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Promoção da literacia e saúde mental 
positiva: Estudo quase-experimental com 
adolescentes em contexto escolar
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RESUMO

 Introdução: As intervenções de enfermagem de promoção 
da saúde mental positiva (SMP)em adolescentes aumentam 
a autoestima, as habilidades socio emocionais e a capacidade 
de resolução de problemas dos jovens, diminuem o estigma, e 
permitem incrementar a esperança. Objetivos: Analisar uma 
intervenção de promoção de saúde mental positiva em adoles-
centes em contexto escolar. Metodologia: Estudo quase-ex-
perimental com pré e pós-teste, numa amostra não probabi-
lística de 72 adolescentes. Foi aplicado um programa de SMP 
por enfermeiros especialistas de saúde mental no grupo ex-
perimental. Para a recolha de dados foi usado questionário de 
autopreenchimento online que continha todos os instrumentos 
de medida, aplicados ao grupo experimental antes e depois da 
intervenção de promoção de saúde mental positiva. Resul-
tados: Verificou-se melhoria da SMP, diminuição do estigma, 
diminuição da vulnerabilidade psicológica e aumento dos níveis 
de esperança. Conclusão: A intervenção de enfermagem de 
promoção da saúde mental positiva teve uma forte adesão dos 
adolescentes e uma melhoria nos indicadores de saúde mental 
estudados.
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ABSTRACT

 Introduction: Nursing interventions to promote positive mental health 
(PMH) in adolescents increase self-esteem socio-emotional and problem-
solving skills of young people, reduce stigma and increase hope. Objective: 
To analyse the programme’s effectiveness in promoting adolescents’ 
positive mental health in a school context. Methodology: A Quasi-
experimental study using pre and post-test in a non-probabilistic sample of 
72 adolescents. A PMH programme was applied by specialist mental health 
nurses in the experimental group. An online self-completion questionnaire 
was used for data collection, which contained the measurement instruments 
applied to the experimental group before and after the PMH intervention. 
Results: There was an improvement in PMH, a decrease in stigma, a 
decrease in psychological vulnerability and an increase in levels of hope. 
Conclusion: The positive mental health promotion nursing intervention 
had a strong adherence by adolescents and improved the mental health 
indicators under study.
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O
1. Introdução

Os programas de literacia em saúde mental 
em contexto escolar são escassos, contu-
do fundamentais para o desenvolvimento 
saudável de crianças e jovens (International 
Council of Nurses, 2019). As intervenções 

de enfermagem de promoção da Saúde Mental Positiva 
em adolescentes aumentam a autoestima, as habilida-
des socio emocionais e a capacidade de resolução de 
problemas dos jovens, diminuem o estigma, e permitem 
incrementar a esperança (Dias et al., 2020; Sequeira & 
Sampaio, 2020). Assim o objetivo deste estudo é analisar 
a intervenção de promoção de saúde mental positiva em 
adolescentes em contexto escolar.

2. Métodos
Trata-se de um estudo quase-experimental com pré e 
pós-teste. Amostra não probabilística de conveniência de 
72 adolescentes de Agrupamento de Escolas do Norte de 
Portugal, que aceitaram participar no estudo, durante o 
ano letivo de 2020-2021. Ao grupo experimental de ado-
lescentes foi aplicado um programa saúde mental positiva 
(Alves, 2018) por enfermeiros especialistas de saúde 
mental, durante o tempo letivo da disciplina de Cidadania, 
antes e depois de participarem no programa de promoção 
da SMP que visa o desenvolvimento das competências no 
âmbito da literacia em saúde mental. 

Estrutura das Sessões do Programa
O programa de promoção da saúde mental positiva é 
composto por oito sessões de 45 minutos cada (Alves, 
2018). A estrutura de cada sessão é idêntica, e inicia-

-se com a apresentação dos objetivos que se pretende 
atingir, o tempo estimado da sessão, o tema que se vai 
trabalhar e a metodologia. Na primeira e última sessão (1 
e 8) são também realizadas a avaliação pré intervenção 
(M0) e pós intervenção (M1) respetivamente. Assim, a 
Sessão 1 – Apresentação do programa de promoção da 
SMP dos conceitos de prevenção da doença mental e 
avaliação M0; Sessão 2 – Autoconceito, e estratégias para 
o desenvolvimento de um autoconceito positivo; Sessão 
3 - Autoestima: estratégias para favorecê-la; Sessão 4 - 
Comunicação assertiva, escuta ativa e empática; Sessão 
5 - Resolução de conflitos e tomada de decisões; Sessão 6 
- Tolerância e diversidade; Sessão 7 - Expressão de senti-
mentos e diminuição do stress; Sessão 8 - Finalização do 
Programa e avaliação M1.
Na recolha dados, nos momentos Mo e M, foi usado um 
questionário de autopreenchimento online, que continha 
todas as variáveis em estudo, preenchido pelos participan-
tes na presença do investigador na sessão 1 e 8 (antes e 
depois da aplicação do programa de SMP).  

