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literacia  
em saúde

Informe-se melhor, faz bem à saúde

O nosso estudo mostra que cerca 
de seis em cada dez inquiridos es-
tão mal informados sobre saúde. 
Subsistem muitas ideias erradas 
sobre doenças crónicas, como 
obesidade, diabetes e hiperten-
são, e sobre hábitos preventivos, 
por exemplo, ao nível alimentar. 
Segundo um estudo recente da 
Organização Mundial da Saúde e 
um relatório europeu sobre lite-

Quase mil inquiridos 
respondem

O NOssO estUdO

• Realizámos um inquérito 
para avaliar conhecimentos em 
áreas relevantes de proteção 
de saúde e de prevenção de 
doenças, incluindo nutrição e 
exercício físico. Identificámos 
as fontes de informação mais 
usadas e a satisfação com as 
mesmas. Para tal, fizemos um 
questionário autoadministra-
do enviado por correio a uma 
amostra aleatória estratificada 
por sexo, grupos etários quin-
quenais, nível educacional e re-
giões NUTS II (envio único, sem 
carta de insistência). 
• As respostas, anónimas, fo-
ram recolhidas entre janeiro e 
fevereiro de 2013. Os dados ob-
tidos foram ponderados, para 
ajustar os estratos amostrais 
à população nacional no que se 
refere a sexo, grupos etários, 
regiões e níveis educacionais.
• No total, participaram 941 
portugueses entre 18 e 74 anos.

Estar bem informado sobre como proteger a saúde 
ajuda a adotar bons hábitos e a prevenir doenças.  
Mas 60% dos inquiridos têm falhas de conhecimentos

racia em saúde, as lacunas nestas 
áreas geram mais comportamen-
tos de risco, menor participação 
em rastreios, mau controlo de 
doenças crónicas e menor adesão 
à medicação. Aqueles estudos re-
velam ainda aumentos na taxa de 
hospitalizações, reinternamentos 
e mortalidade prematura, bem 
como das complicações que re-
sultam das doenças.te
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Bons hábitos salvam vidas
■ Quase metade dos inquiridos 
considera a sua saúde fraca. Pra-
ticamente o mesmo número in-
dicou um peso e uma altura que 
revelavam excesso de peso ou 
mesmo obesidade (IMC superior 
a 25 e 30, respetivamente). Um 
quarto sofre de hipertensão, com 
valores acima de 140/90. 
■ Estes dados não fogem muito 

85% dos 
inquiridos 
estão mal 

informados 
sobre 

diabetes, 
obesidade e 
tensão alta
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Informe-se melhor, faz bem à saúde
ao que se sabe sobre a população 
portuguesa: cerca de quatro em 
cada 10 portugueses com mais 
de 18 anos sofre de hipertensão 
arterial, embora a maioria o des-
conheça. Geralmente, esta doen-
ça não causa sintomas, mas é uma 
das principais causas de outras 
doenças cardiovasculares, sobre-
tudo enfartes e acidentes vascula-
res cerebrais (AVC). 
■ Por outro lado, a diabetes afeta 
mais de um milhão de portugue-
ses, sobretudo a de tipo 2.
■ A obesidade e o excesso de peso 
estão na base de muitas outras 
doenças crónicas, como as cardio-
vasculares ou pulmonares, diabe-
tes de tipo 2, e alguns tipos de can-
cro, como o do ovário, da mama e 
do cólon. São doenças em grande 
parte evitáveis, sobretudo associa-
das a comportamentos e estilos de 
vida, incluindo alimentação dese-
quilibrada, sedentarismo, tabagis-
mo, consumo de álcool e stresse. 
É preocupante verificar que mui-
tas pessoas não estão a par disso. 
Cerca de 70% dos inquiridos sa-
bem que a alimentação saudável 
é a principal forma de prevenir a 
diabetes, mas apenas um terço 
reconhece que combate doenças 
cardiovasculares e vários cancros. 
■ Embora a maioria saiba que a 
atividade física regular reduz o 
risco de enfarte de miocárdio, 22% 
desconhecem que também previ-
ne e ajuda a controlar a diabetes. 
Metade ignora que o exercício físi-
co regular reduz o risco de fraturas 
da anca e de cancro do pulmão.  
E menos ainda sabem que a obe-
sidade aumenta a probabilidade 
de contrair cancro da mama ou do 
cólon, ou que a hipertensão é um 
fator de risco para a demência.

