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TERRITO 

  

   s determinantes de saúde são multidimensionais. A 
saúde está intimamente relacionada com 
comportamentos e estilos de vida – alimentação, 
actividade física, tabaco, álcool, drogas ilícitas, 
comportamento sexual. Os estilos de vida não 
podem ser abordados como um resultado 
unicamente dependente de escolhas individuais. As 
escolhas são, muitas vezes, influenciadas e 
condicionadas pelas estruturas sociais, condições 
políticas, culturais e ambiente físico e económico, 
podendo explicar, em parte, as diferenças entre 
grupos sociais, países e regiões

21
. 

 Os estilos de vida têm impacto na morbilidade, 
qualidade de vida, bem-estar, mortalidade e são os 
principais responsáveis pelas doenças crónicas.  

A abordagem destes factores deverá ser considerada 
em todas as acções que visem os determinantes de 
saúde relacionados com estilos de vida. A 
abrangência da promoção da saúde em vários 
contextos: escola, local de trabalho, família, 
comunidade local, tem provado ser eficaz na 
mitigação da influência dos determinantes da saúde. 
Todas estas dimensões estão interligadas 
dependendo da situação o enfoque mais eficiente da 
acção a desenvolver – centrada na doença, no 
determinante ou no grupo populacional. 

 

Alimentação 

A alimentação é um determinante de saúde, bem-
estar e sustentabilidade. O objectivo principal da 
promoção da saúde no que concerne à alimentação 
é o contributo para a criação de um sistema 
alimentar mais sustentável, saudável e equilibrado. 

A má nutrição e a obesidade andam geralmente de 
mão dada, no mesmo país, na mesma comunidade e 
família. Os sistemas de saúde dos países 
desenvolvidos estão geralmente mal preparados e 
não têm recursos para lidar com o “double burden of 
diseases” o que paradoxalmente é um dos produtos 
de economias em rápido crescimento. 

Existe evidência de que a obesidade tem impacto na 
morbimortalidade, sendo a segunda causa de morte 
evitável, logo após o tabagismo

22
. Segundo a OMS

23
 

estima-se que 20% das crianças e jovens europeus e 
metade da população adulta tenham excesso de 
peso e que 40% a 70% das crianças e adolescentes 
obesos serão adultos obesos. O excesso de peso e 
obesidade na infância e adolescência repercutem-se 
na vida adulta contribuindo para a mortalidade 
precoce, exclusão social e gastos em saúde 
(responsável por 2 a 6% dos custos totais em saúde 
segundo a OMS), fragilizando a sustentabilidade 
económica dos Sistemas de Saúde

24
. 

 

 

A prevalência da obesidade triplicou nos últimos 25 
anos salientando-se, na infância, cerca de 10 vezes 
superior à verificada nos anos 70, prevendo-se que 
atinja proporções epidémicas, com uma 
desproporcional prevalência em grupos de baixo 
nível socioeconómico. 

Na Europa, o excesso de peso é responsável por 75% 
dos casos de diabetes tipo 2 e doença isquémica 
cardíaca, por 50% dos hipertensos e por 33% da 
doença súbita. 

O estudo ProChildren aplicado em sete países 
Europeus, entre os quais Portugal, refere que cerca 
de 27,1 % dos rapazes e 22,1% das raparigas 
apresentavam excesso de peso ou obesidade. O 
nosso país é o segundo país com uma maior 
prevalência de obesidade e excesso de peso infantil.  

A obesidade infantil é, quer no espaço europeu, quer 
a nível mundial, um importante problema de saúde 
pública, com uma taxa de crescimento mundial 
constante de 400 mil crianças por ano. Portugal é o 
país da UE25 que apresenta a prevalência mais 
elevada de crianças obesas (mais de 10%), logo 
seguido por Malta que apresenta a prevalência mais 
elevada de excesso de peso. Por outro lado, a 
Dinamarca e a Holanda são os países que 
apresentam menor percentagem de crianças obesas 
e com excesso de peso

126
. 

A OMS instalou um sistema de vigilância da 
obesidade infantil que constitui o primeiro Sistema 
Europeu de Vigilância Nutricional Infantil, projecto 
este que se denomina, a nível nacional “COSI-
Portugal”, sendo o seu principal objectivo a 
comparabilidade do estado nutricional entre os 
países Europeus e as regiões que os compõem. 

Neste estudo da prevalência da obesidade infantil e 
dos adolescentes em Portugal, no qual o Algarve 
participou

25
, concluiu-se que no grupo dos 2-5 anos, 

nesta Região, 14,5% têm pré-obesidade e 4,5% são 
obesas, sendo o excesso de peso mais frequente nas 
raparigas – 18,4% versus 10,9% - e a obesidade mais 
frequente nos rapazes – 4,7% contra 4,4% (Quadro 
4II). Estes valores são ligeiramente superiores aos do 
continente na pré-obesidade e inferiores na 
obesidade. 

Nos jovens dos 11-15 anos as diferenças mantêm-se, 
sendo o excesso de peso mais frequente nas 
raparigas – 23,8% versus 20,3% e a obesidade nos 
rapazes - 9,9% contra 6,8%. Neste grupo etário, os 
valores encontrados são superiores aos do 
continente (Quadro 4II a 4IV). 

Segundo os INS 1998/99 e 2005/06, verifica-se que a 
prevalência do excesso de peso na Região sofreu um 
aumento de 2,3pp, especialmente à custa do género 
(+3,3%), apesar dos valores não resultarem de 
exame objectivo, mas sim de respostas de 
entrevistados (Quadro 4I).  

 

O
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Quadro 4.I Prevalência do excesso de peso (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA – INS 98/99 e 05/06. 

 

Quadro 4II Prevalência do excesso de peso (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Estudo da Prevalência da Obesidade Infantil e dos Adolescentes em Portugal 
Continental 2009 (seguindo os critérios de Cole et al) 

 

Quadro 4III Prevalência da obesidade (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INSA – INS 98/99 e 05/06 e Estudo da Prevalência da Obesidade Infantil e 
dos Adolescentes em Portugal Continental 2009 (seguindo os critérios de Cole et 
al) 
 

Quadro 4IV Prevalência do excesso de peso + obesidade (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INSA – INS 98/99 e 05/06 e Estudo da Prevalência da Obesidade Infantil e 
dos Adolescentes em Portugal Continental 2009 (seguindo os critérios de Cole et 
al)  

 

O excesso de peso e a obesidade identificados e 
expressos no 4º INS a nível regional (46,3%) e 
nacional (51%) quando cotejados com os dados do 
3ºINS (41,2% e 47,6%), evidenciam o aumento da 
prevalência tal como se constata a nível europeu 
desde os anos 90. Estes dados relacionam-se com a 
dieta alimentar portuguesa que se afasta cada vez 
mais das boas práticas nutricionais, revelando os 
dados apurados pelo BAP (2003-2008), que a 
quantidade diária de produtos alimentares e bebidas 
alcoólicas para consumo correspondem a 3883 Kcal. 
Este valor reflecte um aumento de 4% face à década 
de 90 e ultrapassa o consumo diário recomendado 
para um adulto (2000-2500 Kcal). 

