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Flash Eurobarometer 404
(European Citizens' Digital Health Literacy)
Country Questionnaire
Portugal

FL 404 - e-Health Literacy - PT
D1
Poderia dizer-me a sua idade?
(ESCREVER - SE "RECUSA" CÓDIGO '99')

D2

Sexo
Masculino
Feminino

1
2

Literacia em saúde na internet
PERGUNTAR A TODOS
SECÇÃO A. Frequência de utilização da Internet para pesquisar informações relacionadas
com a saúde

Q1

Em média, nos últimos 12 meses, com que frequência usou a Internet para fins pessoais?

(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Todos os dias/quase todos os dias
Duas ou três vezes por semana
Cerca de uma vez por semana
Duas ou três vezes por mês
Menos frequentemente
Nunca
Não tem acesso à Internet (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7
8

NEW

Q2

Nos últimos 12 meses, usou a Internet para pesquisar informações relacionadas com a
saúde? Isto pode incluir informações sobre uma lesão, doença, nutrição, melhorar a saúde,
etc.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Sim, uma vez por semana ou mais
Sim, várias vezes por mês
Sim, aproximadamente uma vez por mês
Sim, aproximadamente uma vez a cada dois meses
Sim, algumas vezes no último ano
Não, nunca
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7

NEW

1

PERGUNTAR SECÇÃO B (PERGUNTA Q3) SE Q2=1 A 5 (inquirido usou a Internet para
pesquisar informações relacionadas com a saúde). SE Q2=6 IR PARA SECÇÃO F. SE
Q2=7 IR PARA SECÇÃO G.
SECÇÃO B. Temas e assuntos
Q3: ROTACIONAR ITENS 1 A 4

Q3

Nos últimos 12 meses, que tipo de informações relacionadas com a saúde procurou na
Internet? Pesquisou na Internet por…
(LER - MÁXIMO DUAS RESPOSTAS)
Informações gerais sobre assuntos relacionados com a saúde ou formas
de melhorar a sua saúde (por exemplo: informações sobre nutrição, dieta,
desportos e exercício, gravidez, etc.)
Informações sobre uma lesão, doença, ou distúrbio específico (por
exemplo: tem problemas com dores de estômago, o seu filho partiu o
braço, o seu cônjuge foi diagnosticado com cancro, etc.)
Informações para obter uma segunda opinião depois de ter consultado o
médico
Informações específicas sobre um tratamento ou procedimento médico
(por exemplo: como tomar a sua medicação, o que esperar com um
bypass coronário, etc.)
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
ROTACIONAR SECÇÕES C1 A C4 - MÁXIMO 2 SECÇÕES PERGUNTADAS A CADA
INQUIRIDO
PERGUNTAR SECÇÃO C1 (PERGUNTAS Q4 A Q7) SE Q3=1 (inquiridos procuraram na
Internet informações gerais sobre assuntos relacionados com a saúde ou sobre como
melhorar a sua saúde)
SECÇÃO C1. Experiência pessoal no uso da Internet para aceder a informações gerais

Q4. ROTACIONAR ITENS 1 A 8
ENTREVISTADOR LER: Vamos falar sobre o seu uso da Internet para aceder a
informações gerais sobre assuntos relacionados com a saúde ou formas de melhorar a sua
saúde (por exemplo: informações sobre nutrição, dieta, desportos e exercício, gravidez, etc.)

Q4

Mais especificamente, quando tentou aceder a informações gerais sobre assuntos
relacionados com a saúde ou formas de melhorar a sua saúde, quais dos seguintes tipos de
informação procurou?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Informações sobre bem-estar psicológico, depressão, stress

1,

2

Informações sobre opções de estilo de vida (dieta, nutrição, atividade
física, tabagismo, álcool, etc.)
Informações sobre a gravidez, o parto e a primeira infância
Informações sobre produtos farmacêuticos
Informações sobre como cuidar de uma pessoa idosa
Testemunhos ou experiências de outros pacientes
Informações sobre profissionais de saúde ou clínicas médicas
Informações sobre vacinas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q5

Em média, nos últimos 12 meses, com que frequência usou a Internet para aceder a
informações gerais sobre assuntos relacionados com a saúde ou formas de melhorar a sua
saúde?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Uma vez por semana ou mais
Várias vezes por mês
Cerca de uma vez por mês
Cerca de uma vez a cada dois meses
Algumas vezes no último ano
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q6: ROTACIONAR ITENS 1 A 7
Q6

