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De forma a clarificar o objectivo do presente módulo e em 
simultâneo tentar reduzir as dúvidas quanto à questão I, que é a 
pergunta "eliminatória" para todo o módulo, propõe-se um texto 
introdutório sobre problemas de saúde e deficiência. 
 
 
Texto introdutório a ler pelo entrevistador: 
  
"As perguntas seguintes dizem respeito à sua saúde em relação ao trabalho. 
Aquilo que as pessoas conseguem fazer no trabalho está muitas vezes 
dependente da sua saúde. Algumas pessoas podem ter problemas físicos ou 
deficiências como problemas de coração, respiratórios ou dificuldades em 
andar; outras podem ter problemas de visão ou audição, mesmo que usem 
óculos ou aparelhos auditivos; outras ainda podem ter problemas 
psicológicos ou emocionais. Os problemas de saúde também incluem 
doenças como a diabetes, a dislexia, a epilepsia, os problemas digestivos e 
os problemas de pele.” 
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I. TEM UM PROBLEMA DE SAÚDE OU DEFICIÊNCIA PROLONGA DO? 
 
Aplica-se a todos os inquiridos. 
 
Nesta questão, a palavra-chave é «prolongado», sendo importante distinguir 
entre os problemas de saúde a curto e a longo prazo. Em geral, 
«prolongado» deverá referir-se a um problema de saúde física, sensorial ou 
mental, relativo a um indivíduo com idade compreendida entre os 15 e os 64 
anos, que se mantém há, pelo menos, 6 meses. O período de 6 meses 
deverá ser encarado mais como uma orientação para interpretar o termo 
«prolongado» do que como uma definição de um período de tempo absoluto. 
Portanto, se um problema se mantém há menos de 6 meses, mas é 
previsível que se continue a manter até 6 meses ou mais, esse problema 
deverá ser considerado «prolongado», nos termos deste inquérito. O 
objectivo de utilizar este termo consiste em distinguir entre doenças crónicas, 
como diabetes, epilepsia, esquizofrenia, etc., e doenças de curta duração, 
como uma entorse no tornozelo, uma perna partida, uma apendicite ou uma 
infecção das vias respiratórias. 
 
Para total cobertura da expressão «problemas de saúde», dever-se-á ter em 
conta que, muitas vezes, a expressão «problemas de saúde» é apenas 
utilizada face a  problemas de saúde física, mas, na realidade, pode referir-se 
também a problemas sensoriais (por exemplo, de visão ou audição) ou 
problemas mentais. Por essa razão, a lista de problemas de saúde constante 
da pergunta II deverá ser utilizada como auxiliar de memória para esta 
pergunta inicial.  
 
Os problemas de saúde que resultam de um acontecimento único e que têm 
uma natureza contínua deverão ser facilmente codificáveis. 
 
Os problemas recorrentes (por exemplo, dor nas costas), marcados por um 
período agudo, seguido de um período de remissão, ou os caracterizados por 
uma natureza episódica (por exemplo, a epilepsia) deverão ser codificados 
«Sim», visto representarem problemas contínuos.  
 
Se o inquirido sofre de uma doença incurável, ou se a duração da doença 
depende do resultado do tratamento (por exemplo, quimioterapia), codificar 
«Sim». 
 
Se o inquirido não sabe ou não tem a certeza de quanto tempo o seu 
problema de saúde vai durar, não cabe obviamente ao entrevistador decidir. 
No entanto, os entrevistadores deverão incentivar os inquiridos a 
apresentarem uma estimativa da duração do seu problema, com base em 
informações que lhes tenham sido fornecidas por médicos ou outros 
profissionais de saúde. 
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I. TEM UM PROBLEMA DE SAÚDE OU DEFICIÊNCIA PROLONGA DO? 
   (continuação)  
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: por «prolongado» entende-se 
tudo o que o tenha afectado nos últimos 6 meses, ou que o possa afectar 
durante, pelo menos, 6 meses. 
 
Somente o código 1 («Sim») permite prosseguir a entrevista, passando à 
questão seguinte. 
 
 
 
II. QUAL O TIPO DE DEFICIÊNCIA OU PROBLEMA DE SAÚDE  
PROLONGADO (INDICAR APENAS O PRINCIPAL)? 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter uma deficiência ou 
problema de saúde prolongado. 
 