 

 

 

 

 

Quadro 4V Estado nutricional - Portugal e Algarve 

 

 

 

Quadro 4VI Estudo da Pré- Obesidade e Obesidade Crianças 
(7-9 anos)* 

*No estudo de Padez et al (2010) os dados são preliminares e não publicados 

Em estudos de âmbito nacional em populações 
jovens (Cosi 2008), utilizando diversos critérios, o 
excesso de peso e obesidade é inferior no Algarve, 
quando comparado com Portugal, enquanto no 
estudo de Padez et al, e Freitas et al26,27, também em 
grupos etários jovens, a prevalência da pré-
obesidade e obesidade, é menor no Algarve que no 
Continente (Quadro 4V e 4V1). 

 

Figura 4.1. Prevalência do excesso de peso, p/ género, (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA – INS 98/99 e 05/06 

 

O comportamento obesogénico é mais preocupante 
tanto no Continente como na Região, revelando um 
aumento da prevalência mais acentuada no Algarve 
(+2,3pp) que no Continente (+0,1pp) (Fig 4.1). A 
prevalência do excesso de peso é, em ambos os INS, 
mais elevada nos homens que nas mulheres, 
existindo, à excepção do género masculino no 
Continente, um agravamento do excesso de peso em 
2005/06, tanto no Continente como no Algarve. 

 

 

 

 

 

 

   Continente Algarve 

      HM H M      HM H M 

INS 98/99 (≥18 anos) 35,6 41,2 30,5      32,0 35,8 28,3 

INS 05/06 (≥18 anos) 35,7   40,7 31,1 34,3 39,1 29,5 

          Portugal Algarve 

          HM H M HM H M 

   Est. Prev. Pré-Obesidade Crianças (2-5anos) 13,2 10,3 16,4 14,5 10,9 18,7 

   Est. Prev. Pré-Obesidade Crianças (7-9anos) 20,3 19,1 21,4 20,0 18,4 22,4 

   Est. Prev. Pré-Obesidade Adolescentes  
   (11-     15anos) 

20,9 20,9 20,9 22,0 20,3 23,8 

 

Baixo Peso

Excesso 

Peso e 

Obesidade

Obesidade Baixo Peso

Excesso 

Peso e 

Obesidade

Obesidade

IOFT 4,8 28,1 8,9 14,6 15,6 4,9

CDC 2,1 32,2 14,6 5,8 19,4 8,7

OMS 1,0 37,9 15,3 …….. 21,4 9,7

Portugal Algarve

Cosi 2008        

(6-8anos)

CDC Cole OMS CDC Cole OMS

2-5 anos 29,0 19,0 36,5 12,5 5,8 12,3

11-15 anos 28,2 27,8 33,9 11,3 6,9 14,0
DGS/SPEO

Excesso de Peso
Obesidade

Pré-Obesidade + Obesidade

Portugal Algarve Portugal Algarve Portugal Algarve

Padez et al 2004 (7-9 anos) 31,6 20,3 11,3

Padez et al 2010 29,8 20,3 9,5

Freitas et al 2007 (7-9 anos) 30,2 20,0 10,2

Pré-Obesidade e 

Obesidade
Pré-Obesidade Obesidade

Padez
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Figura 4.2. Prevalência do excesso de peso, p/ grupo etário 
(%)  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de INSA – INS 98/99 e 05/06 

 

O comportamento da pré-obesidade no Continente e 
Algarve, entre 1998/99 e 2005/06, demonstra, tanto 
na Região como no Continente, uma prevalência 
mais elevada nos grupos etários mais idosos e um 
agravamento relativo superior no Algarve (7,1%vs 
0,2% (Fig 4.2).  

As prevalências de excesso de peso encontradas nos 
grupos etários 18-24 anos, 35-44 anos e 55-64 anos e 
65-74 anos, em ambos os géneros, são superiores às 
metas para 2010 (5%, 17%, 20% e 19% nos homens, 
e 3,5%, 12%, 17% e 17% nas mulheres) (Fig 4.2). 

Contudo, se existe na região uma melhoria relativa 
da pré-obesidade nos grupos etários 35-44 e 45-54 
anos, o agravamento relativo nos restantes grupos 
etários é superior ao do Continente, sendo 
preocupante o verificado no grupo etário mais jovem 
- +11,3% versus -0,3% em Portugal Continental.  

 

Figura 4.3 Excesso de peso por género – Algarve - INS 
2005/06 (%) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA-INS 05/06 (dados não publicados) 

 

A prevalência do excesso de peso é superior nos 
homens em todos os grupos etários, sendo as 
maiores diferenças encontradas nos grupos etários 
25-34 e 35-44 anos (Fig 4.3). 

Verifica-se um aumento da prevalência da obesidade 
em todos os grupos etários, constatando-se na 
Região, se comparada com o Continente, um 
agravamento relativo de 22,4% e 26,6%, 
respectivamente. Tanto no Algarve como no  

 

Continente o acréscimo relativo é superior nos 
grupos etários extremos: 18-24 anos com 
agravamento relativo de 65% e 40,7% e ≥75 anos de 
59,5% e 32,5%, respectivamente (Fig 4.4). 

Em estudo de âmbito europeu
28

, 80% dos inquiridos 
em Portugal acreditam que os pais têm mais 
influência sobre o consumo alimentar dos filhos, 
valor superior aos 71% da média da EU25.  

Por outro lado, 34% dos inquiridos referem que a 
publicidade tem uma influência considerável na 
selecção dos alimentos, acima da média da UE25 
(28%). A proibição da publicidade em horário nobre 
nos media sobre o consumo de gorduras, sal e 
açúcar é considerada eficaz para 8% dos portugueses 
e para 15% da média da UE25. O fornecimento de 
ementas escolares saudáveis é valorizado apenas por 
4% dos portugueses e 11% da média da UE25. A 
educação para uma alimentação saudável nas 
escolas é valorizada por 21% dos portugueses e 20% 
da média da UE25. Quando questionados sobre 
quais as medidas que, em primeiro lugar, julgam ser 
mais efectivas para reduzir a prevalência da 
obesidade infantil, 35% dos portugueses referem o 
reforço da actividade física nas escolas (UE25 – 29%), 
exercício físico e reforço da educação alimentar – 
24% (UE25 – 20%), restrição à publicidade perniciosa 
em horário nobre – 10% (UE25 – 14%) e programas 
de promoção de saúde para uma alimentação 
saudável e exercício físico – 9% (UE25 – 14%). 

 

Figura 4.3 Prevalência da obesidade, p/ género (%) INS 
1998/99 e 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA – INS 98/99 e 05/06 

 

Verifica-se um agravamento da prevalência da 
obesidade no Algarve (2,2pp) e mais acentuada no 
Continente (3,2pp). A obesidade é mais frequente 
nas mulheres do Algarve e Continente (13% e 15,9%, 
respectivamente), sendo as diferenças relativas nas 
mulheres superiores às verificadas nos homens 
(26,2% vs 16,1% e 38,2% vs 15,2% no INS 98/99 e 
05/06, respectivamente) (Fig 4.3). 
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Figura 4.4 Prevalência da obesidade (%) – INS 1998/99 e 
2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de INSA – INS 98/99 e 05/06. 

 

A prevalência da obesidade aumentou em todos os 
grupos etários de 1998/99 para 2005/06, atingindo 
valores mais elevados no Continente e Região aos 
55-64 anos e 65-74 anos, longe das metas fixadas 
para 2010 (6%, 8% e 11% nos homens e 6%, 10% e 
14% nas mulheres aos 35-44 anos), no entanto 
Portugal apresenta prevalência nos adultos 
relativamente baixa quando comparada com a UE25 
e próxima da Espanha, França, Bélgica, Holanda e 
Dinamarca (Fig 4.3 e 4.4). 

