
Consumos e estilos de Vida dos Estudantes 
do Ensino Superior da UL  
 

 

Intervenção do SEAMS na 
apresentação de estudo sobre 
comportamentos de estudantes 
do ensino superior, dia 24, em 
Lisboa.  

Intervenção do Secretário de 
Estado Adjunto do Ministro da Saúde (SEAMS), Fernando Leal da Costa, 
na apresentação do Estudo "Consumos e estilos de Vida dos Estudantes 
do Ensino Superior da UL", dia 24 de setembro de 2013, no Salão Nobre 
da Reitoria da Universidade de Lisboa. 
 
O estudo foi realizado pelo Conselho Nacional da Juventude em parceria 
com o Observatório Permanente da Juventude do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa (UL) e o Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). O trabalho  
pretendeu retratar os estilos de vida no Ensino Superior em áreas como a 
saúde e bem-estar, práticas desportivas e de lazer, alimentação, entre 
outras, tendo integrado a participação de alunos de cursos de Licenciatura 
e de Mestrado Integrado da Universidade de Lisboa. 

 

A minha presença nesta apresentação de um estudo sobre 
comportamentos de estudantes do ensino superior é mais um sinal da 
preocupação do Ministério da Saúde para com a Saúde dos mais jovens. 
Nem todos aqueles que gostariam de ser alunos do ensino superior, e 
seguramente o mereceriam, a ele conseguem chegar. Estes estudantes, 
altamente selecionados, são aqueles que serão o futuro do País, são o 
grupo de pessoas de onde sairão os próximos líderes e que devem, pela 
responsabilidade que à aprendizagem devemos ligar, ser um dos extratos 
populacionais mais informados e mais críticos. A sua crítica é importante e 
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oportuna e compete às universidades e institutos ensiná-los a pensar, 
criticar e atuar, mudar para melhor.  
Por isso, porque os nossos estudantes devem ser agentes de mudança e 
não apenas repetentes de comportamentos que tradicionalmente 
tendemos a atribuir à juventude, estudos como este devem ser motivo de 
reflexão para os profissionais de saúde e da educação, para os estudiosos 
da sociologia, para os decisores políticos e, acima de tudo, para os 
próprios estudantes. A mudança que pedimos aos outros deve começar 
em nós. 
Não vou repetir os dados do estudo que acaba de ser apresentado mas 
não posso deixar de repetir algumas mensagens que me impressionaram. 
Em primeiro lugar, a maioria dos inquiridos considera que a sua saúde é 
boa ou excelente, mas que a sua maneira de viver, o que chamamos 
"estilo de vida", se tornou menos saudável. Bom, temos então de perceber 
porquê. Será apenas o clássico problema da auto-perceção? Este dado 
até é curioso quando a tradição nacional é acharmos sempre que estamos 
pior do que estamos, com resultados consistentes de má saúde auto-
percebida na população em geral, embora muito mais idosa do que a do 
universo agora inquirido. Será apenas porque o processo de estudo e 
aprendizagem universitária é mais exigente e geradora de stress? Será 
porque as Escolas propiciam uma degradação do bem-estar? Ou será que 
as escolhas comportamentais não são as mais indicadas? 
O estudo agora divulgado aflora riscos psiquiátricos que devemos 
acompanhar, com especial destaque para as populações migrantes. 
A maioria dos respondentes entende que tem uma alimentação saudável, 
o que mereceria melhor caracterização. A maioria diz que não dorme oito 
horas ou mais, nos dias de semana, e não pratica atividade física. É 
importante referir que os índices de atividade física são maiores nos 
estudantes mais velhos, o que não nos impede de considerar que o País 
precisa de resolver algum défice estrutural no desporto escolar 
universitário. Nada mau. A maioria não joga a dinheiro, provavelmente 
porque também não o terá em excesso. Quem sabe, na prevenção do 
jogo a dinheiro, possamos encontrar aqui mais um impacto positivo da 
crise que aos sociólogos competirá estudar. 
Ora, é nos consumos de substâncias que encontramos os maiores 
desvios aos comportamentos que sabemos ser saudáveis. Quarenta por 
cento da população fuma ou já fumou cannabis e 25% de toda a 
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população inquirida ainda acredita que fumar canabinóides não é 
prejudicial. 
E, neste capítulo dos mitos sobre a saúde, 15% consideram que beber 
três cervejas não constitui risco para a condução. Tanto mais preocupante 
quanto os dados ainda refletem um excesso de consumo esporádico 
elevado, ou binge drinking, (37%) e quase 10% de embriaguez auto 
reportada nos últimos 30 dias. E notem que a maioria reconhece que o 
álcool em excesso é pernicioso, tal como o tabaco cujo consumo nos mais 
novos não tende a diminuir e é superior à prevalência nacional total, com 
mais de 30% de fumadores nos últimos 30 dias aos 18 anos. 
Será interessante comparar os dados com outros estudos em curso em 
Portugal, nomeadamente no âmbito do SICAD e verificar o contexto 
internacional, por exemplo com os dados do European School Survey 
Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) 2011. Do que vi, sendo que 
estamos a falar de amostras diferentes, estes resultados não parecem ser 
muito díspares. 
Se é verdade que o amadurecimento de vivências nos leva a abandonar 
consumos nocivos, veja-se o exemplo do abandono tabágico nos mais 
velhos, não é menos verdade que o início precoce de uso de tabaco, 
álcool e drogas é um problema que tem de ser sistematicamente 
abordado com ações persistentes e frequentes de informação, por um 
lado, identificação e tratamento de dependentes, por outro, e, claro está, 
uma ação policial concertada para eliminação dos pontos de entrada e 
distribuição de drogas ilícitas. E se estas drogas são ilícitas, é porque o 
seu nível de perigosidade continua a recomendar a sua proibição, sendo 
que a comparação com o tabaco e álcool, ainda que pertinente, é 
cientificamente incorreta pelos tipos de consequências, relação de efeito 
com a dose e grau de indução de dependência. 
Não quer isto dizer que não consideremos os comportamentos aditivos 
como um todo e que o combate ao tabaco e ao álcool, até pela sua 
generalização e prevalência, seja menos importante que aquilo que 
queremos fazer para diminuir a prevalência de consumos de drogas 
ilícitas, de medicamentos ou de outras adições. 
Neste contexto, porque a atividade sexual faz parte do que há de mais 
saudável na vida, mas está associada a riscos para a saúde, é necessário 
pronunciar algumas palavras sobre ela.  
Os tempos de hoje têm riscos que não existiam há 30 anos, data em que 
me formei. Tínhamos o risco da sífilis e, mais frequentemente da 
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gonorreia. Moíam mas, geralmente, não matavam depois do advento dos 
antibióticos. Hoje, temos uma panóplia de doenças potencialmente graves 
e mortais, sexualmente transmissíveis, com origem viral. Destas, muitas 
vezes coexistindo no mesmo doente, têm particular destaque a hepatite C 
e a infeção por VIH, muitas vezes resultando em sida. Se é certo que 
estamos na presença de patologias, em particular a hepatite C, já com 
tratamento e até cura, a verdade é que a infeção com VIH ainda é 
potencialmente mortal e geradora de uma qualidade vida diminuída. 
Reparem que nem falei dos custos económicos, para toda a sociedade, do 
tratamento. Falei e falarei sempre de perda de qualidade de vida e do 
medo de transmissão a quem nos é querido, em particular aos nossos 
descendentes.  
A sida, como outras infeções de transmissão sexual, previne-se pelo uso 
de preservativos. Atualmente são baratos, o Ministério da Saúde até os 
distribui gratuitamente, são confortáveis, podem ser divertidos, não 
exigem uma qualificação especial para saber usá-los e nada justifica que 
os jovens não os usem. 
Os estudos sobre a frequência de uso de preservativos na população 
universitária portuguesa, maioritariamente solteira, deixam-me alguma 
tranquilidade, face à taxa de utilização na primeira relação. Contudo, no 
que diz respeito ao uso continuado, só cerca de 33% dos inquiridos em 
2010 afirmavam ter usado sistematicamente preservativo nos últimos 12 
meses. Motivo de reflexão para este Ministério é o facto de menos de 60% 
dos inquiridos, com história de relações sexuais prévias, dizer que obteve 
informação sobre contraceção através de profissionais de saúde.  
De tudo isto,  em abono da verdade, deve referir-se que a larga maioria 
dos inquiridos (92%) afirmou não ter tido relacionamento sexual com 
parceiro fora do relacionamento amoroso em curso. Todavia, quase 60% 
dos homens e pouco mais de 20% das mulheres afirmaram ter parceiros 
sexuais ocasionais. 
Correndo o risco de amanhã estar a ser alvo de brincadeiras, a que não 
irei ligar muito, deixo-vos uma recomendação do Ministério da Saúde: 

