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I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA
I. 1 Designação da operação estatística
Inquérito Nacional de Saúde.

I. 2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística
INS

I. 3 Código da operação estatística
616

I. 4 Código SIGINE (modelo estatístico)
SD 0004

I. 5 Código da Atividade Estatística
38 – Saúde e Incapacidades
381 - Estatísticas da Saúde
336 – Inquérito Nacional de Saúde

I. 6 Código de Versão do Documento Metodológico
1.0

I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico
Setembro 2014

I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico
Setembro 2014

I.9 Entidade responsável pela operação estatística
INE
• Unidade Orgânica (UO): Departamento de Estatísticas Demográficas e
Sociais/ Serviço de Estatísticas das Condições de Vida
4

• Técnico responsável
Nome: Cristina Gonçalves
Telefone: + 351 21 842 61 00 ext. 3278
E-mail: cristina.goncalves@ine.pt

I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação
• Entidade 1: Eurostat
• Unidade Orgânica (UO): Unit F5 “Education, health and social protection”
• Técnico responsável
Nome: Jakub Hrkal
E-mail: Jakub.HRKAL@ec.europa.eu
• Entidade 2: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)
• Unidade Orgânica (UO):
• Técnico responsável
Nome: Mariana Augusta Neto
E-mail: mariana.neto@insa.min-saude.pt

5

II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO
METODOLÓGICO
Não aplicável.
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III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO
III.1 Contexto da operação estatística
O regulamento da Comissão (UE) Nº 141/2013 de 19 fevereiro de 2013 estabelece que a
segunda vaga do inquérito europeu de saúde por entrevista (EHIS) deve ser realizada
em todos os Estados membros entre 2013 e 2015. Trata-se pois de uma obrigação
nacional. Portugal, tal como a maioria dos países, planeou a recolha dos dados para
2014.
Nesta matéria, Portugal é detentor de uma ampla experiência, tendo o Instituto
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) realizado já quatro inquéritos de saúde por
entrevista, o mais recente (4º INS) em parceria com o INE. Estes inquéritos refletem
especificidades nacionais, algumas não cobertas pelo instrumento de recolha europeu,
que importa considerar na recolha a realizar em 2014 de modo a evitar duplicações de
carga estatística, utilização de recursos e custos – estes aspetos respeitam à inclusão de
variáveis e à representatividade regional da amostra e têm naturalmente de ser
analisados “com conta, peso e medida” de acordo com os princípios da Carga Não
Excessiva Sobre os Respondentes e da Precisão e Fiabilidade.
A implementação do Inquérito Nacional de Saúde 2014, nomeadamente o
dimensionamento da amostra, segue as diretrizes estabelecidas pelo regulamento,
incluindo o conjunto de recomendações e orientações metodológicas e práticas, quer ao
nível da amostragem, quer na formulação de questões específicas do inquérito,
constantes do Manual metodológico do EHIS Wave 2 (European Health Interview Survey
(EHIS wave 2) Methodological manual), com o intuito de garantir um elevado nível de
harmonização dos resultados do inquérito, entre todos os países.

III. 2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam
a operação
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
•

Necessidades resultantes de obrigações legais:
o Legislação comunitária
Especificar:
Regulamento (CE) n.º 141/2013 do Conselho, de 19 de fevereiro
o Compromissos perante organizações internacionais
Especificar:
o Legislação nacional

•

Especificar: _______________________________
Pedido direto de informação por parte do/de:
o Entidades públicas nacionais
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o Entidades comunitárias
- Programa Estatístico Europeu (PEE)
- Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”)
o Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras
Especificar: _______________________________

•
•
•
•

o Conselho Superior de Estatística (Recomendações, p.ex.)
Especificar: _______________________________
Resultado de inquéritos às necessidades dos utilizadores
Necessidades de informação de outras operações estatísticas
Contrato/Protocolo específico com Entidade externa
Outras necessidades
o Especificar: ______________________________________

III.3 Objetivos da operação estatística
Os resultados do inquérito possibilitam a divulgação de informação de caracterização da
população, relativamente a:
• Estado de saúde e doença;
• Cuidados de saúde, designadamente comportamentos preventivos e curativos;
• Determinantes da saúde, relacionados com estilos de vida e hábitos que possam
constituir elementos preventivos da doença.

III.4 Financiamento da operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):
•

Financiamento total:
o da Entidade responsável
o da União Europeia (EUROSTAT)
o de outra Entidade
Especificar: ______________________________

•

Cofinanciamento:
o Entidade responsável e União Europeia
o Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou externa
à União Europeia)
Especificar: Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I.P.
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IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL
IV.1 Tipo de operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):
•

Inquérito amostral

•
•

Recenseamento
Estudo estatístico

IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
•

Fonte Direta

•

Fonte Não-direta
o Fonte administrativa
o Outra operação estatística
o Outra
Especificar: _______________________

IV.3 Periodicidade da operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):
•

Mensal

•
•
•

Trimestral
Semestral
Anual

•
•
•
•
•

Bienal
Trienal
Quadrienal
Quinquenal
Decenal

•
•

Não periódico
Outra
Especificar:__________________________
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IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
•
•

Continente
Região Autónoma da Madeira

•
•
•

Região Autónoma dos Açores
País
Outro
Especificar: ________________________

IV. 5 Principais utilizadores da informação
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
Utilizadores do Sistema Estatístico Nacional
• INE
• Banco de Portugal
• Direção Regional de Estatística da Madeira
•
•

Serviço Regional de Estatística dos Açores
Entidades com delegação de competências
Especificar: ________________________

Outros utilizadores nacionais
Especificar: INSA, Pessoas singulares, Investigadores
Utilizadores Comunitários e outros Internacionais
Especificar: União Europeia: Eurostat – Serviço de Estatísticas das Comunidades
Europeias

o IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação
Envio da base de dados ao Eurostat em setembro de 2015 (disponibilização restrita).
Disponibilização pública até final de 2015.

o IV.6.2 Revisões
1. Tipos de revisões de dados adotadas: Não previstas
2. Circunstância em que são efetuadas as revisões: Não previstas
3. Frequência das revisões: Não previstas
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o IV.6.3 Produtos de difusão regular
Produtos a disponibilizar
Designação do produto

Periodicidade de
disponibilização

Nível geográfico
(desagregação
geográfica máxima) **

Publicação

Inquérito Nacional de Saúde
2014

Quinquenal

NUTS II

Destaque

Inquérito Nacional de Saúde
2014

Quinquenal

NUTS II

Indicadores estatísticos

Inquérito Nacional de Saúde
2014

Quinquenal

NUTS II

Ficheiro de microdados
anonimizados*

Inquérito Nacional de Saúde
2014

Quinquenal

Indivíduo

Tipo de produto

* A disponibilizar em condições específicas.
** No caso de ficheiro de micro dados no “nível geográfico” indica-se a unidade estatística dos
dados.
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V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA
V.1 População-alvo
Conjunto de todos os indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos que, no período
de referência, residem no território nacional.

V.2 Base de amostragem
Indicar a base de amostragem utilizada, assinalando uma cruz (X) no quadrado
correspondente (resposta única):
•
•

Alojamentos
Empresas (excluindo as agrícolas)
o Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente)
o Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores)

•
•

Explorações agrícolas
Estabelecimentos

•
•

o Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente)
o Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores)
Veículos
Instituições sem fins lucrativos

•
•

Administrações Públicas
Outras
o Especificar: ______________________________________
o Indicar a unidade amostral: ______________________________________

V. 3 Unidade (s) estatística (s) de observação
Agregado doméstico privado e Indivíduo.

V. 4 Desenho da amostra
o V.4.1 Características da amostra
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
Características da amostra:
• Probabilística
o Estratificada
o Por conglomerados
o Multietápica
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•

Não probabilística

•
•
•

Transversal
Longitudinal (painel, amostra rotativa)
Outra
Especificar: ___________________

o V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e
dimensionamento da amostra
A dimensão da amostra do INS 2014 é de 22 538 unidades de alojamento e garante,
para as variáveis Autoapreciação do estado de saúde, Existência de doença(s) crónica(s),
Consumo de tabaco e Consumo de bebidas alcoólicas os seguintes critérios de precisão:
- Erro relativo não superior a 10% para todas as variáveis por região NUTS II 1989
(exceto R.A. Madeira);
- Erro relativo não superior a 10% para todas as variáveis por região NUTS II 2002
(exceto R.A. Madeira);
- Erro relativo não superior a 12% para todas as variáveis para a R.A. da Madeira.
Este dimensionamento cumpre ainda o regulamento da Comissão (UE) Nº 141/2013 de
19 fevereiro de 2013 que estipula uma dimensão mínima efetiva1 definida da amostra
de 6 515 indivíduos com 15 ou mais anos.

A distribuição da amostra por estrato (regiões ou subregiões NUTS II 1989 e 2002) é
dada pela seguinte tabela:
PSU2

Nº de Alojamentos

Norte

170

3 400

Centro (NUTS II 1989)
Oeste (excl. Mafra) +
Médio Tejo
Lisboa (NUTS II 2002)

196

3 920

31

620

187

2 618

Lezíria do Tejo

40

800

Alentejo (NUTS II 1989)

130

2 600

Algarve

164

3 280

RA Açores

125

2 500

RA Madeira

140

2 800

Total

1183

22 538

Estrato

1
2

Dimensão da amostra à chegada, pressupondo o uso de amostragem aleatória simples.
Primary Sampling Unit - unidades primárias de seleção.
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A seleção da amostra seguiu um esquema de amostragem estratificado e multietápico
por regiões ou subregiões NUTS II (1989 e 2002), em que as unidades primárias (PSU),
constituídas por uma ou mais células contíguas da Grid INSPIRE de 1km2, foram
selecionadas sistematicamente com probabilidade proporcional à dimensão do
número de alojamentos familiares de residência principal. As unidades secundárias
(alojamentos) foram selecionadas de forma aleatória e sistemática dentro das
unidades da primeira etapa.

A distribuição da amostra pelos modos de recolha foi feita de modo proporcional em
cada estrato (50% em CAWI e 50% em CAPI) através de um processo aleatório e
sistemático das unidades primárias. Desta forma, todos os alojamentos pertencentes à
mesma unidade primária estão afetos ao mesmo modo de recolha.
Uma vez que a seleção dos alojamentos foi efetuada em duas etapas, o cálculo das
respetivas probabilidades teve em conta as seguintes componentes:
- A probabilidade de seleção das PSU;
- A probabilidade (condicionada) de seleção dos alojamentos nas PSU.
Assim, a probabilidade de seleção de cada alojamento k (
forma:
=

|

=

×

=

×

) foi calculada da seguinte

,

,

<
. .

onde,
|

- Probabilidade (condicionada) de seleção do alojamento k pertencente à PSU j
no estrato h;
- Número de alojamentos de residência principal da PSU j no estrato h;
- Passo da seleção sistemática da 1ª etapa no estrato h;
- Número de alojamentos de residência principal a selecionar na PSU j no estrato h;
- Número de PSU a selecionar no estrato h;
- Número de alojamentos de residência principal no estrato h.
No INS é entrevistado um único individuo por alojamento, pelo que a respetiva
probabilidade de seleção ( ) é obtida através da seguinte fórmula:
=

|

×

|

onde,
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|

- Probabilidade (condicionada) de seleção do indivíduo
pertencente à PSU j no estrato h.

no alojamento k

O inverso da probabilidade de seleção de cada unidade, designa-se por ponderador
inicial ou design weight dessa unidade.

V.5 Construção do(s) questionário(s)
o V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
•

Testes de gabinete

•
•
•

Testes de campo
Testes específicos para questionários eletrónicos
No âmbito de Inquérito-piloto

•

Não foram efetuados testes de pré-recolha

o V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)
Variável em função do sexo, idade e estado de saúde do entrevistado (entre 45m e 1h).

V. 6 Recolha de dados
o V.6.1 Recolha direta de dados
V.6.1.1 Período(s) de recolha
A recolha ocorre no período compreendido entre 10 de setembro e 15 de dezembro
de 2014.

V. 6.1.2 Método(s)de recolha
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
Recolha por entrevista:
•

Presencial com Computador (“CAPI”)

•
•

Presencial sem Computador
Telefónica com Computador (“CATI”)

• Telefónica sem Computador
Recolha por autopreenchimento:
• Questionário Eletrónico (WebInq)
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•
•
•

Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com
estrutura de dados pré-definida (inclui Excel e aplicação)
Questionário em Papel
Recolha por observação

Nota: A recolha eletrónica a utilizar por esta operação será CAWI: Entrevista com recolha
via Web.

V. 6.1.3 Critério para o fecho da recolha
O inquérito fecha a 15 de dezembro de 2014, de acordo com calendário pré-definido
para a recolha. Nessa altura o trabalho de recolha tem de estar terminado em todas
as unidades de alojamento selecionadas para a amostra e, consequentemente em
todas as áreas selecionadas.

V. 6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”
Assinalar uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):
•

Sim
o Especificar o critério:

•

Não

V. 6.1.5 Sessões informativas
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
Assegurada pela
Estrutura
Nacional
•

Em "cadeia"/
Estrutura
Regional

Sessão informativa inicial
o Sessão informativa específica
o Sessão informativa genérica

•

Sessão informativa de reciclagem
o Sessão informativa específica
o Sessão informativa genérica

o V. 6.2 Recolha não-direta de dados
Não aplicável.
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V.7 Tratamento de dados
o V. 7.1 Validação e análise
1. Identificar os tipos de validações efetuadas aos dados (resposta múltipla):
• Regras de domínio
•
•

Regras de coerência
Regras de estrutura

2. Fazer uma breve descrição dos métodos utilizados na análise dos dados recolhidos.
O registo, as validações de percurso e as validações de coerência são feitas
imediatamente no ato da entrevista.
A base de dados de recolha é sujeita a um controlo amostral, que visa sobretudo
identificar falhas de registo, nomeadamente na aplicação das regras de percurso.
Os dados podem ser acedidos através do DW (Data Warehouse), sendo todas as
consultas e análises de resultados feitas através do BO (Business Objects), onde são
disponibilizados os dados processados de recolha. Posteriormente, os outputs com
os resultados obtidos são exportados para SPSS onde é realizada a análise da
coerência temporal dos microdados e dos resultados agregados.
As validações são aplicadas durante a recolha de dados (GPIE) e, durante a análise de
consistência efetuada na base de dados resultante do processo de compilação
desses dados (SPSS, SAS e BO).
3. Descrever as metodologias para medir os erros de medida e de processamento.
Não aplicável.

o V. 7.2 Tratamento de não respostas
O tratamento das não respostas totais consiste na aplicação de um fator de correção
no ponderador inicial de cada unidade.

o V. 7.3 Obtenção de resultados
O cálculo das estimativas tem como base a aplicação, a cada unidade estatística da
amostra, de um ponderador que resulta do produto dos seguintes fatores:
- Design weight de cada unidade;
- Fator de correção para compensar o efeito das não respostas na dimensão da
amostra;
- Fator que calibra (ou ajusta) a amostra para efetivos ou totais conhecidos sobre a
população utilizando fontes externas ao inquérito, através de um método
denominado “calibragem” ou “ajustamento por margens”.
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Os ponderadores obtidos após o procedimento de calibragem correspondem aos
ponderadores finais das unidades.
A precisão associada a um estimador é definida pela proximidade entre a respetiva
estimativa e o seu valor real θ (geralmente desconhecido), podendo esta ser medida
em termos absolutos (variância ou desvio-padrão) ou em termos relativos (coeficiente
de variação). O coeficiente de variação (cv) de um estimador é dado pelo quociente
entre a estimativa do desvio padrão do estimador e a estimativa do parâmetro.
Genericamente, o coeficiente de variação (em %) é dado por:
cv !
θ" =

!"
#$%&' θ
!
θ

× 100%.

A complexidade do esquema de amostragem impede a aplicação de fórmulas
específicas para o cálculo das variâncias, razão pela qual se aplicam métodos de
reamostragem que permitem obter valores aproximados.
No âmbito do Inquérito Nacional de Saúde 2014 é utilizado o método Jackknife. Este
consiste em dividir aleatoriamente a amostra em g grupos de igual dimensão e
constituir subamostras, denominadas réplicas, retirando à amostra completa cada um
dos grupos (um grupo pode ser constituído por uma ou várias unidades de
observação). A partir de cada subamostra determina-se uma estimativa da
característica aplicando a mesma metodologia subjacente à amostra completa. O
estimador da variância é dado por:
1

(g − 1)
!α − !
va&r !
θ" =
/(θ
θ)0
g
α23

onde é um estimador de θ (calculado sobre a amostra total) e
para a réplica α.
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o estimador de θ

o V.7.4 Ajustamentos dos dados
Não aplicável.

o V.7.5 Comparabilidade e coerência
1. Comparabilidade temporal
Proceder-se-á à análise da evolução temporal para as variáveis que se sobrepõem às
do 4º INS, recolhido em 2005/2006.
2. Outros tipos de comparabilidade
O regulamento da Comissão (UE) Nº 141/2013 assegura a recolha de variáveis
harmonizadas na União Europeia, possibilitando a análise dos dados nacionais com
os restantes Estados Membros. A utilização de uma amostra representativa por
NUTS II viabiliza as comparações inter-regionais.
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o V.7.6 Confidencialidade dos dados

1. Indicar se a operação estatística é objeto de tratamento de confidencialidade dos
dados (resposta única):
• Sim
• Não
2. Se responder “sim” completar a resposta de acordo com a instrução de
preenchimento.
A recolha, tratamento e divulgação dos dados é feita de acordo com o estabelecido
pela Lei 22/2008 de 13 de maio, designadamente o artigo 6º que estabelece a
aplicação do princípio do segredo estatístico aos dados.
Quaisquer unidades estatísticas, direta ou indiretamente identificáveis, não podem
ser divulgadas, não só pela proteção conferida por este princípio, mas também
pelo sigilo profissional que decorre da aplicação da Lei 67/98 de 26 de outubro.
A quebra da confidencialidade estatística é punível não só disciplinar mas também
criminalmente de acordo com o artigo 32º da Lei do SEN.”
O tratamento dos dados consiste na aplicação de métodos de controlo da
divulgação estatística por variável ou conjunto de variáveis, designadamente a
supressão, top/bottom coding e grouping, de forma a não permitir a identificação
direta ou indireta das unidades estatísticas.
Software utilizado: µ-Argus.
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VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO
SUPORTE DE RECOLHA
1. Identificação do suporte de recolha: Inquérito Nacional de Saúde 2014

2. Imagem do suporte de recolha:

INS2014_SR10191_(
201409).pdf

INS2014_SR10192_(
201409).pdf

3. Entidade inquirida: indivíduo e agregado doméstico privado

VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO CAPI (SR_10191)
Domínio de valores da variável

