alcoólicas só 
muito recentemente foi alterada para os 18 anos, portanto, não deixa de ser 
simultaneamente interessante e triste que os motivos que referiram foram 
não me recordo ou os outros também bebem… isto terá subjacente a ideia de 
que é uma substância muito acessível, até sabemos que a iniciação se faz 
muito pelos pais, portanto, há muito a fazer no domínio da redução da oferta, 
nomeadamente no capítulo da fiscalização.
Maria da Conceição Bento – Uma das nossas ideias é começar a estudar 
mais aqueles que, apesar de viverem nesses contextos, continuam a não con-
sumir. Precisamos de perceber o que faz com que esses tomem essa decisão 
e, no futuro, precisamos de criar mais condições para todos, idênticas às que 
levaram esses a tomar opções de dizer não. E ainda sabemos pouco sobre 
isso.

Nestes casos, quando falamos de álcool, a que produtos nos referimos em 
concreto? É que há várias bebidas com álcool e umas são claramente prefe-
ridas no meio académico e outras nem sequer entram nos hábitos de consu-
mo…
Teresa Barroso – O álcool que existe nas bebidas alcoólicas é o mesmo em 
todas. O que está aqui em causa é a toxicidade e o facto de ser uma substân-
cia psicoativa. Agora, têm formas de apresentação diferentes, existe até uma 
padronização dos copos em função da percentagem de álcool que as bebi-
das contêm e até nisso estamos perante o falso conceito de que, se eu beber 
cerveja, não fará mal, ao contrário de outra bebida com maior concentração 
de álcool. Relativamente aos consumos, as bebidas de eleição do sexo femi-
nino são as destiladas e a do sexo masculino é a cerveja e isto terá muito a ver 
com o marketing agressivo e com as apostas das entidades que promovem e 
vendem estas bebidas. Agora, realço com muita firmeza que o que faz mal é 
o álcool que as substâncias têm e é preciso ter em atenção que, muitas vezes, 
as pessoas desvalorizam o álcool que a cerveja contém e acabam por consu-
mir muito mais álcool bebendo cerveja do que outro tipo de bebidas. Acima 
de tudo, creio que devemos lutar para colocar nas prioridades dos nossos de-
cisores a definição de uma agenda para a saúde porque, enquanto a agenda 
for para a economia, sabemos que não diminuiremos a dimensão do proble-
ma.

Neste webinar, falaram em embriaguez e em consumo excessivo… como es-
tão os nossos jovens relativamente a estes padrões?
Teresa Barroso – Nós estivemos preocupados em perceber, por um lado, a 
frequência de consumo, nomeadamente ao longo dos últimos 30 dias, o que 
revela regularidade, e fizemos também uma análise ao consumo excessivo 
na mesma ocasião, ora designado binge drinking. Considerámos consumo 
excessivo o que envolve o consumo de cinco ou mais bebidas na mesma oca-
sião e procurámos perceber quantas bebidas consumiam os jovens nas oca-
siões festivas… nos últimos 30 dias, cerca de 30% reportaram esta tipologia 
de consumo (binge drinking). relativamente à frequência do consumo nos úl-
timos 30 dias, verificou-se que a maioria dos estudantes referem beber mais 
de uma vez, cerca de 15% com consumos semanais. No que diz respeito ao 
número de bebidas consumidas nas ocasiões em que bebem a grande maio-
ria refere beber uma a duas bebidas, todavia cerca de 30 % refere consumo de 
um maior número de bebidas. E se for em situações festivas, esta percenta-
gem de estudantes que refere beber mais do que uma ou duas bebidas au-
menta substancialmente. Salientar, que os rapazes consomem mais e maio-
res quantidades de bebidas contendo álcool por dia, quando comparados 
com as raparigas.

Esse consumo excessivo será o caminho para o alcoolismo?
Teresa Barroso – Não sendo médica nem patologista, face às evidências, di-
ria que nem todas as pessoas que bebem irão desenvolver um problema de 
dependência. E uma patologia desta natureza tem um tempo, não se faz de 
um dia para o outro. Agora, a probabilidade de um consumidor excessivo du-
rante a juventude vir a desenvolver uma dependência no futuro é cinco a seis 
vezes maior. Mas, neste momento, o problema não está para eles na depen-
dência, que é algo que veem como muito longínquo. O grande problema dos 
consumos excessivos tem mais a ver com o envolvimento em acidentes ro-
doviários, em relações sexuais não protegidas, em brigas… há tanta história 
que nos arrepia, que tem a ver com aquele indivíduo que quase nunca consu-
me e que, naquele dia, bebeu excessivamente e envolveu-se numa situação 
inesperada e de alto risco.

Será legítimo afirmarmos que o álcool está presente em todos os policonsu-
mos?
Amorim Rosa – Uma das tarefas que fizemos foi precisamente analisar a 
questão dos policonsumos e o que observámos de forma clara foi que o ál-
cool está presente na generalidade das situações de policonsumos, até com 
substâncias energéticas.
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E como se explica o excesso de consumo de medicamentos?
Maria da Conceição Bento – 39% dos nossos estudantes apresentam difi-
culdades em dormir, 76% dificuldades em adormecer e 48% dificuldades em 
levantar-se. Percebemos que há uma relação muito significativa e forte entre 
as dificuldades em dormir e o uso de medicamentos para se sentirem mais 
calmos e, portanto, pensamos que é isso que leva os estudantes a consumir 
medicamentos para dormir.
Amorim Rosa – A questão do consumo de fármacos não se resume aos an-
siolíticos e hipnóticos, muito associados à ansiedade e aos problemas de 
sono. Verificámos também que um número significativo de estudantes con-
some fármacos para melhorar o rendimento escolar e mais de 30% fizeram-
-no nos últimos 30 dias, alguns dos quais várias vezes. E alguns desses fár-
macos não têm qualquer tipo de indicação nesse sentido, são anorexigenos 
e outros psicoestimulantes, que têm vários efeitos secundários, como por 
exemplo cefaleias, taquicardia, perda do apetite, ansiedade ou insónias, para 
além daquelas que advêm do facto de as pessoas dormirem pouco. É tam-
bém um dado a ter em conta no desenho das estratégias a implementar na 
prevenção do problema do uso de fármacos de um modo geral.