• Não saiam sem um preservativo no bolso ou na carteira. Não deixem 
que um momento de paixão tenha de ser pago, a vida inteira, com 
sofrimento desnecessário ou evitável. Acreditem que se acontece 
aos outros, é porque os outros podemos ser nós. 
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Mas os estudantes universitários portugueses sabem isto. Eu diria mesmo 
que sabem quase tudo. Noventa e nove por cento dos estudantes 
inquiridos, em 2010, conheciam o risco de transmissão de VIH numa 
relação sexual sem preservativo. Como vimos, sabem bem o que o 
tabaco, o álcool e as drogas lhes podem fazer. Então, o que devemos 
fazer para diminuir consumos e comportamentos de risco? 
Em primeiro lugar manter a tónica na informação correta, sem 
preconceitos, desmontando a má informação que infelizmente pulula em 
meios como a internet. No caso dos riscos da Cannabis e das drogas 
ainda por ilegalizar, matéria em que Portugal está na frente da UE, há 
trabalho informativo a fazer. 
Em segundo lugar, estudar. Foi o que estes investigadores fizeram. 
Estudar a distribuição dos fenómenos, as motivações, as root causes e 
tentar alterá-las. Não é matéria de um só Ministério, associação ou 
organização não-governamental. 
Em terceiro lugar, compreender. Ir mais além de onde o estudo e a 
investigação nos levarem. Ouvir os jovens e perceber o que lhes falta, o 
que lhes devemos dar. Ouvir, observar e torná-los nossos parceiros. 
Abraçar forças como a dos "ComSumos Académicos" e trabalhar com 
elas. 
Em quarto lugar, falar com , não “para”, os jovens. Já devem estar fartos 
de me ouvir os jovens da sala. “Eh pá o velho não se cala”. Pois bem. 
Este “velho” que agora se vai calar, sem antes agradecer a vossa 
paciência e o trabalho apresentado, ainda é só de “meia-idade”. E, na 
minha “meia-idade”, olho para o meu futuro de “velho”, a que não tenho 
pressa de chegar, com a certeza de que vou depender dos jovens de hoje.  
Desejo que os próximos homens da “meia-idade”, os que aqui me 
substituírem na minha velhice, encontrem uma população jovem mais 
saudável e mais determinada a envelhecer com saúde. E que continuem a 
ter vontade de falar e quem os possa ouvir com a atenção que me 
dispensaram. 
Muito Obrigado. 
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