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INTRODUÇÃO 

 

O SAFE - Saúde, Arte, Formação e Educação é um projeto de investigação-ação promovido pela 

Associação para o Planeamento da Família (Norte). Tem como principal objetivo promover estilos de vida 

e comportamentos saudáveis no âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva no Conjunto Habitacional do Seixo, 

no concelho de Matosinhos. Propõe-se uma intervenção a nível individual e comunitário, em articulação 

com o Sistema Nacional de Saúde (SNS) e com uma importante componente artística. O estudo dos 

determinantes sociais de saúde desta população constitui uma das etapas do projeto. 

As duas primeiras atividades deste projeto de investigação-ação (realização de entrevistas exploratórias a 

informantes privilegiados/as, cuja análise sustentou a construção de um questionário administrado junto 

dos/as residentes no Conjunto Habitacional do Seixo) pretendem identificar as necessidades e os fatores 

sociodemográficos, comportamentais e de saúde que influenciam a qualidade de vida e o bem-estar das 

pessoas residentes neste Conjunto Habitacional. Este relatório descreve os resultados obtidos no âmbito 

destas atividades, contribuindo para mapear as necessidades emergentes nesta comunidade. 

A caracterização e diagnóstico das necessidades da população do Conjunto Habitacional do Seixo no 

contexto da Saúde Sexual e Reprodutiva permitirá uma maior adequação dos objetivos para a intervenção, 

bem como a seleção de estratégias a implementar. Esta proposta vai de encontro às estratégias de 

intervenção previstas no Plano Municipal de Saúde de Matosinhos (2019-2021), que identifica a 

necessidade de, em contexto comunitário, estudar as necessidades de saúde sentidas e a qualidade de 

vida da população. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Realizamos este estudo no Conjunto Habitacional do Seixo, no concelho de Matosinhos. De acordo com 

os dados da MatosinhosHabit, este Conjunto Habitacional era constituído por 315 fogos habitacionais, que 

perfaziam um total de 883 pessoas em dezembro de 2020. Todos/as os/as residentes com idade superior 

a 18 anos e que sabiam falar português foram considerados/as elegíveis para participar no presente estudo. 

Entre 22 de Março e 23 de junho de 2022, visitamos pessoalmente todas as habitações e convidamos uma 

pessoa em cada fogo a participar no estudo. Após cinco contactos, em horários distintos, não houve 

qualquer resposta em 68 habitações. Foram convidadas a integrar o estudo 236 pessoas e aceitaram 214, 

correspondente a uma proporção de participação de 90,7%. Recusaram participar 22 pessoas, alegando 

indisponibilidade de tempo ou falta de predisposição para preencher o questionário. 

O questionário estruturado foi construído pela equipa de investigação (ver Anexo 1). Este instrumento foi 

administrado por cinco entrevistadoras devidamente treinadas, igualmente responsáveis por explicar o 

projeto a cada participante elegível, solicitar a respetiva colaboração e esclarecer qualquer dúvida. Inclui 

47 questões fechadas em torno de três tópicos principais:  

• Características sociodemográficas: sexo; ano de nascimento; país de origem; estatuto marital; 

escolaridade; ocupação profissional; situação face à profissão; rendimento mensal do agregado familiar; 

composição do agregado familiar. 

• Saúde geral e estilos de vida: perceção do estado de felicidade e de saúde; existência de doença 

(prolongada ou crónica); consumo de bebidas alcoólicas e drogas; exercício físico; insegurança e 

confiança na vizinhança; conflitos no contexto doméstico. 

• Informações sobre Saúde Sexual e Reprodutiva: conhecimento e utilização de métodos contracetivos; 

relações sexuais; interrupção voluntária da gravidez; teste de Papanicolau/consulta com urologista; 

teste ao VIH e outras ISTs; gravidez e respetivo planeamento; infertilidade e procriação medicamente 

assistida; filhos; consultas de planeamento familiar; recurso a médico/a de família. 

A análise estatística foi efetuada com recurso ao programa SPSS Statistics for Windows, version 28.01, 

Armonk, NY, USA. Todos/as os/as participantes foram devidamente informados/as dos objetivos, métodos, 

benefícios previstos, potenciais riscos e do eventual desconforto inerentes à sua colaboração, assim como 

sobre a confidencialidade dos dados. 
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RESULTADOS 

 

Caracterização Sociodemográfica 

A amostra é constituída por 214 pessoas, sendo 165 (77,8%) mulheres e 47 (22,2%) homens (2 pessoas 

não identificaram o sexo), com idades compreendidas entre os 18 e os 91 anos, moradores/as no Conjunto 

Habitacional do Seixo, em Matosinhos. A maioria dos/as respondentes são de nacionalidade portuguesa 

(apenas 2 responderam ser de nacionalidade Angolana e Ucraniana).  

 

Gráfico 1. Sexo dos/as participantes (%)  

 

A média de idades dos/as respondentes foi 51 anos (desvio-padrão igual a 18), sendo que os homens que 

responderam eram ligeiramente mais velhos comparando com as mulheres incluídas nesta amostra 

(Gráfico 2). 

 
Gráfico 2. Média (desvio-padrão) da idade dos/as participantes de acordo com o sexo 

 

Homens
22%

Mulheres
78%
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Relativamente ao estatuto marital, a maioria dos/as respondentes são casados/as (31,3%; n=67); 23,4% 

são solteiros/as (n=50); 17,8% são viúvos/as (n=38); 15,9% vivem em união de facto (n=34); e 11,2% (n=24) 

são divorciados/as (Gráfico 3). 

 

 

 
 

Gráfico 3. Estatuto marital dos/as participantes (%) 

 
Do total da amostra, 3 participantes não responderam à questão sobre o nível de escolaridade. 

Considerando as 211 pessoas que declararam o seu nível de escolaridade, 10,9% reportaram não saber 

ler ou escrever (n=23), 12,3% não completaram nenhum grau, mas sabiam ler ou escrever (n=26), 39,3% 

completaram o 1º ciclo (n=84), 14,2% o 2º ciclo (n=30) e 13,3% o 3ºciclo (n=28). Apenas 9,5% (n=20) 

completou o ensino secundário e só um/a participante concluiu a licenciatura (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Nível de escolaridade dos/as participantes 
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O Gráfico 5 mostra que a situação de desemprego é frequente entre os participantes masculinos desta 

amostra (29,8%), ao passo que quase um terço das mulheres é doméstica (32,3%). 

 
Gráfico 5. Situação profissional dos/as participantes por sexo (%) 

 

 

 
Gráfico 6. Rendimentos mensais do agregado familiar dos/as participantes (%) 

 

Relativamente aos rendimentos reportados pelos/as participantes, 10% referiu viver mensalmente com um 

rendimento líquido abaixo dos 250 euros. A maioria dos/as participantes reportou um rendimento mensal 

líquido do agregado familiar compreendido entre os 250 euros e os 1000 euros, e 8% das pessoas 

reportaram rendimentos acima dos 1000 euros (Gráfico 6). Cerca de 70% dos/as participantes 

consideraram os rendimentos mensais insuficientes para fazer face às despesas do dia a dia (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. Perceção dos/as participantes sobre os rendimentos do agregado familiar 

 

Quase metade dos agregados familiares são compostos por uma (17,6%) ou duas pessoas (27,6%) e cerca 

de 10% têm seis ou mais elementos (Gráfico 8). Considerando os/as 210 participantes que reportaram o 

número de pessoas com quem viviam em casa, 98 (46,7%) viviam com menores e 65 (30,9%) incluíam 

pessoas mais 65 anos ou mais. Em 10 destes casos, faziam parte do agregado familiar simultaneamente 

menores e pessoas com mais de 65 anos. 