Os instrumentos de medida: Questionário Sociodemo-
gráfico construído com onze itens; Questionário de Saúde 
Mental Positiva (QSM+) de Sequeira et al. (2014), que 
tem 39 itens e 6 fatores. A resposta aos itens é registada 
numa escala de tipo likert de 4 pontos (sempre ou quase 
sempre =4; com bastante frequência=3; algumas vezes =2; 
nunca o quase nunca =1). Os itens formulados de forma 
negativa (4, 5, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 32, 35, 36, 37) devem ser pontuados de forma 
inversa. O somatório das pontuações permitem obter um 
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valor de SMP como medida única. Quanto menor a pon-
tuação global no QSM+ melhores serão os níveis de SMP 
(Sequeira et al., 2014); Escala de Vulnerabilidade Psico-
lógica (EVP) com seis itens (Nogueira et al, 2017) cota 
numa escala tipo likert (1=não me descreve de nada até 
5=descreve-me muito bem). Os scores totais variam entre 
6 a 30, e o somatório das pontuações dos itens indicam o 
score de vulnerabilidade psicológica, que quanto mais ele-
vado maior vulnerabilidade; o Questionário de Atribuição 
(AQ-8-C) (adolescentes) (Corrigan et al., 2003, traduzido 
por Nogueira, 2020) tem 8 itens que avaliam o estigma 
sobre doença mental. Cota numa escala de tipo Likert de 
1 a 9, em que o 1 corresponde maioritariamente à respos-
ta “não ou nada” e o 9 a “muito ou completamente”.
O resultado produz um score representativo de cada um 
dos estereótipos, sendo que o estigma é diretamente 
proporcional ao valor do score. Um resultado superior a 
1 implica existência de estigma; o Termómetro da Espe-
rança (Fonseca, 2012; Querido & Charepe, 2016), indica 
que quanto maior o score maior o nível de esperança. 
Para o tratamento e analises dos dados será usado o 
programa IBM SPSS® Statistics 27 Core System (Santos, 
2018), com recurso a estadística descritiva (medidas de 
tendência central/dispersão: médias, modas, desvio pa-
drão, percentagem) e inferencial (ANOVAS, Coeficiente de 
correlação de Pearson, teste de T-Student) (Boschi, 2018; 
Maroco, 2011). Foram respeitados todos os procedimen-
tos éticos inerentes a este tipo de estudo e garantidas 
todas as formalidades Éticas ao longo da conceção do 
trabalho e durante a recolha e tratamento de dados. Os 
procedimentos observaram a Declaração de Helsínquia 
para a investigação envolvendo seres humanos (World 
Medical Association, 2013). O estudo obteve parecer posi-
tivo N.º 04/2021, da Comissão de Ética da ESSNorte CVP 
e ESECVP - Alto Tâmega.

3. Resultados
Os participantes têm uma média de 14 anos (DP = 2,5), 
com um mínimo de 12 anos e o mais velho 18 anos. 42% 
são sexo feminino, a grande maioria são Portugueses 
(97%), e frequentam maioritariamente (54%) o 9º ano. 
Relativamente a comportamentos de saúde a maioria dos 
participantes refere comportamentos positivos (Tabela 1) 
dorme o suficiente, pratica exercício físico, ingere diaria-
mente fruta e legumes, não fuma nem consomem álcool. 
Como era de esperar, as relações afetivas mais significati-
vas apontados são os amigos seguidos dos familiares. Os 
resultados mostram um aumento da média da QSM+ após 
a intervenção os scores diminuíram de 97, 4 para 95,0 
entre o M0 e M 1 respetivamente, o que significa uma 
melhoria da saúde mental positiva. No momento M0 (ates 
da intervenção do programa) o fator do QSM+ com níveis 
mais elevados foi o F2: atitude pró-social e com níveis 
mais baixos o F3: autocontrolo. Quanto ao resultado obti-
do na EVP, no M0 a amostra obteve uma média de 15,2 o 
que corresponde a moderada vulnerabilidade psicológica, 
e no M1 (após o programa) verificou-se uma diminuição do 
valor da média 14,2, indicando uma redução. Relativamen-
te ao estigma, o resultado total obtido no AQ-8-C mostra 

6Artigo 

Caraterização sociodemográfica 
e comportamentos de saúde da 
amostra

Tabela 1

N (%)

Idade 
14 anos (DP = 2,5)

Sexo

M 38 55,1

F 31 44,9

Ano

8ª 30 43,5

9ª 39 56,5

Nacionalidade

EUA 1 1,4

Brasil 1 1,4

Canadá 1 1,4

Portugal 66 94,2

Senegal 1 1,4

Considera que dorme as 
horas suficientes para as suas 
necessidades?