 

Figura 4.4.1. Prevalência da obesidade (%) - Algarve – INS 
2005/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA – INS 98/99 e 05/06. 

 

Na Região algarvia a obesidade apresenta um 
aumento da prevalência, desde os 18-24 anos, em 
ambos os géneros, atingindo o valor máximo no 
grupo etário 55-64 anos e revelando-se superior nos 
homens. A partir desta idade existe um decréscimo 
mantido, sendo a partir dos 65 anos a obesidade 
mais frequente no género feminino (Fig 4.3, 4.4, 
4.4.1). 

A obesidade é mais frequente em todos os tipos de 
ocupação no Continente, sendo o grupo das 
domésticas (17,1%), reformados (15,3%) e 
desempregados (13,1%) aqueles que apresentam 
maiores prevalências. Nestes mesmos grupos 
profissionais as prevalências são, respectivamente, 
1,1pp, 4,5pp e 6,7pp superiores às registadas no 
Algarve. Por outro lado, o excesso de peso é mais 
frequente no Algarve, nos reformados (43,6%), 
desempregados (32,5%) e estudantes (23,9%) que  

 

corresponde a que em cada 100 trabalhadores 
activos e desempregados no Algarve cerca de 34 têm 
excesso de peso (Fig 4.5 e 4.6 )  

 

Figura 4.5 Prevalência do excesso de peso por ocupação (%) 
–  INS 2005/2006 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 4.6 Prevalência da obesidade, por ocupação (%) – 
INS 2005/2006 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

Segundo o nível de escolaridade, a obesidade é mais 
frequente no Continente, em indivíduos com níveis 
de escolaridade mais baixos (14,4% no 1º ciclo e 
6,8% no 2º ciclo). No excesso de peso apenas é 
superior no Algarve nos jovens do 1º ciclo, sendo a 
prevalência, nos restantes níveis de escolaridade, 
superior no Continente (Fig 4.7 e 4.8). Estes dados 
estão de acordo com estudos internacionais

125
que 

revelam uma correlação negativa, ou seja, a cada 
ano de escolaridade está consistentemente 
associada uma menor probabilidade de obesidade. 
Este padrão é constante e linear ao longo do 
percurso escolar, verificando-se a mesma correlação 
entre os anos de escolaridade e os valores médios de 
IMC. 
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Figura 4.7 Prevalência do excesso de peso p/ escolaridade 
(%) – INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

Figura 4.8 Prevalência da obesidade p/ escolaridade (%) – 
INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Disponibilidades alimentares 

A comparação com as disponibilidades alimentares 
da década de 90 indica que a dieta alimentar 
portuguesa se tem vindo a afastar progressivamente 
dos princípios básicos de uma dieta saudável

29
. As 

disponibilidades alimentares evidenciam uma dieta 
hipercalórica que se afasta do padrão alimentar 
saudável e que provoca uma distorção da roda dos 
alimentos. 

Face à década mencionada, verificaram-se aumentos 
das disponibilidades nos grupos dos “Óleos e 
gorduras” e da “Carne, pescado e ovos” e 
decréscimos nas “leguminosas secas”. Observaram-
se algumas evoluções positivas: aumento das 
disponibilidades de frutos e hortícolas e também o 
decréscimo ocorrido no grupo dos “cereais e 
tubérculos” foi favorável, pois apresenta uma 
aproximação aos valores preconizados pela roda dos 
alimentos. No seu conjunto, as quantidades diárias 
de produtos alimentares e bebidas disponíveis, no 
período compreendido entre 2003 e 2008, 
correspondem em média a 3883 Kcal, reflectindo 
uma subida de 4% face à década em causa. 

A distorção da roda dos alimentos indica-nos que os 
cidadãos residentes em Portugal deveriam aumentar 
em cerca de 5 vezes as quantidades consumidas de 
leguminosas secas e suplementar a sua dieta em 
hortícolas e frutos em, respectivamente, 79% e 48%. 
Por outro lado, o consumo de carne, pescado e ovos  

 

e de gorduras e óleos é excedentário, tornando-se 
necessário reduzir as quantidades disponíveis para 
consumo em, respectivamente, 70% e 67%. 

 

Figura 4.9 Roda dos alimentos vs Balança alimentar 
portuguesa 2008 

 

 

 Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Direcção Geral do Consumidor e INE (Balança Alimentar Portuguesa 2003-
2008),2010. 

 

Os desvios mais acentuados ocorrem no grupo 
“Carne, pescado e ovos” (11pp acima do 
recomendado) e no grupo “Hortícolas” (10pp abaixo 
do recomendado). Nos restantes grupos observa-se 
a prevalência de disponibilidades para consumo de 
frutos (-6pp) e para as leguminosas secas (-3pp). De 
referir que apenas nos grupos dos “Cereais e 
tubérculos” e dos “Lacticínios” as disponibilidades 
para os respectivos consumos se encontram 
próximas do padrão alimentar recomendado (Fig 
4.9). 

 

Perfil de consumo diário 

Num estudo desenvolvido em crianças e jovens 
adolescentes

30
 estima-se que 40 a 70% das crianças 

e adolescentes serão adultos obesos, com risco de 
mortalidade prematura na idade adulta, 
complicações de diabetes tipo 2, diminuição de 
tolerância à glicose, dislipidémia, apneia do sono, 
problemas respiratórios, cardíacos, ortopédicos e 
psicossociais. 

Batata, arroz, fruta, pão, produtos açucarados, leite, 
iogurte e queijo são os alimentos que se consomem 
em maior percentagem nas refeições principais. No 
Algarve, nas refeições principais, apenas a fruta e os 
produtos açucarados suplantam o consumo 
relativamente ao Continente. 

Fora das refeições principais, no Algarve predomina 
o consumo de fruta, pão e produtos açucarados. 
Considera-se relevante o facto de 22% e 24% da 
população não ingerir qualquer alimento fora das 
refeições principais (Fig 4.10 e 4.11). 
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Figura 4.10 Alimentos consumidos nas refeições principais 
%) INS 2005/06 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 4.11. Alimentos consumidos fora das refeições 
principais (%) – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 4.12 Alimentos consumidos nas refeições principais 
p/ grupo etário (%) – Algarve – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

O consumo de carne e peixe diminui nos grupos 
etários mais envelhecidos, contrariamente à fruta. O 
consumo de sopa é maior no grupo etário <15 anos e 
depois dos 55 anos. 

O leite, pão, carne, batatas/arroz, massa são os 
alimentos mais consumidos nas refeições principais 
em todos os grupos etários, verificando-se uma 
diminuição do consumo de leite com a idade e uma 
associação positiva do consumo de pão e batatas, 
também à medida que a idade avança (Fig 4.12). 

No que concerne aos alimentos que se consomem 
fora das refeições, a fruta e o pão são os mais 
procurados em todos os grupos etários. Os períodos  

 

de jejum são mais acentuados conforme se vai 
avançando na idade ( Fig 4.13). 