 

 

Gráfico 8. Número de pessoas no agregado familiar dos/as participantes (%) 

 

A Tabela 1 sumaria as características sociodemográficas dos/as participantes, de acordo com o sexo. Com 

exceção da situação profissional, não se observam diferenças significativas entre o perfil sociodemográfico 

das mulheres e dos homens que participaram neste estudo. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos/as participantes de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

Idade (anos), média (± desvio-padrão) 51 (±18) 50 (±18) 55 (±17) 

 n (%) 

Nível de escolaridade 
Nenhum, e não sabe ler nem escrever 
Nenhum, mas sabe ler e escrever 
1º Ciclo do ensino básico (4º ano) 
2º Ciclo do ensino básico (6º ano) 
3º Ciclo do ensino básico (9º ano) 
Ensino secundário (12º ano) 
Licenciatura 
Sem resposta 

 
23 (10,9) 
26 (12,3) 
83 (39,3) 
30 (14,2) 
28 (13,3) 
20 (9,5) 
1 (0,5) 

3 

 
17 (10,5) 
23 (14,2) 
61 (37,7) 
23 (14,2) 
21 (13,0) 
17 (10,5) 

0 

 
6 (12,8) 
3 (6,4) 

20 (24,7) 
7 (14,9) 
7 (14,9) 
3 (6,4) 
1 (2,1) 

Estatuto Marital 
Solteiro/a 
Casado/a 
União de facto 
Viúvo/a 
Divorciado/a 
Separado/a 

 
50 (23,4) 
67 (31,3) 
34 (15,9) 
38 (17,8) 
24 (11,2) 
1 (0,5) 

 
40 (24,2) 
48 (29,1) 
27 (16,4) 
30 (18,2) 
19 (11,5) 

1 (0,6) 

 
10 (21,3) 
17 (36,2) 
7 (14,9) 
8 (17,0) 
5 (10,6) 

0 

Situação Profissional * 
Empregado/a a tempo inteiro 
Empregado/a a tempo parcial 
Desempregado/a 
Estudante 
Reformado/a ou pré-reformado/a 
Doméstico/a 
Outra situação 
Sem resposta 

 
39 (18,5) 
15 (7,1) 

37 (17,5) 
4 (1,9) 

57 (27,0) 
55 (26,1) 
4 (1,9) 

3 

 
30 (18,3) 
14 (8,5) 

23 (14,0) 
3 (1,8) 

38 (23,2) 
53 (32,3) 

3 (1,8) 
 

 
9 (19,1) 
1 (2,1) 

14 (29,8) 
1 (2,1) 

19 (40,4) 
2 (4,3) 
1(2,1) 

Rendimentos mensais (€) 
≤250 
251-500 
501-1000 
>1000 
Não sabe/Prefere não dizer 

 
21 (10,0) 
81 (38,8) 
65 (31,1) 
17 (8,1) 
25 (12,0) 

 
16 (9,8) 

64 (39,3) 
47 (28,8) 
15 (9,2) 

21 (12,9) 

 
4 (10,9) 

17 (37,0) 
18 (39,1) 
2 (4,3) 
4 (8,7) 

Perceção do rendimento do agregado familiar 
Insuficientes 
Tem de ter cuidado com os gastos 
Chega para as suas necessidades/Confortáveis 

 
141 (68,8) 
48 (23,4) 
16 (7,8) 

 
107 (67,3) 
39 (24,5) 
13 (8,2) 

 
34 (73,9) 
9 (19,6) 
3 (6,5) 

Número de pessoas no agregado familiar 
Uma 
Duas 
Três 
Quatro 
Cinco 
Seis  
Sete ou mais 
Sem resposta 

 
37 (17,6) 
58 (27,6) 
28 (13,3) 
34 (16,2) 
33 (15,7) 
10 (4,8) 
10 (4,8) 

4 

 
28 (17,1) 
43 (26,2) 
22 (13,4) 
23 (14,0) 
31 (18,9) 
10 (6,1) 
7 (4,2) 

 

 
9 (19,6) 

15 (32,6) 
6 (13,0) 

11 (23,9) 
2 (4,3) 

0 
3 (6,5) 

 

*Diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres para um nível de confiança de 0,05. 
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Saúde Geral e Estilos de Vida 

 

Perceção do estado de felicidade e de saúde 

As pessoas foram inquiridas sobre a perceção geral de felicidade e os resultados mostram que cerca de 

15% e 30,8% se considera muito e bastante feliz, respetivamente. Cerca de 17% reportou sentir-se pouco 

feliz e 6,2% nada feliz (Gráfico 9). 

 
Gráfico 9. Perceção do estado de felicidade 

 

Quando inquiridos/as sobre a perceção do estado de saúde, mais de 28% do total de participantes 

consideraram que a sua saúde seria má ou muito má. Cerca de 40% das pessoas reportaram uma saúde 

muito boa (5,2%) ou boa (35,7%), e 30,5% razoável (Gráfico 10). 

 
Gráfico 10. Perceção do estado de saúde de acordo com o sexo (%) 

14
,7

%

30
,8

%

31
,8

%

16
,6

%

6,
2%

MUI T O  FE L I Z B AST ANT E  FE L I Z R AZ O AV E L ME NT E  

FE L I Z

PO UC O  FE L I Z NAD A FE L I Z

C ON SI DE R AN DO T ODOS OS ASPE T OS DA SU A VI DA AT U AL , DI R I A 
QU E  SE  SE N T E . . .

3,
7

40
,7

25
,9

25
,9

3,
7

10
,9

1
9

,6

47
,8

17
,4

4,
35,
2

35
,7

30
,5

24
,8

3,
8

MUI T O  B O A B O A R AZ O ÁV E L MÁ MUI T O  MÁ

Mulheres Homens Total



9 

 

Tendo como referência o mesmo período no ano anterior, a maioria dos/as participantes (63,9%) referiu 

que o seu estado de saúde estava aproximadamente igual no momento atual, 17,8% sentia-se um pouco 

pior e 3,8% muito pior (Tabela 2). Uma maior proporção de mulheres referiu ter sentido algumas melhoras 

(12,3% versus 4,5 % dos homens), enquanto que os homens reportaram sentir-se um pouco pior (22,7% 

versus 15,4% das mulheres) (Gráfico 11). 

 

Tabela 2. Perceção do estado de felicidade e saúde geral de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

  n (%)  

Perceção do estado de felicidade 
Muito feliz 
Bastante feliz 
Razoavelmente feliz 
Pouco feliz 
Nada feliz 
Não responde 

 
31 (14,7) 
65 (30,8) 
67 (31,8) 
35 (16,6) 
13 (6,2) 

3 

 
24 (14,7) 
52 (31,9) 
47 (28,8) 
27 (16,6) 
13 (8,0) 

 

 
7 (15,2) 
13 (28,3) 
18 (39,1) 
8 (17,4) 

0 
 

Perceção do estado de saúde* 
Muito boa 
Boa 
Razoável 
Má 
Muito má 
Sem resposta 

 
11 (5, 2) 
75 (35,7) 
64 (30,5) 
52 (24,8) 

8 (3,8) 
4 

 
6 (3,7) 

66 (40,7) 
42 (25,9) 
42 (25,9) 
6 (3,7) 

 

 
5 (10,9) 
9 (19,6) 
22 (47,8) 
8 (17,4) 
2 (4,3) 

 

Saúde comparada um ano atrás 
Muito melhor 
Com algumas melhoras 
Aproximadamente igual 
Um pouco pior 
Muito pior 
Sem resposta 

 
8 (3,8) 

22 (10,7) 
133 (63,9) 
37 (17,8) 

8 (3,8) 
6 

 
7 (4,3) 

20 (12,3) 
103 (63,6) 
25 (15,4) 
7 (4,3) 

 
1 (2,3) 
2 (4,5) 

30 (68,2) 
10 (22,7) 
1 (2,3) 

*Diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres para um nível de confiança de 0,05. 

 

 
Gráfico 11. Perceção do estado de saúde atual por comparação com o mesmo período há um ano 

atrás, de acordo com o sexo 
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Existência de doença (prolongada ou crónica) 

O Gráfico 12 mostra que 40,3% dos/as participantes reportaram sentir limitação nas atividades diárias, seja 

por motivo de doença, deficiência ou problemas de saúde psicológicos. Na Tabela 3 verifica-se que 31,7% 

reportou ainda que havia alguém do agregado familiar com este tipo de limitação. 