Númer Código
o
da
registo variáve
suporte
l

Data início
de vigência

Designação da
variável

Unidade
estatística

10191 8493

03/08/2010

Alojamento

10191 12661

05/05/2014

10191 12687

12/05/2014

10191 12688

12/05/2014

10191 12715

29/05/2014

10191 12689

12/05/2014

10191 12716

29/05/2014

10191 12690

12/05/2014

10191 12333

10/03/2014

10191 19

01/01/2005

Indivíduos residentes
(N.º) no alojamento
Condição perante o
trabalho (auto
classificação) do
indivíduo
Existência de cônjuge
ou companheiro no
Agregado doméstico
privado
Identificação do
cônjuge ou
companheiro do
indivíduo
Existência de pai ou
padrasto (Sim/ Não)
no Agregado
doméstico privado
Identificação do pai
ou padrasto do
indivíduo
Existência de mãe ou
madrasta (Sim/ Não)
no Agregado
doméstico privado
identificação da mãe
ou madrasta do
indivíduo
Identificação do
respondente
Sexo do indivíduo

10191 11645

11/03/2013

10191 11646

11/03/2013

10191 12657

30/04/2014

10191 331

01/01/2005

10191 331

01/01/2005

10191 20

01/01/2005

Dia de nascimento do
Indivíduo
Mês de nascimento
do Indivíduo
Ano de nascimento
do indivíduo
Idade (Ano) do
Indivíduo
Idade (Ano) do
Indivíduo
Data de nascimento

Código
da
versão

Designação da
versão

Nível
da
versã
o

[0;99]

Indivíduo

V03397

Condição perante
o trabalho (EHIS)

1

Indivíduo

V03475

Estado civil de
facto/conjugalida
de (2)

1

Indivíduo

Indivíduo

N.º

[01;99]

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

Indivíduo

Unidade
de
medida

Intervalo de
valores

[01;99]

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

[01;99]

Indivíduo

[1;99]

-

Indivíduo

[1;31]

Dia

Indivíduo

]1;12]

-

Indivíduo

[1900;2500]

-

Indivíduo

[0;120]

Ano

Indivíduo

[0;120]

Ano

Indivíduo

[01/01/1800;31/12/ -

Indivíduo

V00153

Sexo

2
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do indivíduo
10191 331

01/01/2005

10191 11648

12/03/2013

10191 12333

10/03/2014

10191 12658

05/05/2014

10191 11650

12/03/2013

10191 12337

12/03/2014

10191 12659

05/05/2014

10191 12338

12/03/2014

10191 9475

19/08/2011

10191 12571

14/04/2014

10191 17

2199]

Idade (Ano) do
Indivíduo
Existência de
indivíduos elegíveis
(Sim/ Não) no
alojamento
Identificação do
respondente
Confirmação da
seleção para resposta
ao inquérito do
indivíduo
Disponibilidade para
resposta ao
questionário (Sim/
Não)
Recurso a tradutor na
entrevista do
indivíduo
Autorização de
resposta (quando
menor de 18 anos)
pelo adulto com
responsabilidade
parental do indivíduo
Resultado da
entrevista

Indivíduo
Alojamento

V00180

Tipologia sim/não

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03396

Tipos de tradutor
da entrevista

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V02699

1

Existência de partilha
das despesas de
alojamento e
alimentação (Sim/
Não)
Indivíduos do
agregado doméstico
privado selecionado
(N.º)

Agregado
doméstico
privado

V00180

Resultado do
contacto/entrevis
ta, 2012
(indivíduo,
IUTIC/F)
Tipologia sim/não

01/01/2005

Nome

Indivíduo

10191 12

01/01/2005

Indivíduo

10191 12660

05/05/2014

10191 459

01/01/2005

10191 61

01/01/2005

10191 466

01/01/2005

10191 12350

13/03/2014

10191 12351

13/03/2014

Identificação do
indivíduo
Identificação do
individuo que partilha
do mesmo orçamento
para despesas de
alojamento e
alimentação
Estado civil do
indivíduo
Profissão do
Indivíduo
Atividade económica
do indivíduo
Emprego a tempo
completo (Sim/ Não)
do indivíduo
Contrato de trabalho
do Indivíduo

[1;99]

-

10191 12352

13/03/2014

10191 9707

31/01/2012

1

[01;20
]

N.º

[1;99]

Agregado
doméstico
privado

Indivíduo

Ano

1

Indivíduo

Agregado
doméstico
privado

[0;120]

[1;99]

V00263

Classificação de
estado civil, 2003

2

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03144

1

Nível de escolaridade
mais elevado
completo do
Indivíduo

Indivíduo

V02688

Nível de escolaridade
antigo mais elevado
completo do
indivíduo

Indivíduo

V02686

Tipos de contrato
de trabalho variante 9
Níveis de
educação
(completos observação) variante 30
Lista de níveis de
educação/cursos
extintos, 2012
(lista cumulativa)

-

-

Indivíduo
Indivíduo

1

1
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10191 12573

14/04/2014

Ano de conclusão da
licenciatura do
indivíduo
Tempo decorrido
desde a conclusão da
licenciatura do
indivíduo
Idade de conclusão
da licenciatura (Ano)
do indivíduo
Licenciatura completa
em pós-Bolonha do
indivíduo

Indivíduo

[1900;2500]

-

10191 12662

05/05/2014

Indivíduo

[1;120]

Ano

10191 12663

05/05/2014

Indivíduo

[1;120]

Ano

10191 12354

13/03/2014

Indivíduo

V03308

10191 12355

13/03/2014

Duração da
licenciatura do
indivíduo

Indivíduo

V03309

10191 12359

13/03/2014

Indivíduo

V03399

10191 12358

13/03/2014

Indivíduo

10191 12358

13/03/2014

10191 484

01/01/2005

10191 12361

14/03/2014

Subsistema de saúde
do indivíduo
Existência de
subsistema de saúde
(Sim/ Não) do
indivíduo
Existência de
subsistema de saúde
(Sim/ Não) do
indivíduo
Existência de seguro
de saúde (Sim/ Não)
do indivíduo
Cobertura do seguro
de saúde do indivíduo

10191 12362

14/03/2014

10191 12363

14/03/2014

10191 12343

12/03/2014

10191 12344

12/03/2014

10191 12345

12/03/2014

10191 12346

12/03/2014

10191 12671

07/05/2014

10191 12672

07/05/2014

[1;120]

Ano

10191 12683

12/05/2014

1

V00180

Tipologia sim/não
(sim, era pósBolonha; não
sabe)
Escalões etários
(duração da
licenciatura
completada)
Subsistemas de
saúde
Tipologia sim/não

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03400

1

Existência de
gravidez atual (Sim/
Não) do indivíduo
Existência de
gravidez nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Nacionalidade
portuguesa (Sim/
Não) do Indivíduo
Nacionalidade (País)
do Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipos de
cobertura do
seguro de saúde
Tipologia sim/não

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00460

1

Naturalidade
portuguesa (Sim/
Não) do Indivíduo
Naturalidade (País)
do Indivíduo

Indivíduo

V00180

ISO 3166-1 norma
internacional códigos para a
representação
dos nomes dos
países (Iso alpha
2)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V00460

1

Residência no
Indivíduo
estrangeiro (por
periodo igual ou
superior a um ano Sim/ Não) do
indivíduo
Período de emigração Indivíduo
(Ano) do Indivíduo
Escalão do periodo de Indivíduo

V00180

ISO 3166-1 norma
internacional códigos para a
representação
dos nomes dos
países (Iso alpha
2)
Tipologia sim/não

V03474

Escalões de

1

1
1

1

1

1

1
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regresso no país do
indivíduo
10191 477

01/01/2005

10191 12684

12/05/2014

10191 12685

12/05/2014

10191 478

01/01/2005

10191 12686

12/05/2014

10191 12684

12/05/2014

10191 12348

12/03/2014

10191 12349

12/03/2014

10191 9521

24/08/2011

10191 12636

23/04/2014

10191 12365

14/03/2014

10191 12366

14/03/2014

10191 12341

12/03/2014

10191 12642

24/04/2014

10191 12651

24/04/2014

10191 12651

24/04/2014

10191 12652

24/04/2014

10191 12653

24/04/2014

10191 12654

24/04/2014

tempo de
permanência no
estrangeiro (3)

Período de regresso
Indivíduo
no país (Ano) do
indivíduo
Idade no início do
Indivíduo
período de regresso a
Portugal (Ano) do
indivíduo
Escalão do tempo de Indivíduo
residência em
Portugal do indivíduo

V03474

Escalões de
tempo de
permanência no
estrangeiro (3)

[1;120]

Ano

[000;120]

Ano

1

Período de residência
em Portugal (Ano) do
Indivíduo
Ano de regresso a
Portugal após
residência no
estrangeiro do
indivíduo
Idade no início do
período de regresso a
Portugal (Ano) do
indivíduo
Condição perante o
trabalho (auto
classificação) do
indivíduo
Situação na profissão
do indivíduo

Indivíduo

[1;120]

Ano

Indivíduo

[1900;2500]

-

Indivíduo

[000;120]

Ano

Pessoal ao serviço
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Autoapreciação do
estado geral de saúde
do indivíduo
Existência de doença
crónica ou problema
de saúde prolongado
(Sim/ Não) do
indivíduo
Limitação na
realização de
atividades devido a
problema de saúde
do indivíduo
Existência de doença
crónica nos últimos 12
meses (Sim/ Não) do
indivíduo
Asma nos últimos 12
meses (Sim/ Não) do
indivíduo
Diabetes nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Diabetes nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Alergias nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Cirrose hepática nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Incontinência urinária
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do

Indivíduo

V03093

Condição perante
o trabalho (ICOR
5)

1

Indivíduo

V02533

2

Indivíduo

V00180

Situação na
profissão variante 11
Tipologia sim/não

Indivíduo

V02105

1

Indivíduo

V00180

Escala de opinião
37 (muito bom muito mau)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03401

1

Indivíduo

V00180

Graus de
severidade das
limitações na
realização de
tarefas (EHIS)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1

1

1
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indivíduo
10191 12655

24/04/2014

10191 12656

24/04/2014

10191 12643

24/04/2014

10191 12644

24/04/2014

10191 12645

24/04/2014

10191 12646

24/04/2014

10191 12647

24/04/2014

10191 12648

24/04/2014

10191 12649

24/04/2014

10191 12650

24/04/2014

10191 12429

03/04/2014

10191 12430

03/04/2014

10191 12431

03/04/2014

10191 12432

03/04/2014

10191 12433

03/04/2014

Problemas renais nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Depressão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Bronquite crónica,
doença pulmonar
obstrutiva crónica ou
enfisema nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Enfarte do miocárdio
e respetivas
consequências
crónicas nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Doença coronária ou
angina de peito nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Hipertensão arterial
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente vascular
cerebral e respetivas
consequências
crónicas nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Artrose nos últimos 12
meses (Sim/ Não) do
indivíduo
Dores lombares ou
outros problemas
crónicos nas costas
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Dores cervicais ou
outros problemas
crónicos no pescoço
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente com lesão
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente de viação
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente doméstico
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente de lazer
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Cuidados de saúde
devido a acidente

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1
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10191 12433

03/04/2014

10191 12434

03/04/2014

10191 12435

03/04/2014

10191 12436

03/04/2014

10191 12437

03/04/2014

10191 12438

03/04/2014

10191 12439

03/04/2014

10191 12437

03/04/2014

10191 12440

03/04/2014

10191 12441

03/04/2014

10191 12441

03/04/2014

10191 12442

04/04/2014

10191 12443

04/04/2014

10191 12444

04/04/2014

10191 12444

04/04/2014

10191 12445

04/04/2014

10191 12664

06/05/2014

com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Cuidados de saúde
devido a acidente
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Cuidados de saúde
em hospital devido a
acidente com lesão
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Internamento em
hospital devido a
acidente com lesão
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Sim/ Não) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Dia) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Mês) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Semana) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Dia) do
indivíduo
Utilização de óculos,
lentes de contacto ou
intraoculares (Sim/
Não) do indivíduo
Dificuldade em ver
(Sim/ Não) do
indivíduo
Dificuldade em ver
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em ver do Indivíduo
Utilização de prótese
auditiva (Sim/ Não)
pelo indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente
silencioso Sim/ Não)
do indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente
silencioso Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em ouvir (em
ambiente silencioso)
do Indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente ruidoso
Sim/ Não) do

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

[000;365]

Dia

Indivíduo

]0;12[

Mês

Indivíduo

[0;52]

Semana

Indivíduo

[000;365]

Dia

Indivíduo

V03464

1

V00180

Tipologia sim/não
(sim; cega/o ou
não consegue ver
de todo)
Tipologia sim/não

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

1

Indivíduo

V03465

Graus de
dificuldade (2)
Tipologia sim/não
(sim; surda/o)

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1

1
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indivíduo
10191 12664

06/05/2014

10191 12446

04/04/2014

10191 12447

04/04/2014

10191 12448

04/04/2014

10191 12449

04/04/2014

10191 12450

04/04/2014

10191 12451

04/04/2014

10191 12452

04/04/2014

10191 12453

04/04/2014

10191 12454

04/04/2014

10191 12456

04/04/2014

10191 12458

04/04/2014

10191 12459

04/04/2014

10191 12460

04/04/2014

10191 12461

04/04/2014

10191 12462

04/04/2014

10191 12463

04/04/2014

10191 12464

04/04/2014

10191 12465

04/04/2014

Dificuldade em ouvir
(em ambiente ruidoso
Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em ouvir (em
ambiente ruidoso) do
Indivíduo
Dificuldade em falar
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em falar do indivíduo
Dificuldade em
caminhar 500 metros
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em caminhar 500
metros sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em
caminhar 200 metros
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em caminhar 200
metros sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em subir
ou descer 12 degraus
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em subir ou descer 12
degraus sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em se
alimentar sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em se alimentar
sozinho do indivíduo
Dificuldade em deitar,
sentar ou levantar da
cama ou de uma
cadeira (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em deitar, sentar ou
levantar da cama ou
de uma cadeira do
indivíduo
Dificuldade em vestir
ou despir-se sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em vestir ou despir-se
sozinho do indivíduo
Dificuldade em
utilizar os sanitários
sozinho (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em utilizar os
sanitários sozinho do
indivíduo
Dificuldade em tomar
banho sozinho (Sim/

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

1

Indivíduo

V00180

Graus de
dificuldade (2)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1
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Não) do indivíduo
10191 12466

04/04/2014

10191 12467

04/04/2014

10191 12468

04/04/2014

10191 12469

04/04/2014

10191 12470

04/04/2014

10191 12470

04/04/2014

10191 12471

04/04/2014

10191 12472

04/04/2014

10191 12473

04/04/2014

10191 12474

04/04/2014

10191 12475

04/04/2014

10191 12476

04/04/2014

10191 12478

07/04/2014

10191 12480

07/04/2014

10191 12482

07/04/2014

10191 12483

07/04/2014

10191 12487

07/04/2014

10191 12484

07/04/2014

Grau de dificuldade
em tomar banho
sozinho do indivíduo
Dificuldade em lavar
mãos e cara sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em lavar mãos e cara
sozinho do indivíduo
Existência de ajuda
nos cuidados pessoais
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de ajuda
nos cuidados pessoais
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de ajuda
nos cuidados pessoais
(Sim/ Não) do
indivíduo
Dificuldade em
preparar refeições
sozinho (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em preparar refeições
sozinho do indivíduo
Dificuldade em usar o
telefone sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em usar o telefone
sozinho do indivíduo
Dificuldade em ir às
compras sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em ir às compras
sozinho do indivíduo
Dificuldade em
preparar e tomar
medicação a horas
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em preparar e tomar
medicação a horas
sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em fazer
as tarefas domésticas
ligeiras sem ajuda
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em fazer as tarefas
domésticas ligeiras
sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em fazer
tarefas domésticas
pesadas sem ajuda
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em fazer tarefas
domésticas pesadas

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1
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do indivíduo
10191 12490

07/04/2014

10191 12491

07/04/2014

10191 12492

07/04/2014

10191 12493

07/04/2014

10191 12493

07/04/2014

10191 12455

04/04/2014

10191 12457

04/04/2014

10191 12477

07/04/2014

10191 12479

07/04/2014

10191 12481

07/04/2014

10191 12485

07/04/2014

10191 12486

07/04/2014

10191 12488

07/04/2014

10191 12489

07/04/2014

10191 12494

07/04/2014

10191 12505

07/04/2014

Dificuldade em tomar
conta do dinheiro e
tarefas
administrativas sem
ajuda (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em tomar conta de
dinheiro e tarefas
administrativas sem
ajuda do indivíduo
Existência de ajuda
nas tarefas
domésticas (Sim/
Não) do indivíduo
Necessidade de ajuda
nas tarefas
domésticas (Sim/
Não) do indivíduo
Necessidade de ajuda
nas tarefas
domésticas (Sim/
Não) do indivíduo
Intensidade da dor
nas últimas 4
semanas do indivíduo

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03406

1

Grau de interferência
da dor nas tarefas
habituais nas últimas
4 semanas do
indivíduo
Frequência de
desinteresse em fazer
coisas habituais nas
últimas 2 semanas do
indivíduo
Frequência de ânimo
deprimido nas últimas
2 semanas do
indivíduo
Frequência de
distúrbios do sono
nas últimas 2
semanas do indivíduo
Frequência de fadiga
nas últimas 2
semanas do indivíduo

Indivíduo

V03407

Escala de
intensidade da
dor (nenhuma;
muito intensa)
Escala de
interferência da
dor (nada; de
forma extrema)

Indivíduo

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

V03408

1

Indivíduo

V03408

Indivíduo

V03408

Frequência de
alteração do apetite
nas últimas 2
semanas do indivíduo
Frequência de
sentimento de
inutilidade ou culpa
nas últimas 2
semanas do indivíduo
Frequência de
dificuldade de
concentração nas
últimas 2 semanas do
indivíduo
Frequência de
agitação ou lentidão
psicomotora nas
últimas 2 semanas do
indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)

Indivíduo

V03408

Indivíduo

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

Indivíduo

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1

1

1

1

1
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do indivíduo
10191 12505

07/04/2014

Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Tempo de
internamento no
hospital nos últimos
12 meses (Dia) do
indivíduo
Tempo de
internamento no
hospital nos últimos
12 meses (Dia) do
indivíduo
Tempo de
internamento no
hospital nos últimos
12 meses (Dia) do
indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde
em ambulatório nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde
em ambulatório nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde
em ambulatório nos
últimos 12 meses (N.º)
do indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde
em ambulatório nos
últimos 12 meses (N.º)
do indivíduo
Última consulta com
dentista do indivíduo
Apoio domiciliário por
profissionais de saúde
ou de ação social
recebido nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Razão principal da
última consulta com
dentista do indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10191 12505

07/04/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10191 12505

07/04/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10191 12506

07/04/2014

10191 12506

07/04/2014

10191 12506

07/04/2014

10191 12509

07/04/2014

10191 12509

07/04/2014

10191 12513

08/04/2014

10191 12513

08/04/2014

10191 12516

08/04/2014

10191 12523

08/04/2014

10191 12514

08/04/2014

10191 12515

08/04/2014

10191 12515

08/04/2014

Indivíduo

[0;365]

Dia

Indivíduo

[0;365]

Dia

Indivíduo

[0;365]

Dia

Indivíduo

[0;365]

N.º

Indivíduo

[0;365]

