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A internet tornou-se parte integrante e importante da vida dos jovens. Ao mesmo 

tempo o jogo em jogos a dinheiro entre os jovens tornou-se uma forma popular de 

recreação. A literatura cientifica mostra que os comportamentos como o uso da 

internet e jogo a dinheiro têm potencial aditivo, levantando preocupações ao nível da 

saúde pública. Desse modo foi importante realizar um estudo com o objetivo de 

avaliar os hábitos de uso de internet e de jogos a dinheiro, nos jovens frequentadores 

das escolas públicas do Porto Oriental, em 2016.

Introdução

O estudo foi realizado em 12 Escolas do Porto Oriental, em 143 Turmas 

correspondentes aos cursos profissionais, vocacionais, 7º, 9º e 12º anos, através da 

aplicação de um questionário de autopreenchimento. Para além das variáveis 

sociodemográficas, foram incluídas variáveis referentes a frequência diária de ligação 

à internet de 2ª a 6ª e ao fim de semana para diversas atividades (jogos on-line; 

redes sociais; busca de informações; compras on-line; jogos de apostas online) e 

relativamente aos últimos 12 meses quantas vezes jogou, a dinheiro, vários jogos 

(euromilhões; raspadinha; placard; jogos de cartas; totoloto ou totobola; lotarias; 

jogos de perícia; jogos de aposta em salões de jogos; jogos de apostas desportivos; 

jogos de apostas on-line). As variáveis categóricas foram descritas através de 

frequências absolutas e relativas e as variáveis contínuas através de médias e desvio-

padrão. Utilizou-se o teste de Qui-quadrado para comparação de variáveis 

categóricas.
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Quadro 2. Prevalência do jogo a dinheiro por jogo dos jovens frequentadores das escolas públicas da área de 
abrangência do ACES Porto Oriental.  

Figura 1. Frequência do jogo a dinheiro por jogo dos jovens frequentadores das escolas públicas 
da área de abrangência do ACES Porto Oriental.  
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Quadro 1. Prevalência da utilização da internet por atividades pelos jovens frequentadores das escolas públicas da 
área de abrangência do ACES Porto Oriental.  

Preencheram o questionário 86% do total de alunos, havendo necessidade 

de excluir 21 questionários, e tendo sido validados 2502 questionários. 

Verificou-se que  a maioria dos jovens de 2ª a 6ª  utiliza  a internet nas 

redes socias menos de 3h (58% vs 36%, mais de 3h), invertendo-se ao fim 

de semana  para mais de 3h (52% vs 42%, menos de 3h). Nos jogos a 

dinheiro 30% dos jovens jogam a raspadinha 1 vez por mês ou menos e 9% 

2 a 4 vezes por mês, sendo o jogo mais frequentemente jogado. (p<0,01)*

Resultados

O uso diário da internet pelos jovens é elevado. Sendo um comportamento 

que merece atenção devido ao seu potencial aditivo. Nos jogos a dinheiro é 

importante que os dispositivos legais existentes atuem de forma mais ativa 

e eficaz.

Conclusões