 

 
Gráfico 12. Limitação nas atividades diárias por doença, deficiência ou problema de saúde 

psicológico 

 

Quando inquiridos/as sobre a frequência de doenças ou condições diagnosticadas no agregado familiar, 

27,1% dos/as participantes reportou que alguém do agregado familiar tinha pelo menos um diagnóstico de 

doença, e 54,6% reportou ter ele/a próprio/a um diagnóstico médico de doença (considerando que 65 

pessoas não responderam a esta questão) (Tabela 3).  

Quando comparados homens com mulheres, verificamos que 81,2% das mulheres e 66,7% dos homens 

reportaram ter diagnóstico de doença (Gráfico 13). Relativamente às doenças diagnosticadas, a 

hipertensão, ansiedade, depressão e diabetes foram as mais frequentemente referidas quer pelas mulheres 

quer pelos homens (Tabela 3). 
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Tabela 3. Limitação de atividades e diagnóstico de doenças de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

 n (%) 

Limitação atividades 
Sim, muito 
Sim, de alguma forma 
Não 
Não sabe/sem resposta 

 
24 (11,5) 
60 (28,8) 
124 (59,6) 

6 

 
19 (11,9) 
48 (30,0) 
93 (58,1) 

 

 
4 (8,7) 

12 (26,1) 
30 (65,2) 

 

Pessoas do agregado familiar limitadas 
Sim, muito 
Sim, de alguma forma 
Não 
Não sabe/sem resposta 

 
24 (11,5) 
42 (20,2) 
142 (68,3) 

6 

 
19 (11,9) 
48 (30,0) 
93 (58,1) 

 

 
4 (8,7) 

12 (26,1) 
30 (65,2) 

 

Diagnóstico de doença no agregado familiar 
Sim 
Não 
Não sabe/sem resposta 

 
58 (27,1) 
92 (43,0) 
64 (29,9) 

 
42 (35,6) 
76 (64,4) 

 
14 (46,7) 
16 (53,3) 

Diagnóstico pessoal 
Sim 
Não 
Não sabe/sem resposta 

 
117 (54,6) 
32 (15,0) 
65 (30,4) 

 
95 (81,2) 
22 (18,8) 

 
20 (66,7) 
10 (33,3) 

 

Doenças diagnosticadas 
Hipertensão 
AVC/Trombose 
Enfarte/ataque cardíaco 
Insuficiência cardíaca 
Cancro 
Diabetes 
Obesidade 
Depressão 
Ansiedade 
Asma 
Infeções sexualmente transmissíveis 
Outras 

 
73 (34,1) 
14 (6,5) 
8 (3,7) 

15 (7,0) 
12 (5,6) 

42 (19,6) 
25 (11,7) 
45 (21) 

57 (26,6) 
16 (7,5) 

0 
25 (11,7) 

 
59 (35,8) 
10 (6,1) 
7 (4,2) 

12 (7,3) 
9 (5,5) 

36 (21,8) 
22 (13,3) 
39 (23,6) 
49 (29,7) 
14 (8,5) 

0 
21 (12,7) 

 
12 (25,5) 
3 (6,4) 
1 (2,1) 
3 (6,4) 
3 (6,4) 

5 (10,6) 
2 (4,3) 

5 (10,6) 
6 (12,8) 
2 (4,3) 

0 
4 (8,5) 

 

 

  
 

Gráfico 13. Diagnóstico de doença de acordo com o sexo 
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Consumo de bebidas alcoólicas e drogas 

A maioria dos/as participantes (59,4%) referiu não consumir bebidas alcoólicas no momento atual (Tabela 

4). Os homens reportaram mais frequentemente o consumo atual de bebidas alcoólicas (83,0% versus 

52,8% das mulheres) (Gráfico 14). 

 

Tabela 4. Consumo de bebidas alcoólicas de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

Alguma vez consumiu bebidas alcoólicas, n(%) 
Sim  
Não 
Apenas experimentou 
Sem resposta 

 
36 (16,8) 
22 (10,3) 
26 (12,2) 

130 (60,7) 

 
30 (39,5) 
22 (28,9) 
24 (31,6) 

 
5 (71,4) 

0 
2 (28,6) 

Atualmente consome bebidas alcoólicas*, n(%) 
Sim 
Não 
Sem resposta 

 
126 (40,6) 
86 (59,4) 

2 

 
86 (52,8) 
77 (47,2) 

 
39 (83,0) 
8 (17,0) 

Idade experimentar álcool (anos) 
Média (± Desvio-padrão) 

 
17(±6) 

 
18(±6) 

 
15(±4) 

* Diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres para um nível de confiança de 0,05. 

 
 

 

 

Gráfico 14. Consumo atual de bebidas alcoólicas de acordo com o sexo 

 

Uma grande maioria dos/as participantes afirmou nunca ter consumido haxixe (86,9%), ecstasy (95,8%), 

anfetaminas (95,8%), cocaína (94,9%), heroína (93,9%) ou LSD (95,8%) (Tabela 5). Quando analisamos o 

consumo destas substâncias de acordo com o sexo, verificamos que são os homens quem mais 

frequentemente afirma já as ter consumido ou consumi-las de vez em quando. Entre os/as 21 participantes 

que responderam à questão sobre a partilha de objetos no consumo, apenas um homem afirmou fazê-lo 

raramente. 
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Tabela 5. Consumo de substâncias ilícitas de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

Haxixe*, n (%) 
Nunca consumiu 
Não consome, mas já consumiu 
Consome de vez em quando 
Não responde 

 
186 (86,9) 
18 (8,4) 
2 (0,9) 
8 (3,8) 

 
149 (93,1) 
11 (6,9) 

0 

 
35 (79,5) 
7 (15,9) 
2 (4,5) 

Ecstasy*, n (%) 
Nunca consumiu 
Não consome, mas já consumiu 
Consome de vez em quando 
Não responde 

 
205 (95,8) 

4 (1,9) 
0 

5 (2,3) 

 
161 (99,4) 

1 (0,6) 
0 

 
42 (93,3) 

3 (6,7) 
0 

Anfetaminas*, n (%) 
Nunca consumiu 
Não consome, mas já consumiu 
Consome de vez em quando 
Não responde 

 
205 (95,8) 

4 (1,9) 
0 

5 (2,3) 

 
161 (99,4) 

1 (0,6) 
0 

 
42 (93,3) 

3 (6,7) 
0 

Cocaína*, n (%) 
Nunca consumiu 
Não consome, mas já consumiu 
Consome de vez em quando 
Não responde 

 
203 (94,9) 

6 (2,8) 
0 

5 (2,3) 

 
160 (98,8) 

2 (1,2) 
0 

 
41 (91,1) 

4 (8,9) 
0 

Heroína*, n (%) 
Nunca consumiu 
Não consome, mas já consumiu 
Consome de vez em quando 
Não responde 

 
201 (93,9) 

8 (3,7) 
0 (0) 

5 (2,3) 

 
158 (97,5) 

4 (2,5) 
0 

 
41 (91,1) 

4 (8,9) 
0 

LSD*, n (%) 
Nunca consumiu 
Não consome, mas já consumiu 
Consome de vez em quando 
Não responde 

 
205 (95,8) 

3 (1,4) 
1 (0,5) 
5 (2,3) 

 
161 (99,4) 

1 (0,6) 
0 

 
42 (93,3) 

2 (4,4) 
1 (2,2) 

Idade ao experimentar substâncias ilícitas (anos) 
Média (± Desvio-padrão) 

 
17 (±5) 

 
18 (±6) 

 
15 (±3) 

Partilha de objetos no consumo#, n (%) 
Nunca 
Raramente 
Sem resposta 

 
20 (9,3) 
1 (0,5) 

193 (90,2) 

 
12 (100) 

0 

 
8 (88,9) 
1 (11,1) 

# Ninguém respondeu às demais opções (algumas vezes, quase sempre, sempre). 

* Diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres para um nível de confiança de 0,05. 