N.º

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03409

Indivíduo

V00180

Indivíduo

V01225

Razão principal para
não ter consultado
dentista do indivíduo

Indivíduo

V03410

Razão principal para
não ter consultado
dentista do indivíduo

Indivíduo

V03410

Frequência de ida
a consultas
Tipologia sim/não

1

Lista de motivos
principais para
consulta de um
técnico de saúde
oral
Razões para não
ter consultado
um médico de
saúde oral
Razões para não
ter consultado
um médico de
saúde oral

2

1

1

1
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10191 12517

08/04/2014

10191 12518

08/04/2014

10191 12519

08/04/2014

10191 12541

10/04/2014

10191 12520

08/04/2014

10191 12542

10/04/2014

10191 12521

08/04/2014

10191 12522

08/04/2014

10191 12524

08/04/2014

10191 12524

08/04/2014

10191 12526

08/04/2014

10191 12526

08/04/2014

10191 12536

09/04/2014

10191 12543

10/04/2014

10191 12537

09/04/2014

10191 12528

09/04/2014

10191 12529

09/04/2014

Escovagem de dentes
(Sim/ Não) do
indivíduo
Frequência de
escovagem de dentes
do indivíduo
Última consulta com
médico de medicina
geral e familiar do
indivíduo
Consulta com médico
de medicina geral e
familiar nas últimas 4
semanas (N.º) do
indivíduo
Última consulta com
médico especialista
do indivíduo
Consulta com médico
especialista nas
últimas 4 semanas
(N.º) do indivíduo
Consulta com
fisioterapeuta nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Consulta com
psicólogo,
psicoterapeuta ou
psiquiatra nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Consumo de
medicamentos
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Consumo de
medicamentos
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Consumo de
medicamentos não
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Consumo de
medicamentos não
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Vacinação contra a
gripe (Sim/ Não) do
indivíduo
Última vacina contra
a gripe do Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03411

1

Indivíduo

V03412

Frequência de
escovagem dos
dentes
Escalões etários 1
(cuidados de
saúde)

Mês da última
vacinação contra a
gripe do indivíduo
Vacinação contra o
tétano (Sim/ Não) do
indivíduo
Última vacinação
contra o tétano do
indivíduo

1

Indivíduo

Indivíduo

V03412

Escalões etários 1
(cuidados de
saúde)

[0;100]

N.º

[0;100]

N.º

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03441

1

Indivíduo

V00284

Escalões etários 7
(cuidados de
saúde)
Lista de meses

2

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03413

Escalões etários 2
(cuidados de
saúde)

1
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10191 12530

09/04/2014

10191 12531

09/04/2014

10191 12532

09/04/2014

10191 12533

09/04/2014

10191 12534

09/04/2014

10191 12535

09/04/2014

10191 12538

10/04/2014

10191 12539

10/04/2014

10191 12540

10/04/2014

10191 12544

10/04/2014

10191 12546

10/04/2014

10191 12548

10/04/2014

10191 12549

10/04/2014

10191 12550

10/04/2014

10191 12572

14/04/2014

10191 739

01/01/2005

10191 12574

14/04/2014

10191 12575

14/04/2014

10191 12575

14/04/2014

10191 12575

14/04/2014

Medição da tensão
arterial do indivíduo
por um profissional
de saúde (Sim/ Não)
Última medição da
tensão arterial do
indivíduo por um
profissional de saúde
Medição do
colesterol no sangue
do indivíduo por um
profissional de saúde
(Sim/ Não)
Última medição do
colesterol no sangue
do indivíduo por um
profissional de saúde
Medição de glicémia
no sangue do
indivíduo por um
profissional de saúde
(Sim/ Não)
Última medição de
glicémia no sangue
do indivíduo por um
profissional de saúde
Pesquisa de sangue
oculto nas fezes (Sim/
Não) do indivíduo
Última pesquisa de
sangue oculto nas
fezes do indivíduo
Colonoscopia total
(Sim/ Não) do
indivíduo
Última colonoscopia
total do indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03415

Escalões etários 4
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03415

Escalões etários 4
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03415

Escalões etários 4
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03414

1

Indivíduo

V00180

Escalões etários 3
(cuidados de
saúde)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03416

1

Mamografia realizada
alguma vez (Sim/
Não) pelo indivíduo
Última mamografia
realizada pelo
indivíduo
Citologia cervical
alguma vez realizada
(Sim/ Não) pelo
indivíduo
Última citologia
cervical efetuada pelo
indivíduo
Utilização de método
contracetivo nos
últimos 30 dias (Sim/
Não) pelo indivíduo
Métodos de
contraceção do
indivíduo
Principal motivo para
não utilização de
método contracetivo
nos últimos 30 dias
(Sim/ Não) pelo
indivíduo
Gravidez anterior
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Gravidez anterior
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Gravidez anterior
(Sim/ Não) do

Indivíduo

V00180

Escalões etários 6
(cuidados de
saúde)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03414

1

Indivíduo

V00180

Escalões etários 3
(cuidados de
saúde)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03414

1

Indivíduo

V00180

Escalões etários 3
(cuidados de
saúde)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03417

Lista de métodos
contracetivos

1

Indivíduo

V03418

Motivos para não
utilização de
métodos
contracetivos

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1

1

1

1
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Indivíduo
10191 12576

14/04/2014

10191 12577

15/04/2014

10191 12578

15/04/2014

10191 12578

15/04/2014

10191 12580

15/04/2014

10191 12580

15/04/2014

10191 12582

15/04/2014

10191 12582

15/04/2014

10191 12583

15/04/2014

10191 12584

15/04/2014

10191 12585

15/04/2014

10191 12545

10/04/2014

10191 12547

10/04/2014

10191 12552

11/04/2014

Ano do último parto
do indivíduo
Amamentação em
exclusivo do bebé
(Sim/ Não) do
indivíduo
Período de
amamentação em
exclusivo do bébé
(Semana) pelo
indivíduo
Período de
amamentação em
exclusivo do bébé
(Semana) pelo
indivíduo
Semana de gravidez
da primeira consulta
de vigilância
(Semana) do
indivíduo
Semana de gravidez
da primeira consulta
de vigilância
(Semana) do
indivíduo
Consumo de tabaco
durante a última
gravidez (Sim/ Não)
do indivíduo
Consumo de tabaco
durante a última
gravidez (Sim/ Não)
do indivíduo
Regularidade de
consumo de tabaco
durante a última
gravidez do indivíduo
Frequência de
consumo ocasional
de tabaco durante a
última gravidez do
indivíduo
Utilização de pílula do
dia seguinte (Sim/
Não) pelo indivíduo
Espera de uma
consulta, exame ou
tratamento médico
além do razoável nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Espera de uma
consulta, exame ou
tratamento médico
devido a distância ou
transporte nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de
consulta ou
tratamentos médicos
não satisfeita por
dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo

Indivíduo

[1900;2500]

-

Indivíduo

[0;78]

Semana

Indivíduo

[0;78]

Semana

Indivíduo

[0;44]

Semana

Indivíduo

[0;44]

Semana

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03420

Regularidade de
consumo (1)

1

Indivíduo

V03419

Frequência do
consumo de
tabaco

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03473

Tipologia sim/não
(sim; não houve
necessidade)

1

Indivíduo

V03473

Tipologia sim/não
(sim; não houve
necessidade)

1

Indivíduo

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1
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10191 12553

11/04/2014

10191 12554

11/04/2014

10191 12555

11/04/2014

10191 12551

11/04/2014

10191 481

01/01/2005

10191 481

01/01/2005

10191 12556

11/04/2014

10191 12557

11/04/2014

10191 12558

11/04/2014

10191 12558

11/04/2014

10191 12559

11/04/2014

10191 12560

11/04/2014

10191 12560

11/04/2014

10191 12561

11/04/2014

10191 12562

11/04/2014

10191 12562

11/04/2014

Necessidade de
consulta, exames ou
tratamentos
dentários não
satisfeitos por
dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Compra de
medicamentos
receitados não
satisfeita por
dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de
consulta de
psiquiatria, psicologia
ou psicoterapia ou
tratamentos de saúde
mental não satisfeitos
por dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses (s/n)
do indivíduo
Altura (cm) do
indivíduo
Peso (kg) do
indivíduo
Peso (kg) do
indivíduo
Principal forma de
desempenho de
tarefas do indivíduo

Indivíduo

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

Indivíduo

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

Indivíduo

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

Deslocação a pé
numa semana (N.º)
do indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
a pé num dia do
indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
a pé num dia do
indivíduo
Deslocação de
bicicleta numa
semana (N.º) do
indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
de bicicleta num dia
do indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
de bicicleta num dia
do indivíduo
Prática de exercício
físico numa semana
(N.º) do indivíduo
Tempo gasto na
prática de exercício
físico numa semana
(h) do indivíduo
Tempo gasto na
prática de exercício
físico numa semana

Indivíduo

Indivíduo

[000;230]

cm

Indivíduo

[30;200]

kg

Indivíduo

[30;200]

kg

[0;7]

N.º

[0;7]

N.º

Indivíduo

[0;7]

N.º

Indivíduo

[00:00;80:00]

h

Indivíduo

[00:00;80:00]

h

Indivíduo

V03422

Indivíduo

V03423

Indivíduo

V03423

Principal forma
de desempenho
de tarefas em
geral

Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)
Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)

1

1

1

Indivíduo

Indivíduo

V03423

Indivíduo

V03423

Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)
Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)

1

1

33

(h) do indivíduo
10191 12563

11/04/2014

10191 12564

14/04/2014

10191 12667

07/05/2014

10191 12666

07/05/2014

10191 12565

14/04/2014

10191 12566

14/04/2014

10191 12567

14/04/2014

10191 12568

14/04/2014

10191 12569

14/04/2014

10191 12570

14/04/2014

10191 12586

16/04/2014

10191 12598

16/04/2014

10191 12599

16/04/2014

10191 12600

16/04/2014

10191 12587

16/04/2014

10191 12588

16/04/2014

10191 12589

16/04/2014

10191 12590

16/04/2014

10191 12591

16/04/2014

10191 12592

16/04/2014

Prática de atividade
de fortalecimento
muscular numa
semana (N.º) do
indivíduo
Refeições principais
por dia (N.º) do
indivíduo
Consumo de
alimentos nas 3
refeições diárias (Sim/
Não) do indivíduo
Alimentos das 3
refeições principais
um dia antes do
Indivíduo
Refeições do tipo
"Fast food" de um dia
antes (Sim/ Não) do
indivíduo
Refeições do tipo precozinhada de um dia
antes (Sim/ Não) do
indivíduo
Frequência do
consumo de fruta do
indivíduo
Consumo diário de
porções de fruta (N.º)
do indivíduo
Frequência do
consumo de legumes
ou saladas do
indivíduo
Consumo diário de
porções de legumes
ou saladas (N.º) do
indivíduo
Consumo corrente de
tabaco (Sim/ Não) do
indivíduo
Regularidade de
exposição a fumo
passivo do indivíduo
Frequência de
exposição a fumo
passivo do indivíduo
Local de exposição a
fumo passivo pelo
indivíduo

Indivíduo

[0;7]

N.º

Indivíduo

[0;3]

N.º

[0;99]

N.º

[0;99]

N.º

Consumo de tabaco
no passado (Sim/
Não) do Indivíduo
Regularidade de
consumo corrente de
tabaco do indivíduo
Regularidade de
consumo de tabaco
no passado do
indivíduo
Tipo de tabaco
consumido pelo
indivíduo
Consumo médio de
cigarros por dia (N.º)
do Indivíduo
Idade de fim do
consumo de tabaco
(Ano) do Indivíduo

Indivíduo

[1;99]

N.º

Indivíduo

[6;120]

Ano

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03472

1

Indivíduo

V00180

Tipos de
alimentos
consumidos (INS
2)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03424

Frequência de
consumo de
frutas e legumes

1

1

Indivíduo

Indivíduo

V03424

Frequência de
consumo de
frutas e legumes

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03427

Regularidade de
consumo (2)

1

Indivíduo

V03428

1

Indivíduo

V03429

Indivíduo

V00180

Frequência de
exposição (a
fumo passivo)
Locais em que
ocorre a
exposição a fumo
passivo
Tipologia sim/não

Indivíduo

V03420

Regularidade de
consumo (1)

1

Indivíduo

V03420

Regularidade de
consumo (1)

1

Indivíduo

V03425

Tipos de tabaco
consumido

1

1

1
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10191 12593

16/04/2014

Tempo decorrido
desde o fim do
consumo de tabaco
(Ano) do indivíduo
Ano de fim do
consumo de tabaco
do indivíduo
Principal tipo de ajuda
utilizado pelo
indivíduo para deixar
de fumar
Idade de início do
consumo diário de
tabaco (Ano) do
indivíduo
Utilização de cigarro
eletrónico (Sim/ Não)
pelo indivíduo
Frequência de
consumo de bebidas
alcoólicas nos últimos
12 meses do indivíduo
Frequência de
consumo de bebidas
alcoólicas entre
segunda e quintafeira do indivíduo
Escalão de
quantidade de
bebidas alcoólicas
consumidas num dia
entre segunda e
quinta-feira pelo
indivíduo
Frequência de
consumo de bebidas
alcoólicas entre
sexta-feira e domingo
pelo indivíduo
Escalão de
quantidade de
bebidas alcoólicas
consumidas num dia
entre sexta-feira e
domingo pelo
indivíduo
Frequência de
consumo arriscado de
álcool numa única
ocasião nos últimos 12
meses do indivíduo
Autoapreciação da
proximidade aos
ideais de vida do
indivíduo

Indivíduo

[000;120]

Ano

10191 12594

16/04/2014

Indivíduo

[1900;2500]

-

10191 12595

16/04/2014

10191 12596

16/04/2014

[06;96]

Ano

10191 12597

16/04/2014

10191 12601

17/04/2014

10191 12602

17/04/2014

10191 12603

17/04/2014

10191 12604

17/04/2014

10191 12605

17/04/2014

10191 12606

17/04/2014

10191 12630

23/04/2014

10191 12632

23/04/2014

10191 12633

Indivíduo

V03426

Tipos de ajuda
para deixar de
fumar

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03430

Consumo de
bebidas
alcoólicas no ano

1

Indivíduo

V03431

Escalões de
número de dias
(3)

1

Indivíduo

V03432

Frequência de
consumo de
bebidas
alcoólicas

1

Indivíduo

V03433

Escalões do
número de dias
(4)

1

Indivíduo

V03432

Frequência de
consumo de
bebidas
alcoólicas

1

Indivíduo

V03471

Consumo de
bebidas
alcoólicas no ano
(2)

1

Indivíduo

V03434

1

Autoapreciação da
satisfação das
condições de vida do
indivíduo

Indivíduo

V03434

23/04/2014

Autoapreciação da
satisfação com a vida
do indivíduo

Indivíduo

V03434

10191 12634

23/04/2014

Autoapreciação da
Indivíduo
obtenção do mais
importante na vida do
indivíduo

V03434

10191 12635

23/04/2014

Autoapreciação da

V03434

Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião

Indivíduo

1

1

1

1

35

satisfação no
percurso de vida do
indivíduo
10191 12637

23/04/2014

Escalão da perceção
Indivíduo
das pessoas a quem
recorrer em caso de
problema pessoal
grave do indivíduo
Grau de perceção da
Indivíduo
preocupação dos
outros em relação a si
do indivíduo

V03435

10191 12639

23/04/2014

10191 12640

23/04/2014

Grau de perceção de Indivíduo
obtenção de ajuda de
vizinhos do indivíduo
Prestação de
Indivíduo
cuidados ou
assistência informal
pelo menos uma vez
por semana (Sim/
Não) pelo indivíduo
Escalão de horas
Indivíduo
semanais de cuidados
ou assistência
informal prestados
pelo indivíduo

V03436

10191 12607

17/04/2014

10191 12608

17/04/2014

10191 12609

17/04/2014

Existência de laços
familiares com a
pessoa que recebe
cuidados ou
assistência informal
(Sim/ Não) pelo
indivíduo
Situação de limitação
à deslocação (Sim/
Não) do Indivíduo
Grau de dependência
relativamente à
deslocação do
Indivíduo
Incapacidade de
longa duração (Sim/
Não) do Indivíduo
Grau de dependência
relativamente a
posição deitado do
Indivíduo
Causa que originou a
incapacidade de
longa duração do
Indivíduo

Indivíduo

10191 12611

17/04/2014

10191 12612

17/04/2014

10191 12613

17/04/2014

10191 12614

17/04/2014

10191 12615

17/04/2014

10191 12615

17/04/2014

10191 12615

10191 12628

V03437

74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de medida
2

1

Escala de opinião
75 (muita
preocupação e
interesse nenhuma
preocupação e
interesse)
Escala de opinião
76 (muito fácil muito difícil)
Tipologia sim/não

1

1

V00180

Escalões de horas
dedicadas à
prestação de
cuidados ou
assistência
(média por
semana)
Tipologia sim/não

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03467

Tipologia sim/não
(desloca-se em
cadeira de rodas)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03439

Graus de
dificuldade (3)

1

Indivíduo

V03440

1

Causa que originou a
incapacidade de
longa duração do
Indivíduo

Indivíduo

V03440

17/04/2014

Causa que originou a
incapacidade de
longa duração do
Indivíduo

Indivíduo

V03440

Motivos que
originaram
limitações
funcionais ou
incapacidade
Motivos que
originaram
limitações
funcionais ou
incapacidade
Motivos que
originaram
limitações
funcionais ou
incapacidade

23/04/2014

Rendimento líquido
mensal (€) do
Agregado doméstico
privado

Agregado
doméstico
privado

V00180

V03438

1

1

1

1

1

[0;99 €
99999
]
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10191 12628

23/04/2014

10191 12628

23/04/2014

10191 12629

23/04/2014

10191 12616

22/04/2014

10191 12616

22/04/2014

10191 12616

22/04/2014

10191 12617

22/04/2014

10191 12618

22/04/2014

10191 12618

22/04/2014

10191 12619

22/04/2014

10191 12620

22/04/2014

10191 12620

22/04/2014

10191 12621

22/04/2014

Rendimento líquido
mensal (€) do
Agregado doméstico
privado
Rendimento líquido
mensal (€) do
Agregado doméstico
privado
Escalão de
rendimento líquido
mensal do Agregado
doméstico privado

Agregado
doméstico
privado

[0;99 €
99999
]

Agregado
doméstico
privado

[0;99 €
99999
]

Agregado
doméstico
privado

V03470

Despesa com
cuidados de saúde
nas últimas 2
semanas (Sim/ Não)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
cuidados de saúde
nas últimas 2
semanas (Sim/ Não)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
cuidados de saúde
nas últimas 2
semanas (Sim/ Não)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
consultas médicas
nas últimas 2
semanas (Sim/ Não)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
consultas médicas
nas últimas 2
semanas (€) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
consultas médicas
nas últimas 2
semanas (€) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com análises
e outros exames
complementares de
diagnóstico nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com análises
e outros exames
complementares de
diagnóstico nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com análises
e outros exames
complementares de
diagnóstico nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com

Agregado
doméstico
privado

1

V00180

Escalões de
rendimento
líquido médio
mensal do
agregado (INS, €)
Tipologia sim/não