Que fontes usou quando tentou aceder a informações gerais sobre assuntos relacionados
com a saúde ou formas de melhorar a sua saúde?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Motores de busca na Internet
Jornais ou revistas online
Sítios Web, blogues ou fóruns específicos e dedicados
Redes sociais online
Sítios Web de organizações de doentes
Aplicações específicas e dedicadas para dispositivos móveis, como tablets
ou telemóveis
Sítios Web de organizações de saúde oficiais, como o Ministério da
Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu para a
Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD), etc.
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

3

Q7

Quando tentou aceder a informações gerais sobre assuntos relacionados com a saúde ou
formas de melhorar a sua saúde, para quem pesquisou este tipo de informações?

(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Para si mesmo
Para o seu cônjuge ou parceiro
Para o seu filho ou filhos
Para outros membros da sua familia
Para amigos, colegas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PERGUNTAR SECÇÃO C2 (PERGUNTAS Q8 A Q11) SE Q3=2 (inquiridos pesquisaram na
Internet informações sobre lesões, doenças ou distúrbios específicos)

SECÇÃO C2. Experiência pessoal na utilização da Internet para pesquisar informações
relacionadas com a saúde sobre uma lesão, doença, ou distúrbio específico.

Q8: ROTACIONAR ITENS 1 A 7
ENTREVISTADOR LER: Vamos falar sobre o seu uso da Internet para encontrar
informações sobre uma lesão, doença, ou distúrbio específico (por exemplo: quando tem
problemas de estômago, quando o seu filho partiu o braço, o seu cônjuge foi diagnosticado
com cancro, etc.)
Q8

Mais especificamente, quando tentou encontrar informações sobre uma lesão, doença ou
distúrbio específico, quais dos seguintes tipos de informação procurou?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Informações sobre sintomas de uma doença ou lesão específica
Informações sobre como tratar uma doença ou lesão específica
Informações sobre os resultados de exames médicos
Informações sobre produtos farmacêuticos
Testemunhos ou experiências de outros doentes
Informações sobre outros tratamentos possíveis
Apoio emocional para lidar com um problema de saúde
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,

NEW

Q9

Em média, nos últimos 12 meses, com que frequência usou a Internet para encontrar
informações sobre uma lesão, doença ou distúrbio específico?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Uma vez por semana ou mais

1

4

Várias vezes por mês
Cerca de uma vez por mês
Cerca de uma vez a cada dois meses
Algumas vezes no último ano
NS/NR (NÃO LER)

2
3
4
5
6

NEW
Q10: ROTACIONAR ITENS 1 A 7

Q10

Que fontes usou quando tentou encontrar informações sobre uma lesão, doença ou
distúrbio específico?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Motores de busca na Internet
Jornais ou revistas online
Sítios Web, blogues ou fóruns específicos e dedicados
Redes sociais online
Sítios Web de organizações de doentes
Aplicações específicas e dedicadas para dispositivos móveis, como tablets
ou telemóveis
Sítios Web de organizações de saúde oficiais, como o Ministério da
Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu para a
Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD), etc.
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q11

Quando tentou encontrar informações especificas sobre uma lesão, doença ou distúrbio,
para quem pesquisou este tipo de informações?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Para si mesmo
Para o seu cônjuge ou parceiro
Para o seu filho ou filhos
Para outros membros da sua familia
Para amigos, colegas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PERGUNTAR SECÇÃO C3 (PERGUNTAS Q12 A Q15) SE Q3=3 (inquiridos pesquisaram
na Internet para obter uma segunda opinião depois de terem consultado o médico)

SECÇÃO C3. Experiência pessoal na utilização da Internet para obter uma segunda opinião
depois de ter consultado o médico

5

Q12: ROTACIONAR ITENS 1 A 8
ENTREVISTADOR LER: Vamos falar sobre a sua utilização da Internet para obter uma
segunda opinião depois de ter consultado o médico
Q12

