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Porquê 

Saúdes?



PORQUÊ SAÚDES? 

A Médis faz 25 anos e quer que a celebração deste aniversário seja útil e relevante para                 

a sociedade, por isso lança um projeto de reflexão e conhecimento intitulado por “Saúdes”.

O projeto Saúdes pretende ser independente e de cariz mais sociológico, ou seja, é 

complementar aos inúmeros estudos – focados na perspetiva clínica e/ou estatística - que já existem 

no domínio da saúde.

O objetivo deste projeto é abrir novas portas e pontos de vista, que enriqueçam e alarguem              

a discussão pública em torno da saúde dos Portugueses.

O projeto Saúdes terá por isso continuidade no futuro. Para além de outros estudos que possam vir 

a acontecer, lançamos já neste 1º estudo do projeto 5 indicadores de saúde - acesso, uso, literacia, 

posicionamento e potência - que nos permitem mapear, agora e de futuro, a relação pessoal que 

temos com a saúde.



A Saúde dos 

Portugueses 

– Um BI 

em nome próprio
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NOTA INTRODUTÓRIA

“A SAÚDE DOS PORTUGUESES – UM BI EM NOME PRÓPRIO” é o primeiro estudo do projeto 

Saúdes.

Produzido sob a coordenação da Return on Ideas e com o acompanhamento da Professora 

Doutora Maria do Céu Machado.

Traz-nos uma análise mais biográfica do que biomédica: se somos o resultado das nossas 

circunstâncias e vivências, então, a biografia de cada um (muito para além da sua biologia) 

influencia muitíssimo a nossa relação individual com a saúde.

Mapear essa influência, eis o que este estudo se propõe, mostrando como a saúde é feita de tantas 

“saúdes” quantos os portugueses que existem.

No atual paper são explorados 2 dos 5 indicadores estudados: “a saúde que se tem” + 

“potência saúde”. Os restantes serão divulgados ao longo do ano.



O estudo:

versão

resumida
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PONTO DE PARTIDA E METODOLOGIA

Uma investigação sobre saúde feita por uma equipa de investigadores não especialistas no tema 

parte, inevitavelmente, de uma “folha em branco”.

A vantagem deste ponto de partida é a falta de pré-conceitos, que leva a formular novas hipóteses         

e a explorar novos caminhos.

Foi seguida uma metodologia quali-quanti.

Num primeiro momento, com recurso a 22 entrevistas individuais aprofundadas (4 das quais a 

profissionais de saúde), observou-se o impacto que a vivência pessoal tem na saúde.

A metodologia quantitativa que se seguiu, com entrevistas a mais de 1.000 portugueses, numa 

amostra representativa da população Portuguesa, permitiu mapear e aprofundar a realidade 

encontrada.

O trabalho de campo decorreu em Out/Nov 2020 (qualitativo) e, posteriormente, Janeiro de 2021 

(quantitativo). Atravessou, por isso, o grande pico da pandemia que vivemos no outono-inverno. 
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PARA QUEM TEM UMA DOENÇA GRAVE, A PERSPETIVA É DIFERENTE: 30% ACUSA A PANDEMIA                

DE PREJUDICAR A SUA SAÚDE, SOBRETUDO POR DIFICULTAR O ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE 

DOENÇAS OU PROBLEMAS.

IMPACTO COVID-19?

Desde cedo foi assumida na investigação a forte possibilidade de contaminação da análise pelo 

momento especial vivido. Contudo, os resultados mostraram que as pessoas conseguem falar sobre 

a sua saúde isolando e distanciando-se do problema.  

Não, não teve impacto na minha saúde;

Sim, piorou em relação ao início do ano (antes da pandemia). 

Teve impactos negativos, mas também positivos;

Sim, melhorou em relação ao início do ano (antes da pandemia);

Q: A sua situação de saúde alterou-se nos últimos meses por causa da  pandemia COVID-19?

A sua situação de saúde alterou-se nos últimos meses por causa          

da pandemia COVID-19? 

N=514 

69%

16%

12%

2%

69%

16%

12%

2%
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“Faço exercício físico, tenho uma alimentação equilibrada. Eu como um quadrado de chocolate e fico com peso de consciência. (…) Tenho o 

cuidado de tratar da higiene oral sempre que posso e tenho dinheiro para o fazer, tenho o cuidado de hidratar a pele diariamente após o banho,  

tenho o cuidado de pôr creme todas as noites na cara, esses cuidados acabo por ter sempre. Tenho noção também que devo beber água para 

hidratar o corpo... [Coloco-me num 7]  Talvez por viver no centro da cidade, de passar muitas horas com um oxigénio adulterado, o facto de 

beber 6 cafés por dia, o facto de dormir pouco.Talvez uma alimentação ainda  melhor pudesse elevar a nota para um 8 ou um 9.”
H, 45 Anos, sem qualquer doença diagnosticada, Lisboa

“Tenho alguns problemas circulatórios e tenho este meningioma na cabeça, mas colocar-me-ia num 7. Eu sei que é uma coisa que

pode voltar a crescer e eu ter que ser sujeita a uma nova cirurgia ou radioterapia (...).  Eu considero-me uma pessoa saudável. Claro

que aos 63 anos já temos mazelas, mas para mim estar saudável é eu conseguir fazer o meu trabalho sem constrangimentos físicos, 

conseguir brincar com os netos, conseguir fazer caminhadas, sentir que estou mentalmente capaz, com boa memória, sentir que 

estou fisicamente bem. Apesar da gordura, consigo ter bastante mobilidade, por exemplo, chego perfeitamente  com as palmas das 

mãos ao chão sem dobrar os joelhos.