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

1

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado

V00180

Tipologia sim/não

1
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10191 12622

22/04/2014

10191 12622

22/04/2014

10191 12623

22/04/2014

10191 12624

22/04/2014

10191 12624

22/04/2014

10191 12625

22/04/2014

10191 12626

22/04/2014

10191 12626

22/04/2014

medicamentos nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
medicamentos nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
medicamentos nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
tratamentos,
cirurgias, fisioterapia
nas últimas 2
semanas (Sim/ Não)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
tratamentos,
cirurgias, fisioterapia
nas últimas 2
semanas (€) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
tratamentos,
cirurgias, fisioterapia
nas últimas 2
semanas (€) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com outros
tratamentos (Sim/
Não) do Agregado
doméstico privado
Despesa com outros
tratamentos (€) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com outros
tratamentos (€) do
Agregado doméstico
privado

doméstico
privado

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000 €
;3500]

VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO CAWI (SR_10192)
Domínio de valores da variável

Númer Código
o
da
registo variáve
suporte
l

Data de
início da
vigência

10192 8493

03/08/2010

10192 12661

05/05/2014

10192 12687

12/05/2014

10192 12688

12/05/2014

Designação da
variável

Indivíduos residentes
(N.º) no alojamento
Condição perante o
trabalho (auto
classificação) do
indivíduo
Existência de cônjuge
ou companheiro no
Agregado doméstico
privado
Identificação do
cônjuge ou
companheiro do
indivíduo

Unidade
estatística

Código
da
versão

Designação da
versão

Nível
da
versã
o

Alojamento

[0;99]

Indivíduo

V03397

Condição perante
o trabalho (EHIS)

1

Indivíduo

V03475

Estado civil de
facto/conjugalida
de (2)

1

Indivíduo

Intervalo de
valores

Unidade
de
medida
N.º

[01;99]

38

10192 12715

29/05/2014

10192 12689

12/05/2014

10192 12716

29/05/2014

10192 12690

12/05/2014

10192 12333

10/03/2014

10192 19

01/01/2005

10192 11645

11/03/2013

10192 11646

11/03/2013

10192 12657

30/04/2014

10192 331

01/01/2005

10192 331

01/01/2005

10192 20

01/01/2005

10192 331

01/01/2005

10192 11648

12/03/2013

10192 12333

10/03/2014

10192 12658

05/05/2014

10192 12723

27/06/2014

10192 12659

05/05/2014

10192 9475

19/08/2011

10192 12571

14/04/2014

10192 17

01/01/2005

10192 12

01/01/2005

10192 12660

05/05/2014

10192 459

01/01/2005

Existência de pai ou
padrasto (Sim/ Não)
no Agregado
doméstico privado
Identificação do pai
ou padrasto do
indivíduo
Existência de mãe ou
madrasta (Sim/ Não)
no Agregado
doméstico privado
identificação da mãe
ou madrasta do
indivíduo
Identificação do
respondente
Sexo do indivíduo
Dia de nascimento do
Indivíduo
Mês de nascimento
do Indivíduo
Ano de nascimento
do indivíduo
Idade (Ano) do
Indivíduo
Idade (Ano) do
Indivíduo
Data de nascimento
do indivíduo
Idade (Ano) do
Indivíduo
Existência de
indivíduos elegíveis
(Sim/ Não) no
alojamento
Identificação do
respondente
Confirmação da
seleção para resposta
ao inquérito do
indivíduo
Disponibilidade para
resposta ao
questionário do
indivíduo
Autorização de
resposta (quando
menor de 18 anos)
pelo adulto com
responsabilidade
parental do indivíduo
Existência de partilha
das despesas de
alojamento e
alimentação (Sim/
Não)
Indivíduos do
agregado doméstico
privado selecionado
(N.º)
Nome
Identificação do
indivíduo
Identificação do
individuo que partilha
do mesmo orçamento
para despesas de
alojamento e
alimentação
Estado civil do
indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

Indivíduo

[01;99]

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

[01;99]

Indivíduo

[1;99]

-

Indivíduo

[1;31]

Dia

Indivíduo

]1;12]

-

Indivíduo

[1900;2500]

Indivíduo

[0;120]

Ano

Indivíduo

[0;120]

Ano

Indivíduo

[01/01/1800;31/12/
2199]

Indivíduo

[0;120]

Ano

[1;99]

-

Indivíduo

Alojamento

V00153

V00180

Sexo

Tipologia sim/não

2

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03481

Disponibilidade
para responder a
questionário web

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[01;20
]

N.º

Indivíduo
Indivíduo

[1;99]

Agregado
doméstico
privado

Indivíduo

[1;99]

V00263

Classificação de
estado civil, 2003

-

-

2
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10192 61

01/01/2005

10192 466

01/01/2005

10192 12350

13/03/2014

10192 12351

13/03/2014

13/03/2014

10192 12352

Profissão do
Indivíduo
Atividade económica
do indivíduo
Emprego a tempo
completo (Sim/ Não)
do indivíduo

Indivíduo
Indivíduo
Indivíduo

V00180

Contrato de trabalho
do Indivíduo

Indivíduo

V03144

Nível de escolaridade
mais elevado
completo do
Indivíduo

Indivíduo

V02688

Indivíduo

V02686

Nível de escolaridade
antigo mais elevado
completo do
indivíduo
Ano de conclusão da
licenciatura do
indivíduo
Tempo decorrido
desde a conclusão da
licenciatura do
indivíduo
Idade de conclusão
da licenciatura (Ano)
do indivíduo

Tipologia sim/não
Tipos de contrato
de trabalho variante 9
Níveis de
educação
(completos observação) variante 30
Lista de níveis de
educação/cursos
extintos, 2012
(lista cumulativa)

1

1

1

10192 9707

31/01/2012

10192 12573

14/04/2014

10192 12662

05/05/2014

10192 12663

05/05/2014

10192 12354

13/03/2014

Licenciatura completa
em pós-Bolonha do
Indivíduo
indivíduo

V03308

10192 12355

13/03/2014

Duração da
licenciatura do
indivíduo

Indivíduo

V03309

10192 12359

13/03/2014

Indivíduo

V03399

10192 12358

13/03/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10192 12358

13/03/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10192 484

01/01/2005

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10192 12361

14/03/2014

Cobertura do seguro
Indivíduo
de saúde do indivíduo

V03400

Tipos de
cobertura do
seguro de saúde

1

10192 12362

14/03/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10192 12363

14/03/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10192 12343

12/03/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1

1

Subsistema de saúde
do indivíduo
Existência de
subsistema de saúde
(Sim/ Não) do
indivíduo
Existência de
subsistema de saúde
(Sim/ Não) do
indivíduo
Existência de seguro
de saúde (Sim/ Não)
do indivíduo

Existência de
gravidez atual (Sim/
Não) do indivíduo
Existência de
gravidez nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Nacionalidade
portuguesa (Sim/
Não) do Indivíduo

1

Indivíduo

[1900;2500]

-

Indivíduo

[1;120]

Ano

Indivíduo

[1;120]

Ano

Tipologia sim/não
(sim, era pósBolonha; não
sabe)
Escalões etários
(duração da
licenciatura
completada)
Subsistemas de
saúde

10192 12344

12/03/2014

Nacionalidade (País)
do Indivíduo

Indivíduo

V00460

ISO 3166-1 norma
internacional códigos para a
representação
dos nomes dos
países (Iso alpha
2)

10192 12345

12/03/2014

Naturalidade

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

1

1
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portuguesa (Sim/
Não) do Indivíduo

10192 12346

12/03/2014

10192 12671

07/05/2014

10192 12672

07/05/2014

10192 12683

12/05/2014

10192 477

01/01/2005

10192 12684

12/05/2014

10192 12685

12/05/2014

10192 478

01/01/2005

10192 12686

12/05/2014

10192 12684

12/05/2014

10192 12348

12/03/2014

10192 12349

12/03/2014

10192 9521

24/08/2011

10192 12636

23/04/2014

10192 12365

14/03/2014

10192 12366

14/03/2014

10192 12642

24/04/2014

10192 12651

24/04/2014

Naturalidade (País)
do Indivíduo

Indivíduo

Residência no
estrangeiro (por
periodo igual ou
Indivíduo
superior a um ano Sim/ Não) do
indivíduo
Período de emigração
Indivíduo
(Ano) do Indivíduo

Escalão do tempo de
residência em
Portugal do indivíduo
Período de residência
em Portugal (Ano) do
Indivíduo
Ano de regresso a
Portugal após
residência no
estrangeiro do
indivíduo
Idade no início do
período de regresso a
Portugal (Ano) do
indivíduo
Condição perante o
trabalho (auto
classificação) do
indivíduo
Situação na profissão
do indivíduo
Pessoal ao serviço
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Autoapreciação do
estado geral de saúde
do indivíduo
Existência de doença
crónica ou problema
de saúde prolongado
(Sim/ Não) do
indivíduo
Limitação na
realização de
atividades devido a
problema de saúde
do indivíduo
Asma nos últimos 12
meses (Sim/ Não) do
indivíduo
Diabetes nos últimos

1

V00180

Tipologia sim/não

1

V03474

Escalões de
tempo de
permanência no
estrangeiro (3)

[1;120]

Ano

Indivíduo

[1;120]

Ano

Indivíduo

[000;120]

Ano

Indivíduo

[1;120]

Ano

Indivíduo

[1900;2500]

-

Indivíduo

[000;120]

Ano

Escalão do periodo de
regresso no país do
Indivíduo
indivíduo
Período de regresso
no país (Ano) do
indivíduo
Idade no início do
período de regresso a
Portugal (Ano) do
indivíduo

V00460

ISO 3166-1 norma
internacional códigos para a
representação
dos nomes dos
países (Iso alpha
2)

Indivíduo

V03474

Escalões de
tempo de
permanência no
estrangeiro (3)

1

1

Indivíduo

V03093

Condição perante
o trabalho (ICOR
5)

1

Indivíduo

V02533

Situação na
profissão variante 11

2

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V02105

Escala de opinião
37 (muito bom muito mau)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03401

Graus de
severidade das
limitações na
realização de
tarefas (EHIS)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1
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10192 12651

24/04/2014

10192 12652

24/04/2014

10192 12653

24/04/2014

10192 12654

24/04/2014

10192 12655

24/04/2014

10192 12656

24/04/2014

10192 12643

24/04/2014

10192 12644

24/04/2014

10192 12645

24/04/2014

10192 12646

24/04/2014

10192 12647

24/04/2014

10192 12648

24/04/2014

10192 12649

24/04/2014

10192 12650

24/04/2014

10192 12429

03/04/2014

10192 12430

03/04/2014

12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Diabetes nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Alergias nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Cirrose hepática nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Incontinência urinária
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Problemas renais nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Depressão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Bronquite crónica,
doença pulmonar
obstrutiva crónica ou
enfisema nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Enfarte do miocárdio
e respetivas
consequências
crónicas nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Doença coronária ou
angina de peito nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Hipertensão arterial
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente vascular
cerebral e respetivas
consequências
crónicas nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Artrose nos últimos 12
meses (Sim/ Não) do
indivíduo
Dores lombares ou
outros problemas
crónicos nas costas
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Dores cervicais ou
outros problemas
crónicos no pescoço
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente com lesão
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente de viação
com lesão nos

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1
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10192 12431

03/04/2014

10192 12432

03/04/2014

10192 12433

03/04/2014

10192 12433

03/04/2014

10192 12434

03/04/2014

10192 12435

03/04/2014

10192 12436

03/04/2014

10192 12437

03/04/2014

10192 12438

03/04/2014

10192 12439

03/04/2014

10192 12437

03/04/2014

10192 12437

03/04/2014

10192 12440

03/04/2014

10192 12441

03/04/2014

10192 12441

03/04/2014

10192 12442

04/04/2014

últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente doméstico
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Acidente de lazer
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Cuidados de saúde
devido a acidente
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Cuidados de saúde
devido a acidente
com lesão nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Cuidados de saúde
em hospital devido a
acidente com lesão
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Internamento em
hospital devido a
acidente com lesão
nos últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Sim/ Não) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Dia) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Mês) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Semana) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Dia) do
indivíduo
Ausência ao trabalho
por problemas de
saúde (Dia) do
indivíduo
Utilização de óculos,
lentes de contacto ou
intraoculares (Sim/
Não) do indivíduo
Dificuldade em ver
(Sim/ Não) do
indivíduo
Dificuldade em ver
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

[000;365]

Dia

Indivíduo

]0;12[

Mês

Indivíduo

[0;52]

Semana

Indivíduo

[000;365]

Dia

Indivíduo

[000;365]

Dia

Indivíduo

V03464

Tipologia sim/não
(sim; cega/o ou
não consegue ver
de todo)

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de

1

1
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em ver do Indivíduo
10192 12443

04/04/2014

10192 12444

04/04/2014

10192 12444

04/04/2014

10192 12445

04/04/2014

10192 12664

06/05/2014

10192 12664

06/05/2014

10192 12446

04/04/2014

10192 12447

04/04/2014

10192 12448

04/04/2014

10192 12449

04/04/2014

10192 12450

04/04/2014

10192 12451

04/04/2014

10192 12452

04/04/2014

10192 12453

04/04/2014

10192 12454

04/04/2014

10192 12456

04/04/2014

10192 12458

04/04/2014

10192 12459

04/04/2014

10192 12460

04/04/2014

Utilização de prótese
auditiva (Sim/ Não)
pelo indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente
silencioso Sim/ Não)
do indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente
silencioso Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em ouvir (em
ambiente silencioso)
do Indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente ruidoso
Sim/ Não) do
indivíduo
Dificuldade em ouvir
(em ambiente ruidoso
Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em ouvir (em
ambiente ruidoso) do
Indivíduo
Dificuldade em falar
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em falar do indivíduo
Dificuldade em
caminhar 500 metros
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em caminhar 500
metros sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em
caminhar 200 metros
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em caminhar 200
metros sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em subir
ou descer 12 degraus
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em subir ou descer 12
degraus sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em se
alimentar sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em se alimentar
sozinho do indivíduo
Dificuldade em deitar,
sentar ou levantar da
cama ou de uma
cadeira (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em deitar, sentar ou
levantar da cama ou

dificuldade (2)
Indivíduo

V03465

Tipologia sim/não
(sim; surda/o)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1
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10192 12461

04/04/2014

10192 12462

04/04/2014

10192 12463

04/04/2014

10192 12464

04/04/2014

10192 12465

04/04/2014

10192 12466

04/04/2014

10192 12467

04/04/2014

10192 12468

04/04/2014

10192 12469

04/04/2014

10192 12470

04/04/2014

10192 12470

04/04/2014

10192 12471

04/04/2014

10192 12472

04/04/2014

10192 12473

04/04/2014

10192 12474

04/04/2014

10192 12475

04/04/2014

10192 12476

04/04/2014

10192 12478

07/04/2014

10192 12480

07/04/2014

de uma cadeira do
indivíduo
Dificuldade em vestir
ou despir-se sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em vestir ou despir-se
sozinho do indivíduo
Dificuldade em
utilizar os sanitários
sozinho (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em utilizar os
sanitários sozinho do
indivíduo
Dificuldade em tomar
banho sozinho (Sim/
Não) do indivíduo
Grau de dificuldade
em tomar banho
sozinho do indivíduo
Dificuldade em lavar
mãos e cara sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em lavar mãos e cara
sozinho do indivíduo
Existência de ajuda
nos cuidados pessoais
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de ajuda
nos cuidados pessoais
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de ajuda
nos cuidados pessoais
(Sim/ Não) do
indivíduo
Dificuldade em
preparar refeições
sozinho (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em preparar refeições
sozinho do indivíduo
Dificuldade em usar o
telefone sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em usar o telefone
sozinho do indivíduo
Dificuldade em ir às
compras sozinho
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em ir às compras
sozinho do indivíduo
Dificuldade em
preparar e tomar
medicação a horas
sem ajuda (Sim/ Não)
do indivíduo
Grau de dificuldade
em preparar e tomar
medicação a horas
sem ajuda do

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1
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indivíduo

10192 12482

07/04/2014

10192 12483

07/04/2014

10192 12487

07/04/2014

10192 12484

07/04/2014

10192 12490

07/04/2014

10192 12491

07/04/2014

10192 12492

07/04/2014

10192 12493

07/04/2014

10192 12493

07/04/2014

10192 12455

10192 12457

10192 12477

04/04/2014

04/04/2014

07/04/2014

10192 12479

07/04/2014

10192 12481

07/04/2014

10192 12485

10192 12486

Dificuldade em fazer
as tarefas domésticas
ligeiras sem ajuda
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em fazer as tarefas
domésticas ligeiras
sem ajuda do
indivíduo
Dificuldade em fazer
tarefas domésticas
pesadas sem ajuda
(Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em fazer tarefas
domésticas pesadas
do indivíduo
Dificuldade em tomar
conta do dinheiro e
tarefas
administrativas sem
ajuda (Sim/ Não) do
indivíduo
Grau de dificuldade
em tomar conta de
dinheiro e tarefas
administrativas sem
ajuda do indivíduo
Existência de ajuda
nas tarefas
domésticas (Sim/
Não) do indivíduo
Necessidade de ajuda
nas tarefas
domésticas (Sim/
Não) do indivíduo
Necessidade de ajuda
nas tarefas
domésticas (Sim/
Não) do indivíduo
Intensidade da dor
nas últimas 4
semanas do indivíduo
Grau de interferência
da dor nas tarefas
habituais nas últimas
4 semanas do
indivíduo
Frequência de
desinteresse em fazer
coisas habituais nas
últimas 2 semanas do
indivíduo
Frequência de ânimo
deprimido nas últimas
2 semanas do
indivíduo
Frequência de
distúrbios do sono
nas últimas 2 semanas
do indivíduo

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V03405

Tipologia sim/não
(sim; nunca teve
que o fazer)

1

Indivíduo

V03404

Graus de
dificuldade (2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

V03406

Escala de
intensidade da
dor (nenhuma;
muito intensa)

1

V03407

Escala de
interferência da
dor (nada; de
forma extrema)

1

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

Indivíduo

Indivíduo

Indivíduo

V03408

Indivíduo

V03408

07/04/2014

Frequência de fadiga
nas últimas 2 semanas Indivíduo
do indivíduo

V03408

07/04/2014

Frequência de
alteração do apetite
Indivíduo
nas últimas 2 semanas

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)
Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase

1

1

1

1
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do indivíduo

10192 12488

07/04/2014

10192 12489

07/04/2014

10192 12494

07/04/2014

10192 12505

07/04/2014

10192 12505

07/04/2014

10192 12505

07/04/2014

10192 12505

07/04/2014

10192 12506

07/04/2014

10192 12506

07/04/2014

10192 12506

07/04/2014

10192 12509

07/04/2014

10192 12509

07/04/2014

10192 12513

08/04/2014

10192 12513

08/04/2014

10192 12513

08/04/2014

Frequência de
sentimento de
inutilidade ou culpa
nas últimas 2 semanas
do indivíduo
Frequência de
dificuldade de
concentração nas
últimas 2 semanas do
indivíduo
Frequência de
agitação ou lentidão
psicomotora nas
últimas 2 semanas do
indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Internamento em
hospital nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Tempo de
internamento no
hospital nos últimos
12 meses (Dia) do
indivíduo
Tempo de
internamento no
hospital nos últimos
12 meses (Dia) do
indivíduo
Tempo de
internamento no
hospital nos últimos
12 meses (Dia) do
indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde em
ambulatório nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde em
ambulatório nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde em
ambulatório nos
últimos 12 meses (N.º)
do indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde em
ambulatório nos
últimos 12 meses (N.º)
do indivíduo
Ida ao hospital para
cuidados de saúde em
ambulatório nos

todos os dias)