O pecado da gula
■ Quase 60% dos inquiridos con-
sideram que a sua saúde depen-

de da sorte ou da qualidade dos 
cuidados médicos prestados.  
Ou seja, só 40% estão cientes de 
que a saúde está muito relacio-
nada com os comportamentos e 
hábitos ao longo da vida. Os mais 
informados tendem a seguir um 
estilo de vida mais saudável. Ape-
sar disso, oito em cada dez inqui-

ridos admitem ter maus hábitos 
alimentares e não resistir a comida 
apetitosa. Na maioria dos casos, 
estar bem informado parece não 
ser suficiente para seguir uma die-
ta saudável equilibrada. A solução 
poderá passar também por evitar 
o contacto com petiscos irresistí-
veis: longe da vista, longe da boca.

85%
54%

44%

O estudo revela ainda que 73% dos portugueses têm dificuldade em usar a informa-
ção de que dispõem de forma adequada

Muitos inquiridos mal informados
Sobre diabetes, obesidade e hipertensão arterial 

Sobre atividade física adequada

Sobre alimentação

8 em cada 
10 inquiridos 

confessam ter 
maus hábitos 

alimentares 
e não resistir 
aos petiscos. 

Mais vale 
evitá-los

PrOBleMas de saúde eM 12 Questões  
Verdades POUcO cONHecidas

        

´ A obesidade aumenta o risco de hipertensão 12%

´ Um hipertenso deve tomar medicação todos os dias 36%

´ Exercício físico regular baixa a tensão arterial 43%

´ Um diabético que fique de repente indisposto e com suores 
        deve ingerir algo com açúcar 44%

´ Uma diabetes não controlada pode lesar rins e nervos 46%

´ É preferível ter gordura nas nádegas do que na região da cintura 
        (mais associado a doenças cardiovasculares)  60%

´ Perder peso faz descer a tensão arterial 61%

´ A hipertensão, geralmente, não causa sintomas 
        (doença quase sempre silenciosa) 63%

´ A taxa normal de açúcar no sangue deve ser inferior a 125mg/dl em jejum 72%

´ A obesidade aumenta o risco de cancro do intestino (cólon) 73%

´ A obesidade aumenta o risco de cancro da mama 87% 

´ A hipertensão é um fator de risco para demência 88%

Muitos inquiridos estão mal informados sobre as doenças crónicas mais frequentes, 
como a obesidade, a diabetes e a hipertensão arterial.

(% de inquiridos que 
erraram na resposta)



22

te
st

e 
sa

úd
e 

10
5 

ou
tu

br
o/

no
ve

m
br

o 
20

13

literacia em saúde

equilibrada e do exercício físico 
regular. Este facto está associado 
a mais comportamentos de risco. 
Sendo este nível de informação 
um ponto de partida essencial 
para escolhas e comportamentos 
mais saudáveis, urge melhorar a 
comunicação na área da saúde e 
torná-la mais acessível a todos os 
estratos sociais e idades. 
■ Como mostra o nosso inquérito, 
quase 40% dos inquiridos sentem 
dificuldade em perceber as infor-
mações sobre saúde na Internet.  
A este respeito, importa lembrar 
que nem tudo o que se encontra 
online é informação credível e 
isenta, sendo muito importante 
esclarecer dúvidas com os profis-
sionais de saúde. 
■ Estes, por sua vez, deveriam de-
dicar mais tempo por consulta e 
assegurar-se de que o paciente 
percebe o discurso, apelando à 
sua participação ativa no processo 
de tratamento. Privilegiar mudan-
ças no estilo de vida, com orienta-
ções concretas (dietas apropriadas 
para diabéticos ou para baixar o 
colesterol, um plano de atividades 
físicas adaptadas ao paciente, etc.) 
é um bom contributo para evitar 
que doenças crónicas, como a 
obesidade, a diabetes ou a hiper-
tensão, se instalem ou agravem. 
Ao apostar em hábitos saudáveis 
também se reduz o volume de me-
dicamentos receitados. E, quando 
estes são imprescindíveis, como 
na hipertensão, é importante re-
forçar que devem ser tomados dia-
riamente, mesmo sem sintomas e 
com a doença controlada.
■ Os folhetos dos medicamentos, 
por sua vez, devem ser claros e 
simples, com exemplos concretos 
sobre como e quando os tomar. 
■ O ideal seria que os profissionais 
de saúde avaliassem o conheci-
mento sobre saúde dos seus do-
entes, e se assegurassem de que 
estes têm capacidade para com-
preender a informação e aplicá-
-la adequadamente. Só com uma 
comunicação mais eficaz, simples 
e acessível poderemos esperar que 