(…). Considero que sou minimamente saudável. Faço as medicações e cumpro religiosamente, até porque desde que

fui operada fiquei com apneia do sono e perdi o olfacto.”

M, 63 Anos, com Meningioma Cerebral, Porto

7

Numa escala de 1 a 10, como avalia  o seu estado de saúde atual?
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Ganho de 

bem-estar

FORÇAS 

DE ADIÇÃO

RESPOSTA 

DIRECTA À  

DOENÇA/ 

PROCESSO(S)  

DE CURA

DEFESA DA 

CONDIÇÃO

POTENCIA-

ÇÃO DA

SAÚDE 

[maximização  

do bem-estar]

Correspondência directa

ENVELHE-

CIMENTO  

OU CICLO 

DE VIDA

FORÇA OCULTA  

TRAUMAS 

PESSOAIS E 

MAL-ESTAR SEM  

DIAGNÓSTICO  

CONCRETO

Perda de 

bem-estar

FORÇAS DE

SUBTRACÇÃO

EPISÓDIO DE 

DOENÇA OU 

ACIDENTE

Ganho de saúde

A possibilidade  

de conquista

ou negociação do  

bem-estar máximo

Limite = morte

Seja qual for a forma ou o significado que cada um lhe atribui, a saúde pode ser representada como um eixo contínuo 

que se estabelece entre dois polos: a saúde máxima, sem limite objetivo; a saúde mínima, que culmina na morte.

Embora o potencial de saúde sofra de uma degradação natural com a idade, pode em cada momento ser renovado e 

reconquistado pela integração de comportamentos que levem a maior vitalidade e tempo de vida. Nessa medida,             

O INDIVÍDUO É OU PODE SER UM PRODUTOR DE SAÚDE.

A nossa posição no seu eixo é sempre provisória ou itinerante e nunca é garantida. 

(COMO VÊEM AS PESSOAS) O QUE É SAÚDE?



5

2

Influência da minha família / amigos

Pressão da sociedade em geral

44Essencialmente, envelhecer com saúde

9

23

Essencialmente, sentir-me bem no dia-a-dia

Manter controlados certos indicadores

Sentir-me em baixo de forma

20

9

Medo de determinadas doenças graves

Medo de recaída em doenças que tenho ou tive

26

21

13

Ter maior longevidade, ganhar anos de vida

Melhorar a minha performance física/desportiva

Melhorar a minha performance intelectual

MOTIVOS PARA O ESFORÇO DE POTENCIAÇÃO — %

RESPOSTA 

AO ENVE-

LHECIMENTO/ 

CICLO 

DE VIDA

DEFESA DA  

CONDIÇÃO 

DE BEM-

ESTAR / 

SAÚDE

FORÇAS  

OCULTAS/  

MEDOS

POTEN-

CIAÇÃO  

‘PURA’

[a extensão

do eixo]

Motivações do esforço diário proativo para ser saudável ou mais saudável?
N=879

30

27

É natural pela fase da vida em que estou

Deve-se muito ao desejo de longevidade

com qualidade de vida

2

54

Controlo da doença

12

22Deve-se muito ao medo que tenho  

de determinadas doenças graves

MOTIVOS PARA O ESFORÇO DE PREVENÇÃO — %

Deve-se a muito medo que tenho de 

recaídas de doenças que tive/tenho.

É da minha natureza ter a vida sob 

controlo, quero evitar problemas de 

saúde

66

PREVENÇÃO E POTENCIAÇÃO

Entre os 85% que reconhecem algum tipo de esforço pró-ativo para ser 

saudável: a maioria tem por motivação a defesa do seu bem-estar no dia-dia 

(66%) e não a melhoria da sua performance física (apenas 21%) ou intelectual 

(apenas 13%). Para a maioria das pessoas, o esforço centra-se na preservação 

do ‘stock individual de saúde’ que lhe foi destinado à partida.

COM ESTA ATITUDE TÃO ENRAIZADA, A DISCUSSÃO QUE TALVEZ IMPORTE 

TER É SE A BAIXA MOBILIZAÇÃO PARA A MELHORIA DA SAÚDE ESTÁ NA 

FALTA DE MOTIVAÇÃO OU NA FALTA DE CONSCIÊNCIA E, COM ISSO, QUE 

ESPAÇOS DE MELHORIA EM SAÚDE PODEMOS ESTAR A PERDER?
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COMO É QUE OS PORTUGUESES VIAJAM NO EIXO?

Não sente ter controlo  

sobre o estado de saúde

Sente ter controlo  sobre 

o estado de saúde

Aceita ou quer

melhorar o seu 

estado  de 

saúde

Não acredita que  

pode melhorar o 

seu estado de 

saúde

14 %

Vontade de mudar, mas  sem 

capacidade e visão  para realizar 

mudanças.

Necessidade de planeamento  e 

estrutura, por exemplo,  através de 

ajuda prática.

31%

Alto nível de auto-suficiência.  

Necessidade de informação,  

de forma a fortalecer um  

sentimento de orgulho e  

confiança.

25%

Passivos e inertes, pouco  

dispostos para a luta, e com  

baixos níveis de aspiração.  

Necessidade de orientação  

pessoal e próxima, a fim de 

dar  esperança.

30%

A doença é um inimigo.  

Desperdiçam energia e são  

resistentes. Necessidade de  

apoio emotivo, para reduzir a  

tensão e a resistência.

