


O Kidscreen tem como objetivo estudar a qualidade de vida nas crianças e adolescentes. Em 

Portugal o primeiro estudo foi realizado em 2006 seguindo-se o de 2010. Em 2010 a amostra foi 

constituída por 2433 jovens (51,1% rapazes) do 5º (46,4%) e 7º ano (53,6%) de escolaridade.

O Kidscreen10 é uma versão reduzida do instrumento Kidscreen52, do qual foram selecionados 

10 itens. O Kidscreen10 resulta num valor global de qualidade de vida. Um valor baixo nesse 

instrumento sugere um sentimento de insatisfação e desadequação face aos diversos contextos 

da vida das crianças e adolescentes, nomeadamente, família, grupo de pares e escola. Um valor 

elevado, por sua vez, sugere uma perceção de adequação e satisfação com os seus contextos 

(Gaspar & Matos, 2008).

Os 10 itens de Kidscreen10 (M=41,07; DP= 5,89; Min-10, Máx-50) foram submetidos a uma 

análise fatorial, da qual se salientaram dois factores (Borges, Matos, & Diniz, 2011): dimensão 

afetivo-emocional (M=29,21; DP=3,99; Min-7, Máx-35) e dimensão cognitiva (M=11,83; DP=2,29; 

Min-3, Máx-15). Assim serão apresentados os resultados para o Kidscreen 10 total e para as 

duas dimensões referidas. 
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DIFERENÇAS DE GÉNERO E ANO DE ESCOLARIDADE
Os rapazes apresentam uma maior média de qualidade de vida (Kidscreen10 total e dimensão 

afetivo-emocional).

Os jovens do 7º apresentam maiores índices na dimensão cognitiva. As restantes diferenças não 

foram significativas.

*** ≤.001; ns – não significativo

*** ≤.001; ns – não significativo



CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS
Os jovens que nunca se embriagaram e que não fumam são os que apresentam índices mais 

elevados de qualidade de vida (Kidscreen10 total e dimensões afetivo-emocional e cognitiva).

*** ≤.001

*** ≤.001
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PROVOCAÇÃO 
Os jovens que nunca foram vítimas de provocação apresentam índices mais elevados de 

qualidade de vida (Kidscreen10 total e dimensões afetivo-emocional e cognitiva).

*** ≤.001

ATIVIDADE FÍSICA
Os jovens que praticam atividade física todos os dias apresentam maior qualidade de vida 

(Kidscreen10 total e dimensões afetivo-emocional e cognitiva).

*** ≤.001
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TEMPOS LIVRES
Os jovens que veem televisão 1-3 horas por dia apresentam índices mais elevados de 

qualidade de vida (Kidscreen10 total e dimensão cognitiva). Os jovens que usam 4 horas 

ou mais por dia a internet são os que têm menos qualidade de vida (Kidscreen10 total e 

dimensões afetivo-emocional e cognitiva). 

*≤.05; *** ≤.001; ns – não significativo

*** ≤.001
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COMUNICAÇÃO
Os jovens que têm facilidade em comunicar com os pais e com o melhor amigo, 

apresentam maiores índices de qualidade de vida (Kidscreen10 total e dimensão afetivo-

-emocional e dimensão cognitiva). 

*** ≤.001

*** ≤.001
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**≤.01; *** ≤.001

A escala do suporte social (Ribeiro, 1999) tem como objetivo avaliar a satisfação com o suporte 

social sendo constituída por 12 itens. A análise da escala como um conjunto unifatorial, 

apresenta um alpha de Cronbach de 0,72 (boa consistência interna).

Relativamente ao suporte social global, a amostra apresenta uma média de 43,82 (DP= 7; Min-12, 

Máx-60).

As raparigas e as crianças do 7º ano referem ter maior suporte social.

*** ≤.001                                                                                                                                         ** ≤.01

Suporte Social 2010 (n=2178)
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SUPORTE SOCIAL E KIDSCREEN
Os jovens que referem ter maior suporte social são os que apresentam maiores índices de 

qualidade de vida (Kidscreen10 total nas dimensões afetivo-emocional e cognitiva).

*** ≤.001

O LOT (Life Orientation Test) (Scheier, Carver & Bridges, 1994), tem como objetivo avaliar a 

perceção que crianças/adolescentes têm sobre a sua vida (mais ou menos otimista). 

Este instrumento é constituído por 6 itens cotáveis num total de 30 pontos. A amostra de 

2010 teve uma média de 19,41 (DP= 3,60; Min-6, Máx-30). Não foram encontradas diferenças 

significativas para o género e anos de escolaridade.

Otimismo (LOT) 2010

Suporte Social 2010



EVOLUÇÃO AO LONGO DOS ANOS DE ESCOLARIDADE 
O HBSC/OMS (Health Behaviour in School-aged Children) é um estudo realizado em colaboração 

com a Organização Mundial da Saúde (www.hbsc.org). Pretende estudar os estilos de vida dos 

adolescentes e os seus comportamentos. O primeiro estudo foi realizado em 1998, seguindo-se os 

estudos de 2002, 2006 e, mais recentemente, o de 2010. De momento conta com a participação de 

43 países, sendo constituído por um questionário aplicado aos 6º, 8º e 10º anos de escolaridade. 

Em 2010, o Kidscreen versão 10 foi aplicado no âmbito do projeto Kidscreen (5º e 7º ano de 

escolaridade) e também no estudo HBSC.

São os jovens do 6º ano de escolaridade que apresentam maiores índices de qualidade de vida.

*** ≤.001

No que se refere à dimensão afetivo-emocional, são os jovens do 5º ano de escolaridade que 

apresentam média superior.