 

 

 

Atividade física 

Mais de três quartos dos/as participantes referiu nunca praticar exercício físico (71,8%) ou fazê-lo uma vez 

por semana ou menos (5,3%) (Tabela 6). As mulheres reportaram mais frequentemente a ausência de 

exercício físico (75,5% versus 57,8% dos homens) (Gráfico 15). 
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Tabela 6. Atividade física de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

Frequência exercício físico*, n (%) 
Diariamente 
2 a 4 vezes por semana 
1 vez por semana ou menos 
Nunca 
Sem resposta/não sabe 

 
30 (14,6) 
17 (8,3) 
11 (5,3) 

148 (71,8) 
8 

 
23 (14,5) 
10 (6,3) 
6 (3,8) 

120 (75,5) 
 

 
7 (15,6) 
7 (15,6) 
5 (11,1) 

26 (57,8) 
 

Duração do exercício (minutos)* 
Média (± Desvio-padrão) 

 
49 (±28) 

 
45 (±36) 

 
57 (±18) 

*Diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres para um nível de confiança de 0,05. 

 

 

  
 

Gráfico 15. Frequência de exercício físico de acordo com o sexo 

 

 

Insegurança e confiança na vizinhança 

Do total dos/as participantes, 46,7% reportaram nunca sentir insegurança no bairro, enquanto 19,8% 

reportaram já ter sentido insegurança algumas vezes, 10,4% e 6,1% reportaram que este sentimento ocorre 

muitas vezes e sempre, respetivamente (Gráfico 16). Relativamente ao sentimento de confiança nas 

pessoas do bairro, cerca de 38% e de 25% reportaram nunca ou poucas vezes sentir confiança nas pessoas 

do bairro, respetivamente (Gráfico 17). Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre 

homens e mulheres quanto ao sentimento de insegurança no bairro e à confiança depositada nas pessoas 

do bairro (Tabela 7). 
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Gráfico 16. Frequência de sentimentos de insegurança no bairro 

 

 
Gráfico 17. Frequência de sentimentos de confiança nas pessoas do bairro 

 
Tabela 7. Sentimentos de segurança e de confiança no bairro, de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

 n (%) 

Sentir insegurança no bairro 
Nunca 
Poucas vezes 
Algumas vezes 
Muitas vezes 
Sempre 
Sem resposta 

 
99 (46,7) 
36 (17,0) 
42 (19,8) 
22 (10,4) 
13 (6,1) 

2 

 
79 (48,5) 
28 (17,2) 
33 (20,2) 
15 (9,2) 
8 (4,9) 

 
18 (38,3) 
8 (17,0) 
9 (19,1) 
7 (14,9) 
5 (10,6) 

Confiar nas pessoas do bairro 
Nunca 
Poucas vezes 
Algumas vezes 
Muitas vezes 
Sempre 
Sem resposta 

 
80 (37,9) 
51 (24,2) 
45 (21,3) 
27 (12,8) 

8 (3,8) 
3 

 
65 (40,1) 
38 (23,5) 
33 (20,4) 
18 (11,1) 
8 (4,9) 

 
14 (29,8) 
12 (25,5) 
12 (25,5) 
9 (19,1) 

0 

46,7%

17,0%

19,8%

10,4%

6,1%

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre

37,9%

24,2%

21,3%

12,8%

3,8%

Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre
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Conflitos no contexto doméstico 
 

A maioria dos/as participantes referiu a ausência de muitas discussões em contexto doméstico (Tabela 8). 

A ocorrência de muitas discussões, algumas vezes ou muitas vezes, foi reportada por 9,8% dos/as 

participantes quando estas envolvem a dimensão física; e por 38,1% quando as pessoas discutem muito, 

mas não fisicamente. Cerca de dois quartos do total de participantes afirmaram que as pessoas do respetivo 

agregado familiar facilmente perdem a paciência uns com os outros algumas vezes (32,7%) ou muitas 

vezes (8,3%), uma tendência mais visível entre as mulheres. Aproximadamente 45% dos/as inquiridos/as 

referiu que no seu contexto doméstico algumas vezes se tentam resolver os desentendimentos 

conversando, situação que nunca acontece para 30,2% das mulheres e 36,4% dos homens que 

participaram neste estudo. 

 

 
Tabela 8. Perceção de conflitos no contexto doméstico, de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

 n (%) 

Discutem muito e às vezes fisicamente 
Nunca 
Algumas vezes 
Muitas vezes 
Sempre 
Sem resposta 

 
185 (90,2) 
19 (9,3) 
1 (0,5) 

0 
9 

 
143 (89,9) 
15 (9,4) 
1 (0,6) 

0 

 
40 (90,9) 
4 (9,1) 

0 
0 
 

Discutem muito, mas nunca fisicamente 
Nunca 
Algumas vezes 
Muitas vezes 
Sempre 
Sem resposta 

 
124 (60,5) 
67 (32,7) 
11 (5,4) 
3 (1,5) 

9 

 
96 (60,4) 
50 (31,4) 
10 (6,3) 
3 (1,9) 

 

 
28 (63,6) 
15 (34,1) 
1 (2,3) 

0 

Facilmente perdem a paciência uns com os 
outros 

Nunca 
Algumas vezes 
Muitas vezes 
Sempre 
Sem resposta 

 
 

120 (58,5) 
67 (32,7) 
17 (8,3) 
1 (0,5) 

9 

 
 

89 (56,0) 
55 (34,6) 
14 (8,8) 
1 (0,6) 

 

 
 

30 (68,2) 
12 (27,3) 
2 (4,5) 

0 
 

Tentam sempre resolver os desentendimentos 
conversando 

Nunca 
Algumas vezes 
Muitas vezes 
Sempre 
Sem resposta 

 
 

64 (31,2) 
92 (44,9) 
33 (16,1) 
16 (7,8) 

9 

 
 

48 (30,2) 
71 (44,7) 
26 (16,4) 
14 (8,8) 

 
 

16 (36,4) 
20 (45,5) 
6 (13,6) 
2 (4,5) 
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Saúde Sexual e Reprodutiva 

 

Sexualidade e Métodos Contracetivos 

Considerando 204 participantes que responderam à questão sobre atração sexual, 95,6% (n=195) 

afirmaram sentir atração por pessoas de outro género, 3,9% (n=8) por pessoas do mesmo género e 0,5% 

(n=1) por pessoas de todos os géneros. Da amostra total, 93% (n=199) dos/as participantes referiram já ter 

tido relações sexuais (9 participantes – 4,2% - não responderam a esta pergunta).  

A idade média da primeira relação sexual aproxima-se dos 18 anos de idade (Tabela 9). A grande maioria 

dos/as participantes nunca usa preservativo (88,1% das mulheres e 71,4% dos homens), num contexto 

onde 20,5% referiu já ter tido relações sexuais sob efeito de bebidas alcoólicas ou drogas (18,9% das 

mulheres e 26,2% dos homens). Entre os/as 163 participantes que afirmaram nunca usar preservativo, 

pouco mais de um terço (35%, n=57) declararam usar a pílula (20,9%, n=34), o implante (7,4%, n=12), o 

DIU/SIU (4,9%, n=8), ou outro método contracetivo (1,8%, n=3). 

Tabela 9. Relações sexuais de acordo com o sexo: uso de preservativo ou de álcool/drogas, e idade 

da primeira relação sexual   

 Total Feminino Masculino 

Idade da primeira relação sexual (anos), 
Média (± Desvio-padrão) 

 
17,8 (3,20) 

 
17,7 (3,12) 

 
17,8 (3,60) 

 n (%) 

Relações sexuais sob efeito de bebidas 
alcoólicas ou drogas 

Não 
Sim 
Não sabe/não responde 

 
 

137 (72,1) 
39 (20,5) 
14 (7,3) 

 
 

111 (75,0) 
28 (18,9) 

9 (6,1) 

 
 

26 (61,9) 
11 (26,2) 
5 (11,9) 

Uso do preservativo 
Nunca 
Raramente/ Algumas vezes 
Quase sempre/ Sempre 
Não responde 

 
163 (84,5) 
14 (7,3) 
12 (6,2) 
4 (2,1) 

 
133 (88,1) 

8 (5,3) 
8 (5,3) 
2 (1,3) 

 
30 (71,4) 
6 (14,3) 
4 (9,5) 
2 (4,8) 

 

A pílula foi o método contracetivo mais frequentemente conhecido por cerca de 94% dos/as participantes. 