SENTE QUE 

CONTROLA  A SUA 

SITUAÇÃO

DE SAÚDE

37,5%
É portador de pelo 

menos  uma doença

64%
Cuidadoso/muito cuidadoso 

na prevenção de doenças

44%
Bastante esforço diário proativo 

para ser mais saudável

ACEITA OU ACREDITA QUE PODE  MELHORAR O SEU 

ESTADO DE SAÚDE

N=1029
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A investigação revela que, além da 

idade, inúmeros eventos alteram a 

nossa relação com a saúde.

A morte de um familiar, o divórcio, a 

viuvez, a doença de alguém que nos é 

próxima ou até mesmo o stress e as 

alterações profissionais “mexem” com 

a nossa saúde ou, pelo menos, com a 

relação que temos com ela.

É curioso verificar que, para quem já 

tem 55 ou mais anos, a morte e a 

doença de familiares terá contribuído 

mais para alterar a relação que tem 

com a sua saúde do que a idade, a 

menopausa ou a própria doença. 

O QUE MAIS INFLUENCIA?

Em que idade?

79%
aos 50 ou aos 60

Entre quem tem 55+

N = 24

58%
aos 40

Entre quem tem 35 a 54

N = 36

OLHANDO PARA TRÁS E PENSANDO NA SUA VIDA,

QUAIS OS ACONTECIMENTOS QUE MAIS ALTERARAM A RELAÇÃO  

QUE TEM COM A SAÚDE?

N=1029

Doenças de familiares

Doença específica que teve

Perturbação alimentar

Maternidade (mulheres)

Menopausa (mulheres)

Mudanças profissionais

Mudanças familiares

Outros acontecimentos

traumáticos

Numa idade específica

Nenhum em particular, tem-se mantido estável 

Morte de familiares

Um acidente

26 54 ou - anos

55 ou + anos

17

19

6

8

7

9

9

15

13

32

22

24

22

8

3

5

6

7

8

22

8

Outro 1
1

27
32
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DE 1 A 10: A SAÚDE QUE SE TEM?

Metade (52%) dos portugueses 

com mais de 18 anos avalia 

como bom ou muito bom o seu 

estado de saúde, 31% 

considera o seu estado de 

saúde razoável e 17% mau ou 

muito mau.

A tese da subjetividade sai 

comprovada:

- tendemos a fugir do rótulo 

da doença;

- só nos colocamos do lado 

da doença se houver perda 

de controle ou de 

identidade;

- se a doença não 

compromete, na verdade 

assumimo-nos como 

saudáveis.

Numa escala de 1 a 10  onde situaria o seu  estado atual de saúde?

1% 1% 2% 4% 10% 11% 21% 29% 17% 7%

17% 31% 2 9 % 23%
Pouco

saudável

Razoavelmente

saudável

Bastante

saudável

Mui to

saudável

1    a 5 6 e 7 8 9 ou 10

7.3
MÉDIA DE RESPOSTAS



Um BI em nome próprio 16

Interno

SE A PESSOA SENTE TER CONTROLO SOBRE O ESTADO DE SAÚDE, 
TENDE A CONSIDERAR-SE SAUDÁVEL

“Tenho alguns problemas circulatórios e tenho este 

meningioma na cabeça, mas colocar-me-ia num 7. Eu sei 

que é uma coisa que pode voltar a crescer e eu ter que 

ser sujeita a uma nova cirurgia ou radioterapia.” 

Eu considero-me uma pessoa saudável. Claro que aos 

63 anos já temos mazelas, mas para mim estar saudável é 

eu conseguir fazer o meu trabalho sem constrangimentos 

físicos, conseguir brincar com os netos, conseguir fazer 

caminhadas, sentir que estou mentalmente capaz, com 

boa memória, sentir que estou fisicamente bem.”

M, 63 ANOS, COM MENINGIOMA CEREBRAL, PORTO

“Ser saudável é não ter situações como eu tive ontem, 

uma crise descomunal de ansiedade. Porque o nível de 

acumular de situações é tão grande, que rebenta com a 

nossa saúde. Tive um cancro, mas sei que o que me vai 

matar um dia vão ser os meus nervos. Porque isso é o 

que descontrola tudo isto.”

“Estou num 3, tenho claramente a noção. Por dentro, 

estou um caco. Sinto-me completamente descompensada 

da cabeça. 

M, 44 ANOS, DOENÇA ONCOLÓGICA DADA COMO CURADA, RIO DE MOURO

3 7
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Quem já se cruzou ao longo da vida 

com um diagnóstico de doença mental, 

sabe estar numa luta constante. 

Ao contrário da doença do corpo – que  

é sempre específica na causa e objetiva 

na terapêutica - na doença mental os 

pontos de entrada e de saída não são 

óbvios.

“No corpo, a gente toma o 

comprimido e passa. [Na cabeça] 

quando tenho as coisas aflitas, é 

diferente. (…) Estas coisas sempre 

voltam, mas eu já não tomo os 

medicamentos. Dá-me vontade para 

chorar, vou para um sítio e choro.”
A., 44 anos

A ZONA CINZENTA

ZONA CINZENTA NO TERRITÓRIO DA SAÚDE

11%
Sente não ter controlo sobre a sua saúde por aspectos  do foro psicológico, embora não tenha nenhuma 

doença  diagnosticada (física ou mental) - %

N=117

64%

A instabilidade da forma  

como me sinto

61%

Não conseguir controlar  as 

minhas emoções

55%

O contexto de pandemia  em 

que vivemos

43%

O meu trabalho

36%

A minha natureza

33%

O meu contexto 

económico

O QUE LEVA AO 

SENTIMENTO  DE 

DESCONTROLO?