 

Figura 4.13 Alimentos consumidos fora das refeições 
principais, p/ grupo etário (%) – Algarve – INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

No Algarve, às refeições principais, o género 
feminino prefere uma alimentação mais saudável, 
optando pela fruta, salada e legumes, sopa e 
leite/iogurtes, queijos (Fig 4.14). Fora das refeições, 
para o género feminino, a fruta continua a ser 
preferencial em contraponto com o consumo de pão 
e bebidas alcoólicas praticado pelos homens (Fig 
4.15). 

 

Figura 4.14 Alimentos consumidos nas refeições principais 
(%) – Algarve – INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 4.15 Alimentos consumidos fora das refeições 
principais (%) – Algarve – INS 2005/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 
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Os obesos têm um risco acrescido de morte 
prematura, menor esperança de vida saudável, 
incapacidade com repercussões em custos directos e 
indirectos. A estratégia de imputação de custos à 
obesidade visa estimar a proporção de doença e 
morte prematura atribuíveis à obesidade e 
relacionadas com a produtividade económica 
potencial das pessoas afectadas.  

A estimativa dos custos de morbilidade considera: o 
absentismo laboral, as perdas de produtividade e o 
número de dias de actividade limitada (80% do 
normal) associadas a oito patologias 
reconhecidamente relacionadas com a obesidade-
neoplasia maligna da mama feminina, diabetes tipo 
II, hiperlipidémia, obesidade e hiperalimentação, 
hipertensão, doenças da vesícula e do aparelho 
circulatório e artropatias.  

Os valores de risco atribuível à população para a 
componente morbilidade variam entre 3,2% para a 
neoplasia da mama e 63,5% para a diabetes tipo 2. 

As faltas ao trabalho representam 66,4% do total de 
dias de morbilidade devidos a obesidade. Em suma, 
os custos da morbilidade associada à obesidade, na 
população em idade actividade, advêm 
principalmente das doenças do sistema circulatório 
(36,5% do total), diabetes tipo II (26,9%) e doenças 
da vesícula (19,4%).   

A estimativa do custo económico da mortalidade 
tem em linha de conta os AVPP por grupo etário, 
género e o ganho médio anual. Os custos da 
mortalidade são de 18733 potenciais anos de vida 
perdidos numa razão de 3 mortes masculinas por 
cada feminina

123
. 

 

Actividade física 

Figura 4.16 Prática de desporto e actividade física – 
Portugal e UE27 - 2009 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurobarometer Fact 334, Outubro 2009 

 

Apenas uma pequena percentagem em Portugal e na 
UE27 pratica actividade física regularmente (9%), 
sendo a prática da actividade física com alguma 
regularidade mais frequente na UE27 (31%) do que 
em Portugal (24%). É, também, bastante relevante 
que, em Portugal, mais de metade dos inquiridos  

 

refiram nunca desenvolver qualquer prática de 
desporto ou actividade física, quando comparado 
com os mesmos respondentes na UE27 (39%) (Fig 
4.16). 

 

Figura 4.17 Prática regular de desporto e actividade física 
(%) – 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Eurobarometer Fact 334, Outubro 2009 

 

A população jovem – 15-24 anos – é a que refere 
praticar algum desporto ou actividade física com 
regularidade, tanto na UE27, como em Portugal, 
sendo esta prática mais frequente no género 
masculino, retomando-se esta regularidade da 
prática do exercício físico nos grupos etários mais 
idosos (≥55 anos) (Fig 4.17). 

 

Figura 4.18 Actividade física – Média diária a andar (%) – 
INS 2005/06 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

No Continente e Algarve, a maioria da população 
inquirida revela andar diariamente mais de 60 
minutos (62% no Continente e 56% no Algarve). 
Caminhar entre 30 e 60 minutos é mais frequente no 
Continente do que no Algarve, ao passo que os 
pequenos períodos de exercício físico ligeiro são 
mais frequentes no Algarve (24% vs 15%) (Fig 4.18).  

Inversamente, a inactividade física de longa duração 
é superior no Algarve, sendo inferior nos períodos de 
mais curta duração (Fig 4.19) 
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Figura 4.19 Actividade física – média diária sentado (%) – 
INS 2005/06 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 4.20 Actividade física – Média diária a andar (%) – 
Algarve – INS 2005/2006 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 
 

Em média, a actividade física mais prolongada está 
associada à idade no sentido de ser mais habitual em 
idades mais jovens (64% e 63% nos grupos etários 
15-24 anos e 25-39 anos, respectivamente), 
enquanto na inactividade física prolongada esta 
relação com a idade não se verifica no mesmo 
sentido do que se passa nos restantes grupos etários 
(Fig 4.20 e 4.21).  

 

Figura 4.21 Actividade física – Média diária sentado (%) – 
Algarve – INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4.22 Actividade física – Média diária a andar (%) – 
Algarve – INS 2005/06 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

A média diária de actividade física a andar e sentado, 
independentemente do género, assume, em ambas 
as situações, percentagens semelhantes nos dois 
géneros (Fig 4.22 e 4.23). 

 

Figura 4.23 Actividade física – Média diária sentado (%) – 
Algarve – INS 2005/2006 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Em estudo de âmbito europeu
31

, uma pequena 
maioria de respondentes declarou que desenvolve 
alguma forma de actividade física no trabalho, valor 
semelhante ao referido pelos portugueses (52%). Por 
outro lado, quando se deslocam de um lugar para 
outro, quase todos os entrevistados, tanto em 
Portugal como na UE25, mencionam desenvolver 
alguma forma de actividade física (93% e 89%, 
respectivamente) enquanto 88% dos habitantes da 
UE25 e 87% dos portugueses realizaram alguma 
actividade física em torno da sua residência. 

A média de actividade é, na UE25, de 94,5 minutos e, 
em Portugal, de 54,6 minutos, apresentando o país 
uma média de 4,4 dias de respondentes que 
caminham pelo menos 10 minutos a 1 hora 
enquanto na UE25 o fazem em 4,6 dias. Destes 
respondentes, caminham em média 71 minutos na 
UE25 e 40,8 minutos em Portugal. Os cidadãos da 
UE25 passam em média 312 minutos (±5 horas)  
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sentados num dia normal de trabalho e em Portugal 
198,4 minutos (±3,5 horas). 

 

Figura 4.24 Actividade física – Média diária a andar p/ 
escolaridade (%) – Algarve – INS 2005/2006 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 
 

Os indivíduos com níveis de escolaridade mais baixos 
tendem a desenvolver actividade física mais 
prolongada, enquanto os que possuem níveis mais 
elevados desenvolvem actividades físicas de menor 
duração (FIg 4.24). Pelo contrário, na escolaridade 
mais avançada, a inactividade é mais prolongada e 
tende a aumentar a partir do 2º ciclo, passando a de 
curta duração a ser mais frequente nos níveis de 
escolaridade mais baixo (Fig 4.25). 