O implante, o DIU/SIU e a contraceção de emergência foram indicados por 68,6%, 61,4% e 54,9% dos/as 

inquiridos/as, respetivamente (Gráfico 18). A pílula, o DIU/SIU e o implante são também os métodos 

contracetivos mais frequentemente usados pelos/as participantes deste estudo (Gráfico 19). 
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Gráfico 18. Proporção (%) de participantes que reportaram conhecer o método contracetivo 

 

 

Gráfico 19. Proporção (%) de participantes que reportaram usar o método contracetivo 

 

Considerando os/as participantes que reportaram o uso de cada um destes métodos de contraceção, 

verificou-se que entre aqueles/as que usavam a pílula 74,4% o faziam por indicação médica e 20,9% por 

iniciativa própria. A sugestão de utilização do DIU/SIU terá partido de um/a médico/a em 77,8% dos casos 

e das próprias pessoas nos restantes 22,2%. Daqueles/as que usavam o implante, 57,1% reportaram ter 

havido indicação médica, 35,7% faziam-no por iniciativa própria e ainda 7,1% reportaram usar este método 

por sugestão de outra pessoa. 
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A idade média de início do uso da pílula foi 21 (desvio-padrão=6) anos (idade mínima reportada=14 anos; 

idade máxima=40 anos); do uso do DIU/SIU foi 28 (desvio-padrão=8) (idade mínima reportada=17 anos; 

idade máxima=45 anos) e do implante foi 25 (desvio-padrão=9) (idade mínima reportada=17 anos; idade 

máxima=39 anos). 

Ainda entre os/as que reportaram usar algum método contracetivo verificou-se que a maioria costuma obtê-

lo através do médico de família/ consulta de planeamento familiar. Alguns dos/as participantes que usavam 

a pílula reportaram obtê-la diretamente na farmácia e apenas um caso reportou obter a pílula através de 

uma ONG. 

 

Interrupção Voluntária da Gravidez 

Os resultados mostram que aproximadamente 11% dos/as participantes reportaram já ter recorrido à 

interrupção voluntária da gravidez (Gráfico 20). As razões mais indicadas para terem recorrido à interrupção 

da gravidez foram: gravidez não desejada (68,2%); inviabilidade do feto ou pré-diagnóstico de condição 

incurável (22,7%); e perigo para a saúde da mulher (13,6%). 

 

Gráfico 20. Proporção de participantes que reportaram interrupção voluntária da gravidez 

 

Cuidados de saúde de rotina 

A esmagadora maioria dos/as inquiridos/as (n=208) reportou ter médico/a assistente de família, recorrendo 

aos seus serviços menos de uma vez por ano (n=55; 26,8%), uma vez por ano (n=40; 19,5%) ou duas a 

quatro vezes por ano (n=80; 39,0%). Um total de 5 participantes (2,4%) referiu nunca ter recorrido ao/à 

médico/a assistente de família e 25 (n=12,2%) declararam fazê-lo cinco ou mais vezes por ano. 

87,3 %

11,3%

1,5%

Não Sim Não sabe
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Das mulheres inquiridas que responderam à questão sobre se alguma vez fizeram o teste do papanicolau 

por rotina (n=156), 85,3% reportaram já o ter feito, 12,8% nunca fez o exame e 1,9% não soube responder 

à questão. Das 20 mulheres que declararam nunca ter feito o teste de papanicolau por rotina, 4 não tinham 

iniciado a atividade sexual, e 10 das que já tinham iniciado a atividade sexual tinham menos de 50 anos de 

idade. Mais de um terço das mulheres que referiu já ter feito este teste fá-lo uma vez por ano (34,1%) e 

12,1% de dois em dois anos (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21. Regularidade do teste do papanicolau entre a amostra de mulheres 

 

Dos homens inquiridos (n=47), 70,5% reportaram nunca ter tido uma consulta com um urologista e 29,5% 

reportaram já o ter feito. Cerca de um terço dos homens que já tiveram esta consulta fazem-no uma vez 

por ano (31%) e 16% com maior regularidade (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22. Regularidade das consultas de urologia entre a amostra de homens 
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VIH e outras infeções sexualmente transmissíveis 

Dos/as inquiridos/as que responderam às questões relativas à realização de testes de despiste do VIH ou 

outras infeções sexualmente transmissíveis, 28,5% reportaram já ter feito um teste ao VIH e 7,4% referiram 

já ter feito um teste para outras ISTs. Não se observaram diferenças estatisticamente significativas por sexo 

(Tabela 10). 

 

 

Gráfico 23. Proporção (%) de participantes que reportaram já ter feito o teste ao VIH 

 

 

Tabela 10. Realização de testes VIH e outras ISTs, de acordo com o sexo 

 Total Feminino Masculino 

 n (%) 

Teste VIH 
Não 
Sim 
Não sabe 

 
128 (64,4) 
57 (28,5) 
15 (7,5) 

 
99 (63,5) 
45 (28,8) 
12 (7,7) 

 
29 (65,9) 
12 (27,3) 
3 (6,8) 

Teste para outras ISTs 
Não 
Sim 
Não sabe 

 
116 (57,1) 
15 (7,4) 
72 (35,5) 

 
92 (57,5) 
12 (7,5) 

56 (35,0) 

 
24 (55,8) 
3 (7,0) 

        16 (37,2) 

 

 

Entre os/as 57 participantes que já fizeram o teste ao VIH, 16 declararam ter realizado o teste nos últimos 

3 meses, e 2 reportaram já ter tido um resultado reativo. 
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Histórico obstétrico 

Cerca de metade dos/as inquiridos/as estiveram envolvidos/as em 3 ou mais gravidezes, com 

aproximadamente 7% dos/as participantes sem qualquer gravidez (7,7% das mulheres e 7,1% dos 

homens). Pouco mais de um terço das mulheres (35,6%) reportaram ter planeado todas as gravidezes, 

proporção que sobe para os 54,3% entre os homens. A grande maioria das gravidezes planeadas terão 

resultado de uma decisão conjunta dos/as progenitores/as, com 13 participantes (12 mulheres e 1 homem) 

a afirmarem a existência de gravidezes planeadas que não resultaram de uma decisão conjunta. Cerca de 

15% dos/as inquiridos/as referiram o não acompanhamento de alguma gravidez por profissionais de saúde 

(Tabela 11). 

Tabela 11. Historial de gravidezes de acordo com o sexo: número, planeamento e acompanhamento 

 Total Feminino Masculino 

 n (%) 

Numero de gravidezes 
0 
1 
2 
3 
4 ou mais 
Sem resposta 

 
15 (7,5)  

28 (14,1) 
49 (24,6) 
42 (21,1) 
65 (32,7) 

15 

 
12 (7,7) 
20 (12,9) 
35 (22,6) 
34 (21,9) 
54 (34,8) 

 
3 (7,1) 

8 (19,0) 
14 (33,3) 
8 (19,0) 
9 (21,4) 

 

Gravidezes planeadas 
Sim, todas 
Sim, algumas 
Não 
Sem resposta 

 
67 (39,4) 
51 (30,0) 
52 (30,6) 

14 

 
48 (35,6) 
46 (34,1) 
41 (30,4) 

 
19 (54,3) 
5 (14,3) 
11 (31,4) 

 

Decisão conjunta dos/as progenitores/as 1 
Não 
Sim  
Sem resposta 

 
13 (12,3) 

100 (87,7) 
4 

 
12 (14,3) 
78 (85,7) 

 
1 (4,3) 

22 (95,7) 

Acompanhamento por profissionais de saúde 
Sim, todas 
Sim, algumas 
Não/Não sabe 
Sem resposta 

 
149 (84,2) 
17 (9,6) 
11 (6,2) 

14 

 
120 (85,1) 
15 (10,6) 
6 (4,3) 

 
29 (80,6) 
2 (5,6) 

5 (13,9) 

1 Só responderam os inquiridos que planearam as gravidezes. 

 

Aproximadamente 15% dos/as participantes (n=33) referiram tentar engravidar durante mais de um ano 

sem conseguir. Um total de 12 inquiridos/as mencionaram ter consultado um/a médico/a por não conseguir 

engravidar, e 9 afirmaram ter utilizado uma técnica de procriação medicamente assistida. 