O QUE CONSIDERA 

ESTAR NA  BASE DESSE 

SENTIMENTO?

N=1029
24

18

13 14

7

4

1

18 a 24 24 a 34 34 a 44 44 a 54 54 a 64 +7564 a 74
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A SAÚDE É SOBRETUDO FÍSICA

A SAÚDE FÍSICA É PIOR AVALIADA 

QUE A SAÚDE MENTAL

Embora a saúde, no geral, saia 

razoavelmente bem pontuada, pode 

haver um desvio nessa pontuação.

Das entrevistas e dos números, deduz-

se uma bolsa de mal-estar psicológico  

e emocional que penaliza a saúde dos 

portugueses, MAS HÁ UMA 

IGNORÂNCIA OU UMA ILUSÃO DE 

BEM-ESTAR QUE OFUSCA O EXAME 

E IMPEDE DO CORRETO 

DIAGNÓSTICO.

SAÚDE  MENTAL

SAÚDE  FÍSICA

7,4

MÉDIA DE 

RESPOSTAS

7,8

MÉDIA DE 

RESPOSTAS

Numa escala de 1 a 10, onde situaria  o seu estado atual de saúde?

16%
Pouco

saudáv el

3 2 %
Ra zoa v elm ente  

saudáv el

2 7 %
Bastante

saudáv el

26%
Mui to

saudáv el

1 a 5 6 e 7 8 9 ou 10

1% 1% 5% 9 % 10 % 2 2 % 2 7 % 18 % 8 %

11%
Pouco

saudáv el

24%
Ra zoa v elm ente  

saudáv el

2 7 %
Bastante

saudáv el

38%
Mui to

saudáv el

1 a 5 6 e 7 8 9 ou 10

1% 2 % 3 % 5 % 9 % 16 % 2 7 % 2 3 % 15 %
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DISTRIBUIÇÃO POR ESTADO DE SAÚDE

7,8

7,4

7,3

7,2 7,2

7,1

7,8

7,8

7,97,9

6 ,0

5 ,7

Total Doença Grave Doença Ligeira Sem doença

A SAÚDE MENTAL É DESVALORIZADA

A linha da saúde acompanha a da saúde 

física e está descolada da linha da saúde 

mental.

Isso não significa que não existam 

problemas mentais.

Significa antes que é a dimensão física,    

e não tanto a mental, que determina a 

avaliação que se faz de saúde

Igualmente significa que os problemas 

mentais são menos reconhecidos ou 

interferem menos na consideração da 

saúde que se tem.

Saúde geral Saúde física Saúde mental
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A DESVALORIZAÇÃO EM NÚMEROS

Na amostra, 7% dos inquiridos tem uma doença mental 

diagnosticada. É possível (e provável) que o peso dos que 

têm problemas de saúde mental seja superior. Dos discursos, 

percebe-se a tentativa de fuga deste rótulo.

66% dos inquiridos a quem foi diagnosticada doença mental 

reconhece ainda sentir discriminação da sociedade em 

relação a algumas doenças, como as mentais, e 75% admite 

resistência em pedir ajuda quando está doente (um número 

bastante superior ao dos que apresentam outro tipo de 

doenças).

Tudo aponta para  que a relação entre a dimensão real do 

problema e a atenção que lhe é afetada, mesmo em termos 

de saúde pública, é desproporcional.

Na nossa amostra, mais de metade das pessoas que 

reconhecem algum tipo de descontrolo do foro psicológico 

gostaria de ter mais acompanhamento na área da saúde 

mental. 19% reconhecem mesmo essa lacuna/desejo de 

maior apoio. Este desejo é maior entre os 18 e os 35 anos, 

onde ultrapassa os 65% de inquiridos.
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DISTRIBUIÇÃO POR IDADE

7,5

7,0

7,4

7,8

7,7 7,7

7,9

7,2

7,5

7,4

7,5

7,5

7,6

7,5

7,

1
7,0

7,2

8,5

8,2

6,6

6,7

Saúde geral Saúde física Saúde mental

18 / 24 25/ 34 35/44 45 /54 55 /64 65 /74 75+ anos

É UMA QUESTÃO DE IDADE?

Enquanto a avaliação da saúde 

física cai à medida que a idade 

avança, a avaliação da saúde 

mental melhora, ou seja, os mais 

velhos são quem melhor avalia a 

saúde mental.

É difícil acreditar que a idade 

dissolva problemas de saúde 

mental. A excelente pontuação que 

as pessoas de 65 ou mais anos dão 

à sua saúde mental estará 

(provavelmente) afetada pelo 

estigma ou por uma visão redutora 

da saúde mental como demência ou 

loucura.



Um BI em nome próprio 22

Interno

É UMA QUESTÃO DE GÉNERO?

Numa escala de 1 a 10

onde situaria o seu estado actual de saúde?

N=1029

Mulheres
N=544

Homens
N=485

20%
Pouco 

saudável

31%
Razoavelmente  

saudável

27%
Bastante 

saudável

23%
Muito 

saudável

14%
Pouco 

saudável

32%
Razoavelmente  

saudável

31%
Bastante 

saudável

24%
Muito 

saudável

7,1
MÉDIA DE RESPOSTAS

7,4

MÉDIA DE RESPOSTAS

As mulheres avaliam-se pior que os homens.

A instabilidade na forma como se sentem e, sobretudo,        

a sensação de não conseguir controlar as emoções 

distanciam-nas do sexo oposto.