 

Figura 4.25 Actividade física – Média diária sentado, p/ 
escolaridade (%) – Algarve – INS 2005/2006 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Figura 4.26 Actividade física – Média diária a andar p/ 
ocupação (%) – Algarve – INS 2005/2006 

 
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

A inactividade física mais prolongada é mais elevada 
em todos os grupos profissionais, sendo a actividade 
a andar de média e curta duração mais frequente 
nos reformados, tendo os restantes grupos 
profissionais actividades físicas mais prolongadas. 
(Fig 4.26 e 4.27) 

 

Figura 4.27 Actividade física –Média diária sentado, p/ 
ocupação (%) Algarve- INS 2005/2006 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

Drogas lícitas 

A prevalência de consumos de substâncias lícitas ao 
longo da vida assume menor expressão, no Algarve, 
nas bebidas alcoólicas, mas apresenta valores 
superiores a Portugal nos consumos de tabaco e 
medicamentos que influenciam fortemente o 
consumo no último ano e mês. As prevalências 
encontradas nestes períodos para as bebidas 
espirituosas/destiladas e alcopops são inferiores às 
de Portugal. No que se relaciona ao consumo de 
vinho, cerveja e bebidas alcoólicas constatam-se 
variações, sendo a prevalência do consumo de vinho 
e bebidas alcoólicas inferior à de Portugal, no último 
ano, e superior no último mês, apresentando a 
cerveja, nestes mesmos períodos, prevalências mais 
elevadas na região. 

O predomínio do consumo de medicamentos ao 
longo da vida, no último ano e último mês, é sempre 
superior nas mulheres, sendo sempre, nos mesmos 
períodos, mais elevada nos homens, nos consumos 
de bebidas alcoólicas, tabaco, bebidas espirituosas, 
vinho, alcopops e cerveja. 

Os consumos, na Região ocorrem essencialmente a 
expensas do grupo etário 25-34 anos, para as 
bebidas alcoólicas e cerveja. Quanto ao vinho, o 
consumo no último ano acontece, acima de tudo, à 
custa do grupo 25-34 anos e, no último mês, pelo 
grupo etário 35-44 anos. O consumo de 
medicamentos ao longo da vida sucede, 
principalmente, nos 45-54 anos e, no último ano e 
mês no grupo 55-64 anos. O grupo etário mais jovem 
(15-24 anos) é o mais envolvido nos consumos de 
bebidas espirituosas/destiladas e alcopops (Fig 4.28  
a 4.30 ). 
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Figura 4.28 Prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas lícitas ao longo da vida (%)  - 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de Balsa et al, IDT 2007 

 

Figura 4.29 Prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas lícitas no último ano (%)  - 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de Balsa et al, IDT 2007 

 

Figura 4.30 Prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas lícitas no último mês (%) - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve, a 
partir de Balsa et al, IDT 2007 

 

As taxas de continuidade do consumo de substâncias 
lícitas mantêm-se sempre superiores às de Portugal, 
tanto para as bebidas alcoólicas que assumem o 
maior diferencial (12,3pp), como para o tabaco e 
medicamentos (Fig 4.31) 

 

Figura 4.31 Taxas de continuidade do consumo de 
substâncias psicoactivas lícitas na população em geral (%) - 
2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de Balsa et al, IDT 2007 

 

 

Tabaco 

O tabagismo é um dos factores de risco com maior 
impacto na saúde e esperança de vida saudável. 
Lidera, na UE27, os nove principais factores de risco 
na carga global das doenças, seguido da tensão 
arterial, álcool, excesso de peso, colesterol, 
inactividade física, défice na ingestão de frutos e 
vegetais, drogas ilícitas e todos os riscos 
ocupacionais

127
. 

 O decréscimo do consumo na UE é evidente; 
contudo, cerca de um terço dos europeus continua a 
fumar e, todos os anos, cerca de 650.000 europeus 
morrem prematuramente, o que equivale à 
população de Malta ou Luxemburgo. A exposição ao 
fumo do tabaco, em casa ou no local de trabalho, 
repercute-se na morte de 19.000 europeus não 
fumadores e na de mais de cinco milhões de 
pessoas, a nível mundial por ano. Os custos 
económicos directos e indirectos advindos 
ultrapassam mais de 100 biliões de euros por mês. 

Em 2005, a prática tabágica, foi responsável por 5,4 
milhões de mortes a nível mundial e estima-se que, 
em 2030, os óbitos atribuíveis a esta substância 
somem 8,3 milhões

32
. O tabaco é o responsável por 

cerca de 7 milhões e meio de Dalys perdidos, mais 
do que a hipertensão, o álcool, o excesso de peso, o 
colesterol, a inactividade física, o baixo consumo de 
frutas e vegetais, as drogas ilícitas, e os riscos 
ocupacionais. Desde 1980, que a Europa tem 
desenvolvido iniciativas para regular os produtos, 
harmonizar a informação dos consumidores e 
desenvolver restrições inerentes à saúde pública. 
Actualmente, a legislação sustenta-se na” Directive 
on Tobacco Products” e na” Directive on Tobacco 
Advertising”.  

Em 2010, muitos europeus estão sujeitos à 
exposição passiva do fumo, não obstante cerca de 
um terço dos países europeus tivesse implementado 
legislação inerente à Directivas Europeias. Neste 
sentido, o nosso país aprovou, em Agosto de 2007 a 
Lei 37/2007 que começou a vigorar a partir de 1 de  
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Janeiro de 2008, em resultado da Convenção Quadro 
da O.M.S. para o controlo do tabaco. 

As intenções em torno desta lei pressupõem a 
implementação de medidas de prevenção e 
controlo, bem como limitações ao consumo de 
tabaco em recintos fechados e destinados a 
utilização colectiva. 

O estudo promovido pela DGS sobre o impacto da lei 
revelou que a maioria dos inquiridos (94%) considera 
que a legislação protege a saúde, não penaliza os 
fumadores (55% vs 39%), divergindo a resposta de 
acordo com o facto do inquirido ser ou não fumador, 
observando-se que o grau de satisfação, 
relativamente à lei, é mais elevado no que concerne 
a serviços de saúde e ensino (97%), locais de 
atendimento público (93%), locais de trabalho (88%) 
e restaurantes (80%). Contrariamente, a menor 
aceitação é reflectida por bares e discotecas (61%). 

As mulheres (96.4 vs 94.9%) superam a percepção de 
factor protector da saúde, inerente à lei, e apenas 
uma minoria de fumadores (12,6%), e não 
fumadores ( 2,7% ) reconhece o impacto da mesma 
na saúde

33
. 

A auto referenciação na melhoria da saúde (35%) é 
semelhante e inscreve-se no domínio respiratório.  

O consumo de tabaco é mais frequente em homens 
e em grupos socioeconómicos mais desfavorecidos 
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e é, 
cada vez mais, predominante nas regiões mais 
pobres do mundo. Ocorrem em fumadores cerca de 
90% de todos os cancros do pulmão e, estão na 
origem da mortalidade prematura por doença 
coronária nos homens e nas mulheres. 

O consumo de tabaco é a principal causa evitável de 
neoplasias e de doenças cardiovasculares, 
aumentando em 23 vezes o risco de cancro nos 
homens e 13 vezes nas mulheres, sendo responsável 
por cerca de ¼ das mortes ocorridas na UE. É ainda 
causadora de 30% da mortalidade anual por doenças 
cardiovasculares nos Estados Unidos, aumentando, 
em 12 vezes, o risco de morte por doença pulmonar 
obstrutiva crónica. O consumo de tabaco pode ainda 
relacionar-se com a diminuição da fertilidade, 
aleitamento materno e faz crescer o risco de 
tuberculose e as doenças de Crohn, da tiróide e 
gastro-duodenais. 

As restrições da Lei, por si só, não fizeram com que 
as pessoas deixassem de fumar mas podem 
perspectivar-se como mais uma variável de 
abandono

34
. Esta Lei é percebida como tendo levado 

a alterações de hábitos, com mais pausas no 
trabalho para se ir fumar a sítios específicos ou para 
o exterior; nos estabelecimentos de restauração, 
entre outros, criaram-se grupos de fumadores à 
porta; tende-se a fumar menos dentro de casa e 
evita-se fumar mesmo em sítios onde é permitido.  