Um problema de saúde pode ser abrangido por mais de um código (por 
exemplo, a artrite nos braços, nas pernas e nas costas) e alguns inquiridos 
podem ter simultaneamente vários problemas, como, por exemplo, problemas 
de visão, problemas digestivos e depressão. É importante determinar desde o 
início todos os tipos de problemas de saúde ou deficiências do entrevistado, 
possibilitando uma correcta selecção do tipo «principal», para efeitos de 
codificação única. 
 
Embora possam ser utilizados vários critérios para determinar qual é o 
problema de saúde ou deficiência «principal» (por exemplo, aquele que 
provoca mais dor, o mais recente ou o que existe há mais tempo), no caso 
presente, a característica mais apropriada para este efeito são as 
consequências do problema de saúde ou deficiência e o seu impacto na vida 
do indivíduo. Mais especificamente, o tipo «principal» de problema de saúde 
ou deficiência é aquele que o próprio inquirido considera como sendo o que 
mais limita a sua actividade profissional.  
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: após interrogar o entrevistado 
com o intuito de descobrir deficiências ou os seus problemas de saúde 
prolongados (em princípio mais de um), o entrevistador deve perguntar-lhe se 
tem quaisquer outros. O tipo de problema de saúde ou deficiência principal 
deve ser determinado mediante a seguinte pergunta: «Qual destas 
deficiências ou problemas de saúde prolongados limi ta mais a sua 
capacidade de trabalho?» 
 
 
Inclusões e exclusões em códigos específicos: 
 
Códigos 1-3: devem incluir deformidades dos membros ou da postura; 
Código 4: as «dificuldades de visão» apenas devem ser incluídas se a 
utilização de óculos ou lentes de contacto não for suficientemente eficaz; 
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Código 5: as «dificuldades de audição» apenas devem ser incluídas se a 
utilização de drenos ou aparelhos auditivos não for suficientemente eficaz; 
Código 6: as «dificuldades da fala» não englobam problemas de linguagem 
devidos à falta de conhecimento da língua local; 
Código 7: por «desfigurações sérias» entendem-se cicatrizes, marcas de 
nascimento e doenças de pele, excluindo-se tatuagens e piercings;  
Código 8: a febre dos fenos (rinite alérgica grave) deve ser excluída, excepto 
se agravar os efeitos de um outro problema existente; 
Código 9: inclui acidentes vasculares cerebrais; 
Código 13: por «problemas mentais, nervosos ou emocionais» devem 
entender-se  as doenças mentais graves: psicose (por exemplo, 
esquizofrenia), desordens afectivas (por exemplo, desordem maníaco-           
-depressiva) e outras desordens menos graves clinicamente reconhecidas 
(por exemplo, a ansiedade, episódios depressivos, pânico, fobias); as 
dificuldades específicas de aprendizagem, como a dislexia e a discalculia, 
também se incluem neste código (no passado, as dificuldades de 
aprendizagem importantes eram apelidadas de «deficiência mental», 
«incapacidade mental» e «atraso mental»);  
Código 14: as doenças evolutivas devem ser codificadas quando têm uma 
incidência nas actividades quotidianas do respondente, mesmo que seja 
pouco significativa no momento da realização do inquérito.  
Código 15: a dependência do álcool e das drogas deve ser aqui incluída. Os 
problemas do sistema reprodutivo devem ser incluídos nesta categoria, a 
menos que seja mais adequado incluí-los no código 14. 
 
Todos os códigos permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte. 
 
 
 
 
III. QUAL O TEMPO DECORRIDO DESDE O APARECIMENTO DA  
DEFICIÊNCIA OU PROBLEMA DE SAÚDE PROLONGADO?  
 
Deverá ser feita referência directa ao problema/deficiência principal indicado 
na questão II. 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter um problema de saúde ou 
deficiência prolongado. 
  