Mais especificamente, quando tentou obter uma segunda opinião depois de ter consultado o
seu médico, quais dos seguintes tipos de informação procurou?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Informações sobre uma doença ou problema médico específico (sintomas,
tratamento ou procedimentos médicos, etc.)
Informações sobre resultados de exames médicos
Informações sobre a gravidez, o parto ou primeira infância
Informações sobre o tratamento prescrito (incluindo produtos
farmacêuticos ou potenciais riscos do tratamento)
Testemunhos ou experiências de outros doentes
Informações sobre profissionais de saúde ou clínicas médicas
Informações sobre outros possíveis tratamentos
Apoio emocional para lidar com um problema de saúde
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q13

Em média, nos últimos 12 meses, com que frequência usou a Internet para obter uma
segunda opinião depois de ter consultado o seu médico?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Uma vez por semana ou mais
Várias vezes por mês
Cerca de uma vez por mês
Cerca de uma vez a cada dois meses
Algumas vezes no último ano
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q14: ROTACIONAR ITENS 1 A 7
Q14

Que fontes usou quando tentou obter uma segunda opinião depois de ter consultado o seu
médico?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Motores de busca na Internet
Jornais ou revistas online
Sítios Web, blogues ou fóruns específicos e dedicados
Redes sociais online
Sítios Web de organizações de doentes
Aplicações específicas e dedicadas para dispositivos móveis, como tablets
ou telemóveis

1,
2,
3,
4,
5,
6,

6

Sítios Web de organizações de saúde oficiais, como o Ministério da
Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu para a
Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD), etc.
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

7,
8,
9,

NEW

Q15

Quando tentou obter uma segunda opinião depois de ter consultado o seu médico, para
quem pesquisou este tipo de informação?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Para si mesmo
Para o seu cônjuge ou parceiro
Para o seu filho ou filhos
Para outros membros da sua familia
Para amigos, colegas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
PERGUNTAR SECÇÃO C4 (PERGUNTAS Q16 A Q19) SE Q3=4 (inquiridos pesquisaram
na Internet informações específicas sobre um tratamento ou procedimento médico)

SECÇÃO C4. Experiência pessoal na utilização da Internet para encontrar informações
específicas sobre um tratamento ou procedimento médico
Q16: ROTACIONAR ITENS 1 A 8
ENTREVISTADOR LER: Vamos falar sobre a sua utilização da Internet para encontrar
informações específicas sobre um tratamento ou procedimento médico (por exemplo: como
tomar a sua medicação, o que esperar com um bypass coronário, etc.)

Q16

Mais especificamente, quando tentou encontrar informações específicas sobre um
tratamento ou procedimento médico, quais dos seguintes tipos de informação procurou?

(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Informações sobre os riscos potenciais de um tratamento ou procedimento
médico
Informações sobre opções de estilo de vida (dieta, nutrição, atividade
física, tabagismo, álcool, etc.)
Informações sobre a gravidez, o parto e a primeira infância
Informações sobre produtos farmacêuticos
Testemunhos ou experiências de outros doentes
Informações sobre profissionais de saúde ou clínicas médicas
Informações sobre medicinas alternativas (homeopatia, acupunctura,
aromaterapia, etc.)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

7

Apoio emocional para lidar com um tratamento ou procedimento médico
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

8,
9,
10,

NEW

Q17

Em média, nos últimos 12 meses, com que frequência usou a Internet para encontrar
informações específicas sobre um tratamento ou procedimento médico?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Uma vez por semana ou mais
Várias vezes por mês
Cerca de uma vez por mês
Cerca de uma vez a cada dois meses
Algumas vezes no último ano
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6

NEW
Q18: ROTACIONAR ITENS 1 A 7

Q18

Que fontes usou quando tentou encontrar informações específicas sobre um tratamento ou
procedimento médico?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Motores de busca na Internet
Jornais ou revistas online
Sítios Web, blogues ou fóruns específicos e dedicados
Redes sociais online
Sítios Web de organizações de doentes
Aplicações específicas e dedicadas para dispositivos móveis, como tablets
ou telemóveis
Sítios Web de organizações de saúde oficiais, como o Ministério da
Saúde, a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu para a
Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD), etc.
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,

7,
8,
9,

NEW

Q19

Quando tentou encontrar informações específicas sobre um tratamento ou procedimento
médico, para quem pesquisou este tipo de informações?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Para si mesmo
Para o seu cônjuge ou parceiro

1,
2,

8

3,
4,
5,
6,
7,

Para o seu filho ou filhos
Para outros membros da sua familia
Para amigos, colegas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)
NEW