 

 

No período de vigência da Lei do tabaco, 4,3% dos 
indivíduos afirmaram ter deixado de fumar. Foram as 
mulheres que mais o fizeram nos últimos 3 anos 
(4,8%), bem como e 3,8% dos homens. Um maior 
decréscimo absoluto de prevalência de fumo (5%) foi 
observado, também, nos mais jovens 15-30 anos

35 

 

Figura 4.32 Consumo de tabaco – Portugal e UE27 - 2006 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Special Eurobarometer Fact 332,  2010) 

 

A percentagem de fumadores diminuiu na UE27 e 
em Portugal, de 2006 para 2009, embora esta 
redução seja mais discreta no país. Por outro lado, 
no mesmo período, aumentou a percentagem de 
não fumadores na UE27, mantendo-se estável em 
Portugal (Fig 4.32 e 4.33), aumentando, também, 
ligeiramente, o número dos que abandonaram o 
hábito de fumar. 

 

Figura 4.33 Consumo de tabaco – Portugal e UE27 – 2009 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Special Eurobarometer Fact 332,  2010) 

 

Figura 4.34 Consumo de tabaco – Portugal e UE-27 – 2009 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Special Eurobarometer Fact 332,  2010) 
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A prevalência do consumo de tabaco é mais elevada 
nos homens, na UE27 e em Portugal, observando-se 
a superioridade de consumo nas mulheres na UE27 
(25%) enquanto, em Portugal, a sua expressão se 
cinge aos 17% (Fig 4.34). 

Os consumos, em Portugal, tendem a expandir-se 
com a idade, decrescendo a partir dos 55 anos. Na 
UE27, existe uma maior estabilidade nos consumos 
que são superiores em todos os grupos etários, 
acompanhando, aliás, o decréscimo verificado no 
país a partir dos 55 anos (Fig 4.35). 

 

Figura 4.35 Consumo de tabaco por grupo etário (%) - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Special Eurobarometer Fact 332,  2010) 

Melhor valor: Suécia, 16%       Pior valor: Grécia, 42% 

 

A prevalência de fumadores não se encontra 
distribuída de forma homogénea

36
. A prevalência 

registada é de 16%, sendo 14% fumadores diários e 
2% fumadores ocasionais (pelo menos 1 cigarro 
diário, nos últimos 30 dias), de 24,5% segundo o INS 
05/06 e 36,6% segundo o IDT em 2007.  No 
Continente fumam-se, essencialmente, cigarros ou 
cigarrilhas (98% dos fumadores). Em média, os 
homens fumam 18 cigarros por dia e as mulheres 13, 
o que corresponde a uma média global de 15,5 
cigarros/dia, superior aos 14,40 cigarros/dia na 
UE27. 

 

Figura 4.36 Prevalência de fumadores, por género (%) - INS 
2005/06 e 1998/99 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de  INSA – INS 98/99 e 05/06 

 

A prevalência de fumadores tem vindo a decrescer 
de 1998/99 para 2005/06, mostrando-se mais 
elevada no Algarve 27% e 24,4%, diminuindo 2,6 e 
1,3 pontos percentuais, respectivamente, no  

 

 

Continente e Região. Este decréscimo de fumadores 
também se verifica nos homens, de forma mais 
acentuada no Continente (3,7pp), que no Algarve 
(5,3pp). Esta tendência não se observa nas mulheres, 
existindo até um ligeiro decréscimo no Algarve e um 
aumento de 1pp no Continente (Fig 4.36) 

 

Figura 4.37 Prevalência de fumadores diários, por género 
(%)  - INS 2005/06 e 1998/99 

 

Fonte: INSA- INS 98/99 e 05/06 (Tratamento de dados: DSP) 

 

A prevalência de fumadores diários tem vindo a 
baixar de 1998/99 para 2005/06, sendo superior no 
Algarve - 22% e 19,8% - decrescendo 2,2 e 0,7 
pontos percentuais, respectivamente, na Região e no 
Continente. Este decréscimo de fumadores verifica-
se, do mesmo modo, nos homens de forma mais 
acentuada no Continente (3,2 pp) do que no Algarve 
(4,4 pp). Esta tendência não se distingue nas 
mulheres, notando-se até um aumento de 1,5 pp no 
Continente e um ligeiro decréscimo de 0,3 pp no 
Algarve (Fig 4.37 e 4.38) 

 

Figura 4.38 Ex-fumadores, por género (%) - INS 2005/06 e 
1998/99 

 
Fonte: INSA- INS 98/99 e 05/06 (Tratamento de dados: DSP) 

 

A prevalência, na UE27, nos ex-fumadores é de 
22%

37
. 

Existe uma associação positiva com a idade no 
sentido em que a percentagem de ex-fumadores 
tende a aumentar com a idade (3,4% aos 15-24 anos 
e 28,9% aos ≥75 anos). 

De 1998/99 para 2005/06, ao contrário do ocorrido 
com os fumadores, aumentou a percentagem de ex-
fumadores, tanto no Continente como no Algarve.  
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No Continente houve um acréscimo relativo de ex-
fumadores de 19,7% e, para o Algarve, de 28,6%. O 
aumento da percentagem de ex-fumadores foi 
superior no Continente (4,9pp), relativamente ao 
Algarve (3,6pp), enquanto nas mulheres essa 
diferença favorável foi igual em ambos os anos (Fig 
4.38).  

 

Figura 4.39 Fumadores diários, por género e grupo etário 
(%) – Algarve e Continente - INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de  INSA- INS 1998/99 e 2005/06 

 

A prevalência registada no Algarve (19,8%) é mais 
notória no grupo 25-44 anos (34,1%) existindo, a 
partir daí, uma associação negativa no sentido do 
menor consumo de tabaco, à medida que se avança 
na idade (4,0% com≥75 anos). 

A prevalência dos fumadores diários, segundo o 
género, é superior no Algarve, para o género 
masculino (28,3%) e feminino (11,5%). Fumar 
diariamente é um hábito mais frequente no 
Continente e no género masculino, no grupo etário 
15-24 anos (25,9% e 14,2%) vs 23,6% e 9,3%, nos 
homens e mulheres do Algarve. Estas percentagens 
são superiores às meta proposta para 2010 (13% 
para os homens e 5% para as mulheres) e no grupo 
etário 65-74 anos, embora com valores percentuais 
mais reduzidos. Nos restantes grupos etários, o 
consumo diário, em ambos os géneros, é sempre 
superior no Algarve (Fig 4.39). 

 

Figura 4.40 Não-fumadores, por género (%)  - INS 2005/06 e 
1998/99  

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a 
partir de  INSA – INS 98/99 e 05/06 

 

A população não fumadora é superior no Continente 
em ambos os INS, percebendo-se uma ligeira 
tendência decrescente de ex-fumadores, no 
Continente, mantendo-se estável no Algarve (Fig 
4.40). Esta propensão de decréscimo mantém-se nos 
homens, tanto no Continente como no Algarve, 
enquanto nas mulheres se verifica um ligeiro 
acréscimo de 1,4pp, no Algarve, ao invés da 
diminuição de 1,6pp, no Continente. Na Região, a 
população não fumadora apresenta uma relação 
inversamente proporcional à idade, no sentido em 
que o predomínio é maior em idades jovens (73% no 
grupo 15-24 anos) 

Na UE27 a prevalência de não fumadores é de 64%. 