O início de um problema de saúde ou deficiência pode ser evidente, por 
exemplo se for causado por um acidente ou por uma lesão. Contudo, certos 
problemas de saúde surgem de forma progressiva, são de natureza episódica 
e o seu grau de gravidade é variável. Em tais casos, existem duas 
possibilidades de medir a duração: a) considerar o momento em que o 
respondente recorreu pela primeira vez a um médico; ou b) considerar o 
momento em que o problema começou a ter impacto sobre as suas 
actividades diárias.  
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Modo de colocar a questão pelo entrevistador (nota:  o texto entre parênteses 
rectos deve ser substituído pelo principal problema de saúde/deficiência 
prolongado): «Há quanto tempo sofre de [problema de saúde ou 
deficiência prolongado]?»  (nota:  se o momento em que o problema surgiu 
é incerto, deve ser considerado o momento em que a pessoa entrevistada 
procurou ajuda médica para o mesmo pela primeira vez, ou o momento em 
que o problema afectou pela primeira vez a vida quotidiana do inquirido). 
 
Os códigos de duração proporcionam períodos suficientemente vastos para 
permitir distinguir entre problemas de saúde recentes e de longo prazo.  
 
Todos os códigos permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte. 
 
 
 
IV. QUAL A CAUSA DO PROBLEMA DE SAÚDE OU DEFICIÊNCI A 
PROLONGADO?  
 
Deverá ser feita referência directa ao problema/deficiência principal indicado 
na questão II. 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter um problema de saúde ou 
deficiência prolongado.  
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador «Qual foi a causa de 
[problema de saúde ou deficiência prolongado]?» (nota: se a resposta 
não corresponder aos códigos disponíveis, o entrevistador deverá interrogar 
o inquirido para tentar determinar o código correcto). 
 
 
Inclusões e exclusões em códigos específicos: 
 
Código 1: «de nascimento» inclui anomalias congénitas e problemas 
perinatais; 
Código 2: os acidentes de viação ocorridos durante as horas de trabalho 
devem ser incluídos neste código, tal como os envenenamentos profissionais. 
 
Todos os códigos permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte; no entanto, os inquiridos que não trabalham passam da questão IV 
para a VI.  
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V. TRABALHA EM EMPREGO PROTEGIDO OU ASSISTIDO? 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter uma deficiência ou 
problema de saúde prolongado e que trabalham (os inquiridos que não 
trabalham passam da questão IV para a VI).  
 
O «emprego protegido» ou «emprego assistido» para as pessoas com 
deficiência é um trabalho desenvolvido em condições especiais. Nesta vasta 
categoria podem inscrever-se várias possibilidades; por exemplo, acontece 
por vezes que as pessoas com deficiência estão aptas a trabalhar, mas não 
conseguem arranjar emprego quando têm de competir com outros 
concorrentes. A pessoa está empregada por uma organização patrocinadora, 
tendo sido colocada numa empresa de acolhimento, recebe o mesmo salário 
e tem as mesmas condições de trabalho que os seus colegas sem 
deficiência. O salário é pago em parte pela organização patrocinadora e em 
parte pela empresa de acolhimento. 
 
Mesmo perante uma definição, os inquiridos podem continuar sem saber se o 
seu emprego é « protegido» ou «assistido». Nesses casos, deverá ser usado 
o código 3. É também este o código a utilizar para a informação fornecida por 
procuração, pois o inquirido pode não saber responder à pergunta. 
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «Posso perguntar-lhe se 
trabalha em emprego protegido ou assistido?» 
 
Todos os códigos permitem prosseguir a inquirição, passando à questão 
seguinte. 
 
 
 
VI. O PROBLEMA DE SAÚDE OU DEFICIÊNCIA PROLONGADO 
RESTRINGE O TIPO DE TRABALHO? 
 
Deverá ser feita referência directa ao problema/deficiência principal indicado 
na questão II. 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter um problema de saúde ou 
deficiência prolongado. A pergunta pode ser colocada tanto aos inquiridos 
que trabalham como aos que não trabalham, quer estejam desempregados 
ou sejam economicamente inactivos.  
 
«Tipo de trabalho» abrange, por exemplo, a qualidade do trabalho 
(pesado/leve), a possibilidade de trabalhar ao ar livre ou em locais interiores, 
a necessidade de se permanecer sentado, etc. 
 