Qual foi a substância ilícita mais sinalizada?
Amorim Rosa – Mais uma vez, à semelhança do que acontece com o álcool 
para as lícitas, e seguindo a tendência nacional, é claramente a canábis, com 
taxas de consumo importantes. No nosso estudo, a percentagem de indiví-
duos que referem ter consumido ou consumir atualmente canábis supera os 
40%. Gostaria ainda de referir outro aspeto, que tem a ver com o consumo de 
outras substâncias, como os opiáceos, que ainda que não seja percentual-
mente muito importante – pouco mais de 2% -, atendendo à característica da 
própria substância e ao potencial de dependência, acho que é uma situação 
muito preocupante.

O jogo é uma preocupação?
Amorim Rosa – Verificando os resultados do estudo, temos de considerar 
que o jogo é realmente uma preocupação, sobretudo após o surgimento das 
plataformas online e com o fácil acesso por esta via aos jogos de sorte ou 
azar. A principal preocupação resulta do facto de constatarmos que uma 
percentagem muito importante, acima dos 30% afirmam jogar a dinheiro, so-
bretudo Placard, raspadinhas, apostas, etc. Além disso, este tipo de jogo é 
muito condicionado por fatores que poderíamos chamar estruturais e que, 
para além do efeito do prazer, ainda acrescem a mais potencial dependên-
cia: podemos pensar nas questões da fácil acessibilidade ou na comodida-
de de jogar, a questão do anonimato, a forma como é feito o pagamento, 
com uma baixa perceção da quantidade de dinheiro que está a ser utilizada 
e gasta, a ilusão de controlar a situação e a falsa perceção de que vamos 
sendo cada vez mais peritos no jogo, a questão da gratificação… Por tudo 
isto, consideramos que é uma preocupação.

O CCISP é membro do Fórum Nacional do Álcool e Saúde (FNAS), 
desde 2014.  Em 2017, renovamos o nosso compromisso com o 
FNAS e comprometemos-mos a criar a Rede de Saúde e Bem-estar 
no Politécnico; a fazer o diagnóstico dos hábitos de consumo dos 
estudantes e das  práticas de sensibilização já desenvolvidas neste 
âmbito nas  instituições de ensino superior politécnico membros do 
CCISP;  reforçar a consciência sobre a responsabilidade, individual e 
coletiva, com a saúde da comunidade educativa; partilhar boas 
práticas e disseminá-las; e desenvolver ações comuns, partilhadas e 
com impacto nos comportamentos de saúde dos estudantes.
É no âmbito da Rede Saúde e Bem-Estar no Politécnico que surge a 
necessidade de fazer o Diagnóstico dos Hábitos de Vida e Saúde dos 
Estudantes do Ensino Superior Politécnico.
São muitos os argumentos para justificar a importância das 
instituições de ensino superior colocarem em agenda a promoção da 
saúde e bem-estar das suas comunidades educativas, em particular 
dos estudantes. Todos sabemos que o ingresso no ensino superior 
representa para a maioria dos estudantes, a concretização de um 
projeto de carreira e de desenvolvimento pessoal, todavia este é um 
processo complexo e desafiante. A transição do ensino secundário 
para o ensino superior, e as vivências académicas, trazem consigo a 
necessidade de adaptação e também um conjunto de novos 
desafios.
O processo para as pessoas se envolverem em estilos de vida 
saudáveis é complexo e é influenciado por múltiplos fatores de 
ordem pessoal, social e/ou ambiental. As instituições de ensino 
superior são contextos ideais para os jovens aprenderem, alterarem e 
consolidarem atitudes pessoais e profissionais, nomeadamente 
estilos de vida saudáveis que serão determinantes na saúde ao longo 
das etapas seguintes do ciclo de vida. Ingressar no ensino superior 
implica um processo de mudança e ajustamento exigente.
Esta Rede é composta por um representante de cada instituição, com 
responsabilidades nos gabinetes de apoio ao estudante, ação social 
e/ou saúde escolar, e procura partilhar entre si experiências e 
conhecimentos, que permitam aprender uns com os outros e 
generalizar as boas práticas desenvolvidas nas instituições de 
ensino politécnico.
No âmbito do seu trabalho identificou a necessidade de contar com 
um diagnóstico dos hábitos de vida, saúde e bem estar dos estudan-
tes das instituições onde trabalham para, conhecendo melhor as 
necessidades dos estudantes, poderem sustentar um plano de ação 
pertinente e consistente neste domínio. É esta necessidade que leva 
ao desenvolvimento do estudo diagnóstico cujos resultados globais 
se apresentam neste relatório sumário. Pensar a (re)organização da 
área da promoção da saúde e/ou o  desenvolvimento de ações 
estratégicas nas instituições de ensino  superior, implica conhecer 
com alguma profundidade a realidade neste domínio. Foi com esta 
finalidade que se levou a cabo este diagnóstico dos hábitos de vida 
e de saúde dos estudantes do ensino superior politécnico público.