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

V03408

Escala de
frequência PHQ-8
(nunca; quase
todos os dias)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

Indivíduo

[0;365]

Dia

Indivíduo

[0;365]

Dia

Indivíduo

[0;365]

Dia

Indivíduo

[0;365]

N.º

Indivíduo

[0;365]

N.º

Indivíduo

[0;365]

N.º

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1
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10192 12516

08/04/2014

10192 12523

08/04/2014

últimos 12 meses (N.º)
do indivíduo
Última consulta com
Indivíduo
dentista do indivíduo
Apoio domiciliário por
profissionais de saúde
ou de ação social
Indivíduo
recebido nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo

V03409

Frequência de ida
a consultas

1

V00180

Tipologia sim/não

1

Lista de motivos
principais para
consulta de um
técnico de saúde
oral
Razões para não
ter consultado
um médico de
saúde oral
Razões para não
ter consultado
um médico de
saúde oral

10192 12514

08/04/2014

Razão principal da
última consulta com
dentista do indivíduo

10192 12515

08/04/2014

Razão principal para
não ter consultado
dentista do indivíduo

Indivíduo

V03410

10192 12515

08/04/2014

Razão principal para
não ter consultado
dentista do indivíduo

Indivíduo

V03410

10192 12517

08/04/2014

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

10192 12518

08/04/2014

Indivíduo

V03411

Frequência de
escovagem dos
dentes

1

10192 12519

08/04/2014

Indivíduo

V03412

Escalões etários 1
(cuidados de
saúde)

1

10192 12541

10/04/2014

10192 12520

08/04/2014

10192 12542

10/04/2014

10192 12521

08/04/2014

10192 12522

08/04/2014

10192 12524

08/04/2014

10192 12524

08/04/2014

10192 12526

08/04/2014

Escovagem de dentes
(Sim/ Não) do
indivíduo
Frequência de
escovagem de dentes
do indivíduo
Última consulta com
médico de medicina
geral e familiar do
indivíduo
Consulta com médico
de medicina geral e
familiar nas últimas 4
semanas (N.º) do
indivíduo
Última consulta com
médico especialista
do indivíduo
Consulta com médico
especialista nas
últimas 4 semanas
(N.º) do indivíduo
Consulta com
fisioterapeuta nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Consulta com
psicólogo,
psicoterapeuta ou
psiquiatra nos últimos
12 meses (Sim/ Não)
do indivíduo
Consumo de
medicamentos
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Consumo de
medicamentos
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Consumo de
medicamentos não
receitados nas
últimas 2 semanas

Indivíduo

V01225

2

1

1

Indivíduo

Indivíduo

V03412

Escalões etários 1
(cuidados de
saúde)

[0;100]

N.º

[0;100]

N.º

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1
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10192 12526

08/04/2014

10192 12536

09/04/2014

10192 12543

10/04/2014

10192 12537

09/04/2014

10192 12528

09/04/2014

10192 12529

09/04/2014

10192 12530

09/04/2014

10192 12531

09/04/2014

10192 12532

09/04/2014

10192 12533

09/04/2014

10192 12534

09/04/2014

10192 12535

09/04/2014

10192 12538

10/04/2014

10192 12539

10/04/2014

10192 12540

10/04/2014

10192 12544

10/04/2014

10192 12546

10/04/2014

10192 12548

10/04/2014

10192 12549

10/04/2014

10192 12550

10/04/2014

(Sim/ Não) do
Indivíduo
Consumo de
medicamentos não
receitados nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Vacinação contra a
gripe (Sim/ Não) do
indivíduo
Última vacina contra
a gripe do Indivíduo
Mês da última
vacinação contra a
gripe do indivíduo
Vacinação contra o
tétano (Sim/ Não) do
indivíduo
Última vacinação
contra o tétano do
indivíduo
Medição da tensão
arterial do indivíduo
por um profissional
de saúde (Sim/ Não)
Última medição da
tensão arterial do
indivíduo por um
profissional de saúde
Medição do
colesterol no sangue
do indivíduo por um
profissional de saúde
(Sim/ Não)
Última medição do
colesterol no sangue
do indivíduo por um
profissional de saúde
Medição de glicémia
no sangue do
indivíduo por um
profissional de saúde
(Sim/ Não)
Última medição de
glicémia no sangue
do indivíduo por um
profissional de saúde
Pesquisa de sangue
oculto nas fezes (Sim/
Não) do indivíduo
Última pesquisa de
sangue oculto nas
fezes do indivíduo
Colonoscopia total
(Sim/ Não) do
indivíduo
Última colonoscopia
total do indivíduo
Mamografia realizada
alguma vez (Sim/
Não) pelo indivíduo
Última mamografia
realizada pelo
indivíduo
Citologia cervical
alguma vez realizada
(Sim/ Não) pelo
indivíduo
Última citologia

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03441

Escalões etários 7
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00284

Lista de meses

2

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03413

Escalões etários 2
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03415

Escalões etários 4
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03415

Escalões etários 4
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03415

Escalões etários 4
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03414

Escalões etários 3
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03416

Escalões etários 6
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03414

Escalões etários 3
(cuidados de
saúde)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03414

Escalões etários 3

1
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10192 12572

14/04/2014

10192 739

01/01/2005

10192 12574

14/04/2014

10192 12575

14/04/2014

10192 12575

14/04/2014

10192 12575

14/04/2014

10192 12576

14/04/2014

10192 12577

15/04/2014

10192 12578

15/04/2014

10192 12578

15/04/2014

10192 12580

15/04/2014

10192 12580

15/04/2014

10192 12582

15/04/2014

10192 12582

15/04/2014

10192 12583

15/04/2014

10192 12584

15/04/2014

10192 12585

15/04/2014

10192 12545

10/04/2014

cervical efetuada pelo
indivíduo
Utilização de método
contracetivo nos
últimos 30 dias (Sim/
Não) pelo indivíduo
Métodos de
contraceção do
indivíduo
Principal motivo para
não utilização de
método contracetivo
nos últimos 30 dias
(Sim/ Não) pelo
indivíduo
Gravidez anterior
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Gravidez anterior
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Gravidez anterior
(Sim/ Não) do
Indivíduo
Ano do último parto
do indivíduo
Amamentação em
exclusivo do bebé
(Sim/ Não) do
indivíduo
Período de
amamentação em
exclusivo do bébé
(Semana) pelo
indivíduo
Período de
amamentação em
exclusivo do bébé
(Semana) pelo
indivíduo
Semana de gravidez
da primeira consulta
de vigilância
(Semana) do
indivíduo
Semana de gravidez
da primeira consulta
de vigilância
(Semana) do
indivíduo
Consumo de tabaco
durante a última
gravidez (Sim/ Não)
do indivíduo
Consumo de tabaco
durante a última
gravidez (Sim/ Não)
do indivíduo
Regularidade de
consumo de tabaco
durante a última
gravidez do indivíduo
Frequência de
consumo ocasional
de tabaco durante a
última gravidez do
indivíduo
Utilização de pílula do
dia seguinte (Sim/
Não) pelo indivíduo
Espera de uma
consulta, exame ou

(cuidados de
saúde)
Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03417

Lista de métodos
contracetivos

1

Indivíduo

V03418

Motivos para não
utilização de
métodos
contracetivos

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

[1900;2500]

-

Indivíduo

[0;78]

Semana

Indivíduo

[0;78]

Semana

Indivíduo

[0;44]

Semana

Indivíduo

[0;44]

Semana

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03420

Regularidade de
consumo (1)

1

Indivíduo

V03419

Frequência do
consumo de
tabaco

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03473

Tipologia sim/não
(sim; não houve

1
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10192 12547

10192 12552

10192 12553

10192 12554

10/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

11/04/2014

10192 12555

11/04/2014

10192 12551

11/04/2014

10192 481

01/01/2005

10192 481

01/01/2005

10192 12556

11/04/2014

10192 12557

11/04/2014

10192 12558

11/04/2014

10192 12558

11/04/2014

tratamento médico
além do razoável nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Espera de uma
consulta, exame ou
tratamento médico
devido a distância ou
transporte nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de
consulta ou
tratamentos médicos
não satisfeita por
dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de
consulta, exames ou
tratamentos
dentários não
satisfeitos por
dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Compra de
medicamentos
receitados não
satisfeita por
dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses
(Sim/ Não) do
indivíduo
Necessidade de
consulta de
psiquiatria, psicologia
ou psicoterapia ou
tratamentos de saúde
mental não satisfeitos
por dificuldades
financeiras nos
últimos 12 meses (s/n)
do indivíduo
Altura (cm) do
indivíduo
Peso (kg) do
indivíduo
Peso (kg) do
indivíduo
Principal forma de
desempenho de
tarefas do indivíduo
Deslocação a pé
numa semana (N.º)
do indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
a pé num dia do
indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
a pé num dia do
indivíduo

necessidade)

Indivíduo

Indivíduo

Indivíduo

Indivíduo

Indivíduo

V03473

Tipologia sim/não
(sim; não houve
necessidade)

1

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

V03421

Tipologia sim/não
(sim, precisou e
não satisfez essa
necessidade; não
houve
necessidade)

1

Indivíduo

[000;230]

cm

Indivíduo

[30;200]

kg

Indivíduo

[30;200]

kg

[0;7]

N.º

Indivíduo

V03422

Principal forma
de desempenho
de tarefas em
geral

1

Indivíduo

Indivíduo

V03423

Indivíduo

V03423

Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)
Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)

1

1
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10192 12559

11/04/2014

10192 12560

11/04/2014

10192 12560

11/04/2014

10192 12561

11/04/2014

10192 12562

11/04/2014

10192 12562

11/04/2014

10192 12563

11/04/2014

10192 12564

14/04/2014

10192 12667

07/05/2014

10192 12666

07/05/2014

10192 12565

14/04/2014

10192 12566

14/04/2014

10192 12567

14/04/2014

10192 12568

14/04/2014

10192 12569

14/04/2014

10192 12570

14/04/2014

10192 12586

16/04/2014

10192 12598

16/04/2014

10192 12599

16/04/2014

10192 12600

16/04/2014

Deslocação de
bicicleta numa
semana (N.º) do
indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
de bicicleta num dia
do indivíduo
Escalão de tempo
gasto em deslocação
de bicicleta num dia
do indivíduo
Prática de exercício
físico numa semana
(N.º) do indivíduo
Tempo gasto na
prática de exercício
físico numa semana
(h) do indivíduo
Tempo gasto na
prática de exercício
físico numa semana
(h) do indivíduo
Prática de atividade
de fortalecimento
muscular numa
semana (N.º) do
indivíduo
Refeições principais
por dia (N.º) do
indivíduo
Consumo de
alimentos nas 3
refeições diárias (Sim/
Não) do indivíduo
Alimentos das 3
refeições principais
um dia antes do
Indivíduo
Refeições do tipo
"Fast food" de um dia
antes (Sim/ Não) do
indivíduo
Refeições do tipo precozinhada de um dia
antes (Sim/ Não) do
indivíduo
Frequência do
consumo de fruta do
indivíduo
Consumo diário de
porções de fruta (N.º)
do indivíduo
Frequência do
consumo de legumes
ou saladas do
indivíduo
Consumo diário de
porções de legumes
ou saladas (N.º) do
indivíduo
Consumo corrente de
tabaco (Sim/ Não) do
indivíduo
Regularidade de
exposição a fumo
passivo do indivíduo
Frequência de
exposição a fumo
passivo do indivíduo
Local de exposição a
fumo passivo pelo

Indivíduo

[0;7]

N.º

Indivíduo

[0;7]

N.º

Indivíduo

[00:00;80:00]

h

Indivíduo

[00:00;80:00]

h

Indivíduo

[0;7]

N.º

Indivíduo

[0;3]

N.º

[0;99]

N.º

[0;99]

N.º

Indivíduo

V03423

Indivíduo

V03423

Indivíduo

Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)
Frequência das
deslocações
diárias (a pé ou
de bicicleta)

1

1

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03472

Tipos de
alimentos
consumidos (INS
2)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03424

Frequência de
consumo de
frutas e legumes

1

Indivíduo

Indivíduo

V03424

Frequência de
consumo de
frutas e legumes

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03427

Regularidade de
consumo (2)

1

Indivíduo

V03428

Indivíduo

V03429

Frequência de
exposição (a
fumo passivo)
Locais em que
ocorre a

1
1
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indivíduo

10192 12587

16/04/2014

10192 12588

16/04/2014

10192 12589

16/04/2014

10192 12590

16/04/2014

10192 12591

16/04/2014

10192 12592

16/04/2014

10192 12593

16/04/2014

10192 12594

16/04/2014

10192 12595

16/04/2014

10192 12596

16/04/2014

10192 12597

16/04/2014

10192 12601

17/04/2014

10192 12602

17/04/2014

10192 12603

17/04/2014

10192 12604

17/04/2014

10192 12605

10192 12606

17/04/2014

17/04/2014

Consumo de tabaco
no passado (Sim/
Não) do Indivíduo
Regularidade de
consumo corrente de
tabaco do indivíduo
Regularidade de
consumo de tabaco
no passado do
indivíduo
Tipo de tabaco
consumido pelo
indivíduo
Consumo médio de
cigarros por dia (N.º)
do Indivíduo
Idade de fim do
consumo de tabaco
(Ano) do Indivíduo
Tempo decorrido
desde o fim do
consumo de tabaco
(Ano) do indivíduo
Ano de fim do
consumo de tabaco
do indivíduo
Principal tipo de ajuda
utilizado pelo
indivíduo para deixar
de fumar
Idade de início do
consumo diário de
tabaco (Ano) do
indivíduo
Utilização de cigarro
eletrónico (Sim/ Não)
pelo indivíduo
Frequência de
consumo de bebidas
alcoólicas nos últimos
12 meses do indivíduo
Frequência de
consumo de bebidas
alcoólicas entre
segunda e quintafeira do indivíduo
Escalão de
quantidade de
bebidas alcoólicas
consumidas num dia
entre segunda e
quinta-feira pelo
indivíduo
Frequência de
consumo de bebidas
alcoólicas entre
sexta-feira e domingo
pelo indivíduo
Escalão de
quantidade de
bebidas alcoólicas
consumidas num dia
entre sexta-feira e
domingo pelo
indivíduo
Frequência de
consumo arriscado de
álcool numa única
ocasião nos últimos 12
meses do indivíduo

exposição a fumo
passivo
Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03420

Regularidade de
consumo (1)

1

Indivíduo

V03420

Regularidade de
consumo (1)

1

Indivíduo

V03425

Tipos de tabaco
consumido

1

Indivíduo

[1;99]

N.º

Indivíduo

[6;120]

Ano

Indivíduo

[000;120]

Ano

Indivíduo

[1900;2500]

-

[06;96]

Ano

Indivíduo

V03426

Tipos de ajuda
para deixar de
fumar

1

Indivíduo

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03430

Consumo de
bebidas
alcoólicas no ano

1

Indivíduo

V03431

Escalões de
número de dias
(3)

1

Indivíduo

V03432

Frequência de
consumo de
bebidas
alcoólicas

1

Indivíduo

V03433

Escalões do
número de dias
(4)

1

V03432

Frequência de
consumo de
bebidas
alcoólicas

1

V03471

Consumo de
bebidas
alcoólicas no ano
(2)

1

Indivíduo

Indivíduo
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10192 12630

23/04/2014

Autoapreciação da
proximidade aos
ideais de vida do
indivíduo

10192 12632

23/04/2014

Autoapreciação da
satisfação das
condições de vida do
indivíduo

Indivíduo

V03434

10192 12633

23/04/2014

Autoapreciação da
satisfação com a vida
do indivíduo

Indivíduo

V03434

23/04/2014

Autoapreciação da
obtenção do mais
Indivíduo
importante na vida do
indivíduo

V03434

23/04/2014

Autoapreciação da
satisfação no
percurso de vida do
indivíduo

Indivíduo

V03434

23/04/2014

Escalão da perceção
das pessoas a quem
recorrer em caso de
problema pessoal
grave do indivíduo

Indivíduo

V03435

10192 12639

23/04/2014

Grau de perceção da
preocupação dos
Indivíduo
outros em relação a si
do indivíduo

10192 12640

23/04/2014

10192 12607

17/04/2014

10192 12634

10192 12635

10192 12637

10192 12608

17/04/2014

10192 12609

17/04/2014

10192 12611

17/04/2014

10192 12612

17/04/2014

10192 12613

17/04/2014

10192 12614

17/04/2014

Grau de perceção de
obtenção de ajuda de
vizinhos do indivíduo
Prestação de
cuidados ou
assistência informal
pelo menos uma vez
por semana (Sim/
Não) pelo indivíduo

Indivíduo

V03434

Escala de medida
2
Escala de opinião
75 (muita
preocupação e
interesse nenhuma
preocupação e
interesse)
Escala de opinião
76 (muito fácil muito difícil)

1

1

1

1

1

1

1

Indivíduo

V03436

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

V03438

Escalões de horas
dedicadas à
prestação de
cuidados ou
assistência
(média por
semana)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03467

Tipologia sim/não
(desloca-se em
cadeira de rodas)

1

Indivíduo

V00180

Tipologia sim/não

1

Indivíduo

V03439

Graus de
dificuldade (3)

1

Escalão de horas
semanais de cuidados
ou assistência
Indivíduo
informal prestados
pelo indivíduo
Existência de laços
familiares com a
pessoa que recebe
cuidados ou
assistência informal
(Sim/ Não) pelo
indivíduo
Situação de limitação
à deslocação (Sim/
Não) do Indivíduo
Grau de dependência
relativamente à
deslocação do
Indivíduo
Incapacidade de
longa duração (Sim/
Não) do Indivíduo
Grau de dependência
relativamente a

V03437

Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)
Escala de opinião
74 (totalmente
em desacordo totalmente de
acordo)

1
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posição deitado do
Indivíduo

10192 12615

17/04/2014

Causa que originou a
incapacidade de
longa duração do
Indivíduo

10192 12615

17/04/2014

Causa que originou a
incapacidade de
longa duração do
Indivíduo

Indivíduo

V03440

17/04/2014

Causa que originou a
incapacidade de
longa duração do
Indivíduo

Indivíduo

V03440

10192 12615

10192 12628

23/04/2014

10192 12628

23/04/2014

10192 12628

23/04/2014

10192 12629

23/04/2014

10192 12616

22/04/2014

10192 12616

22/04/2014

10192 12616

22/04/2014

10192 12617

22/04/2014

10192 12618

22/04/2014

10192 12618

22/04/2014

10192 12619

22/04/2014

Rendimento líquido
mensal (€) do
Agregado doméstico
privado
Rendimento líquido
mensal (€) do
Agregado doméstico
privado
Rendimento líquido
mensal (€) do
Agregado doméstico
privado
Escalão de
rendimento líquido
mensal do Agregado
doméstico privado
Despesa com
cuidados de saúde
nas últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
cuidados de saúde
nas últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
cuidados de saúde
nas últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
consultas médicas
nas últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
consultas médicas
nas últimas 2 semanas
(€) do Agregado
doméstico privado
Despesa com
consultas médicas
nas últimas 2 semanas
(€) do Agregado
doméstico privado
Despesa com análises
e outros exames
complementares de
diagnóstico nas

Indivíduo

V03440

Motivos que
originaram
limitações
funcionais ou
incapacidade
Motivos que
originaram
limitações
funcionais ou
incapacidade
Motivos que
originaram
limitações
funcionais ou
incapacidade

1

1

1

Agregado
doméstico
privado

[0;99
9999
9]

€

Agregado
doméstico
privado

[0;99
9999
9]

€

Agregado
doméstico
privado

[0;99
9999
9]

€

V03470

Escalões de
rendimento
líquido médio
mensal do
agregado (INS, €)

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1
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10192 12620

22/04/2014

10192 12620

22/04/2014

10192 12621

22/04/2014

10192 12622

22/04/2014

10192 12622

22/04/2014

10192 12623

22/04/2014

10192 12624

22/04/2014

10192 12624

22/04/2014

10192 12625

22/04/2014

10192 12626

22/04/2014

10192 12626

22/04/2014

últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com análises
e outros exames
complementares de
diagnóstico nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com análises
e outros exames
complementares de
diagnóstico nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
medicamentos nas
últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
medicamentos nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
medicamentos nas
últimas 2 semanas (€)
do Agregado
doméstico privado
Despesa com
tratamentos,
cirurgias, fisioterapia
nas últimas 2 semanas
(Sim/ Não) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com
tratamentos,
cirurgias, fisioterapia
nas últimas 2 semanas
(€) do Agregado
doméstico privado
Despesa com
tratamentos,
cirurgias, fisioterapia
nas últimas 2 semanas
(€) do Agregado
doméstico privado
Despesa com outros
tratamentos (Sim/
Não) do Agregado
doméstico privado
Despesa com outros
tratamentos (€) do
Agregado doméstico
privado
Despesa com outros
tratamentos (€) do
Agregado doméstico
privado

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

V00180

Tipologia sim/não

1

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

Agregado
doméstico
privado

[0000
€
;3500]

VII. VARIÁVEIS DERIVADAS
Em estudo.
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VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR
Em estudo.