PERGUNTAR SECÇÃO D (PERGUNTAS Q20 A Q23) SE Q2=1 A 5 (inquirido usou a
Internet para pesquisar informações relacionadas com a saúde)
SECÇÃO D. Satisfação em termos de informações encontradas na Internet
Q20: ROTACIONAR ITENS 1 A 7
Q20: RESPOSTA 9 ("Nenhum destes") É UM CÓDIGO ÚNICO

Q20

Vamos falar sobre a qualidade das informações que encontrou na Internet…
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

Foram fáceis de compreender
Foram úteis
Tiveram um nível apropriado de pormenor (suficiente/não demasiado)
Foram completas
Foram relevantes para a sua situação pessoal
Foram de uma fonte de confiança
Foram fáceis de encontrar
Outro (NÃO LER)
Nenhum destes (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)
NEW
Q21: ROTACIONAR AFIRMAÇÕES 1 A 9

Q21

Para cada uma das seguintes afirmações, diga-me por favor se concorda totalmente, tende
a concordar, tende a discordar ou discorda totalmente.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Concorda Tende a
Tende a Discorda
totalmente concordar discordar totalmente

1

Sabe como navegar na
Internet para encontrar as
respostas às suas questões
de saúde

1

2

3

4

NS/NR
(NÃO
LER)

5

9

2

Pensa que existem
informações suficientes
sobre assuntos
relacionados com a saúde
disponíveis na Internet

1

2

3

4

5

3

Sabe onde encontrar
informações fiáveis
relacionadas com a saúde
na Internet
Compreende a terminologia
usada na Internet para
assuntos relacionados com
a saúde
Consegue distinguir entre
informações relacionadas
com a saúde de alta
qualidade e de baixa
qualidade na Internet
Sabe como usar as
informações relacionadas
com a saúde que encontra
na Internet
Confia nas informações da
Internet para tomar
decisões relacionadas com
a saúde
A sua pesquisa na Internet
ajuda-o a melhorar os seus
conhecimentos sobre
assuntos relacionados com
a saúde

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Depois de procurar
informações online sobre
assuntos relacionados com
a saúde, fica, geralmente,
mais confuso do que antes

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

NEW

Q22

Em geral, em que medida está satisfeito, ou não, com as informações relacionadas com a
saúde que encontra na Internet?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Muito satisfeito
Satisfeito
Não muito satisfeito
Nada satisfeito
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5

NEW

10

PERGUNTAR Q23 SE Q22=3 OU 4 (não muito ou nada satisfeito)
Q23: ROTACIONAR ITENS 1 A 8

Q23

Por que razão não está satisfeito com as informações relacionadas com a saúde que
encontra na Internet?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Não conseguiu encontrar aquilo que procurava
Não encontrou informações adaptadas às suas necessidades específicas
As informações não estavam disponíveis na sua língua
As informações que encontrou não tinham ilustrações, informações visuais

1,
2,
3,
4,

Teve a sensação de que as informações eram comercialmente orientadas,
encorajando-o a comprar alguma coisa
As informações não eram fiáveis
As informações eram difíceis de compreender/não eram suficientemente
claras
As informações não eram suficientemente pormenorizadas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW
PERGUNTAR SECÇÃO E (PERGUNTAS Q24 A Q25) SE Q2=1 A 5 (inquirido usou a
Internet para procurar informações relacionadas com a saúde)
SECÇÃO E. Próximos passos
Q24: ROTACIONAR ITENS 1 A 6
Q24: RESPOSTA 7 É UM CÓDIGO ÚNICO ("Não fez nada")

Q24

Pensando na última vez que usou a Internet para pesquisar informações relacionadas com a
saúde, o que fez depois?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Marcou uma consulta médica
Tomou as medidas necessárias para se tratar (automedicação) ou mudou
o seu estilo de vida
Procurou informações adicionais em outras fontes (livros, revistas,
televisão, etc.)
Falou com amigos ou familiares
Falou com outras pessoas com o mesmo problema
Usou estas informações para ajudar outra pessoa (cônjuge, filho, familiar,
etc.)
Não fez nada (NÃO LER)
Outro (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

11

NS/NR (NÃO LER)

9,

NEW

Q25

Da próxima vez que pretender obter informações sobre questões relacionadas com a saúde,
qual é a probabilidade de usar a Internet?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Muito provável
Provável
Pouco provável
Nada provável
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5