Não 10 14,5

Sim 59 85,5

Pratica algum 
desporto ou 
exercício físico 
regularmente?

1 vez por semana 11 15,9

2 vezes/ semana 25 36,2

3 ou mais vezes 21 30,4

Não pratico 12 17,4

Ingere diariamente frutas e legumes

Não 6 8,7

Sim 63 91,3

Tem alguma relação afetiva?

Animal estimação 12 17,4

Familiares 24 34,8

Grupos de amigos(as) 30 43,5

Namorado(a) 3 4,3

Está satisfeito com a sua vida afetiva?

Não 5 5,8

Sim 65 94,2

Fuma?

Não 67 97,1

Sim 2 2,9

Consome bebidas alcoólicas?

Não 64 92,8

Sim 5 7,2
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uma diminuição dos scores de 25,6 para 24,9 o que indica 
uma diminuição do estigma. Verificou-se uma diminuição 
na segregação, evitamento e vergonha. No Termómetro 
da Esperança - esperança percebida pelos adolescentes 
obteve-se um incremento dos níveis de esperança de 8,0 
para 8,5, entre M0 e M1 respetivamente, sendo esta dife-
rença estatisticamente significativa. Nas restantes aná-
lises às medidas estudadas não se verificaram diferenças 
estatisticamente significativas.

4. Discussão
Os resultados do nosso estudo relativamente do QSM+, 
da EVP e Estigma vão de encontro a estudos prévios com 
populações e amostras similares (Nogueira et al., 2017; 
Sequeira et al., 2019). Globalmente verifica-se que os 
adolescentes reportam perceções de comportamentos 
positivos relativamente ao sono ao exercício físico, e à 
ingestão de fruta e legumes, e aos consumos de tabaco e 
álcool, tal como referido por outros autores (Alves, 2018; 
Ozturk & Ayaz-Alkaya, 2021). Como era de esperar, as 
relações afetivas mais significativas apontadas são os 
amigos seguidos dos familiares (Garcia & Sequeira, 2016). 
Destaca-se o resultado estatisticamente significativo do 
nível da Esperança que se considera relevante, na medida 

em que se desconhecem estudos nesta população que 
tenham estudado esta variável. Nesse sentido, esta inter-
venção pode ajudar a reforçar a saúde mental dos ado-
lescentes (Ferreira et al., 2021). Embora não se tenham 
verificaram diferenças estatisticamente significativas nas 
restantes medidas verificou-se uma melhoria em todas 
as variáveis estudadas à semelhança de estudos prévios 
(Garcia & Sequeira, 2016; Rosa, 2018), o que pode con-
tribuir para incrementar a qualidade da intervenção de 
enfermagem especializada. Por outro lado, os resultados 
obtidos podem ser compreendidos pela conjuntura inter-
nacional, que de forma sistemática dá enfase a necessida-
de premente de estudos mais alargados para se perceber 
como os adolescentes lidam com o estigma, a vergonha e 
a saúde mental positiva (Rosa, 2018; Vidourek & Burbage, 
2019). Esta necessidade foi reforçada de forma significa-
tiva com o confinamento devido a pandemia COVID – 19, 
que evidenciou a necessidade de preservar a saúde mental 
em geral (Sequeira & Sampaio, 2020) e a saúde mental 
positiva dos nossos adolescentes e jovens em particular. 
Estes resultados podem ser interpretados como um in-
dicador positivo deste reforço da saúde mental positiva 
nas escolas. São necessários mais estudos, com amostras 
maiores para acrescentar robustez a estes resultados. 

5. Conclusão

 A intervenção de enfermagem de 
promoção da saúde mental positiva 
em adolescentes teve uma forte 
adesão dos adolescentes e resultou 

numa melhoria dos indicadores de 
saúde mental e literacia estudados. 
Destaca-se a relevância e pertinên-
cia do programa de saúde mental 

positiva realizada enfermeiros espe-
cialistas em enfermagem de saúde 
mental e psiquiátrica na promoção 
da literacia em adolescentes.
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