A avaliação da restrição à actividade relacionada com um problema de saúde 
ou deficiência toma em consideração, tanto a frequência do problema 
(sempre, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc.), como a sua 
importância (muito importante, bastante importante, pouco importante). É ao 
inquirido que compete decidir se as suas actividades se encontram ou não 
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restritas e, em caso afirmativo, se consideravelmente ou apenas em certa 
medida. 
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «O seu [problema de saúde 
ou deficiência prolongado] restringe o tipo de trab alho – como, por 
exemplo, apenas pode efectuar trabalhos leves, ou p recisa de se sentar 
ou não pode trabalhar ao ar livre?» (nota: se a resposta for afirmativa, o 
entrevistador deverá tentar determinar a extensão da restrição, para 
confirmar a validade da resposta). 
 
Dado que a pergunta pode ser colocada por procuração, o código 4 («Não 
sabe») deve ser utilizado sempre que apropriado. 
 
Todos os códigos permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte. 
 
 
 
VII. A DEFICIÊNCIA OU PROBLEMA DE SAÚDE PROLONGADO 
RESTRINGE A QUANTIDADE DE TRABALHO? 
 
Deverá ser feita referência directa ao problema/deficiência principal indicado 
na questão II. 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter uma deficiência ou 
problema de saúde prolongado. A pergunta pode ser colocada tanto aos 
inquiridos que trabalham como aos que não trabalham, quer estejam 
desempregados ou sejam economicamente inactivos.  
 
A expressão «quantidade de trabalho» inclui o número de horas, o montante 
que é ou pode ser ganho e a assiduidade no trabalho.  
 
A avaliação da restrição à actividade relacionada com um problema de saúde 
ou deficiência toma em consideração, tanto a frequência do problema 
(sempre, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc.), como a sua 
importância (muito importante, bastante importante, pouco importante). É ao 
inquirido que compete decidir se as suas actividades se encontram ou não 
restritas e, em caso afirmativo, se consideravelmente ou apenas em certa 
medida. 
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «O seu [problema de saúde 
ou deficiência prolongado] restringe a quantidade d e trabalho – como, 
por exemplo, o número de horas ou dias que pode tra balhar ou a altura 
em que pode trabalhar?» (nota: se a resposta for afirmativa, o entrevistador 
deverá tentar determinar a extensão da restrição, para confirmar a validade 
da resposta). 
 
Dado que a pergunta pode ser colocada por procuração, o código 4 («Não 
sabe») deve ser utilizado sempre que apropriado. 
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Todos os códigos permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte. 
 
 
 
VIII. DEFICIÊNCIA OU PROBLEMA DE SAÚDE PROLONGADO  
RESTRINGE A MOBILIDADE DE E PARA O TRABALHO? 
 
Deverá ser feita referência directa ao problema/deficiência principal indicado 
na questão II. 
 
É aplicável a todas as pessoas que afirmaram ter um problema de saúde ou 
deficiência prolongado. A pergunta pode ser colocada tanto aos inquiridos 
que trabalham como aos que não trabalham, quer estejam desempregados 
ou sejam economicamente inactivos.  
 
A avaliação da restrição à actividade relacionada com um problema de saúde 
ou deficiência toma em consideração, tanto a frequência do problema 
(sempre, diariamente, semanalmente, mensalmente, etc.), como a sua 
importância (muito importante, bastante importante, pouco importante). É ao 
inquirido que compete decidir se as suas actividades se encontram ou não 
restritas e, em caso afirmativo, se consideravelmente ou apenas em certa 
medida. 
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «O seu [problema de saúde 
ou deficiência prolongado] restringe a sua capacida de de se deslocar de 
e para o local de trabalho?» (nota: se a resposta for afirmativa, o 
entrevistador deverá tentar determinar a extensão da restrição, para 
confirmar a validade da resposta). 
 
 Dado que a pergunta pode ser colocada por procuração, o código 4 («Não 
sabe») deve ser utilizado sempre que apropriado. 
 
Todos os códigos permitem prosseguir a inquirição, passando à questão 
seguinte, à excepção do código 3 («Não»), desde que as questões VI e VII 
também tenham sido codificadas com esse código, caso em que a entrevista 
termina aqui. 
 
