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RESUMO

 Introdução: O consumo de substâncias psicoativas pelos 
jovens tornou-se uma questão inquietante para a enfermagem. 
Sabendo que a Literacia em Saúde (LS) é a capacidade das pes-
soas adquirirem conhecimento de modo a tomarem decisões re-
lativamente à prevenção da doença e promoção de saúde, surgiu 
a questão: qual a relação entre a LS e o consumo de substâncias 
psicoativas nos jovens? Objetivos: Caracterizar a LS, o consumo 
de substâncias psicoativas e a sua relação. Metodologia: Estudo 
exploratório, descritivo e correlacional. Amostra de conveniência 
com 103 jovens. Instrumentos: Questionário sociodemográfico, 
Escala de Literacia em Saúde e Alcohol, Smoking and Substance 
Involvement Screening Test. O tratamento de dados foi realizado 
através do SPSS 25. Resultados e discussão: Amostra maiori-
tariamente do sexo feminino (82,5%) e estudantes (62,1%), cuja 
média de idades é 21,05 anos. As substâncias mais consumidas 
são o álcool (75%), o tabaco (50,5%), a cannabis (35%) e as ben-
zodiazepinas (22,5%). Verificaram-se policonsumos (álcool, taba-
co e cannabis). O grau de LS é desadequado, e não se verificaram 
associações entre o consumo de substâncias e o grau de literacia. 
Detetaram-se diferenças estatisticamente significativa entre o 
consumo de benzodiazepinas e a situação profissional, verifican-
do-se que as pessoas desempregadas têm maior consumo de 
benzodiazepinas. Conclusão: Urge intervir na promoção da LS 
dos jovens, com a finalidade de os motivar a diminuir ou parar o 
consumo de substâncias que possam comprometer a sua saúde. 
Sugerem-se estudos com amostras maiores e analisar outras 
variáveis que contribuam para estes comportamentos aditivos. 
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ABSTRACT

 Introduction: The consumption of psychoactive substances by young 
people has become a topic of great concern for nursing. Knowing that Health 
Literacy (HL) is the ability of people to acquire knowledge to make decisions 
regarding disease prevention and health promotion, the question arose: what 
is the relationship between HL and the consumption of psychoactive sub-
stances in young people? Objectives: To characterize HL, the consumption 
of psychoactive substances and their relationship. Methodology: Explorato-
ry, descriptive, and correlational study. Convenience sample with 103 young 
people. Instruments: Sociodemographic Questionnaire, Health and Alcohol 
Literacy Scale, Smoking and Substance Involvement Screening Test. Data 
processing was performed using SPSS 25. Results and discussion: The 
sample was primarily female (82.5%) and students (62.1%), with an average 
age of 21.05. The most consumed substances were alcohol (75%), followed 
by tobacco (50.5%), cannabis (35%) and benzodiazepines (22.5%). Also, 
polyconsumption (alcohol, tobacco, and cannabis) was observed. The degree 
of HL is inadequate, and there were no associations between substance use 
and the degree of literacy. However, statistically significant differences were 
found between the consumption of benzodiazepines and the professional 
situation, concluding that unemployed people have a higher consumption of 
benzodiazepines. Conclusion: It is urgent to intervene in the promotion of 
HL in young people to motivate them to reduce or stop the consumption of 
substances that may compromise their health. Further studies with larger 
samples and analysing other variables that contribute to these addictive 
behaviours are suggested.

Keywords: young adult, health literacy, psychotropic drugs

1. Introdução 

cada dia surgem novas substâncias psicoa-
tivas no mercado, despertando nos jovens a 
vontade de vivenciarem novas experiências. 
Em Portugal, no triénio compreendido entre 
2017 e 2020 constatou-se, na população 