IX. CONCEITOS
Código

Designação

Definição

8205

ABSENTISMO DO
TRABALHADOR
POR RAZÕES DE
SAÚDE DO
PRÓPRIO

Absentismo do trabalhador durante o período normal de trabalho a que
está obrigado, devido a doença física ou mental (temporária, crónica,
profissional) e a outros problemas de saúde.

8206

ABSTINÊNCIA
PERIÓDICA

Método de contraceção que consiste em a mulher aprender a reconhecer e
a compreender as modificações fisiológicas do seu ciclo menstrual com o
objetivo de evitar relações sexuais durante o período fértil.

8064

ACAMADO

Pessoa que permanece na cama durante todo o dia, por motivo de doença
ou incapacidade por um período de tempo previsivelmente longo, e não
consegue levantar-se, mesmo com a ajuda de outra pessoa.

1224

AÇÃO SOCIAL

Sistema da segurança social, que se destina à prevenção e reparação de
situações de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de
disfunção, exclusão ou vulnerabilidades sociais, bem como a integração e
promoção comunitária das pessoas. É desenvolvida pelo Estado, pelas
Autarquias e por Instituições particulares sem fins lucrativos.

8065

ACIDENTE

Acontecimento que se manifesta de forma súbita e inesperada e pode
causar diferentes tipos de lesões.

8066

ACIDENTE DE
LAZER

Acidente ocorrido durante uma atividade de lazer.

ACIDENTE DE
TRABALHO

Todo o acontecimento inesperado e imprevisto, incluindo os atos de
violência derivados do trabalho ou com ele relacionados, do qual resulte
uma lesão corporal, uma doença ou a morte de um ou vários trabalhadores.
São também considerados acidentes de trabalho os acidentes de viagem, de
transporte ou de circulação, nos quais os trabalhadores ficam lesionados e
que ocorrem por causa, ou no decurso do trabalho, isto é, quando exercem
uma atividade económica, ou estão a trabalhar, ou realizam tarefas para o
empregador.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

ACIDENTE DE
TRAJETO

Acidente que ocorre no trajeto habitualmente efetuado pelo trabalhador,
qualquer que seja a direção na qual se desloca, entre o seu local de trabalho
ou de formação profissional ligada à sua atividade económica, e: i) a sua
residência habitual ou ocasional; ii) o local onde toma normalmente as suas
refeições, ou iii) o local onde recebe normalmente o seu salário, do qual
resulta a morte ou lesões corporais.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

2755
(*)

3026
(*)

57

ACIDENTE DE
VIAÇÃO

Acontecimento fortuito, súbito e anormal ocorrido na via pública em
consequência da circulação rodoviária, de que resultem vítimas ou danos
materiais, quer o veículo se encontre ou não em movimento
(inclusivamente à entrada ou saída para o veículo e ou no decurso da sua
reparação ou desempanagem).
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8067

ACIDENTE
DOMÉSTICO

Acidente ocorrido no exercício de uma atividade doméstica realizada dentro
da residência do próprio ou de terceiros, ou nas respetivas imediações
(garagem, jardim, entrada).
Notas: excetua-se o exercício de uma atividade profissional ou de lazer.

8068

ACIDENTE
VASCULAR
CEREBRAL

Interrupção do fluxo de sangue em qualquer parte do cérebro provocada
por entupimento (trombose ou embolia) ou rompimento (hemorragia) de
um vaso, e que resulta na lesão da região cerebral alimentada pelo mesmo.

8069

ADESIVO
CONTRACETIVO

Método de contraceção hormonal de utilização semanal que consiste na
colocação de um adesivo na pele e permite a libertação contínua de
hormonas.

AGREGADO
DOMÉSTICO
PRIVADO

Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e cujas despesas
fundamentais ou básicas (alimentação, alojamento) são suportadas
conjuntamente, independentemente da existência ou não de laços de
parentesco; ou a pessoa que ocupa integralmente um alojamento ou que,
partilhando-o com outros, não satisfaz a condição anterior.
Notas: Os hóspedes com pensão alimentar, os casais residindo com os pais e
os filhos/hóspedes, bem como outras pessoas, são incluídos no agregado
doméstico privado, desde que as despesas fundamentais ou básicas
(alimentação, alojamento) sejam, habitualmente, suportadas por um
orçamento comum. São ainda considerados como pertencentes ao
agregado doméstico privado o(a)s empregados domésticos que coabitem
no alojamento.

8070

ALERGIA

Conjunto de doenças cujas respostas imunitárias a antigénios ambientais
(alergénios) causam inflamação e danos no próprio corpo.

8071

ALERGIA
ALIMENTAR

Alergia que ocorre quando o sistema imunológico reconhece um
componente contido num alimento como uma entidade agressora ao
organismo.

1482

ALOJAMENTO

Local distinto e independente que, pelo modo como foi construído,
reconstruído, ampliado, transformado ou está a ser utilizado, se destina a
habitação com a condição de não estar a ser utilizado totalmente para
outros fins no momento de referência: por distinto entende-se que é
cercado por paredes de tipo clássico ou de outro tipo, é coberto e permite
que uma pessoa ou um grupo de pessoas possa dormir, preparar refeições
ou abrigar-se das intempéries separado de outros membros da coletividade;
por independente entende-se que os seus ocupantes não têm que
atravessar outros alojamentos para entrar ou sair do alojamento onde
habitam.

7050

ALOJAMENTO
FAMILIAR DE
RESIDÊNCIA
HABITUAL

Alojamento familiar ocupado que constitui a residência habitual ou principal
de pelo menos uma família.

254

ALUNO

Indivíduo que frequenta o sistema formal de ensino após o ato de registo
designado como matrícula.

8072

AMAMENTAÇÃO

Alimentação do bebé com leite materno.

8073

ANEL

Método de contraceção hormonal de utilização mensal que consiste na

1701
(*)

159

58

CONTRACETIVO

colocação de um anel no interior da vagina e permite a libertação contínua
de hormonas.

8074

Doença crónica cujo sintoma é uma dor no peito causada pela diminuição de
ANGINA DE PEITO sangue que irriga o miocárdio, habitualmente por estreitamento das artérias
coronárias.

2395

APRENDIZES E
PRATICANTES

Trabalhadores que sob orientação de trabalhadores especializados
adquirem conhecimentos técnico-profissionais que lhe possam permitir
desempenhar uma função administrativa, de produção ou outra. Não inclui
os indivíduos abrangidos pelo Sistema de Aprendizagem.

ARTRITE

Doença que consiste na inflamação de uma ou mais articulações
caracterizada por queixas localizadas com dor, edema ou limitação
funcional que podem atingir também os tecidos em volta da articulação.
Notas: em alguns casos pode haver envolvimento de mais do que uma
articulação em contexto de poliartrite ou doença reumática.

8076

ARTROSE

Doença crónica degenerativa que afeta as articulações de mãos, joelho,
anca, coluna vertebral e pé.
Notas: a artrose ocorre quando o organismo deixa de conseguir reparar as
múltiplas agressões e lesões sofridas pelas articulações.

8077

ASMA

Doença crónica inflamatória das vias aéreas que origina episódios
recorrentes de pieira, dispneia, aperto torácico e tosse.

8078

ASMA
Asma provocada pela inalação de alergénios, nomeadamente os produtos
PREDOMINANTE
químicos, os ácaros do pó doméstico e pólenes.
MENTE ALÉRGICA

8079

ATAQUE
CARDÍACO

Vide ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO

4663

ATIVIDADE

Execução de uma tarefa ou ação por um indivíduo.
Notas: a atividade representa a perspetiva individual da funcionalidade.

8081

ATIVIDADE
BÁSICA DE VIDA
DIÁRIA

Atividade de vida diária que a pessoa desempenha para lidar com
necessidades individuais básicas como a alimentação e a higiene, entre
outras.

8082

ATIVIDADE DE
LAZER

Atividade pessoal desenvolvida por prazer ou interesse, excluindo o
trabalho e as tarefas domésticas.

8084

ATIVIDADE
DESPORTIVA

Atividade física que é estruturada, repetitiva e geralmente requer aptidões
físicas.

8085

ATIVIDADE
DOMÉSTICA

Atividade que se traduz em ações e tarefas destinadas à gestão e
manutenção do agregado doméstico privado.

2051

ATIVIDADE
ECONÓMICA

Resultado da combinação dos fatores produtivos (mão de obra, matériasprimas, equipamento, etc.), com vista à produção de bens e serviços.
Independentemente dos fatores produtivos que integram o bem ou serviço
produzido, toda a atividade pressupõe, em termos genéricos, uma entrada
de produtos (bens ou serviços), um processo de incorporação de valor
acrescentado e uma saída (bens ou serviços).

8086

ATIVIDADE FÍSICA

Atividade corporal produzida pelos músculos esqueléticos que resulta em
gasto energético e pode ser medido em quilocalorias.

8088

ATIVIDADE
INSTRUMENTAL
DE VIDA DIÁRIA

Atividade de vida diária que a pessoa desempenha para lidar com situações
como ir às compras, cozinhar, efetuar as tarefas de casa, gerir o dinheiro,
tomar medicamentos e utilizar o telefone, entre outras.

2414

ATIVIDADE
PRINCIPAL DO
INDIVÍDUO

Considera-se como atividade principal do indivíduo aquela em que
habitualmente trabalha mais horas no período de referência, sendo o ramo
de atividade aquele que ocupar maior número de pessoas no
estabelecimento onde trabalha.

8075

59

ATO
COMPLEMENTAR
DE DIAGNÓSTICO

Exame ou teste que fornece resultados necessários para o estabelecimento
de um diagnóstico.
Notas: alguns atos podem ser simultaneamente de diagnóstico e
terapêutica. Com o mesmo significado também são usados os termos Meios
Auxiliares de Diagnóstico (MAD), Exames Auxiliares de Diagnóstico (EAD) e
Meios Complementares de Diagnóstico (MCD).
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

3557
(*)

ATO
COMPLEMENTAR
DE TERAPÊUTICA

Prestação de cuidados curativos, após diagnóstico e prescrição terapêutica.
Notas: alguns atos podem ser simultaneamente de diagnóstico e
terapêutica. Com o mesmo significado também são usados os termos Meios
Auxiliares de Terapêutica (MAT), Exames Auxiliares de Terapêutica (EAT) e
Meios Complementares de Terapêutica (MCT).
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8089

AUTOAPRECIAÇÃ
O DO ESTADO DE
SAÚDE

Apreciação subjetiva que cada pessoa faz da sua saúde.

8090

AVC

ver ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

3855
(*)

BACHARELATO

Curso do ensino superior com duração normal de três anos, comprovativo
de uma formação científica, académica e cultural adequada ao exercício de
determinadas atividades profissionais e conducente ao grau académico de
bacharel.
Notas: este curso foi extinto pelo Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

8091

BEBIDA
ALCOÓLICA

Bebida para consumo humano que contém etanol.

8092

BRONQUITE

Doença inflamatória dos brônquios caracterizada por produção excessiva
de muco brônquico e tosse produtiva.

8093

BRONQUITE
CRÓNICA

Bronquite que persiste durante um longo período de tempo ou é
recorrente.

161

CASADO COM
REGISTO

Situação de estado civil (legal) de toda a pessoa que tenha contraído
casamento.

162

CASADO SEM
REGISTO

Situação de toda a pessoa que, independentemente do seu estado civil
(legal), viva em situação idêntica à de casado, não a tendo legalizada.

8095

CINESIOTERAPEU
TA

Profissional de saúde especializado em Cinesioterapia.

8096

CINESIOTERAPIA

Terapia que atua sobre o organismo através da mobilização ativa ou passiva
de diferentes partes do corpo.

8097

CIRROSE
HEPÁTICA

Doença do fígado que se caracteriza pela alteração da sua estrutura, a
formação de tecido fibroso e o aparecimento de cicatrizes.

8098

CITOLOGIA
CERVICAL

Ato complementar de diagnóstico que consiste na colheita e estudo
laboratorial da morfologia das células da camada exterior do epitélio do
endocolo, exocolo e da parede interna da vagina.

8100

COITO
INTERROMPIDO

Método de contraceção que consiste na retirada do pénis da vagina antes
da ejaculação.

8101

COLESTEROL

Substância química sintetizada no organismo ou proveniente da dieta,

3556
(*)
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constituída por um núcleo esteroide e precursora da síntese de todas as
hormonas esteroides do organismo, tendo um papel essencial no
metabolismo das gorduras.
8102

COLONOSCOPIA

Ato complementar de diagnóstico e de terapêutica que consiste no exame
visual do cólon.
Notas: a colonoscopia pode ser total ou parcial.

8103

COLONOSCOPIA
TOTAL

Colonoscopia da totalidade do cólon (desde o reto até ao cego).

1456

CONDIÇÃO
PERANTE O
TRABALHO

Situação do indivíduo perante a atividade económica no período de
referência podendo ser considerado ativo ou inativo.

8104

CONJUNTIVITE
ALÉRGICA

Inflamação nos olhos (conjuntiva) que resulta da exposição a alergénios
(como o pólen, ácaros ou animais de estimação) e que se caracteriza por
prurido, vermelhidão e pálpebras inchadas.

8105

CONSULTA

Ato em saúde no qual um profissional de saúde avalia a situação clinica de
uma pessoa e procede ao planeamento da prestação de cuidados de saúde.
Notas: a consulta pressupõe um registo que contenha a identificação da
pessoa, a data/hora, os profissionais envolvidos e as ações tomadas,
podendo ser presencial e/ou mediada por tecnologias de informação, ou
não presencial, e ser realizada por um profissional de saúde ou por vários.

8106

CONSULTA DE
CLÍNICA GERAL

Consulta médica realizada por médico sem especialidade ou por médico
especialista fora do âmbito das competências específicas da respetiva
especialidade.

3563
(*)

CONSULTA DE
MEDICINA GERAL
E FAMILIAR

Consulta médica no âmbito da especialidade de Medicina Geral e Familiar.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

CONSULTA
MÉDICA

Consulta realizada por um médico.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

CONSULTA NO
DOMICÍLIO

Consulta prestada ao indivíduo no domicílio, em lares ou outros alojamentos
coletivos e instituições similares de utilização temporária ou permanente.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

510
(*

3569
(*)

511
(*)

Estabelecimento de saúde privado, licenciado para o efeito, onde se
prestam consultas médicas.
Notas: inclui-se o consultório que se encontra em espaços de utilização
comum, habitualmente designado de clínica, podendo esta prestar serviços
CONSULTÓRIO
MÉDICO PRIVADO de uma só especialidade (clínica dentária) ou de várias (policlínica).
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8107

CONTRACEÇÃO

Utilização de meios com o objetivo de evitar a gravidez por via de relações
sexuais.

8108

CONTRACEÇÃO
DE EMERGÊNCIA

Contraceção de recurso utilizada nos primeiros dias após a relação sexual.
Notas: destina-se a utilização após uma relação sexual não protegida, uma
falha ou uso indevido do método de contraceção, violação ou sexo forçado.

8109

CONTRACEÇÃO
HORMONAL

Método de contraceção que consiste na administração de hormonas com o
objetivo de inibir a ovulação.
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8110

CONTRACEÇÃO
INJETÁVEL

Método de contraceção hormonal que consiste na administração periódica
de uma injeção.

1744

CONTRATO
INDIVIDUAL DE
TRABALHO

Contrato pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a
sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob autoridade e
direção desta.

8111

CUIDADOS DE
SAÚDE

Bens e serviços de saúde fornecidos para serem utilizados diretamente por
pessoas individuais em diferentes contextos: internamento, ambulatório ou
domicílio.
Notas: incluem-se os cuidados preventivos, curativos, de reabilitação e
continuados integrados.

8112

CUIDADOS
PREVENTIVOS

Cuidados de saúde que têm como objetivo a prevenção da doença, sua
recidiva ou complicações.

8113

DEPRESSÃO

Transtorno mental comum que se apresenta com humor deprimido, perda
de interesse ou prazer, diminuição de energia, sentimentos de culpa ou de
baixa autoestima, perturbações do sono ou do apetite e falta de
concentração.
Notas: a depressão é acompanhada frequentemente de sintomas de
ansiedade, podendo tornar-se crónica ou recorrente e levar à incapacidade
da pessoa cuidar de si própria ou de realizar as tarefas do dia-a-dia.

8114

DERMATITE

Inflamação ou irritação da pele.