 
 
 
IX. É FORNECIDA ALGUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA PARA FA CILITAR 
O TRABALHO? 
 
É aplicável a todas as pessoas que trabalham e têm uma deficiência ou 
problema de saúde prolongado que restringe o tipo ou a quantidade de 
trabalho efectuado, ou a mobilidade em relação ao trabalho (ou seja, 
situações com códigos 1 ou 2 em pelo menos uma das questões VI, VII ou 
VIII). 
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A utilização do termo «assistência» refere-se às mudanças familiares, 
organizativas e ambientais que ajudam a pessoa a desenvolver actividades 
laborais. 
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «Dispõe de qualquer ajuda 
pessoal, ou obtém qualquer outro tipo de assistênci a – como, por 
exemplo, equipamento especial ou um acordo especial  para efectuar o 
seu trabalho?»  
 
Dado que a pergunta pode ser colocada por procuração, o código 3 («Não 
sabe») deve ser utilizado sempre que apropriado. 
 
Os códigos 2, 3 ou 4 permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte. O código 1 («Sim») faz passar da questão IX para a questão XI. 
 
 
 
X.  É NECESSÁRIA QUALQUER FORMA DE ASSISTÊNCIA PARA  PODER 
TRABALHAR? 
 
É aplicável a todas as pessoas que não trabalham e que têm deficiência ou 
problema de saúde prolongado que restringe o tipo ou a quantidade de 
trabalho efectuado, ou a mobilidade em relação ao trabalho, (ou seja, 
situações com códigos 1 ou 2 em pelo menos uma das questões VI, VII ou 
VIII).  
 
A utilização do termo «assistência» refere-se às mudanças familiares, 
organizativas e ambientais que ajudam a pessoa a desenvolver actividades 
laborais. 
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «Precisa de qualquer ajuda 
pessoal ou de qualquer outro tipo de assistência – como, por exemplo, 
equipamento especial ou um acordo especial para efe ctuar o seu 
trabalho?»  (nota: se a resposta for negativa ou não souber, fim do módulo). 
 
Dado que a pergunta pode ser colocada por procuração, o código 3 («Não 
sabe») deve ser utilizado sempre que apropriado. 
 
Os códigos 1 ou 4 permitem prosseguir a entrevista, passando à questão 
seguinte. O código 1 («Sim») faz passar da questão IX para a questão              
XI. Os códigos 2 ou 3 originam o fim da entrevista. 
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XI. QUAL O TIPO DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA OU NECESSÁ RIA 
PARA PODER TRABALHAR (INDICAR APENAS O PRINCIPAL) 
 
Aplica-se a todos os casos codificados como 1 nas perguntas IX ou X.  
 
Há demasiados tipos específicos de ajuda ou assistência, adaptados a cada 
tipo de deficiência e a cada tipo de trabalho, para que seja possível 
codificá-los separadamente (por exemplo, Braille, interpretação de linguagem 
gestual, teletrabalho, rampas para cadeiras de rodas, etc.). São possíveis 
vários códigos. De início, é importante posicioná-los todos e seguidamente 
codificar o principal tipo de assistência, ou seja, aquele que mais reduz ou 
pode reduzir a restrição às actividades.  
 
Modo de colocar a questão pelo entrevistador: «De que tipo ou tipos de 
assistência dispõe ou necessita?»  (nota: se a resposta indicar mais do 
que um tipo, deve ser codificado o principal). Pergunta para determinar o tipo 
principal: «Que tipo de assistência é [seria] mais útil?» 
 
Dado que a pergunta pode ser colocada por procuração, o código 7 («Não 
sabe») deve ser utilizado sempre que apropriado. 
 
 
Inclusões e exclusões em códigos específicos: 
 
Código 1: «Tipo de trabalho» abrange, por exemplo, a qualidade do trabalho, 
carregar pesos mais leves, poder trabalhar tanto ao ar livre como em espaços 
interiores, poder permanecer mais tempo sentado. A assistência pode 
referir-se a tarefas especialmente concebidas, à utilização de equipamento 
para deficientes ou à adaptação do local de trabalho. 
 
Código 2: A expressão «quantidade de trabalho» abrange o número de 
horas, o montante que é/pode ser ganho e a assiduidade no trabalho.  
 
 