geral (entre os 15 e os 74 anos), um acréscimo no consumo 
de cannabis e, nas idades mais precoces (13-18 anos), um 
aumento da utilização de outras drogas que não cannabis 
(Serviço Intervenção comportamentos Aditivos e nas De-
pendências [SICAD], 2020). O consumo de substâncias 
lícitas (álcool e tabaco) e ilícitas entre os jovens no contexto 
social, bem como, as preocupações intrínsecas a esses consumos 
tem sido objeto de investigação (Souza, Souza, & Espinheira, 
2020). Entre essas preocupações distinguem-se por exem-
plo, a inexistência de conhecimento sobre os constituintes 
químicos, forma de fabrico ou consequências do uso de 
substâncias psicoativas, onde se inclui a dependência delas.
Na faixa etária compreendida entre os 18 e os 24 anos al-
guns jovens já ingressaram no mercado de trabalho, outros 
estão a realizar o seu percurso académico e existem ainda 
aqueles que não têm definido qualquer projeto de vida. As 
exigências da vida acadêmica desta faixa etária, o ingresso 
no mercado de trabalho ou a ausência de um projeto de 

vida, podem afigurar-se como fatores de risco para o consu-
mo de substâncias (Mostardinha & Pereira, 2018). É tam-
bém nesta fase que são realizadas escolhas no que se refere 
a comportamentos de saúde e estilos de vida que podem 
perdurar ao longo de todo o ciclo vital. 
Sabendo que a Literacia em Saúde (LS) é a capacidade das 
pessoas adquirirem conhecimento de modo a tomarem 
decisões relativamente à prevenção da doença e promoção 
de saúde (Muhanga & Malungo, 2018), com tradução nas 
escolhas de estilos de vida e comportamentos de saúde, 
realizou-se a presente investigação com o objetivo de co-
nhecer qual o grau de LS dos jovens, o consumo de substân-
cias psicoativas e relação entre estas. 

2. Métodos 
Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo-correlacional, 
a partir da questão de investigação “Qual o grau de literacia 
dos jovens sobre o consumo de substâncias psicoativas?”.
Foi utilizada a amostragem por conveniência, não probabi-
lística com a técnica de bola de neve através da aplicação de 
um questionário de autopreenchimento on-line no período 
compreendido entre abril e junho de 2020 a jovens com 

A

Health literacy 
and consumption 
of psychoactive 
substances in 
young people



24 Rev ROL Enferm 2019; 42(11-12): 746

4Artigo 

idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos. Os instru-
mentos utilizados foram um Questionário sociodemográfico 
(sexo, idade, nacionalidade, estado civil, situação profissio-
nal, constituição do agregado familiar), a versão portuguesa 
do European Health Literacy Survey, HLS-EU-PT de Saboga-
-Nunes, Sorensen, Cunha, Rodrigues e Paixão (2014) para 
avaliar a Literacia em Saúde, e o Alcohol, Smoking and Subs-
tance Involvement Screening Test validado para a população 
portuguesa por Mostardinha, Bártolo, Bonifácio e Pereira, 
em 2019. Os princípios éticos constantes na declaração de 
Helsínquia foram respeitados, sendo garantida a confiden-
cialidade dos dados e o anonimato a todos os participantes. 
Foi assegurado o direito de recusa de participação no estu-
do. Utilizou-se estatística descritiva sendo o nível de signifi-
cância adotado de p<0,05 (Marôco, 2011). O tratamento de 
dados foi realizado por IBM SPSS 25. 

3. Resultados
A amostra é constituída por 103 jovens com idade com-
preendida entre 18 e os 24 anos, residentes em Portugal, 
com uma média de idades é 21,05 anos (DP= 1,73). A 
amostra é constituída maioritariamente pelo sexo feminino 
(82,5%) e por estudantes (62,1%) do ensino secundário 
(59,2%) (tabela 1). 
As substâncias consumidas foram: álcool (75,2%), tabaco 
(50,5%), benzodiazepinas (22,5%), cannabis (35%), cocaína 
(2,9%), estimulantes (5,8%), alucinogénios (7,8%) e outras 
não especificadas pela amostra (3,9%).
Os participantes da amostra consumiram várias substân-
cias psicoativas (lícitas e ilícitas) e com diferentes níveis de 
risco para a saúde (tabela 2). Destaca-se o álcool como a 
substância mais consumida. O tabaco, as benzodiazepinas e 
o álcool apresentam idêntica percentagem de consumos de 
alto risco para a saúde (1,2%), sendo o tabaco a substância 
com maior percentagem de consumidores com risco mode-
rado (40,5%).
Para a comparação dos consumos de substâncias psicoati-
vas e as várias categorias da situação laboral recorreu-se ao 
teste Kruskal-Wallis, tendo-se detetado diferenças estatis-
ticamente significativas, verificando-se que os participantes 
desempregados apresentam valores mais elevados de con-
sumo de benzodiazepinas.
No que se refere à LS total, a média da amostra é de 18,46 
(DP= 7,57; ampl=0-42), sendo que a maioria (86,9%) apre-
senta uma LS desadequada; 10,1% LS problemática e 3% 
LS suficiente. Para comparar a LS, entre os sexos, recorreu-
-se ao teste de Mann-Whitney U, não tendo sido detetadas 
diferenças estatisticamente significativas. Também não 
foram encontradas correlações estatisticamente significa-
tivas entre a LS e os diferentes níveis de risco para a saúde 
das substâncias consumidas.
Encontraram correlações estatisticamente significativas 
moderadas e positivas entre: a) o consumo de bebidas 
alcoólicas e o consumo de cannabis e de tabaco e b) o con-
sumo de tabaco e o consumo de cannabis ou seja, quanto 
maior o consumo de bebidas alcoólicas maior o consumo de 
cannabis e de tabaco e o consumo de tabaco encontra-se 
associado a um consumo maior de cannabis (Tabela 3).