DERMATITE DE
CONTACTO

Dermatite que surge na sequência de uma exposição cutânea a uma
substância irritante ou que provoca uma reação alérgica.
Notas: pode ser classificada em dois tipos, dependendo da causa da
inflamação: dermatite de contacto irritativa, desencadeada pela exposição a
uma substância química que é tóxica ou irritante para a pele e não é uma
reação alérgica; dermatite de contacto alérgica, uma reação imunitária que
ocorre apenas nas pessoas que apresentam uma hipersensibilidade natural
a determinadas substâncias químicas.

1459

DESEMPREGADO

Indivíduo, com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se
encontrava simultaneamente nas situações seguintes: a) não tinha trabalho
remunerado nem qualquer outro; b) estava disponível para trabalhar num
trabalho remunerado ou não; c) tinha procurado um trabalho, isto é, tinha
feito diligências no período especificado (período de referência ou nas três
semanas anteriores) para encontrar um emprego remunerado ou não.
Consideram-se como diligências: a) contacto com um centro de emprego
público ou agências privadas de colocações; b) contacto com
empregadores; c) contactos pessoais ou com associações sindicais; d)
colocação, resposta ou análise de anúncios; e) realização de provas ou
entrevistas para seleção; f) procura de terrenos, imóveis ou equipamentos;
g) solicitação de licenças ou recursos financeiros para a criação de empresa
própria. O critério de disponibilidade para aceitar um emprego é
fundamentado no seguinte: a) no desejo de trabalhar; b) na vontade de ter
atualmente um emprego remunerado ou uma atividade por conta própria
caso consiga obter os recursos necessários; c) na possibilidade de começar
a trabalhar no período de referência ou pelo menos nas duas semanas
seguintes. Inclui-se o indivíduo que tem um emprego, mas só começa a
trabalhar em data posterior à do período de referência até ao prazo limite
de três meses, findo o qual passa a ser considerado inativo.
Notas: nos Censos considera-se desempregado o indivíduo que tendo um
emprego, só começa a trabalhar em data posterior à do período de
referência, independentemente da data de início e desde que respeite as
restantes condições.

(*)

DETERMINANTES
DE SAÚDE

(*) [conceito em análise no âmbito dos trabalhos de revisão e validação dos
conceitos da área da saúde, pela TF Conceitos Saúde.]

8115
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8116

DIABETES
GESTACIONAL

Diabetes mellitus ocorrida durante a gravidez.

8117

DIABETES
MELLITUS

Doença em que o organismo não produz insulina suficiente e/ou é resistente
à sua ação, caracterizando-se por glicémias elevadas.

8118

DIAFRAGMA

Método de contraceção que consiste na utilização de uma capa de borracha
flexível e de forma circular que cobre o colo do útero, impedindo a
passagem dos espermatozoides.

8119

DISPOSITIVO
INTRA-UTERINO

Método de contraceção de longa duração que consiste na colocação no
útero da mulher de um pequeno filamento que impede os espermatozoides
de fecundarem o óvulo ou dificulta a sua implantação no útero caso tenha
ocorrido a fecundação.

8120

DIU

Vide DISPOSITIVO INTRA-UTERINO

167

DIVORCIADO

Situação de estado civil de toda a pessoa que obteve a decisão de
dissolução legal e definitiva do vínculo de casamento.

514
(*)

DOENÇA

Comprometimento do estado normal de um ser vivo que perturba o
desempenho das funções vitais, manifesta-se através de sinais e sintomas e
é resposta a fatores ambientais, agentes infeciosos específicos, alterações
orgânicas ou combinações destes fatores.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8121

DOENÇA AGUDA

Doença de duração limitada com início habitualmente súbito.

8122

DOENÇA
CORONÁRIA

Doença que consiste no estreitamento progressivo das artérias coronárias
por acumulação de placas de aterosclerose na sua parede que dificultam a
passagem do sangue para o miocárdio.
Notas: pode resultar em angina de peito ou enfarte do miocárdio.

7936

DOENÇA
CRÓNICA

Doença previsivelmente permanente que necessita de intervenção médica
para o seu acompanhamento e controlo.

1268
(*)

DOENÇA
PROFISSIONAL

Doença, lesão ou perturbação funcional que é consequência necessária e
direta da atividade profissional exercida, não representa normal desgaste
do organismo, desde que seja certificada como tal por entidade competente
segundo legislação em vigor, constando ou não da Lista das Doenças
Profissionais (LDP).
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8123

DOENÇA
PULMONAR
OBSTRUTIVA
CRÓNICA

Doença crónica caracterizada por uma limitação do débito aéreo,
geralmente progressiva e com reduzida reversibilidade, cuja origem está
normalmente associada a uma resposta inflamatória anómala dos pulmões
à inalação de partículas ou gases nocivos, ou a síndromes metabólicos.

1468

DOMÉSTICO

Indivíduo que, não tendo um emprego nem estando desempregado, se
ocupa principalmente das tarefas domésticas no seu próprio lar.

8124

DOR

Experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão real
ou potencial dos tecidos, ou descrita em termos dessa lesão.

8125

DOR CERVICAL

Dor localizada no segmento cervical da coluna vertebral.

8126

DOR CRÓNICA

Dor prolongada no tempo e que tem uma duração de pelo menos seis
meses.

8127

DOR LOMBAR

Dor localizada no segmento lombar da coluna vertebral.

3873
(*)

Processo conducente ao grau académico de doutor no ensino universitário
DOUTORAMENTO que integra a elaboração de uma tese de dissertação de natureza científica
no âmbito de um ramo de conhecimento ou de especialidade.
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Notas: este tipo de doutoramento tem uma organização anterior ao
Processo de Bolonha.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

EMPREGADO

Indivíduo com idade mínima de 15 anos que, no período de referência, se
encontrava numa das seguintes situações: a) tinha efetuado trabalho de
pelo menos uma hora, mediante pagamento de uma remuneração ou com
vista a um benefício ou ganho familiar em dinheiro ou em géneros; b) tinha
um emprego, não estava ao serviço, mas tinha uma ligação formal com o
seu emprego; c) tinha uma empresa, mas não estava temporariamente ao
trabalho por uma razão específica; d) estava em situação de pré-reforma,
mas encontrava-se a trabalhar no período de referência.

2610

EMPREGO (UM)

Um emprego é um contrato explícito ou implícito (o contrato explícito ou
implícito refere-se ao fornecimento de mão de obra, e não de um bem ou de
um serviço) pelo qual uma pessoa se obriga a fornecer o seu trabalho (o
trabalho significa aqui qualquer atividade tendente à produção de bens ou
serviços no âmbito da produção. A legalidade do trabalho e a idade do
trabalhador são, em princípio, irrelevantes), mediante uma remuneração (a
remuneração deve aqui ser interpretada em sentido amplo. de forma a
abranger o rendimento misto dos trabalhadores por conta própria), a uma
unidade institucional residente, por um determinado período ou até nova
ordem.

8128

ENFARTE AGUDO
DO MIOCÁRDIO

Interrupção do fluxo de sangue em parte do músculo cardíaco (miocárdio),
normalmente por obstrução de uma artéria coronária, e que resulta na lesão
do mesmo.

3635
(*)

ENFERMEIRO

Profissional de saúde qualificado com licenciatura em Enfermagem e
autorização da respetiva ordem profissional para o exercício da
Enfermagem.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8131

ENFISEMA
PULMONAR

Doença pulmonar crónica em que há a destruição do tecido pulmonar
(alvéolos) com perda da sua elasticidade.

ENSINO BÁSICO

Nível de ensino que visa assegurar aprendizagens num nível elementar ou
intermédio de complexidade, permitindo o prosseguimento de estudos ou o
ingresso no mercado de trabalho.
Notas: este nível de ensino dura nove anos, compreende três ciclos de
estudos sequenciais (o 1.º ciclo de quatro anos, o 2.º ciclo de dois anos e o 3.º
ciclo de três anos) e confere um diploma.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

ENSINO PÓSSECUNDÁRIO
NÃO SUPERIOR

Nível de ensino que visa aprendizagens de complexidade e especialização
intermédias entre o ensino secundário e o ensino superior, orientadas para
o ingresso no mercado de trabalho ou o prosseguimento de estudos.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

ENSINO
SECUNDÁRIO

Nível de ensino que sucede ao ensino básico, caracteriza-se por maior
diversidade e complexidade da oferta de educação e formação e visa o
aprofundamento de aprendizagens para o prosseguimento de estudos ou o
ingresso no mercado de trabalho.
Notas: corresponde a um ciclo de estudos de três anos de escolaridade (10.º,

1469

3877
(*)

3880
(*)

3885
(*)
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11.º e 12.º) e confere um diploma.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

3889
(*)

ENSINO
SUPERIOR

Nível de ensino que sucede ao ensino secundário, caracteriza-se por elevada
complexidade e visa aprendizagens especializadas orientadas para o
ingresso no mercado de trabalho.
Notas: este nível de ensino compreende três ciclos de estudos de duração
normal variável e frequência autónoma, confere diplomas e graus
académicos de licenciado, mestre e doutor, e diplomas não conferentes de
grau académico, e organiza-se segundo um sistema binário de ensino
universitário e politécnico.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

4669

ENTIDADE
EMPREGADORA

Entidade para a qual um ou vários trabalhadores por conta de outrem
exercem a sua atividade.

8133

ESPERMICIDA

Método de contraceção que consiste na aplicação de uma substância
química na vagina que diminui a capacidade de fecundação dos
espermatozoides.

518
(*)

Estabelecimento onde são prestados cuidados de saúde sob direção técnica
e administrativa e em instalações que lhe estão atribuídas.
ESTABELECIMENT
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
O DE SAÚDE
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

174

ESTADO CIVIL

Situação jurídica da pessoa composta pelo conjunto das qualidades
definidoras do seu estado pessoal face às relações familiares, que constam
obrigatoriamente do registo civil. Compreende as seguintes situações: a)
Solteiro; b) Casado; c) Viúvo; d) Divorciado.

3801

ESTADO CIVIL DE
FACTO

Situação real em que a pessoa vive em termos de relacionamento conjugal.

3011

ESTAGIÁRIOS

Trabalhadores com preparação teórica, que se encontram em fase de
formação profissional para as funções que pretendem exercer.

8135

ESTOMATOLOGIS
TA

Médico especialista em estomatologia.

272

ESTUDANTE

Ver "ALUNO".

8136

EXAME AUXILIAR
DE DIAGNÓSTICO

Vide ATO COMPLEMENTAR DE DIAGNÓSTICO.

8137

EXAME AUXILIAR
DE TERAPÊUTICA

Vide ATO COMPLEMENTAR DE TERAPÊUTICA.

8138

FEBRE DOS
FENOS

Rinite alérgica devido a pólens de árvores ou flores.

179

FETO-MORTO

Feto cuja morte ocorreu antes da expulsão ou da extração completa do
corpo materno, independentemente da duração da gravidez.

3380
(*)

FISIOTERAPEUTA

Profissional de saúde especializado em Fisioterapia.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8139

FISIOTERAPIA

Tratamento de doenças e suas alterações ou lesões através de agentes
físicos (calor, frio, água, luz, eletricidade, ultrassons, diatermia, entre
outros) ou de meios mecânicos (massagens, ginástica, movimentos ativos
65

ou passivos, entre outros)
8140

FUMO PASSIVO

Inalação do fumo de tabaco produzido por terceiros.

FUNÇÃO
AUDITIVA

Função sensorial que permite sentir a presença de sons e discriminar a
localização, o timbre, a intensidade e a qualidade dos sons.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

FUNÇÃO DA
VISÃO

Função sensorial relacionada com a perceção da presença de luz e a forma,
tamanho, formato e cor do estímulo visual.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

4672
(*)

FUNCIONALIDAD
E

Interação da condição de saúde de um indivíduo com os seus fatores
contextuais, ambientais e pessoais que não revela limitação de atividade
nem restrição na participação.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8141

GLICÉMIA

Concentração de glicose no sangue.

8142

GLICOSE

Monossacarídeo (açúcar simples) usado pelo organismo como principal
fonte de energia para a realização da função celular.

8143

GRAVIDEZ

Estado resultante da fecundação de um óvulo pelo espermatozoide,
implantação do embrião e subsequente desenvolvimento do feto no corpo
materno e que culmina na sua extração ou expulsão.

8144

GRIPE

Doença aguda transmissível, causada pelos vírus do grupo influenza e que
se caracteriza por início súbito de mal-estar geral, febre, dores musculares e
catarro das vias aéreas superiores.

8145

HIPERTENSÃO
ARTERIAL

Doença crónica que se manifesta em valores de tensão arterial elevados,
nomeadamente valores de tensão arterial sistólica superiores ou iguais a 140
mm Hg (milímetros de mercúrio) e/ou valores de tensão arterial diastólica
superiores a 90 mm Hg.

8146

HORMONA
INJETÁVEL
TRIMESTRAL

Método de contraceção injetável administrada de doze em doze semanas.

HOSPITAL

Estabelecimento de saúde que presta cuidados de saúde curativos e de
reabilitação em internamento e ambulatório, podendo colaborar na
prevenção da doença, no ensino e na investigação científica.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

180

IDADE

Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e
ano) e as 0 horas da data de referência. A idade é expressa em anos
completos, salvo se tratar de crianças com menos de 1 ano, devendo nestes
casos ser expressa em meses, semanas ou dias completos.

8147

IMPLANTE
AUDITIVO

Implante que se destina a melhorar a função auditiva.

8148

IMPLANTE
HORMONAL

Método de contraceção hormonal de longa duração que consiste na
colocação de um implante no antebraço, por via subcutânea.

INCAPACIDADE

Interação da condição de saúde de um indivíduo com os seus fatores
contextuais, ambientais e pessoais que revela limitação de atividade e/ou
restrição na participação.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos

5807
(*)

5806
(*)

522
(*)

4673
(*)
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trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]
3028

INCAPACIDADE
PARA
TRABALHAR

Incapacidade da pessoa lesionada para executar as tarefas normais
correspondentes, no emprego ou posto de trabalho que ocupava no
momento em que se produziu o acidente de trabalho.

1282

INCAPACIDADE
PERMANENTE

Impossibilidade permanente de um trabalhador auferir rendimentos de
trabalho devido a situações de invalidez, doença profissional ou acidente de
trabalho.

8149

INCONTINÊNCIA
URINÁRIA

Doença que se caracteriza por perdas de urina involuntárias.

531
(*)

Índice internacional adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que
permite determinar se um indivíduo tem baixo peso, peso normal, excesso
ÍNDICE DE MASSA de peso ou obesidade.
CORPORAL
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8150

INFLAMAÇÃO

Conjunto de reações do organismo como resposta a uma lesão dos tecidos,
cujos sinais consistem em calor, rubor, edema, dor e impotência funcional.

8151

INSUFICIÊNCIA
RENAL

Disfunção dos rins em que a filtragem do sangue não é realizada
normalmente, originando a acumulação de substâncias tóxicas no sangue
e/ou no organismo.

INTERNAMENTO

Modalidade de prestação de cuidados de saúde a indivíduos que, após
admissão num estabelecimento de saúde, ocupam cama (ou berço de
neonatologia ou pediatria) para diagnóstico, tratamento ou cuidados
paliativos, com permanência de, pelo menos, 24 horas.
Notas: no caso de permanência inferior a 24 horas, por abandono, alta
contra parecer médico, falecimento ou transferência para outro
estabelecimento de saúde, considera-se um dia de hospitalização.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

534
(*)

INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA

Um ou mais atos operatórios com o mesmo objetivo terapêutico e ou
diagnóstico, realizado(s) por cirurgião(ões) em sala operatória, na mesma
sessão, sob anestesia geral, locorregional ou local, com ou sem presença de
anestesista.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8152

LAQUEAÇÃO DE
TROMPAS

Método de contraceção cirúrgica que consiste na interrupção da
continuidade das trompas de Falópio com o objetivo de impedir a migração
dos óvulos entre os ovários e o útero.
Notas: este método de contraceção é tendencialmente irreversível.

8153

LENTE DE
CONTACTO

Lente artificial usada diretamente sobre o olho para corrigir ou melhorar
problemas de visão.

8154

LENTE
INTRAOCULAR

Lente artificial implantada no olho para corrigir ou melhorar problemas de
visão.

8155

LESÃO

Alteração patológica de um tecido num organismo vivo causado por doença
ou trauma.

7861
(*)

LESÃO
AUTOPROVOCAD
A
INTENCIONALME

Lesão que resulta de ato de agressão de um indivíduo sobre si próprio.
Notas: inclui-se a tentativa de suicídio.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF

3443
(*)

67

NTE

Conceitos Saúde.]

7862
(*)

Lesão que resulta de ato de agressão de terceiros sobre um indivíduo.
LESÃO
Notas: inclui-se a tentativa de homicídio.
PROVOCADA POR
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
AGRESSÃO DE
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
TERCEIROS
Conceitos Saúde.]

6110
(*)

LICENCIATURA

Curso do ensino superior com duração normal entre quatro e seis anos
conducente ao grau académico de licenciado e comprovativo de uma
formação científica, técnica e cultural que permite o aprofundamento de
conhecimentos numa determinada área do saber e um adequado
desempenho profissional.
Notas: este curso tem organização anterior ao Processo de Bolonha.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

8156

LITIASE RENAL

Doença causada pela formação de depósitos de minerais (normalmente
cálcio ou ácido úrico) no interior dos rins que podem cristalizar e formar
cálculos renais.
Notas: estes cálculos renais podem deslocar-se através das vias urinárias,
descendo pelos uréteres até à bexiga, e são vulgarmente conhecidos como
pedras ou areias.

8157

MAMOGRAFIA

Ato complementar de diagnóstico que se destina à visualização dos tecidos
da mama através de um exame radiológico.

MEDICAMENTO

Substância ou associação de substâncias que possuem propriedades
curativas ou preventivas de doenças e dos seus sinais ou sintomas, no ser
humano ou no animal, com vista a estabelecer um diagnóstico médico ou a
restaurar, corrigir ou modificar as respetivas funções fisiológicas.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

4385
(*)

MÉDICO

Profissional de saúde com licenciatura em medicina e autorização pela
respetiva ordem profissional para o exercício da medicina.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8162

MÉDICO
CIRURGIÃO

Médico especialista habilitado a realizar intervenções cirúrgicas.

8164

MÉDICO DE
FAMÍLIA

Médico que acompanha regularmente os membros de uma família na
prestação de cuidados de saúde primários.

8165

MÉDICO DE
MEDICINA GERAL
E FAMILIAR

Médico especialista em Medicina Geral e Familiar.

8166

MÉDICO
DENTISTA

Profissional de saúde com licenciatura em medicina dentária e autorização
pela respetiva ordem profissional para exercer medicina dentária.

4386
(*)

MÉDICO
ESPECIALISTA

Médico habilitado a exercer uma especialidade em medicina.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

2408

Indivíduo que exerce uma atividade independente, e que a esse título,
MEMBRO DE
pertence a uma cooperativa produtora de bens e/ou serviços na qual cada
COOPERATIVA DE
membro toma parte, em pé de igualdade, na organização da produção e em
PRODUÇÃO
outras atividades da cooperativa, decidindo sobre os investimentos a

537
(*)
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efetuar e sobre a repartição dos lucros entre os seus membros.
3632

MEMBRO DO
AGREGADO
DOMÉSTICO
PRIVADO

Todo o indivíduo residente no alojamento que participa no orçamento
comum e não tem outra morada, mesmo que se encontre ausente por um
período inferior a 6 meses.

