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GYTS PT - Global Youth Tobacco Survey em PT
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Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao documento: hÃ¡bitos tabÃ¡gicos, diagnÃ³stico & intervenÃ§Ã£o (prevenÃ§Ã£o primÃ¡ria
do tabagismo)
Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao questionÃ¡rio GYTS em portuguÃªs: GYTS.PT
Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao questionÃ¡rio SES (social economic scale) em portuguÃªs: SES.PT
Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao questionÃ¡rio PHCSCS 2 (auto-conceito) em portuguÃªs: PHCSCS.PT
Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao questionÃ¡rio The portuguese health literacy survey (HLS-PT)Â Â em portuguÃªs: HLSPT
Â
A Escola Nacional de SaÃºde PÃºblica (Universidade Nova de Lisboa) pretende atravÃ©s deste documento materializar o
apoio necessÃ¡rio para facilitar a tarefa de diagnÃ³stico de situaÃ§Ã£o, de modo a intervir ao nÃ-vel da promoÃ§Ã£o da
saÃºde.
Com o Projecto GYTS.PT, um projecto (ID) de investigaÃ§Ã£o e desenvolvimento na Ã¡rea do consumo do tabaco, sÃ£o
propostos os indicadores que facilitarÃ£o a avaliaÃ§Ã£o dos hÃ¡bitos tabÃ¡gicos, elemento fundamental para o
planeamento de intervenÃ§Ã£o em prevenÃ§Ã£o tabÃ¡gica.
Passando por uma traduÃ§Ã£o seguida de validaÃ§Ã£o do questionÃ¡rio recomendado pela OMS (Global Youth Tobacco
Survey) aqui se veiculam sugestÃµes que podem ajudar na implementaÃ§Ã£o do instrumento no Ã¢mbito portuguÃªs.
Por outro lado sugerem-se passos para uma intervenÃ§Ã£o de reduÃ§Ã£o dos consumos de tabaco, com base nas
recomendaÃ§Ãµes da OMS. O paradigma salutogÃ©nico Ã© proposto como estruturante para o follow-up do diagnÃ³stico da
situaÃ§Ã£o.
Utilizado em vÃ¡rias localidades de Portugal o projecto GYTS.PT, tem sido o instrumento utilizado em algumas cidades e
localidades em Portugal (lista nÃ£o exaustiva): Vila Real (TrÃ¡s-os Montes), Aveiro, Lisboa, SetÃºbal, Loures, LourinhÃ£,
Serpa, Montijo, Palmela, Vila Franca de Xira, Torres Vedras, Oeiras, Odivelas, Amadora, Marinhais.
A AplicaÃ§Ã£o de InquÃ©rito em Meio Escolar do QuestionÃ¡rio GYTS.PT encontra-se autorizado pela DGIDC tendo o
nÃºmero de registo 0027000001, resultado da parceria da ENSP-UNL e Rede das Cidades SaudÃ¡veis.
Â
Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao documento: hÃ¡bitos tabÃ¡gicos, diagnÃ³stico & intervenÃ§Ã£o (prevenÃ§Ã£o primÃ¡ria
do tabagismo)
Siga esta ligaÃ§Ã£o para aceder ao questionÃ¡rio GYTS em portuguÃªs: GYTS.PT
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