4. Discussão 
A amostra deste estudo é constituída maioritariamente 
por participantes do sexo feminino, estudantes, com uma 
média de idades de 21,05. Tais resultados estão em linha 
com outras investigações realizadas em território nacional 
(Amaral, Pedro, Veiga, Escoval, & Ferreira, 2021; Costa, 
2020).
Em relação à situação profissional, os resultados obtidos 
demonstraram que 62,1% da amostra é estudante, 25,2% 
apresenta estatuto trabalhador/estudante o que também 
se verificou no estudo realizado em 2017 por Reis, Pires, e 
Silva, numa amostra com uma média de idades semelhante 
à da presente investigação e com idêntica percentagem de 
trabalhadores estudantes. 
Neste estudo confirmou-se que os jovens consomem 
substâncias ilícitas como, cannabis (35%), cocaína (2,9%), 
estimulantes (5,8%), alucinogénios (7,8%) e outras não 
nomeadas pela amostra (3,9%), o que vai de encontro com 
os resultados encontrados em estudos anteriores (Costa, 
2020; Silva, Rocha, & Santos, 2018). Também no ECATD-
-CAD (Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e 
outros Comportamentos Aditivos e Dependências) realiza-
do em 2019, conclui-se que 15% dos alunos  já consumiram 
algum tipo de droga ilícita, onde a cannabis é a substância 
ilícita mais consumida (Lavado, Calado, & Feijão, 2019).
As substâncias mais consumidas foram o álcool (75,2%), o 

Caraterização sociodemográficaTabela 1

Caracterização sociodemográfica n %

Sexo

Masculino 18 17,5

Feminino 85 82,5

Situação conjugal

Solteiro 100 97,1

Casado 2 1,9

União de fatos 1 1,0

Habilitações académicas

Ensino básico 1 1,0

Ensino secundário 61 59,2

Licenciatura 37 35,9

Mestrado 4 3,9

Situação profissional

Estudante 64 62,1

Trabalhador 9 8,7

Estudante e trabalhador 26 25,2

Não estuda e não trabalha 4 3,9
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tabaco (50,5%) e as benzodiazepinas (22,5%), o que é cor-
roborado por outras instigações realizadas em território nacional 
(Costa, 2020). No entanto Carapinha, Calado e Neto (2019), 
mostram uma percentagem mais elevada de consumidores 
de álcool e tabaco do que as da amostra em estudo, porém 
mais reduzidas no que se refere ao consumo de benzodia-
zepinas. Os resultados comprovam o comportamento de 
experimentação muito caraterístico dos jovens tendo em 
consideração a variedade de substâncias já experimentadas 
e a elevada percentagem de consumidores. Destaca-se 
que apesar de o álcool ser a substância mais consumida, 
o tabaco e as benzodiazepinas são consumidas com alto 
risco para saúde em idênticas percentagens. Por outro 
lado, o tabaco, apesar do risco moderado para a saúde, é a 
substância consumida em maior percentagem, sendo este 
resultado semelhante ao obtido por Gomes (2019).
A amostra estudada apresenta policonsumos (álcool, ta-
baco e cannabis) o que é concordante com outros autores 
(Mostardinha & Pereira, 2018; Silva, Rocha, & Santos, 
2018). Tais achados poderão estar associados aos con-
textos/ momentos de socialização que, nesta faixa etária, 
parecem estimular os jovens ao policonsumo.
A diferença estatisticamente significativas encontrada na 
presente investigação, entre os participantes desemprega-
dos e o consumo de benzodiazepinas aponta para a exis-
tência de outras situações tais como ansiedade e pertur-