8167

MENOPAUSA

Período da vida reprodutiva da mulher caracterizado pela cessação
definitiva da ovulação e da menstruação.

MESTRADO

Curso do ensino universitário que comprova nível aprofundado de
conhecimento numa área científica restrita e capacidade científica para a
prática de investigação, e que conduz ao grau académico de mestre.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da educação, pela TF
Conceitos Educação.]

198

NACIONALIDADE

Cidadania legal da pessoa no momento de observação; são consideradas as
nacionalidades constantes no bilhete de identidade, no passaporte, no
título de residência ou no certificado de nacionalidade apresentado. As
pessoas que, no momento de observação, tenham pendente um processo
para obtenção da nacionalidade, devem ser considerados com a
nacionalidade que detinham anteriormente.

199

NADO-VIVO

O produto do nascimento vivo (Vide Nascimento Vivo).

201

NATURALIDADE

Considera-se naturalidade o local do nascimento ou o local da residência
habitual da mãe à data do nascimento. Para determinados fins estatísticos
deve-se considerar preferencialmente o local da residência habitual da mãe
à data do nascimento.

3896

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

Nível ou grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o
qual obteve equivalência, e em relação ao qual tem direito ao respetivo
certificado ou diploma.

8170

ORTODONTISTA

Médico dentista especializado em ortodontia.

PAÍS DE
RESIDÊNCIA

País no qual um indivíduo é considerado residente: 1) se possuir a sua
habitação principal no território económico desse país durante um período
superior a um ano (12 meses); 2) se tiver vivido nesse país por um período
mais curto e pretenda regressar no prazo de 12 meses, com a intenção de aí
se instalar, passando a ter nesse local a sua residência principal.

538

PARTO

Completa expulsão ou extração do corpo materno de um ou mais fetos, de
22 ou mais semanas de gestação, ou com 500 ou mais gramas de peso,
independentemente da existência ou não de vida e de ser espontâneo ou
induzido.

8171

PEDRAS NOS
RINS

ver LITÍASE RENAL

8172

PESQUISA DE
SANGUE OCULTO
NAS FEZES

Ato complementar de diagnóstico com o objetivo de detetar a presença de
pequenas quantidades de sangue no trato gastrointestinal que não
conseguem ser observadas a olho nu.

8173

PÍLULA
CONTRACETIVA

Método de contraceção hormonal que consiste na toma regular de um
comprimido por via oral.

8174

PÍLULA DO DIA
SEGUINTE

Método de contraceção de emergência que consiste na toma por via oral de
uma pílula contracetiva em dosagens muito elevadas.

8175

PRESCRIÇÃO

Ato médico que consiste na indicação de medicamentos, ou atos
complementares de diagnóstico e de terapêutica.

PRESERVATIVO

Revestimento que é usado sobre o pénis (preservativo masculino) ou no
interior da vagina (preservativo feminino) durante o ato sexual, com o
objetivo de impedir a gravidez ou proteger contra doenças sexualmente
transmissíveis.

6118
(*)

3063

8176
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8177

PROBLEMA DE
SAÚDE

Problema relacionado com a saúde que suscita a necessidade de prestação
de cuidados de saúde.

8178

PROBLEMA DE
SAÚDE
PROLONGADO

Problema de saúde que dura ou se prevê vir a durar mais do que seis meses.

2394

PROFISSÃO

Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde
um determinado título ou designação profissional, constituído por um
conjunto de tarefas que concorrem para a mesma finalidade e que
pressupõem conhecimentos semelhantes.

2402

PROFISSÃO
PRINCIPAL

Profissão que o indivíduo ocupou mais tempo no período de referência.

3541
(*)

Profissional qualificado e envolvido na prestação de cuidados de saúde.
PROFISSIONAL DE (*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
SAÚDE
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8180

PRÓTESE
AUDITIVA

Prótese que se destina a compensar a perda da função auditiva.

8181

PSICOLOGIA

Ciência que estuda o comportamento e os processos mentais.

8182

PSICÓLOGO

Profissional de saúde especializado em Psicologia.

8183

PSICOTERAPEUTA Profissional de saúde especializado em Psicoterapia.

3446
(*)

PSICOTERAPIA

Forma de intervenção terapêutica em que a comunicação verbal é o
elemento exclusivo ou preponderante.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8184

PSIQUIATRA

Médico especialista em Psiquiatria.

8187

REFEIÇÃO FASTFOOD

Refeição preparada e finalizada segundo um método padronizado e
massificado, disponibilizada de forma rápida e podendo ser consumida ou
não no local da aquisição.

8188

REFEIÇÃO PRÉCOZINHADA

Refeição preparada segundo um método industrializado que inclui cozinhar
parcial ou completamente a mesma, conservá-la de acordo com processos
de refrigeração, congelação, vácuo ou enlatamento, e que antes de ser
consumida requer a finalização da confeção com recurso a tratamento
térmico como forno, micro-ondas ou fritura de curta duração.

1338

REFORMA
ANTECIPADA

Possibilidade conferida a determinados grupos de trabalhadores, verificadas
determinadas condições, de poderem usufruir de uma pensão de velhice
antes de completada a idade legal de reforma.

5095

REFORMADO

Indivíduo que, tendo cessado o exercício de uma profissão, por decurso de
tempo regulamentar, por limite de idade, por incapacidade ou por razões
disciplinares, beneficia de uma pensão de reforma.

3822

RELAÇÃO DE
PARENTESCO

Vínculo que une duas pessoas através de relações de consanguinidade,
adoção, ou afinidade, cônjuges entre si e seus familiares, até ao quarto grau.

7157

RENDIMENTO
MONETÁRIO
LÍQUIDO

Rendimento monetário obtido pelos agregados e por cada um dos seus
membros, proveniente do trabalho (trabalho por conta de outrem e por
conta própria), de outros rendimentos privados (rendimentos de capital,
propriedade e transferências privadas), das pensões e outras transferências
sociais, após dedução dos impostos devidos e das contribuições para a
segurança social.

3642

RESIDÊNCIA
PRINCIPAL/
HABITUAL

Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar
durante a maior parte do ano, ou para onde um agregado tenha transferido
a totalidade ou maior parte dos seus haveres.
70

RESIDENTE NO
ALOJAMENTO

Pessoa que, no período de referência, está presente no alojamento, sendo
este a sua residência principal ou que, estando ausente, não ocupa outro
alojamento de forma permanente.

8189

RINITE

Doença que consiste na inflamação da membrana mucosa nasal e cujos
sinais são a exsudação de líquido através dos orifícios nasais, espirros, dor
na face perto do nariz e febre (caso o agente seja infecioso).
Notas: a rinite pode ser alérgica ou infecciosa.

8190

RINITE ALÉRGICA

Rinite que ocorre após contacto com um alergénio (ácaros do pó, pólenes
de árvores ou flores, pelo de certos animais, entre outros).

8192

SAÚDE

Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a
ausência de doença.

8193

SAÚDE MENTAL

Estado de saúde relacionado com a capacidade do indivíduo realizar o seu
próprio potencial, ser capaz de lidar com o stress diário, trabalhar
produtivamente e contribuir para a comunidade em que está inserido.

8194

SAÚDE ORAL

Estado de saúde relacionado com a ausência de doenças, distúrbios ou
malformações que afetam qualquer uma das estruturas da cavidade oral.

8195

SAÚDE
REPRODUTIVA

Estado de saúde relacionado com a capacidade de os indivíduos terem uma
vida sexual saudável, segura, responsável e satisfatória, e de se
reproduzirem e decidirem se, quando e quantas vezes o pretendem fazer.

7416

SERVIÇO CÍVICO

Serviço que se traduz na participação em tarefas úteis e necessárias à
coletividade e que é exclusivamente de natureza civil.

7417

SERVIÇO
COMUNITÁRIO

Ver SERVIÇO CÍVICO

1231

SERVIÇO DE
APOIO
DOMICILIÁRIO

Resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados, no domicílio, a indivíduos e famílias quando por motivo de
doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar,
temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades
básicas e/ou as atividades de vida diária.

8196

SINAL

Fenómeno ou manifestação de doença que pode ser medido ou observado.

8197

SINTOMA

Fenómeno ou manifestação subjetiva de doença.

2405

SITUAÇÃO NA
PROFISSÃO

Relação de dependência ou independência de um indivíduo ativo no
exercício da profissão, em função dos riscos económicos em que incorre e
da natureza do controlo que exerce na empresa.

7818

SOLTEIRO

Estado civil do individuo que nunca se casou ou que teve o casamento
anulado.

8198
(*)

SUPORTE SOCIAL

(*) [conceito em análise no âmbito dos trabalhos de revisão e validação dos
conceitos da área da saúde, pela TF Conceitos Saúde.]

TELECONSULTA

Área da telemedicina que permite a realização de uma consulta médica à
distância, com recurso a tecnologias de videoconferência, mediante as quais
um paciente pode transmitir informações a um profissional de saúde para o
diagnóstico.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8199

TENSÃO
ARTERIAL

Pressão do sangue no interior das artérias que oscila periodicamente com a
função cardíaca, nomeadamente com a contração do ventrículo esquerdo,
entre um valor máximo e um valor mínimo.
Notas: a medição da tensão arterial é uma das formas de monitorização do
risco cardiovascular.

8200

TESTE DE
PAPANICOLAU

ver CITOLOGIA CERVICAL

3823

4738
(*)

71

8201

TÉTANO

Doença aguda provocada pela toxina da bactéria Clostridium tetanique se
fixa nos neurónios motores periféricos, provocando contrações musculares
intensas e involuntárias.

303

TRABALHADOR A
TEMPO
COMPLETO

Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração igual ou superior á
duração normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a
respetiva categoria profissional ou na respetiva profissão.

304

TRABALHADOR A
TEMPO PARCIAL

Trabalhador cujo período de trabalho tem uma duração inferior à duração
normal de trabalho em vigor na empresa/instituição, para a respetiva
categoria profissional ou na respetiva profissão.

1754

TRABALHADOR
COM CONTRATO
A TERMO

Indivíduo ligado à empresa/instituição por um contrato reduzido a escrito
com fixação do seu termo e com menção concretizada de modo
justificativo:
a) a termo certo: quando no contrato escrito conste expressamente a
estipulação do prazo de duração do contrato e a indicação do seu termo;
b) a termo incerto: quando o contrato de trabalho dure por todo o tempo
necessário à substituição do trabalhador ausente ou à conclusão da
atividade, tarefa ou obra cuja execução justifica a sua celebração.

1798

TRABALHADOR
COM CONTRATO
PERMANENTE

Indivíduo ligado à empresa/instituição por um contrato de trabalho sem
termo ou de duração indeterminada.

2411

TRABALHADOR
FAMILIAR NÃO
REMUNERADO

Indivíduo que exerce uma atividade independente numa empresa orientada
para o mercado e explorada por um familiar, não sendo contudo seu
associado nem estando vinculado por um contrato de trabalho.

2412

TRABALHADOR
POR CONTA DE
OUTREM

Indivíduo que exerce uma atividade sob a autoridade e direção de outrem,
nos termos de um contrato de trabalho, sujeito ou não a forma escrita, e
que lhe confere o direito a uma remuneração, a qual não depende dos
resultados da unidade económica para a qual trabalha.

2413

TRABALHADOR
POR CONTA
PRÓPRIA

Indivíduo que exerce uma atividade independente, com associados ou não,
obtendo uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros
(realizados ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos. Os
associados podem ser, ou não, membros do agregado familiar. Um
trabalhador por conta própria pode ser classificado como trabalhador por
conta própria como isolado ou como empregador.

2407

TRABALHADOR
POR CONTA
PRÓPRIA COMO
EMPREGADOR

Indivíduo que exerce uma atividade independente, com associados ou não,
obtendo uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros
(realizados ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos e
que, a esse título, emprega habitualmente um ou vários trabalhadores por
conta de outrem para trabalharem na sua empresa.

2450

TRABALHADOR
POR CONTA
PRÓPRIA COMO
ISOLADO

Indivíduo que exerce uma atividade independente, com associados ou não,
obtendo uma remuneração que está diretamente dependente dos lucros
(realizados ou potenciais) provenientes de bens ou serviços produzidos e
que, habitualmente, não contrata trabalhador(es) por conta de outrem para
com ele trabalhar(em). Os associados podem ser, ou não, membros do
agregado familiar.

559
(*)

TRATAMENTO

Prestação de cuidados curativos a um doente por um profissional de saúde.
(*) [conceito a quebrar vigência e a ganhar nova vigência, no âmbito dos
trabalhos de revisão e validação dos conceitos da área da saúde, pela TF
Conceitos Saúde.]

8203

VACINA

Preparação biológica produzida com micro-organismos (vírus ou bactérias)
mortos (inativos), atenuados ou as suas toxinas, que é administrada para
provocar imunidade contra uma doença específica.

8204

VASECTOMIA

Método de contraceção cirúrgica que consiste no corte dos canais
deferentes pelos quais passam os espermatozoides.
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Notas: este método de contraceção é tendencialmente irreversível.
Nota: Os conceitos em processo de análise e validação na Task force da Saúde e Incapacidade em curso, mesmo
que aprovados em plenário da Task force, poderão vir a sofrer alterações resultantes de procedimentos finais
de harmonização com outros com os quais possa estar relacionado.
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X. CLASSIFICAÇÕES
- Lista de classificações utilizadas:
Código (versão)

Designação (versão)

Sigla

V00153

Sexo

V00180

Tipologia sim/não

V00263

Classificação de estado civil, 2003

V00460

ISO 3166-1 - norma internacional - códigos para a
representação dos nomes dos países (Iso alpha 2)

Iso alpha 2

V00554

Classificação portuguesa das atividades económicas,
revisão 3

CAE Rev.3

V01225

Lista de motivos principais para consulta de um técnico
de saúde oral

V02014

Classificação portuguesa das profissões, 2010

V02533

Situação na profissão - variante 11

V02686

Lista de níveis de educação/cursos extintos, 2012 (lista
cumulativa)

V02688

Níveis de educação - variante 30

V02699

Resultado do contacto/entrevista, 2012 (indivíduo,
IUTIC/F)

V03093

Condição perante o trabalho (ICOR 5)

V03144

Tipos de contrato de trabalho - variante 9

V03308

Tipologia sim/não (sim, era pós-Bolonha; não sabe)

V03309

Escalões etários (duração da licenciatura completada)

V03396

Tipos de tradutor da entrevista

V03397

Condição perante o trabalho (EHIS)

V03398

Relação de parentesco com o indivíduo (EHIS)

V03399

Subsistemas de saúde

V03400

Tipos de cobertura do seguro de saúde

V03401

Graus de severidade das limitações na realização de
tarefas (EHIS)

V03402

Lista de doenças crónicas (EHIS)

V03404

Graus de dificuldade (2)

V03405

Tipologia sim/não (sim; nunca teve que o fazer)

V03406

Escala de intensidade da dor (nenhuma; muito intensa)

V03407

Escala de interferência da dor (nada; de forma extrema)

V03408

Escala de frequência PHQ-8 (nunca; quase todos os
dias)

V03409

Frequência de ida a consultas

V03410

Razões para não ter consultado um médico de saúde
oral

V03411

Frequência de escovagem dos dentes

V03412

Escalões etários 1 (cuidados de saúde)

V03413

Escalões etários 2 (cuidados de saúde)

CPP 2010
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V03414

Escalões etários 3 (cuidados de saúde)

V03415

Escalões etários 4 (cuidados de saúde)

V03416

Escalões etários 6 (cuidados de saúde)

V03417

Lista de métodos contracetivos

V03418

Motivos para não utilização de métodos contracetivos

V03419

Frequência do consumo de tabaco

V03420

Regularidade de consumo (1)

V03421

Tipologia sim/não (sim, precisou e não satisfez essa
necessidade; não houve necessidade)

V03422

Principal forma de desempenho de tarefas em geral

V03423

Frequência das deslocações diárias (a pé ou de
bicicleta)

V03424

Frequência de consumo de frutas e legumes

V03425

Tipos de tabaco consumido

V03426

Tipos de ajuda para deixar de fumar

V03427

Regularidade de consumo (2)

V03428

Frequência de exposição (a fumo passivo)

V03429

Locais em que ocorre a exposição a fumo passivo

V03430

Consumo de bebidas alcoólicas no ano

V03431

Escalões de número de dias (3)

V03432

Frequência de consumo de bebidas alcoólicas

V03433

Escalões do número de dias (4)

V03434

Escala de opinião 74 (totalmente em desacordo totalmente de acordo)

V03435

Escala de medida 2

V03436

Escala de opinião 76 (muito fácil - muito difícil)

V03437

Escala de opinião 75 (muita preocupação e interesse nenhuma preocupação e interesse)

V03438

Escalões de horas dedicadas à prestação de cuidados
ou assistência (média por semana)

V03439

Graus de dificuldade (3)

V03440

Motivos que originaram limitações funcionais ou
incapacidade

V03441

Escalões etários 7 (cuidados de saúde)

V03464

Tipologia sim/não (sim; cega/o ou não consegue ver de
todo)

V03465

Tipologia sim/não (sim; surda/o)

V03467

Tipologia sim/não (deslocava-se em cadeira de rodas)

V03470

Escalões de rendimento líquido médio mensal do
agregado (INS, €)

V03471

Consumo de bebidas alcoólicas no ano (2)

V03472

Tipos de alimentos consumidos (INS 2)

V03473

Tipologia sim/não (sim; não houve necessidade)
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V03474

Escalões de tempo de permanência no estrangeiro (3)

V03475

Estado civil de facto/conjugalidade (2)
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XI. SIGLAS E ABREVIATURAS
- Lista de abreviaturas e acrónimos (siglas) utilizados:
Código

Designação

Extensão

7949

BO

Business Objects

5079

CAPI

Entrevista Presencial Assistida por Computador

8228

CAWI

Entrevista com recolha via Web

5151

CE

Comissão Europeia

7185

CGA

Classificação Geral das Atividades do INE

2140

DES/CV

Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais/Serviço de Estatísticas das
Condições de Vida

4492

DMET

Documento Metodológico

5618

DW

Data Warehouse

8227

EHIS

European Health Interviewing Survey

4134

EUROSTAT

Serviço de Estatística das Comunidades Europeias

7319

GPIE

Gestão de processos de inquéritos por entrevista

4172

INE

Instituto Nacional de Estatística, I.P.

8226

INS

Inquérito Nacional de Saúde

4595

INSA

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Ministério da Saúde

4201

NUTS

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

8044

PSU

Unidade Primária da Amostra

2144

SAS

Statistics Analysis System

4226

SEN

Sistema Estatístico Nacional

4229

SIGINE

Sistema de Informação de Gestão do INE

5676

SPSS

Statistical Package for Social Sciences

4238

UE

União Europeia

4578

UO

Unidade Orgânica

7170

WebInq

Inquéritos do INE na Web

8221

INSPIRE

Infraestrutura de informação geográfica na Comunidade Europeia
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