É estranho que as mulheres pontuem pior na saúde, 

quando tudo sugere que sejam mais cuidadosas: vão 

mais ao médico de rotina, referem mais cuidados com a 

alimentação, consomem menos álcool ou tabaco e estão 

mais alerta para o tema da saúde mental.

A explicação estará nos aspetos biológicos e na vida 

sexual e reprodutiva das mulheres? Serão os fatores 

relacionados com o seu papel na família, 

nomeadamente o esforço superior que empregam em 

tarefas domésticas e no apoio a terceiros, que 

prejudicam a sua saúde? Ou haverá, como alguns 

investigadores sugerem, uma desvalorização 

histórica da saúde integral da mulher, ou mesmo, uma 

conotação de fraqueza que leva a que, não só os 

profissionais de saúde, como as próprias mulheres se 

revejam nesse lugar de (maior) fragilidade?
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36%
das mulheres

27%
dos homens

PERCEPÇÃO DE DESCONTROLO  

SOBRE O ESTADO DE SAÚDE

24%
das mulheres

18%
dos homens

COM DOENÇA QUE CONSIDERA  

GRAVE OU RELATIVAMENTE GRAVE

N=1029

Quando está doente ou se 

sente menos bem, é comum 

resistir ou hesitar em  pedir 

ajuda por não querer 

reconhecer uma condição de 

fragilidade? — %
N=386

16%

44%

41%

MULHERES VS HOMENS

COM DIAGNÓSTICO CONCRETO 

DE DOENÇA

41%
das mulheres

34%
das mulheres

Sim, f requentemente

Sim, p o r vezes

Não , peço sempre a juda

16%

44%

41%
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A SAÚDE QUE SE QUER TER: UM EXERCÍCIO DE SEGMENTAÇÃO

Mais do que avaliar a saúde que se tem no 
presente, importa discutir a saúde que se quer  
ter no futuro.

Este estudo propõe um exercício de 
segmentação que distingue 2 eixos:
- eixo da prevenção: ação mais reativa, baseada no 
medo, história clínica ou obediência a 
recomendações;
- eixo da potenciação: ação mais proativa, 

resultado de opções individuais, da crença no   
eu (na capacidade de condicionar o meu 
‘destino’), nas ambições ou sonhos;

A distribuição pelos eixos da prevenção e 
potenciação revela uma população 
maioritariamente preventiva

Para a maioria, a ação de potenciação resume-se 
ainda, de forma simplista, ao cuidado nas 
escolhas alimentares, à prática de exercício físico 
e à moderação do consumo de álcool e de 
tabaco.

EIXO  

POTENCIAÇÃO

EIXO PREVENÇÃO

14%

Esforço-me  

pouco ou  

muito pouco

18%

Esforço-me  o 

necessário  para 

compensar

comportmentos

menos

saudáveis

11%

Sou muito  cuidadoso, faço  

exames e vou  ao médico para

além daquilo que  é recomendado  

para a minha  idade ou condição

50%

Sou cuidadoso,  vou ao médico e  

faço exames de  acordo com o 

que  é recomendado

6%

Tendo a ser pouco cuidadoso

com a minha saúde;  muitas vezes 

adio  a ida ao médico  mesmo 

perante  algum sintoma

30%

Só costumo actuar  quando tenho  

algum sintoma ou  sinal de alarme

31%

Esforço-me  

bastante para  

ter o

meu equilíbrio

Sente ser uma pessoa que no dia-a-dia faz um esforço  pró-activo para ser saudável ou mais saudável?

Que frase melhor  define a forma como  

actua na prevenção  de doenças e  

acompanhamento  médico de rotina?

13%

Ser saudável é 

o objetivo 

central da 

minha vida

23%

Esforço-me  

essencialment

e para não 

fazer estragos

2 %

12 %8%4%

3%

2 1%

6%

6%

6 % 8 % 8 % 6 % 2 %

3% 1,5% 1,2%



OS 7 SEGMENTOS DA POPULAÇÃO

DISTANTES
falta de força de vontade

DESISTENTES
desconectados do corpo

EQUILIBRISTAS
em somas e subtrações

14%9% 18%

Elevado descontrolo 

emocional e falta de 

força de vontade é o 

denominador 

comum deste grupo.

Vidas e corpos 

desestruturados. 

Não condicionados 

pela doença, pela 

idade ou pelo 

rendimento, mas 

extremamente 

desligados do corpo.

A gestão contínua 

do equilíbrio numa 

vida de somas e 

subtracções.

41%

fora de uma vida “pró saúde”

ESFORÇADOS q.b.
foco no bem-estar

14%

Estilo de vida 

saudável é ‘algo que 

os define enquanto 

pessoa’ mas não 

revelam um esforço 

consistente nesse 

sentido.

EMPENHADOS
vidas pró saúde

31%

Elevada convicção 

de que ‘um estilo de 

vida saudável é algo 

que os define 

enquanto pessoa’, 

sendo 

consequentes. 

POTENCIADORES
movidos por um ideal

8%

Intenção mais pura 

de potenciação de 

saúde, energia, 

produtividade e 

felicidade [saúde e 

felicidade estão 

próximas].

POTENCIADORES
reféns da saúde 

(e do medo da doença)

6%

Saúde e bem-estar 

são um objectivo 

central da vida, mas 

a mobilização é 

altamente 

contaminada por 

medos.