IdeIas erradas à Mesa
alimeNtaÇÃO e saúde

´ Uma dieta equilibrada implica comer 
de tudo em igual quantidade. É preocupante 
que um quinto dos inquiridos desconheça 
que a dieta ideal deve ser essencialmente 
constituída por cereais, fruta e legumes.  
A dose certa de frutos e vegetais é de 5 a 9 
porções por dia, mas 58% dos inquiridos não 
o sabe. A carne, o peixe e os ovos apenas de-
vem representar 5% da alimentação diária. 
Os doces e os salgados devem reservados 
para dias de festa, por exemplo.

´ Quando se ingere muitas gorduras, co-
mer uma maçã ajuda a anular o efeito. Co-
mer uma maçã, limão ou ananás após uma 
refeição pesada não altera a quantidade de 
gorduras ingeridas. Esta ideia errada é parti-
lhada por um quarto dos inquiridos.

´ a fruta e os legumes são saudáveis ape-

segundo o nosso estudo, 44% dos inquiridos estão mal informados sobre 
aspetos nutricionais importantes para a manutenção da saúde. 

Fruta e legumes

43%

nas por conterem vitaminas e minerais. Um 
terço dos inquiridos errou. Além de vitami-
nas e minerais, a fruta e os vegetais são 
benéficos pela sua riqueza em fibras. 

´ a gordura do salmão e do atum é tão 
saudável como a da carne vermelha. Não. 
Estes peixes incluem sobretudo ácidos gor-
dos monoinsaturados, responsáveis pelo 
bom colesterol. São mais saudáveis do que 
a gordura das carnes vermelhas, sobretudo 
saturada, responsável pelo aumento do co-
lesterol. Mas 14% dos inquiridos ignora-o. 

´ O leite magro tem menos minerais do 
que o gordo. Um quinto dos inquiridos tem 
esta ideia errada. A quantidade de gordura 
do leite não afeta a quantidade de mine-
rais, como o cálcio. Privilegie os laticínios 
magros e meio-gordos.

5 a 9 POrções de fruta e leguMes POr dIa

Gorduras e óleos 

2%
Leguminosas

4%
Carnes, pescado e ovos

5%

Laticínios

18%

Cereais e derivados, 
tubérculos

28%

+ 1,5 litros de 
água (sumos, 
sopa, infusões, 
etc.)

■ Em todo o caso, 44% dos inqui-
ridos não detêm todas as infor-
mações necessárias para fazer as 
melhores escolhas à mesa. Entre 
outras ideias erradas sobre ali-
mentação, um quinto considera 
que uma dieta equilibrada con-
siste em comer de tudo em igual 
quantidade, quando o mais corre-

to é privilegiar os vegetais, a fruta 
e os cereais. 

linguagem  
clara e simples
■ Há uma grande falta de infor-
mação sobre a saúde em geral, as 
doenças crónicas frequentes e os 
benefícios de uma alimentação 