Dos/as 210 inquiridos/as que reportaram o número de filhos/as, 29,5% tinham dois/duas filhos/as, 20% 

referiram três filhos/as, e 22,8% quatro ou mais filhos/as (Gráfico 24). Um total de 23 participantes 

mencionou que algum/a dos/as seus/suas filhos/as esteve internado/a numa Unidade de Cuidados 

Intensivos Neonatais. Entre os 179 respondentes à questão sobre o desejo de ter mais filhos/as, 10,6% 

(n=19) manifestaram-se positivamente e 3,9% (n=7) estavam indecisos/as, enquanto a grande maioria 
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(85,5%; n=153) reportou não desejar ter mais filhos/as. De entre as pessoas que declararam não desejar 

ter mais filhos/as, 32 usavam a pílula como método de contraceção, 8 o implante, 4 o DIU/SIU, 1 o injetável 

e 1 o coito interrompido. 

 

Gráfico 24. Número de filhos dos/as participantes 

 

Consultas de Planeamento Familiar 

Dos/as 191 participantes que responderam à questão sobre os serviços a que recorrem mais 

frequentemente para as suas consultas de planeamento familiar, mais de metade (52,9%; n=101) 

reportaram não recorrer a esse tipo de consultas, e 45% (n=86) referiram o centro de saúde (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25. Recurso a consultas de planeamento familiar 

12,9%

14,8%

29,5%

20,0%

9,0%

13,8%

NÚMERO DE FILHOS/AS

0 1 2 3 4 5 ou mais

45,0%

1,0%1,0%

52,9%

CONSULTAS DE PLANEAMENTO FAMILIAR

Centro de saúde Consultório particular Consulta hospitalar Não recorre
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Nos últimos 12 meses, um total de 26 entre 87 inquiridos/as (29,9%) mencionaram ter recorrido ao seu 

Centro de Saúde para uma consulta de planeamento familiar. Dois entre 88 participantes (2,3%) recorreram 

a um/a médico/a especialista privado/a para uma consulta de planeamento familiar nos últimos 12 meses. 

Só um/a entre 89 participantes (1,1%) referiu ter recorrido a uma ONG/Associação para uma consulta de 

planeamento familiar nos últimos 12 meses. 

Dos/as 81 inquiridos/as que mencionaram a razão principal da última consulta de planeamento familiar, 

38,3% (n=31) referiram a realização de exames e/ou análises, 27,2% (n=22) a obtenção da contraceção 

habitual, e 16,0% (n=13) a substituição do método contracetivo. Cerca de 10% (n=8) fizeram-no para efeitos 

de planeamento da gravidez, 2,5% (n=2) para aconselhamento na área da saúde sexual e reprodutiva, e 

6,2% (n=5) por outros motivos como “gravidez” (n=2) e “menopausa” (n=1). 
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CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo mostram que a população residente no Conjunto Habitacional do Seixo, em 

Matosinhos, é maioritariamente constituída por pessoas de nacionalidade portuguesa com um nível de 

escolaridade relativamente baixo. É frequente a situação de desemprego e de doméstica face à profissão, 

e a perceção de que os rendimentos líquidos mensais do agregado familiar são insuficientes para fazer 

face às despesas do dia a dia.  

A dimensão dos agregados familiares é relativamente reduzida, os quais são maioritariamente compostos 

por três pessoas, no máximo. Em quase metade existem menores, verificando-se a presença de pessoas 

com mais de 65 anos em cerca de um terço dos agregados. As estratégias a implementar no contexto da 

Saúde Sexual e Reprodutiva também deverão, por isso, contemplar as necessidades dos grupos etários 

mais envelhecidos.  

Uma grande parte das pessoas que participaram neste estudo consideraram-se felizes e reportaram uma 

saúde boa e razoável, ainda que dois quintos sentissem limitações nas atividades diárias, seja por motivo 

de doença, deficiência ou problemas de saúde psicológicos. Refira-se, ainda, a proporção relativamente 

elevada de casos de doenças ou condições médicas diagnosticadas em pelo menos um elemento do 

agregado familiar, nomeadamente hipertensão, ansiedade, depressão e diabetes. Um particular enfoque 

nas pessoas que se sentem pouco ou nada felizes deverá ser objeto de estudos futuros, compreendendo 

as situações subjacentes a esse fenómeno para poder delinear estratégias de intervenção adequadas.  

Os homens são quem mais frequentemente afirma consumir bebidas alcoólicas no momento atual ou já ter 

consumido haxixe, ecstasy, anfetaminas, cocaína, heroína ou LSD. Note-se, porém, que uma grande 

maioria dos/as participantes reportou nunca ter consumido estas últimas substâncias, e apenas um homem 

reconheceu a partilha de objetos no consumo. Neste contexto, importa manter ações de sensibilização para 

o consumo responsável de bebidas alcoólicas ou de outras substâncias, especialmente dirigidas aos 

homens.  

A promoção de estilos de vida e comportamentos saudáveis no Conjunto Habitacional do Seixo, no 

concelho de Matosinhos, passa ainda por incentivar a prática regular de exercício físico, particularmente 

entre as mulheres. Acresce a necessidade de promover o sentimento de segurança no bairro e sobretudo 

a confiança depositada nas pessoas que nele habitam. Realça-se, por fim, a importância de investir em 

formação sobre estratégias de mediação de conflitos em contexto doméstico, orientadas para a gestão de 

discussões e desentendimentos que não envolvam a dimensão física. 
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A esmagadora maioria das pessoas que participaram neste estudo declararam-se heterossexuais e já 

tinham iniciado a atividade sexual por volta dos 18 anos de idade, em média. A pílula, o DIU/SIU e o 

implante constituem os métodos contracetivos mais frequentemente conhecidos e usados pela população 

inquirida. Na maior parte das vezes, a utilização destes métodos contracetivos é sugerida por um/a 

médico/a, mas também acontece por sugestão das próprias pessoas. Importa, neste contexto, disseminar 

informação sobre a diversidade e adequação dos métodos contracetivos disponíveis, nomeadamente entre 

quem não deseja engravidar e/ou entre quem não deseja ter mais filhos/as.  

Urge ainda alertar para a importância das consultas de planeamento familiar ao longo de toda a trajetória 

sexual e reprodutiva, no sentido de promover a vivência de uma sexualidade livre, segura e informada, 

prevenir gravidezes indesejadas e preparar para o exercício de uma parentalidade responsável. O 

desenvolvimento de campanhas de sensibilização deverá também focar-se nas circunstâncias em que 

importa usar preservativo e realizar testes de despiste do VIH ou outras infeções sexualmente 

transmissíveis, assim como nas consequências associadas à ocorrência de relações sexuais sob efeito de 

bebidas alcoólicas ou drogas.  

A quase totalidade dos/as inquiridos/as reportou ter médico/a assistente de família e recorrer aos seus 

serviços com alguma regularidade, mas menos frequentemente para efeitos de planeamento familiar. A 

promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva deverá atender à periodicidade da realização do teste do 

papanicolau e das consultas com um urologista. Acresce um investimento fundamental para aumentar a 

proporção de gravidezes planeadas e assegurar o respetivo acompanhamento por profissionais de saúde. 
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ANEXO 1 – Questionário 



1 

 

GRUPO I. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

 
                                                   

ID      

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data de preenchimento: |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|   
                                              (dia)          (mês)                (ano) 

 

 

 

 

1. Sexo:  

Feminino 1 

Masculino 2 

Outro 3 

 

2. Ano de nascimento: |___|___|___|___| 

 

3. De onde é natural?  

Portugal  1 

Outro país 2 

               Qual?__________________________________ 

 

 

4. Qual é o seu estatuto marital? 

Solteiro/a 1 Viúvo/a 4 

Casado/a 2 Divorciado/a 5 

União de facto 3 

Separado/a (casado/a, mas não vive com o 

cônjuge) 6 

 

 

QUESTIONÁRIO 

Projecto SAFE - Saúde, Arte, Formação e Educação 

Este estudo pretende conhecer os estilos de vida e os comportamentos das pessoas sobre sexualidade e 

prevenção da violência, para poder promover ações futuras que melhorem a saúde. 