59%

VIDAS PRÓ SAUDE

45% 14%



18
21

37
34

7
12

18

SATISFAÇÃO COM A VIDA 

[MUITO ELEVADA]

ESFORÇADOS q.b.
foco no bem-estar

EMPENHADOS
vidas pró saúde

POTENCIADORES
movidos por um ideal

POTENCIADORES
reféns da saúde

(e do medo da doença)

DESISTENTES
desconectados do corpo

DISTANTES
falta de força de vontade

EQUILIBRISTAS
em somas e subtracções

Como é que se sente actualmente em relação à 

sua vida em geral. Responda utilizando uma 

escala de 1 a 10,  em que 1 corresponde a “muito 

insatisfeito” e 10 a “muito satisfeito” [% de 

respostas 9 e 10]

ÍNDICE DE FELICIDADE E DE SATISFAÇÃO COM A VIDA

<> MAIOR POTENCIAÇÃO DA SAÚDE

Os segmentos que revelam maior esforço de potenciação são, 

também, os que assumem maior satisfação com a sua vida, 

provando que saúde traz felicidade, mas felicidade também 

faz potenciar a saúde.

Numa comparação direta entre "Empenhados" e "Desistentes" 

fica claríssima a maior valorização e importância que é dada 

pelos primeiros aos fatores não físicos (como a vida sexual ou 

as relações sociais) como sendo influenciadores (positivos da 

sua saúde.

OS AFLUENTES DA SAÚDE  APRECIAÇÃO 

DA SUA INFLUÊNCIA POSITIVA

Vida ProfissionalEspiritualidade

Auto-Conhecimento

Relações 

Sociais

Saúde e bem-estar  

das pessoas 

próximas

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Vida Financeira

Horas de 

sono

Vida amorosa

Vida sexual

DESISTENTES EMPENHADOS

Opções de estilo de vida
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POTÊNCIA SAÚDE

INDICADOR DO EMPENHO DOS 
PORTUGUESES NA SUA SAÚDE

Resultados para a população portuguesa em 2021  N=1029

Valor 

mínimo

0,5

Mínimo

possível

0,5

Valor 

máximo

9,95

Máximo 

possível

10

O QUE É?

Este indicador é criado para avaliar em que medida as pessoas 

estão a empenhar-se na manutenção ou melhoria do seu estado 

de saúde. Entre o esforço que cada um declara fazer e o que 

poderia ser feito, há um espaço de melhoria da saúde. Conhecê-

lo é uma oportunidade para o debate e para a promoção da 

saúde futura.

COMO É MEDIDO?

É calculado tendo por base um dado subjetivo de avaliação do 

esforço que cada pessoa considera fazer no dia-a-dia para 

manter ou melhorar a sua saúde, e dados objetivos relacionados 

com comportamentos de saúde  dos indivíduos. Estes dados, 

recolhidos junto de uma amostra representativa da população 

portuguesa, são ponderados através de uma fórmula que permite  

catalogar indivíduos em termos de ação sobre a sua saúde.

Aos comportamentos que as pessoas declaram fazer – entre 12 

possíveis, que  vão desde os cuidados com a alimentação e o 

exercício físico até à redução do  consumo de álcool e tabaco – é 

atribuída uma escala de relevância, que espelha  aquilo que, em 

cada momento, a sociedade considera ser mais determinante  

para a saúde em geral.

O QUE REVELA?

Os resultados revelam uma potência média moderada de 6,03 -

numa escala de 0,5 a 10. 

VALOR MÉDIO

6,03



POTÊNCIA EM ANÁLISE
46% da população está abaixo do nível médio da escala, o que significa que parte importante da população considera ter uma atitude pró-

saúde aquém do desejável ou possível, ou seja, integra poucos comportamentos efetivos de defesa ou melhoria do seu estado de saúde  

e bem-estar.

Na amostra, 41% considera fazer um esforço razoável, 21% um esforço elevado  e 11% um esforço muito elevado para se manter 

saudável (ou mais saudável).

Valor Médio Potência Saúde

N=1029

POR GÉNERO

6,10
mulheres

5,96
homens

POR IDADE

5,56
5,90 5,79

6,08 6,00

6,56
6,36

18 a 24 

anos

25 a 34 

anos

35 a 44 

anos

45 a 54 

anos

55 a 64 

anos

65 a 74 

anos

75 ou mais 

anos

Distribuição da população em função da Potência Saúde

N=1029

14%

Muito baixa potência

Até 3 Entre 3 e 4 Entre 4 e 5 Entre 5 e 6 Entre 6 e 7 Entre 7 e 8 Entre 8 e 9 Entre 9 e 10
(inclusivé) (inclusivé) (inclusivé) (inclusivé) (inclusivé) (inclusivé) (inclusivé)

6%

8%

13%

20%
21% 21%

10%

1%

13%

Baixa potência

41%

Potência moderada

21%

Potência elevada

11%

Potência muito elevada

6,03

54%
está cima do 

valor médio

46%
está abaixo do 

valor médio

POR SEGMENTO

3,58

4,78

5,89 6,25
6,85 7,03

7,34

Desistentes Distantes Equilibristas Esforçados q.b Empenhados Potenciadores

movidos 

por ideal

reféns da 

saúde
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PERMEÁVEIS À MUDANÇA

A imposição da saúde como valor cultural que regula 
comportamentos está a ser normalizada.

No presente estudo, apenas 13% considera que 
vivemos numa sociedade que exagera na pressão para 
se ser saudável; 38,5% considera que, não obstante o 
excesso, é natural que se promova demasiadamente o 
ser saudável; 25% considera a pressão adequada e 
importante e 20% que se deveria promover ainda mais  
o ser saudável. 

