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“Desigualdades socioeconómicas no tabagismo em jovens dos 15 aos 17 anos” 
 

  
As desigualdades socioeconómicas estão relacionadas com as condições em que as pessoas se desenvolvem. 

Estas desigualdades estão também relacionadas com o tabagismo na adolescência, que por sua vez contribui 

para as desigualdades em saúde nos adultos. A adolescência sendo uma fase de mudança em que novas 

experiências surgem, pode incluir comportamentos de risco. No entanto, as caraterísticas socioeconómicas do 

contexto de vida do adolescente podem influenciar este período de desenvolvimento.  

O presente trabalho mediu a associação entre o estatuto socioeconómico (ESE) e o tabagismo em Portugal de 

um grupo de 1.900 adolescentes entre os 14-17 anos de 6 escolas diferentes de Coimbra, do 10º e do 11º ano. 

Este trabalho foi aprovado em Portugal pela Direção Geral do Ensino. Este estudo enquadrou-se no projeto 

europeu Smoking Inequalities–Learning from Natural Experiments (SILNE).  

A nível de variáveis foi avaliado o consumo regular de tabaco e o ESE. Este último foi medido por uma 

combinação de indicadores objetivos e subjetivos, com informações familiares (nível ocupacional dos pais, 

escolaridade dos pais, Family Affluence Scale (FAS), posição social subjetiva da família, privação material) e 

pessoais (rendimento semanal adolescente e o desempenho escolar).  

Quanto aos resultados obtidos, constatou-se que a probabilidade de fumar regularmente foi estatisticamente 

mais elevada em filhos de pai desempregado, nos alunos com pior desempenho escolar e maior semanada. O 

ESE do próprio adolescente tem maior influência que as condições socioeconómicas da sua família.  

Como conclusão, as políticas de prevenção devem focar-se na situação do adolescente, promovendo o bem-

estar na escola e integração no sistema educativo.  
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