Não há respostas certas nem erradas, o que nos interessa é conhecer a sua situação. Desde já 

agradecemos a sua colaboração e o tempo que irá disponibilizar a responder a este questionário.  
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5. Qual o grau de escolaridade mais elevado que completou?  

Nenhum, e não sabe ler nem escrever 1 Ensino secundário (12.º ano) 6 

Nenhum, mas sabe ler e escrever 2 Bacharelato 7 

1.º Ciclo do ensino básico (4.º ano) 3 Licenciatura 8 

2.º Ciclo do ensino básico (6.º ano) 4 Mestrado/Mestrado Integrado 9 

3.º Ciclo do ensino básico (9.º ano) 5 Doutoramento 10 

 

6. Neste momento, qual é a sua principal situação profissional? (assinale apenas uma opção) 

Empregado/a a tempo inteiro 1 Reformado/a e pré-reformado/a 5 

Empregado/a a tempo parcial 2 Doméstico/a /ocupa-se das tarefas do lar 6 

Desempregado/a 3 Outra: 7 

Estudante/ na escola/ em formação 

profissional 
4       Qual?______________________________ 

 

7. Qual é a sua profissão atual? (se na questão anterior assinalou desempregado/a, doméstico/a ou outra, 

p.f., considere a última profissão) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

8. Considera que os rendimentos do seu agregado familiar são: 

Insuficientes 1 

Tem de ter cuidado com os gastos 2 

Chega para as suas necessidades 3 

Confortáveis 4 

 

 

9. Vou agora fazer-lhe uma pergunta sobre um assunto que muita gente acha pouco simpático, mas que é um dado 

útil para prever as condições de saúde das populações. Se me quiser responder, diga-me, por favor, qual dos 

seguintes escalões corresponde ao rendimento mensal total líquido de todas as pessoas que vivem na vossa casa? 

≤ 250 €   1501-2000 €  

251-500 €  > 2000 €  

501-1000 €  Não sabe   

1001-1500 €  Prefere não dizer   

 

10. Quantas pessoas vivem na sua casa? ______ 

10.1. Quantas delas têm menos de 18 anos de idade? 

10.2. Quantas têm mais de 65 anos de idade?  
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GRUPO II. ESTILOS DE VIDA  

Vou começar por lhe fazer algumas perguntas sobre a sua saúde, em geral, e sobre os seus estilos de vida. 

 

11. Considerando todos os aspetos da sua vida atual, diria que se sente muito feliz, bastante feliz, razoavelmente 

feliz, pouco feliz ou nada feliz? 

 Muito feliz  

 Bastante feliz 

 Razoavelmente feliz 

 Pouco feliz 

 Nada feliz   

 Não sabe 

 Não responde 

 

12. Em geral, diria que a sua saúde é:  

 Muito boa  

 Boa 

 Razoável 

 Má  

 Muito má  

 Não sabe 

 Não responde 

 

13. Comparando com o que acontecia há um ano, como descreve o seu estado de saúde geral atual:  

 Muito melhor  

 Com algumas melhoras 

 Aproximadamente igual  

 Um pouco pior  

 Muito pior 

 Não sabe 

 Não responde 

 

14. Está de alguma forma limitado/a nas suas atividades diárias devido a uma doença prolongada, uma deficiência 

ou um problema de saúde do foro psicológico? Se sim, muito ou de alguma forma? 

 Sim, muito   

 Sim, de alguma forma   

 Não  

 Não sabe 

 Não responde 

 

15.1. Alguma pessoa do seu agregado familiar está limitado/a nas suas atividades diárias devido a uma doença 

prolongada, uma deficiência ou um problema de saúde do foro psicológico? Se sim, muito ou de alguma forma? 
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 Sim, muito   

 Sim, de alguma forma   

 Não  

 Não sabe 

 Não responde 

 

16. No seu agregado familiar, alguém tem alguma doença ou condição de saúde crónica, diagnosticada por um 

médico (incluindo doenças físicas ou psíquicas)?   

 Sim, eu próprio/a 

 Sim, alguém do meu agregado familiar 

 Não (passar para a questão 6) 

 Não sabe (passar para a questão 6) 

 Não responde (passar para a questão 6) 

 

16.1. Da lista que lhe vou referir, que doenças lhe foram diagnosticadas? 

 

 sim Não Não sabe Não responde 

Hipertensão arterial/tensão alta 1 2 88 99 

AVC/trombose 1 2 88 99 

Enfarte/ataque cardíaco 1 2 88 99 

Insuficiência cardíaca 1 2 88 99 

Cancro 1 2 88 99 

Diabetes 1 2 88 99 

Obesidade 1 2 88 99 

Depressão 1 2 88 99 

Ansiedade 1 2 88 99 

Asma 1 2 88 99 

Infeções Sexualmente Transmissíveis 1 2 88 99 

Outra. Qual? ___________________     

 

17. Atualmente, consome bebidas alcoólicas, mesmo que apenas ocasionalmente?    

 Sim  

 Não  

 Não sabe 

 Não responde 

 

17.1. Que idade tinha quando experimentou bebidas alcoólicas pela primeira vez? |___|___| anos 

 Nunca experimentou  

 Não sabe 

 Não responde 
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18. Da lista de substâncias que lhe vou referir, pode dizer-me se nunca consumiu; não consome, mas já consumiu; 

consome de vez em quando; consome diariamente… 

 
 Nunca 

consumiu 
Não consome, 

mas já consumiu 
Consome de 

vez em quando 
Consome 

diariamente 
Não sabe 

Não 
responde 

Haxixe ou marijuana (canábis, 

chamon, charro, chocolate, erva, 
ganza, hax, hash, liamba) 

1 2 3 4 88 99 

Ecstasy (pastilhas, droga de recreio, 

droga de desenho) 

1 2 
3 4 88 99 

Anfetaminas (speeds, cristais ou 

anfes) 

1 2 
3 4 88 99 

Cocaína (branca, branquinha, base, 

coca, gulosa, neve, snow) 

1 2 
3 4 88 99 

Heroína (cavalo, cavalete, chnouk, 

h, hero, castanha, pó, poeira) 

1 2 
3 4 88 99 

LSD (ácidos, pills, trips) 1 2 3 4 88 99 

 

18.1. Que idade tinha quando experimentou uma destas substâncias pela primeira vez? |___|___| anos 

 Nunca experimentou  

 Não sabe 

 Não responde 

 

18.2. Com que frequência partilhou objetos utilizados no consumo destas substâncias?  

 Nunca    Raramente   Algumas vezes    Quase sempre    Sempre   

 Não sabe  Não responde 

 

19. Com que frequência faz exercício físico? 

 Diariamente   

 2 a 4 vezes por semana    

 1 vez por semana   

 Menos de 1 vez por semana  

 Nunca    

 Não sabe 

 Não responde 

 

19.1. Quando faz exercício, em média, qual a duração do mesmo? _______ minutos 

 

20. Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre segurança e violência.  

 

20.1. Com que frequência se sentiu insegura/o no seu bairro? 

Nunca  Poucas vezes  Algumas vezes  Muitas vezes     Sempre  

20.2. De uma forma geral, considera que pode confiar na maioria das pessoas do seu bairro? 

Nunca  Poucas vezes  Algumas vezes  Muitas vezes     Sempre  

20.3. Em relação às pessoas que partilham a casa consigo, como classifica as seguintes afirmações: 
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GRUPO III. SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

 Nunca Algumas 
vezes 

Muitas vezes Sempre 

Sinto que discutimos muito (mas nunca 
fisicamente) 

    

Sinto que facilmente perdemos a paciência uns 
com os outros 

    

Sinto que discutimos muito (e às vezes 
fisicamente) 

    

Sinto que tentamos sempre resolver os 
desentendimentos, conversando 

    

 

 
 

As questões que se seguem dizem respeito à sexualidade, reprodução e planeamento familiar. 