Níveis de risco de consumo de substâncias psicoativas consumidas pelos jovens

Correlação de Pearson entre os consumos de substâncias psicoativas

Tabela 2

Tabela 3

bação do sono uma vez que são apontadas como a causa 
para a utilização destas substâncias pelos jovens (Murphy 
et al., 2018), no entanto estas variáveis não foram averi-
guadas na presente investigação.
A partir dos resultados de amostra neste estudo conclui-
-se que a LS da amostra é desadequada para a maioria dos 
participantes. Estes resultados são corroborados por Pe-
dro, Amaral & Escoval (2016), no entanto, Amaral, Pedro, 
Veiga, Escoval e Ferreira (2021), numa investigação reali-
zada em estudantes do ensino superior, encontraram va-
lores superiores de LS (suficiente) o que parece evidenciar 
alguma heterogeneidade no que se refere à LS em jovens 
da faixa etária estudada.
Encontraram-se correlações estatisticamente significati-
vas entre o consumo de substâncias, nomeadamente en-
tre o consumo de bebidas alcoolicas e o tabaco e cannabis 
e entre o consumo de cannabis e tabaco. Estes resultados 
são confirmados por Mostardinha e Pereira (2018), em 
que descrevem que existe uma relação entre o consumo 
concomitante de substâncias, em que os estudantes que 
consomem determinada substância terão maior tendência 
a adquirir o consumo de outras. Aqueles que fumam ou 
já experimentaram tabaco, bebem ou já experimentaram 
bebidas alcoólicas. Assim como, os estudantes que con-
somem ou já experimentaram cannabis demonstram uma 
média superior no consumo de bebidas alcoólicas. 

Consumos de substâncias (ASSIST) Álcool Benzodiazepinas Cannabis

Benzodiazepinas 0,05

Cannabis 0,48** 0,89

Tabaco 0,29** 0,25 0,50**

Substâncias psicoativas Níveis de risco de consumo n %

Baixo risco 72 83,1

Álcool Risco moderado 9 15,7

Alto risco 1 1,2

Baixo risco 72 87,8

Benzodiazepinas Risco moderado 9 11,0

Alto risco 1 1,2

Baixo risco 64 76,2

Cannabis Risco moderado 20 23,8

Alto risco 0 0

Baixo risco 49 58,3

Tabaco Risco moderado 34 40,5

Alto risco 1 1,2
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 Os jovens consomem tanto subs-
tâncias lícitas como ilícitas, onde o 
álcool, tabaco e a cannabis repre-
sentam as substâncias com maiores 
consumos abusivos e o tabaco é a 
substância lícita com a percenta-
gem de “risco de consumo modera-
do” mais elevado (40,5%).
A percentagem de benzodiazepinas 
é superior à de outras investigações, 
estando relacionado com a situação 
profissional. Concluiu-se que a LS 

dos jovens é desadequada apesar de 
não terem sido encontradas corre-
lações com significado estatístico 
entre o valor de LS e os consumos 
de substâncias. 
Estes resultados apontam para a 
necessidade de intervenções de 
enfermagem que visem aumentar 
a LS para que os jovens posam rea-
lizar escolhas de comportamentos 
de saúde e estilos de vida saudáveis. 
As intervenções com o objetivo 

de diminuir ou cessar os hábitos 
tabágicos são importantes nesta 
faixa etária dada a percentagem de 
consumidores com risco modera-
do e alto. A presente investigação 
alerta também para o consumo de 
benzodiazepinas que carece de ser 
explorado em investigações futuras 
de modo a serem desenhadas inter-
venções com o objetivo de diminuir 
ou interromper a sua utilização.
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