Não tome 
medicação 

recomendada 
na Internet ou 

vendida fora 
dos circuitos 

legais



te
st

e 
sa

úd
e 

10
5 

ou
tu

br
o/

no
ve

m
br

o 
20

13

23

Índice de massa corporal                18,5-24,9

 
tensão                                                     < 140/80

açúcar no sangue em jejum     < 125 mg/dl

Número de refeições diárias        mínimo, 3

exercício 5 vezes/semana, 30 minutos/dia

Fruta e legumes                      5 a 9 doses/dia

tOMe NOta bons indicadores de saúde

saúde seM fINs cOMercIaIs
iNFOrmaÇÃO ONliNe

´ Cerca de metade dos inquiridos es-
clarece dúvidas sobre saúde com o mé-
dico, farmacêutico ou outro profissional 
da área. Em 22% dos casos, optam pela 
Internet. Um quinto destes refere ser difí-
cil encontrar a informação e cerca de 60% 
admitem já ter encontrado informação 
que não coincidia com a opinião do mé-
dico. Pior: mais de metade não falou com 
o médico sobre a incongruência. 

a saúde nas suas mãos

´ Conhecimento é poder e também mais saúde. Informe-se 
sobre como manter-se em forma e como gerir melhor os pro-
blemas de saúde que, inevitavelmente, vão surgindo ao longo 
da vida. Os médicos e farmacêuticos são a fonte de informação 
mais adequada. Têm em conta as suas características e ajudam-
-no a fazer as melhores escolhas para si. 

´ Prepare as consultas com antecedência, com uma lista do 
que precisa de esclarecer. Não hesite em pedir ao médico para 
falar de forma simples e clara. Repita com as suas palavras para 
confirmar que percebeu. Anote dados relevantes ou leve alguém 
consigo, para ajudá-lo a reter informação importante. 

´ Inclua na sua rotina uma alimentação equilibrada e saudável, 
a par de 30 minutos de exercício diário. Procure manter o peso 
certo e evite comportamentos de risco, como fumar e consumir 
álcool em excesso. Respeite a medicação receitada e nunca a 
abandone sem falar com o médico. 

´ A saúde depende muito dos seus hábitos: estilos de vida 
saudáveis previnem ou diminuem significativamente os riscos 
de doenças graves, como obesidade, depressão e ansiedade, 
hipertensão, osteoporose e alguns tipos de cancro. 

  Calcule o seu índice de massa corporal (IMC) em www.deco.proteste.pt

TEsTE sAúdE ACONsElhA

uM QuINtO dOs INQuIrIdOs esclarece dúvIdas de saúde 

Médico e farmacêutico

Internet

Família e amigos

52%
22%

12%

todos os cidadãos assumam um 
papel mais ativo na gestão da sua 
saúde, contribuindo para resulta-
dos mais eficazes na prevenção ou 
gestão das doenças. 
■ Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, é este o caminho certo 
para reduzir o peso das doenças 
crónicas, cada vez mais prevalen-
tes, e da mortalidade precoce nos 
países ocidentais.

Quase 60% 
dos inquiridos 

acham 
que saúde  

depende da 
sorte ou dos  

médicos

Se tem dúvidas 
sobre saúde, fale 
com um profissional 
da área 

´ Principais entraves referidos nas bus-
cas online: tempo para pesquisar e encon-
trar a informação e avaliar se é credível. 
Cerca de 40% dos inquiridos admitem ter 
dificuldade em perceber a informação.  
É preocupante que um quarto se baseie no 
aspeto dos sites para avaliar a qualidade e 
fiabilidade da informação.

´ Os profissionais de saúde, assim 
como as associações de doentes, são 

as fontes mais fiáveis de informação.  
Na Internet, há sítios credíveis. Verifi-
que se não escondem fins comerciais ou 
farmacêuticos. Procure páginas de refe-
rência na área, como a Direção-Geral da 
Saúde, o Portal da Saúde, o Infarmed e, 
claro, a deco proteste. Mantenha o sen-
tido crítico: compare a informação entre 
duas ou mais páginas fiáveis e discuta o 
assunto com o médico.

(peso em kg a dividir por altura em m2)