NEW
PERGUNTAR SECÇÃO F (PERGUNTAS Q26 A Q31) SE Q2=6 (inquirido não usou a
Internet para pesquisar informações relacionadas com a saúde nos últimos 12 meses).
OUTROS IR PARA SECÇÃO G.
SECÇÃO F. Razões para não ter usado a Internet e fontes alternativas
Q26: ROTACIONAR ITENS 1 A 8

Q26

Quais as razões pelas quais não utilizou a Internet para pesquisar informações relacionadas
com a saúde?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Não precisa de pesquisar informações relacionadas com a saúde
Não tem acesso à Internet
Não sabe onde/como procurar na Internet
Não sabe que informações são fiáveis na Internet
As informações encontradas na Internet são confusas/difíceis de
compreender
Pesquisou anteriormente informações relacionadas com a saúde na
Internet mas não encontrou o que procurava
Pesquisou anteriormente informações relacionadas com a saúde na
Internet mas não ficou satisfeito com o que encontrou
É difícil obter uma resposta clara na Internet
Outra (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,

NEW

Q27

Nos últimos 12 meses, com que frequência procurou informações relacionadas com a saúde
independentemente do meio utilizado? Isto pode incluir informações sobre uma lesão,
doença, nutrição, melhorar a saúde, etc.

12

(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Uma vez por semana ou mais
Várias vezes por mês
Cerca de uma vez por mês
Cerca de uma vez a cada dois meses
Algumas vezes no último ano
Nunca
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
PERGUNTAR Q28-29-30 SE Q27=1 a 5 (inquirido procurou informações relacionadas com
a saúde nos últimos 12 meses)
Q28: ROTACIONAR ITENS 1 A 4

Q28

E que tipo de informações relacionadas com a saúde procurou?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Informações gerais sobre assuntos relacionados com a sua saúde ou
formas de melhorar a sua saúde (por exemplo: informações sobre
nutrição, dieta, desportos e exercício, gravidez, etc.)
Informações sobre uma lesão, doença ou distúrbio específico (por
exemplo: quando tem problemas de estômago, o seu filho partiu um braço,
o seu cônjuge foi diagnosticado com cancro, etc.)
Informações para obter uma segunda opinião depois de ter consultado o
seu médico
Informações específicas sobre um tratamento ou procedimento médico
(por exemplo: como tomar a sua medicação, o que esperar com um
bypass coronário, etc.)
Outra (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,

2,
3,

4,
5,
6,

NEW
Q29: ROTACIONAR ITENS 1 A 6
Q29: RESPOSTA 7 ("Nunca precisa de pesquisar informações relacionadas com a saúde")
É UM CÓDIGO ÚNICO

Q29

Quando precisa de pesquisar informações relacionadas com a saúde, o que faz geralmente?

(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Pergunta ao seu médico
Pergunta aos seus amigos, familiares ou outras pessoas
Lê livros ou enciclopédias
Lê jornais ou revistas
Ouve programas ou documentários médicos na rádio

1,
2,
3,
4,
5,

13

Vê programas ou documentários médicos na televisão
Nunca precisa de pesquisar informações relacionadas com a saúde (NÃO
LER)
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

6,
7,
8,
9,

NEW

Q30

Quanto tenta encontrar informações sobre saúde, para quem, geralmente, procura este tipo
de informações?
(LER - VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS)
Para si mesmo
Para o seu cônjuge ou parceiro
Para o seu filho ou filhos
Para outros membros da sua familia
Para amigos, colegas
Outro (NÃO LER)
NS/NR (NÃO LER)

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW

Q31

Da próxima vez que quiser obter informações sobre questões relacionadas com a saúde,
qual é a probabilidade de usar a Internet?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Muito provável
Provável
Pouco provável
Nada provável
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5

NEW
PERGUNTAR A TODOS
SECÇÃO G. Informações de base sobre o inquirido

Q32

Diga-me se concorda totalmente, tende a concordar, tende a discordar ou discorda
totalmente com a seguinte afirmação: "A Internet é uma boa ferramenta para ajudar a
melhorar os meus conhecimentos sobre assuntos relacionados com a saúde."
(APENAS UMA RESPOSTA)
Concorda totalmente
Tende a concordar
Tende a discordar
Discorda totalmente