*** ≤.001

Para a dimensão cognitiva observa-se que os jovens do 6º ano apresentam média superior.

*** ≤.001

Kidscreen10 no HBSC 2010



A equipa portuguesa do Projeto Aventura social colaborou em 2006 com o Projeto Kidscreen 

e neste âmbito concluiu o processo de tradução e adaptação do instrumento Kidscreen 52 

(Gaspar & Matos, 2008). Neste estudo, a amostra foi constituída por crianças de 5º (48,8%) 

e 7º (51,2%) anos de escolaridade num total de 3195 crianças em que 49,2% eram rapazes. 

Foram aplicados questionários aos pais.

O Kidscreen52 é um instrumento que mede a saúde geral associada à qualidade de vida 

para crianças e adolescentes. Foi desenvolvido no âmbito do projecto europeu “Screening 

and Promotion for Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents” que pode ser 

utilizado para medição, monitorização e avaliação. Este instrumento é constituído por 10 

dimensões: Saúde e Atividade física (M=71,68; DP= 17,58)1, Sentimentos (M=80,08; DP= 19,88)1, 

Estado de Humor Geral (M=76,86; DP=19,19)1, Sobre si próprio (M=73,61; DP=18,22)1, Tempo livre 

(M=76,46; DP=20,95)1, Família e Ambiente Familiar (M=80,10; DP=19,84)1, Questões Económicas 

(M=74,21;DP= 27,15)1, Amigos (M=77,04; DP=19,73)1, Ambiente escolar/aprendizagem (M=69,64; 

DP=20,11)1 e Provocação (M=79,98; DP=22,05)1.

A pontuação de cada sub-escala varia de 0 a 100, a um maior valor corresponde uma maior 

perceção de qualidade de vida. Globalmente os resultados sugerem que a família é percebida 

como a maior fonte de perceção de qualidade de vida e o ambiente escolar como a menor fonte 

de perceção de qualidade de vida.

1 Média do estudo de 2006, relativo às crianças. 

Kidscreen52 2006



COMPARAÇÃO ENTRE GÉNEROS (n=3195)
Comparando os rapazes com as raparigas quanto à perceção sobre a própria qualidade de vida 

relacionada com a saúde, os rapazes apresentam valores médios significativos mais elevados 

do que as raparigas, exceto na dimensão “Ambiente escolar/aprendizagem”.

*** ≤.001; ns – não significativo

Kidscreen52 2006



COMPARAÇÃO ENTRE ANOS DE ESCOLARIDADE (n=3195)
Analisando a relação entre os dois grupos etários, observa-se que o grupo dos 10-11 anos 

apresenta valores médios significativos mais elevados do que o grupo dos 12 anos ou mais, 

exceto no caso da dimensão “Provocação”, onde são os mais velhos (12 anos ou mais) que 

apresentam valores médios superiores (correspondendo a uma situação mais favorável).

*≤.05;*** ≤.001; ns – não significativo

Kidscreen52 2006



COMPARAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS (n=4460) 
Em 2006 foram usadas a versão para crianças (5º e 7º ano de escolaridade) e a versão para os 

respectivos pais. Nas dimensões “Estado de Humor Geral”, “Sobre si Próprio”, “Tempo Livre”, 

“Família e Ambiente Familiar” e “Ambiente Escolar/Aprendizagem” os pais referem valores mais 

elevados da perceção da qualidade de vida relacionada com a saúde dos seus filhos do que os 

próprios. Pelo contrário, na dimensão “Amigos” são os filhos que percecionam uma qualidade de 

vida superior. 

Nas outras dimensões não há diferenças significativas entre as perceções dos pais e filhos.

*≤.05;*** ≤.001; ns – não significativo

Kidscreen52 2006



Houve um ligeiro aumento da qualidade de vida (Kidscreen10 total e dimensão afetivo-emocional), e 

do suporte social global, entre 2006 e 2010.

*** ≤.001; ns – não significativo

*** ≤.001

De 2006 para 2010 houve um aumento dos índices de otimismo entre as crianças.

De salientar que no que se refere ao nível de instrução dos pais, em 2010 a maior parte dos pais 

e mães estudou até ao 2º/3ºciclos. De 2006 para 2010 observa-se que a percentagem de pais que 

nunca estudou diminuiu, e a dos pais que completaram o ensino secundário aumentou.
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• Os rapazes apresentam maiores índices 

de qualidade de vida (Kidscreen10 total e 

dimensão afetivo-emocional);

• As crianças do 7º ano de escolaridade 

apresentam maior perceção de qualidade de 

vida na dimensão cognitiva;

• Da infância para a adolescência e ao longo 

da adolescência a percepção de qualidade de 

vida diminui;

• Houve um ligeiro aumento da perceção 

global da qualidade de vida (Kidscreen10 total e 

dimensão afetivo-emocional) de 2006 para 2010;

• De 2006 para 2010 observa-se que a 

percentagem de pais que nunca estudou 

diminuiu, e a dos pais que completaram o 

ensino secundário aumentou.

Pontos a reter

KIDSCREEN 
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Têm maior percepção de qualidade de vida:

• As crianças que não fumam, que nunca foram 

provocadas e que nunca se embriagaram;

• As crianças que praticam atividade física 

todos os dias;

• As crianças que têm facilidade em comunicar 

com os pais e com o melhor amigo;

• As crianças com maior satisfação com o 

suporte social.

• Globalmente os resultados sugerem que 

a família é percebida como a maior fonte de 

perceção de qualidade de vida e o ambiente 

escolar como a menor fonte de perceção de 

qualidade de vida.