 

Figura 4.41 Consumo de tabaco diário (%)  - INS 2005/06 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados) 

 

O consumo de tabaco diário até 20 cigarros/dia é 
superior no Continente (82%vs78%) e inferior ao da 
UE27 (89%), enquanto os consumos mais elevados 
são registados no Algarve (22%vs18%) e superiores 
aos da UE27 (11%)

38
 (Fig 4.41). 

 

Figura 4.42 Consumo de tabaco diário, p/ nível de 
escolaridade (%) – Algarve - INS 2005/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

Existe uma associação positiva entre o consumo de 
tabaco diário até 20 cigarros/dia e a progressão no 
nível de escolaridade, mostrando-se esta relação 
superior no Continente quando comparada ao 
Algarve. Naquilo que respeita aos consumos mais 
elevados (>21 cigarros dia), a associação é negativa, 
no sentido em que a maiores consumos  
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correspondem menores níveis de escolaridade, 
sobretudo no Algarve. 

Quando se associa o género ao nível de escolaridade, 
o resultado não é linear. Para consumos inferiores a 
20 cigarros/dia, nos rapazes, a tendência é 
crescente, conforme se avança na escolaridade (63% 
aos <5anos e 92% aos >12 anos), enquanto nas 
raparigas existe uma inflexão da tendência aos 10-12 
anos de escolaridade, atingindo, aos >12 anos, um 
valor inferior (85%) ao verificado no género 
masculino  e no mesmo nível de escolaridade (Fig 
4.42). 

Para consumos superiores a 21 cigarros/dia verifica-
se uma associação de valor negativo no sentido em 
que a menores consumos correspondem melhores 
níveis de escolaridade; enquanto isso, nas raparigas 
é perceptível uma inflexão após os 10-12 anos, que 
atinge níveis mais elevados de consumo do que os 
rapazes aos >12 anos (Fig 4.43). 

 

Figura 4.43 Consumo de tabaco diário, por nível de 
escolaridade e género (%) – Algarve - INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

Figura 4.44 Exposição passiva semanal ao fumo do tabaco 
(%) – - INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, a partir de INSA- INS 
05/06 (dados não publicados) 

 

A convivência com o fumo alheio, mesmo que por 
pouco tempo, é semelhante seja no Algarve seja no 
Continente (64%vs63%). Também não são notadas 
diferenças na população que refere nunca estar 
exposta ao fumo dos outros (Fig 4.44). 

 

 

Figura 4.45 Exposição passiva semanal ao fumo do tabaco, 
p/ grupo etário (%) – Algarve - INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

A avaliação semanal da exposição passiva por grupos 
etários demonstrou que, quanto maior a idade, 
maior a proporção de indivíduos que despendem 
pouco ou nenhum tempo semanal na presença de 
fumadores (Fig 4.45). 

 

Figura 4.46 Exposição passiva semanal ao fumo do tabaco 
p/ nível de escolaridade (%) – Algarve - INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

Os jovens que referem nunca despender ou 
despender pouco tempo com a exposição passiva ao 
fumo do tabaco são os que possuem baixos níveis de 
escolaridade. 20% e 50% dos jovens com >12 anos 
de escolaridade referem nunca despender ou 
despender pouco tempo ao fumo alheio, ao passo 
que 46% dos jovens com <5 anos referem nunca se 
encontrar expostos ao fumo passivo (Fig 4.46). 
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Figura 4.47 Exposição passiva semanal ao fumo do tabaco 
por ocupação (%) – Algarve - INS 2005/06. 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INSA- INS 05/06 (dados não publicados). 

 

Os trabalhadores activos são os que mais se expõem 
ao fumo passivo, enquanto as domésticas, os 
reformados e os estágios não remunerados são 
aqueles que mencionam despender pouco ou 
nenhum tempo à exposição passiva semanal (Fig 
4.47). 

No último INS 2005/06 os factores identificados 
como determinantes de ser fumador, em ambos os 
sexos foram: a idade, a região de residência, o nível 
de instrução, o estado civil e a situação perante o 
trabalho/ocupação

128
. Os indivíduos do sexo 

masculino entre os 15 e os 54 anos apresentaram 
um risco de serem fumadores diários, cerca de cinco 
vezes maior que os mais idosos (≥75 anos). Nas 
mulheres, a razão de possibilidade de serem 
fumadoras foi 37,5 vezes superior no grupo etário 
15-34 anos e cerca de 39 vezes superior dos 30 aos 
54 anos. Quanto à região de residência, o risco dos 
homens residentes na Região Autónoma dos Açores 
era 60% superior ao risco na Região Norte, os quais, 
por sua vez, denotaram um risco de serem 
fumadores 39% inferior ao Alentejo. Os indivíduos 
do sexo masculino com 10 ou mais anos de 
escolaridade completa evidenciaram um menor risco 
de serem fumadores (24% inferior) do que os 
indivíduos com menos de 5 anos de escolaridade 
completos. Nas mulheres com 10 ou mais anos de 
escolaridade completa o risco era superior ao dobro 
às que possuem menos de 5 anos de escolaridade 
completos. Os indivíduos divorciados têm um risco 
acrescido relativamente aos viúvos. Finalmente, a 
população desempregada evidenciou um maior risco 
de fumar diariamente. 

 

Álcool 

O álcool é a substância que, sendo indutora de 
dependência, produz, porventura, as mais graves 
repercussões, quer sociais, quer para a saúde do 
indivíduo. Pelas suas consequências estima-se que, a 
nível mundial, seja causa de morte para 2,5 milhões 
de pessoas, situando-se em terceiro lugar como 
factor de risco de morte prematura e deficiência. Os  

 

resultados em saúde e as consequências 
socioeconómicas são determinados não só pela 
quantidade de álcool consumido, como também 
pelo padrão e tipo de bebida consumida. A taxa de 
consumo de álcool é acentuadamente menor nas 
áreas pobres, do que nas sociedades mais ricas. 
Todavia, para uma determinada quantidade de 
consumo, as populações mais pobres podem 
experimentar níveis desproporcionalmente maiores 
de doenças atribuíveis ao álcool

39
. As consequências 

para a saúde do consumo de álcool incluem um 
vasto leque de doenças agudas (intoxicação, 
envenenamento), crónicas (dependência, cancros, 
doenças gastrointestinais, neuropsiquiátricas e 
cardiovasculares), socioeconómicas (desemprego, 
disrupção familiar, violência e estigmatização). 

Numa revisão do consumo de álcool verifica-se que 
os consumos, em Portugal, são inferiores à média 
dos países da UE27. O método quantitativo utilizado 
não é comparável com estudos posteriores (Quadro 
4V). 

 

Quadro 4V Consumo de álcool (l/per capita)-  Portugal e 
UE27 – 1997-2003 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 

de Eurostat 

 

De acordo com o INE, estima-se que o consumo 
humano de vinho per capita, em 2008/2009 se 
cifrou, a nível nacional, nos 44,9 l/hab. 