 

21. O/a sr/a conhece algum destes métodos contracetivos?  

 Sim Não Não sabe Não responde 

Pílula 1 2 88 99 

DIU/SIU 1 2 88 99 

Anel vaginal 1 2 88 99 

Sistema transdérmico   1 2 88 99 

Implante 1 2 88 99 

Injetável 1 2 88 99 

Contraceção de emergência 1 2 88 99 

Coito interrompido 1 2 88 99 

 

22. Sente-se atraído/a por pessoas… 

 De outro género 

 Do mesmo género 

 Do género masculino e feminino  

 De todos os géneros  

 Não sabe 

 Não responde 

 

23. Já teve relações sexuais?   

 Sim  

 Não (passar para questão 31) 

 Não sabe 

 Não responde 

 

24. Que idade tinha quando teve relações sexuais pela primeira vez? |__|__| anos 

 Não sabe  Não responde 

 

25. Alguma vez teve relações sexuais sob efeito de bebidas alcoólicas ou drogas sem qualquer proteção?     

 Sim    Não    Não sabe  Não responde 

 

26. Com que frequência usa preservativo nas suas relações sexuais?     
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 Nunca    Raramente   Algumas vezes    Quase sempre    Sempre   

 Não sabe  Não responde 

 

 

27. O sr/a ou a sua/sua parceira/o usam algum destes métodos?  

 Sim Não Não sabe Não responde 

Pílula 1 2 88 99 

DIU/SIU 1 2 88 99 

Anel vaginal 1 2 88 99 

Sistema transdérmico   1 2 88 99 

Implante 1 2 88 99 

Injetável 1 2 88 99 

Contraceção de emergência 1 2 88 99 

Coito interrompido 1 2 88 99 

 

27.1. Se sim, foi por 

 Indicação médica  Iniciativa própria  Sugestão de outra pessoa 

 

27.2. Se sim, com que idade começou a usar? |__|__| anos 

 Não sabe  Não responde 

 

27.3. Se sim, costuma obtê-lo… 

 No/a médico/a de família 

 Na consulta de planeamento familiar 

 No Centro de Atendimento a Jovens (CAJ) 

 No Hospital 

 Em ONG’s 

 Em farmácia(s) 

 Num supermercado 

 Outro. Qual? ________________________________ 

 

 

28. Alguma vez recorreu à interrupção voluntária da gravidez?     

 Sim    Não    Não sabe  Não responde 

 

28.1. Se sim, foi porque… 

 Era uma gravidez não desejada 

 Havia perigo para a saúde da mulher 

 O feto era inviável ou sofreria de doença grave incurável 

 A gravidez resultou de um crime 

 Não sabe  Não responde 

 

 

29. [Só para mulheres] Alguma vez fez o “teste de papanicolau”, por rotina?   
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Sim 1 PASSAR PARA  

Não 2 

PASSAR PARA Não sabe 88 

Não responde 99 

 

29.1. Com que regularidade faz ou fez o teste de Papanicolau? 

Efetuou apenas uma vez 1 

Mais de uma vez por ano 2 

Uma vez por ano 3 

De 2 em 2 anos 4 

De 3 anos em 3 anos 5 

De 4 em 4 ou 5 em 5 anos 6 

Menos de uma vez de 5 em 5 anos 7 

Não sabe 88 

Não responde 99 

 

 

30. [Só para homens] Teve alguma consulta com um urologista?  
 

Sim 1 PASSAR PARA  

Não 2 

PASSAR PARA Não sabe 88 

Não responde 99 

 
30.1. Com que regularidade consulta um urologista? 
 

Teve apenas uma consulta 1 

Mais de uma vez por ano 2 

Uma vez por ano 3 

De 2 em 2 anos 4 

Menos de uma vez de 3 anos em 3 anos 5 

Não sabe (ESP) 88 

Não responde (ESP) 99 

 
 
31. Alguma vez fez um teste de despiste de VIH?  

Sim 1 PASSAR PARA  

Não 2 

PASSAR PARA Não sabe 88 

Não responde 99 

 

31.1. Se sim, teve um resultado reativo? 

  Sim    Não    Não sabe  Não responde 

  

32. Nos últimos 3 meses, fez o teste ao VIH?  

Sim 1 PASSAR PARA  

Não 2 

PASSAR PARA Não sabe 88 

Não responde 99 

 

32.1. Se sim, foi por 

 Indicação médica  Iniciativa própria  Sugestão de outra pessoa  Ser dador 

 Não sabe  Não responde 
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33. Alguma vez fez um teste de despiste para outras ISTs?  

Sim 1 PASSAR PARA  

Não 2 

PASSAR PARA Não sabe 88 

Não responde 99 

 

33.1. Se sim, qual/quais? ____________________________________________ 

 Não sabe  Não responde 

 

33.2. Se sim, qual o resultado? 

  Positivo    Negativo    Não sabe  Não responde 

  

33.3. Se sim, onde fez esse teste? ____________________________________________ 

 Não sabe  Não responde 

 

34. Quantas vezes (a sua parceira) esteve grávida?      |___|___| 

 Não sabe  Não responde 

 

35. A/s sua/s gravidez/es foi/foram planeada/s?    

  Sim, todas    Sim, algumas    Não  

 Não sabe  Não responde 

 

35.1. Se sim, o planeamento resultou de uma decisão conjunta dos/as progenitores/as?  Não  Sim  

 Não sabe  Não responde 

 

36. A/s sua/s gravidez/es foi/foram acompanhada/s por profissionais de saúde?    

  Sim, todas    Sim, algumas    Não  

 Não sabe  Não responde 

 

37. Alguma vez esteve a tentar engravidar durante mais de um ano sem conseguir?     Não    Sim   

 Não sabe  Não responde 

 

38. Alguma vez o sr/a ou o seu/sua parceiro/a consultaram um médico por não conseguir engravidar?     

 Não     Sim    Não sabe  Não responde 

 

39. Alguma vez utilizou uma técnica de procriação medicamente assistida para tentar engravidar?  

 Não      Sim   Não sabe  Não responde 

 

40. Tem filhos/as?     Não    Sim  Não sabe  Não responde 

 

40.1. Se sim, quantos filhos/as tem?        |___|___|  

40.2. Que idade tinha quando nasceu o seu 1º filho/a?  |___|___| 

40.3. Deseja ter mais filhos/as?   Não    Sim Não sabe  Não responde 
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41. Algum dos/as seus/suas filhos/as esteve internado/a numa Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais?     

 Não    Sim  Não sabe  Não responde 

 

42. A que serviços recorre mais frequentemente para as suas consultas de planeamento familiar? 

 Centro de Saúde   Consultório particular     Consulta hospitalar   ONG’s/Associações    

 Não sabe  Não responde 

 

43. Tem médico assistente (de família)?    

 Não    Sim  Não sabe  Não responde 

 

43.1. Com que frequência recorre ao/à seu/sua médico/a de família? 

 Nunca    

 Menos de 1 vez por ano 

 1 vez por ano   

 2 a 4 vezes por ano    

 5 ou mais vezes por ano   

 Não sabe 

 Não responde 

 

 

44. Nos últimos 12 meses, quantas vezes recorreu ao seu Centro de Saúde para uma consulta de Planeamento 

Familiar? 

Nº de vezes  

Nenhuma 77 

Não sabe 88 

Não responde 99 

 

45. Nos últimos 12 meses, quantas vezes recorreu a um médico especialista privado para uma consulta de 

Planeamento Familiar? 

 

Nº de vezes  

Nenhuma 77 

Não sabe 88 

Não responde 99 

 

46. Nos últimos 12 meses, quantas vezes recorreu a uma ONG/Associação para uma consulta de Planeamento 

Familiar? 

 

Nº de vezes  

Nenhuma 77 

Não sabe 88 
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Não responde 99 

 

47. Qual foi a razão principal da última consulta de Planeamento Familiar? 

 Planeamento da gravidez 

 Obter contraceção habitual 

 Substituição do método contracetivo 

 Exames e/ou análises  

 Aconselhamento na área da SSR 

 Outra. Qual? 

Muito obrigada pela sua colaboração! 

 