1
2
3
4
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NS/NR (NÃO LER)

5

NEW

Q33

No geral, como classificaria o seu nível de saúde? Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Muito boa
Boa
Má

Muito má
NS/NR (NÃO LER)

1
2

3
4
5

NEW

Q34

Tem alguma doença ou problema de saúde de longo prazo? Por longo prazo refiro-me a um
problema que durou ou que poderá durar 6 ou mais meses.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Sim, um
Sim, mais do que um
Não
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4

NEW

Q35

Nos últimos 12 meses, quantas vezes foi ao médico?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Nunca
1-2 vezes
3-5 vezes
6 ou mais vezes
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5

NEW

Q36

Como avaliaria os seus conhecimentos gerais sobre assuntos relacionados com a saúde?
Diria que são…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Muito bons

1

15

Bons
Maus
Muito maus
NS/NR (NÃO LER)

2
3
4
5

NEW

Q37

Com que frequência faz exercício ou pratica desporto? Por "exercício" refiro-me a qualquer
forma de atividade física que faz num contexto desportivo ou num ambiente relacionado
com o desporto, como nadar, treinar num ginásio ou num clube desportivo, correr num
parque, etc.
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
5 vezes por semana ou mais
3 a 4 vezes por semana
1 a 2 vezes por semana
1 a 3 vezes por mês
Menos frequentemente
Nunca
NS/NR (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7

NEW
D4

Que idade tinha quando terminou ou interrompeu os seus estudos a tempo inteiro?
(ENT.: SE "AINDA ESTÁ A ESTUDAR" CÓDIGO - '00' - SE "NUNCA ESTUDOU" CÓDIGO
'01' - SE "RECUSA" CÓDIGO '98' - SE "NS/NR" CÓDIGO '99')

D5a

Tendo em conta a sua ocupação actual, diria que é trabalhador por conta própria,
trabalhador por conta de outrém, trabalhador manual, ou diria que está sem uma actividade
profissional?
(APENAS UMA RESPOSTA)
Trabalhador por conta própria
Trabalhador por conta de outrém
Trabalhador manual
Sem actividade profissional
Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4
5

PERGUNTAR D5b SE TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA, CÓDIGO 1 NA D5a
D5b

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Agricultor, guarda-florestal, pescador
Proprietário de loja, artífice
Profissional (advogado, médico, contabilista, arquitecto, etc.)
Director/Gestor de uma empresa
Outro/Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4
5
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PERGUNTAR D5c SE TRABALHADOR POR CONTA DE OUTRÉM, CÓDIGO 2 NA D5a

D5c

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Profissional (médico, advogado, contabilista, arquitecto, etc.)
Administrador, director-geral e outros directores
Quadro Médio
Funcionário público
Empregado de escritório (atendimento ao balcão)
Outro empregado (vendedor, enfermeiro, etc.)
Outro/Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4
5
6
7

PERGUNTAR D5d SE TRABALHADOR MANUAL, CÓDIGO 3 NA D5a
D5d

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Supervisor/chefe de secção (gestor de equipa, etc.)
Trabalhador manual especializado
Trabalhador manual/operário não especializado
Outro/Recusa (NÃO LER)

1
2
3
4

PERGUNTAR D5e SE SEM ACTIVIDADE PROFISSIONAL, CÓDIGO 4 NA D5a
D5e

Diria que é…?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Doméstica
Estudante (a tempo inteiro)
Reformado
À procura de trabalho
Outro/Recusa (NÃO LER)

D12

1
2
3
4
5

Qual o DISTRITO da sua residência ?
(LER SE NECESSÁRIO - APENAS UMA RESPOSTA)

D13

O (A) Sr. (a) diria que vive numa ...?
(LER - APENAS UMA RESPOSTA)
Zona rural ou aldeia
Cidade pequena ou média
Cidade grande
NS (NÃO LER)

D18

1
2
3
4

Tem telemóvel?

17

(NÃO LER)
1
2

Sim
Não
D20

Tem telefone fixo?
(NÃO LER)
1
2

Sim
Não
D22

Pode dizer-me quantas pessoas com 15 ou mais anos de idade vivem em sua casa,
incluindo o Sr(a)?
(ESCREVER - SE "NS" CÓDIGO '98' - SE "RECUSA" CÓDIGO '99')
Número de pessoas com 15 ou mais anos que vivem em casa
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