Isto ajuda a explicar que o principal motivo para não se  
ser mais empenhado na saúde seja a “falta de força de 
vontade”. Tal não significa que outros fatores não sejam 
importantes, mas que, em  primeiro lugar, está o 
reconhecer e o assumir que, face ao suposto, há 
incumprimento e falta de empenho pessoal.

“Falta-me a motivação para o exercício físico – essencial  para 

o bem-estar físico e mental -, e ter mais cuidado  com a 

alimentação. Já houve uma altura em que fui muito cuidadosa. 

Neste momento, não tenho força para manter  essas regras que 

fizeram parte da minha vida. Na minha  cabeça, sei que estou a 

transgredir. Mas sou mais feliz  agora.”

M, 48 anos, solteira, vive com os pais, de quem é cuidadora (ambos com doença de Alzheimer)

43% se tem filhos  

menores de idade

36% se tem rendimento  

abaixo das necessidades 

do  agregado

21% se é mulher

POR QUE MOTIVOS NÃO PROCURA ACTUAR MAIS SOBRE A SUA SAÚDE 

OU TER UM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL — %

Aspetos que se controlam: 53% das respostas

Aspetos que se não controlam:  41% das respostas

(N=335 I SE FAZ POUCO ESFORÇO PARA SER SAUDÁVEL)

52

16

16

13

3

28

18

16

3

9

Falta de força de vontade

A minha saúde não é o meu foco no dia-a-dia

Exige um esforço demasiado grande para ter resultados

Não sinto que precise; sou saudável

Na minha idade, já não vale a pena

Falta de tempo para cuidar de mim

Tenho preocupações maiores

Não tenho recursos financeiros

Oriento os cuidados para outras pessoas;

eu não sou a prioridade

Outros

Nenhum em particular

18
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23% dos inquiridos refere, sem reservas, que gostaria de se 

esforçar mais para ser saudável ou mais saudável. 50% 

reconhece a mesma  vontade, embora o considere difícil.

Apenas 25% se acomoda na ideia de que já faz o esforço 

possível.

Apesar de conscientes da importância de trabalhar para  a 

manutenção ou melhoria do seu estado de saúde, os  

portugueses reservam a maior potência de esforço para  

uma vida saudável para o momento em que se sentem na  

iminência de a perder (65+).

Para além da inércia, a investigação sugere que o adimento 

se pode dever subjetividade do que é um estado de saúde 

ótimo e à dificuldade em quantificar os ganhos de bem-estar 

associados a determinados  comportamentos. Em geral, só 

depois de conhecer o que se ganha – por perda de peso, 

perda de vício de  tabagismo, melhorias na alimentação, etc. 

– se valoriza  a saúde a ponto de reprogramar 

comportamentos.

COMO PROVOCAR MAIS MUDANÇA?
GOSTARIA DE SE ESFORÇAR MAIS 

PARA SER SAUDÁVEL OU MAIS SAUDÁVEL?

(se indica valor de esforço de 1 a 8 em 10) - % 

N=900

3

Sim

235025

Não depende do 

meu esforço
Não, já faço

o esforço possível

Sim,

mas é difícil

EM QUE ASPECTOS SE PODERIA REFLECTIR

A EVENTUAL MELHORIA DO SEU ESTADO DE SAÚDE — %

N= 605 (se tem a ambição de melhorar a situação de saúde)

53

47

42

30

20

41

35

34

24

15

56

30

21

21

Mais vontade para fazer exercício físico

Melhor sono

Mais energia no dia-a-dia

Mais felicidade

Mais produtividade profissional

Corpo mais saudável

Melhor auto-estima

Melhor controlo das emoções

Corpo mais bonito

Maior libido (apetite sexual)

Menos ansiedade e stress

Menos dores / mal-estar

Maior resistência a doenças

Menos medicamentos

Melhor relação com a vida

Melhor relação com o próprio

Maior resistência a problemas



A idade é, ainda, o grande provocador da 

potenciação de saúde.

Se o envelhecimento da população é um dos 

maiores desafios que o país enfrenta e se a saúde 

com que se chega a uma idade avançada é um 

espelho do que se fez por ela ao longo da vida, 

que espaços de melhoria estamos a perder? 

Estaremos a fazer o suficiente? A mobilização para 

o esforço não devia deve começar mais cedo? 

Temos falta de motivação ou falta de 

consciencialização? 

PARA O QUE DEVEM SER PERSUADIDOS OS 

PORTUGUESES? ATÉ ONDE CONSEGUIMOS IR 

NA POTÊNCIA SAÚDE? QUAL DEVE SER O 

NOSSO REFERENCIAL DE SONHO?



As 6 

ideias      

a reter
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AS 6 IDEIAS A RETER

1 A biografia de cada um (muito para além da sua biologia) condiciona a relação pessoal que temos 

com a saúde. A saúde é subjetiva e muitas vezes a avaliação pessoal diverge da profissional/médica, 

para melhor ou pior, com tudo o que isso implica. O auto-conceito e a auto-confiança impactam 

enormemente na forma como gerimos a nossa saúde. > CAPÍTULO 1, BIOGRAFIA(S) DA SAÚDE 

COMO PONTO DE PARTIDA.

2
Na ideia de saúde, a componente física é muito mais valorizada que a psicológica/mental. Esta última 

é desvalorizada, sobretudo junto dos mais velhos; que manifestamente não estão despertos para o 

tema. Quando valorizada, a saúde mental é um motor de maior foco na potenciação da saúde. 

Também em termos de saúde pública, tudo aponta para  que a relação entre a dimensão real da 

questão psicológica e o seu efeito na saúde física vs. a atenção que lhe é dada não seja 

proporcional. > CAPÍTULO 2, (COMO VÊEM AS PESSOAS) O QUE É SAÚDE?

3
Posicionamo-nos relativamente bem na escala de saúde: 7.3 (de 1 a 10) é o nível médio, o lugar 

onde a maioria de nós se coloca. Esta boa avaliação pode estar inflacionada pela desvalorização que 

ainda fazemos da saúde psicológica > CAPÍTULO 3, DE 1 A 10, A SAÚDE QUE SE TEM.
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AS 6 IDEIAS A RETER

4 As mulheres afirmam ter pior saúde do que os homens. Têm maior nível de doença e sentem maior . 

Apesar disso, são mais cuidadosas e têm mais comportamentos pró-saúde. Porquê o gap? > 

CAPÍTULO 3, DE 1 A 10, A SAÚDE QUE SE TEM.

5
Existe uma correlação direta entre a felicidade e a potenciação da saúde. Pessoas mais 

satisfeitas/felizes tendem a fazer uma maior potenciação de saúde. > CAPÍTULO 4, A SAÚDE QUE 

SE QUER TER, UM EXERCÍCIO DE SEGMENTAÇÃO.

6
Somos – ou podemos ser – produtores de saúde.  No indicador de potenciação da saúde situamo-

nos no 6 (numa escala de 0.5 a 10). Contudo, 46% da população está abaixo desta média, sobretudo 

os mais novos, e 41% estão fora da classificação “vidas pró saúde”.  A idade ainda é o grande 

“gatilho” de potenciação de saúde, o que significa que só começamos a atuar quando a perda 

começa. Numa sociedade envelhecida e onde os anos com saúde após os 65 estão abaixo da média 

Europeia, começar esta potenciação de saúde mais cedo é um enorme desafio. Além disso, quando 

entre os que reconhecem algum tipo de esforço para ser saudável (85%), a maioria o faz para 

“defesa” do bem-estar atual (66%) e não com o drive para ganhar saúde futura, tal significa que 

estamos a perder enormes oportunidades na conquista de uma melhor saúde individual e coletiva. > 

CAPÍTULO 5, POTÊNCIA SAÚDE.
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TRABALHO DE CAMPO

ESTUDO QUALITATIVO

Amostra total: 18 indivíduos.

Trabalho de campo: realizado entre os dias 16 de Outubro de 2020 e 6 de Abril de 2021.

Universo: Indivíduos de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 17 anos, 

pertencentes  ao Painel Global IPSOS-APEME (o mais novo, com 17 anos, o mais 

velho com 77 anos).

Metodologia: Entrevistas Aprofundadas via digital, painel IPSOS-APEME

ESTUDO QUANTITATIVO

Amostra total: 1029 indivíduos.

Trabalho de campo: realizado entre os dias 5 e 26 de Janeiro de 2021.

Universo: Indivíduos de ambos os sexos, residentes em Portugal Continental, com 

idade igual  ou superior a 18 anos. Foram consideradas quotas cruzadas de Sexo x 

Idade e Sexo x Região, em linha com a distribuição nacional, de modo a assegurar a 

representatividade da amostra,  acrescidas de quotas de escolaridade, por forma a 

evitar as distorções inerentes ao perfil de  escolaridade da população internáutica. 

45% da amostra apresenta escolaridade superior, sendo  que 55% da amostra possui 

ensino básico ou secundário.

Metodologia: 809 entrevistas online realizadas junto do Painel de Questionários 

Online  Ipsos APEME, acrescidas de 220 entrevistas telefónicas, efectuadas pela 

empresa parceira Bestforecast.

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

GÉNERO

FEMININO 53%

MASCULINO 47%

REGIÃO

GRANDE LISBOA 28%

GRANDE PORTO 14%

NORTE (SEM PORTO) 25%

CENTRO 23%

ALENTEJO 7%

ALGARVE 4%

RENDIMENTO MÉDIO LÍQUIDO DO AGREGADO

MENOS DE 500€ 4%

DE 501€ A 750€ 9%

DE 751€ A 1000€ 11%

DE 1001€ A 1200€ 11%

DE 1201€ A 1500€ 15%

DE 1501€ A 2000€ 19%

DE 2001€ A 3000€ 10%

MAIS DE 3000€ 6%

NS/NR 15%

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM - EMPRESA PRIVADA GRANDE 18%

TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM - EMPRESA PRIVADA PEQ/ MED 21%

TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM - FUNCIONÁRIO PÚBLICO 15%

TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA / RECIBOS VERDES / INDEPENDENTE 6%

TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA / EMPRESÁRIO 2%

ESTUDANTE 5%

REFORMADO/A 25%

DOMÉSTICO/A 1%

DESEMPREAGO 7%

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

ENSINO PRIMÁRIO (COMPLETO OU INCOMPLETO) 8%

ENSINO BÁSICO: 5º A 9º ANO 10%

ENSINO SECUNDÁRIO: 12º ANO 31%

CURSOS TÉCNICOS/ MAGISTÉRIO PRIMÁRIO 7%

ENSINO SUPERIOR: LICENCIATURAS / PÓS-GRADUAÇÕES 44%

IDADE

18 A 24 ANOS 9%

25 A 34 ANOS 14%

35 A 44 ANOS 18%

45 A 54 ANOS 19%

55 A 64 ANOS 17%

75 A 74 ANOS 14%

75 OU MAIS ANOS 9%

AGREGADO

1 PESSOA 14%

2 PESSOAS 34%

3 PESSOAS 29%

4 OU MAIS PESSOAS 23%

FICHA TÉCNICA E CONTACTOS
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