Em 2009
40

, a prevalência do consumo de bebidas 
alcoólicas, nos últimos 12 meses, situou-se na UE27 
em 76%, alcançando em Portugal, 58% 
correspondendo ao melhor valor da UE27, ficando 
atribuído o pior valor à Dinamarca (93%). Nos 
últimos 30 dias, a prevalência na UE27 foi de 67%, 
enquanto em Portugal atingiu 91%, aproximando-se 
do pior valor (Itália 94% e afastado do melhor valor, 
Letónia: 74%). Comprova-se nestas prevalências um 
claro fenómeno de polaridade dos consumos. 

 

 

 

 

 

 

 

UE-27 Portugal

1997 11,0 9,4

1998 10,8 9,2

1999 10,8 9,2

2000 10,6 9,2

2001 10,1 9,2

2002 9,5 9,2

2003 9,4 9,1
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Figura 4.48 Prevalência do consumo de álcool (nos últimos 
12 meses), p/ género (%) - INS 1998/99 e 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 98/99 e 05/06 

 

Certifica-se um incremento da prevalência do 
consumo de 1998/99 para 2005/06, com o registo de 
um acréscimo relativo no Continente (6,7%) superior 
ao do Algarve (5,9%). A prevalência é bastante 
superior nos homens, embora o aumento relativo do 
mesmo vector nas mulheres (13,4% no Continente e 
10,2% no Algarve), superior ao dos homens (2,5% e 
3,3% no Continente e Algarve, respectivamente), 
tenha atenuado esta dissemelhança (Fig 4.48). 

 

Figura 4.49 Prevalência do consumo de álcool (nos últimos 
12 meses), p/ grupo etário (%)  - INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 05/06 

 

O consumo de álcool nos últimos 12 meses é 
superior, no Continente (53,8%), em relação ao 
Algarve (51,7%) e tende à excepção dos jovens com 
<15 anos, em que é ligeiramente superior no Algarve 
a aumentar até aos 45-64 anos, contraindo-se, a 
partir daí, a valores em todos os grupos etários mais 
elevados no Continente (Fig 4.49). A prevalência do 
consumo também cresceu em 2005/06, em 
particular, a partir dos 45 anos, com um maior 
aumento no grupo etário 65-74 anos (6,7pp), 
mantendo-se estável no grupo etário 25-44 anos e 
diminuindo no grupo 15-24 anos (Fig 4.50). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.50 Prevalência do consumo de álcool (nos últimos 
12 meses), p/ grupo etário (%) – Algarve - INS 1998/99 e 
2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA- INS 98/99 e 05/06 

 

Figura 4.51 Ingestão de bebidas alcoólicas no Algarve entre 
os 15-65 anos (últimos 12 meses), p/ tipo de bebida e 
género - INS 2005/2006  

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA 05/06 

 

O vinho e a cerveja são as bebidas mais consumidas 
nos últimos 12 meses, tanto pelos homens como 
pelas mulheres. O género feminino apresenta uma 
preferência pelo vinho do Porto, Martini ou licores 
superior aos homens, emergindo as bebidas 
destiladas largamente como as mais privilegiadas 
pelos homens (cerca de 4 vezes mais consumidas) 
(Fig 4.51). 

 

Figura 4.52 Consumo de álcool actual (semana anterior) (%) 
- INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados) 
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A maioria dos respondentes no INS 05/06 afirma que 
não ingeriu qualquer bebida alcoólica na semana 
anterior (49% e 46 % no Algarve e Continente, 
respectivamente), sendo que 25% referiram que 
consumiram diariamente, no Continente, e 19% no 
Algarve. O consumo esporádico (1-2 dias semana) é 
semelhante ao do Continente (Fig 4.52). O género 
feminino refere não ingerir qualquer bebida 
alcoólica (63% vs 34% no masculino) e possuir um 
consumo esporádico de 1-2 dias mais elevado que os 
homens. Manifesta, assim, consumos regulares 
inferiores (Fig 4.53). 

 

Figura 4.53 Consumo de álcool actual (semana anterior), p/ 
género (%) - Algarve INS 2005/06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados). 

 

Figura 4.54 Consumo de álcool actual (semana anterior), p/ 
grupo etário (%) –Algarve - INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados) 

 

A proporção da população que referiu ter ingerido 
álcool diariamente na semana anterior tende a 
crescer a partir dos 15-24 anos, atingindo valores 
mais elevados entre os 45 e 64 anos, assumindo, 
desde então, uma tendência decrescente. Por outro 
lado, os que afirmam não ingerir qualquer bebida na 
semana anterior são os que pertencem aos grupos 
etários extremos, existindo uma tendência 
decrescente até aos 45-54 anos e aumentando, a 
partir daí, progressivamente, até à população mais 
idosa (Fig 4.54). 

 

 

 

Figura 4.55 Consumo de álcool actual (Última semana 
comparação c/ fim-de-semana) (%) –INS 2005/2006 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados) 

 

Comparativamente com o fim-de-semana, a maioria 
da população do Continente referiu ter bebido mais 
durante a semana do que no fim-de-semana 
(23%vs17%), sucedendo para o Algarve que a 
maioria dos respondentes referem não beber (11%), 
beber menos (6%) e só beber ao fim de semana (4%) 
(Fig 4.55). Por outro lado, existe um aumento 
exponencial, a partir dos 25 anos, da população que 
durante a última semana diz ter bebido, o mesmo se 
verificando para o fim-de-semana. Por outro lado, 
existe uma associação negativa no consumo 
comparativo com o fim-de-semana, no sentido em 
que a maiores consumos correspondem idades mais 
jovens (33% dos 15-24 anos e 4% >65 anos) (Fig 
4.56). 

 

Figura 4.56 Consumo de álcool actual (Última semana 
comparação c/ fim-de-semana) p/ grupo etário (%) – 
Algarve - INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados) 
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Figura 4.57 Consumo de álcool actual (semana anterior), p/ 
nível de escolaridade (%) – Algarve - INS 2005/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados) 

 

Encontra-se uma relação positiva no consumo de 
álcool na semana anterior, no sentido em que para 
menores consumos, menores níveis de escolaridade 
(58% com <5 anos e 34% com >12 anos) e que a 
maiores consumos correspondem maiores níveis de 
escolaridade (18% com <5 anos e 42% com >12 
anos)(Fig 4.57). 

 

Figura 4.58 Consumo de álcool actual (semana anterior), 
por tipo de ocupação (%) - Algarve INS 2005/06 

Fonte: 
Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de INSA 
05/06 (dados não publicados) 

 

Os estudantes, as domésticas, os estágios não 
remunerados e os reformados referem não ter 
ingerido qualquer bebida alcoólica na semana 
anterior. Por outro lado, os trabalhadores activos 
têm um peso importante naqueles que ingerem 
bebidas alcoólicas todos os dias (27%) (Fig 4.58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.59 Consumo de álcool actual (fim de semana 
comparação c/ semana) p/ nível de escolaridade (%) – 
Algarve INS 2005/06 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados). 

 

A maioria dos inquiridos refere ter bebido o mesmo 
ao fim-de-semana comparativamente com a 
semana, especialmente em níveis de escolaridade 
mais baixos, ao invés do aumento de consumo no 
fim-de-semana à medida que aumenta o nível de 
escolaridade (Fig 4.59). 

 

Figura 4.60 Consumo de álcool actual (fim de semana 
comparação c/ semana) por nível de ocupação (%) – 
Algarve INS 2005/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INSA 05/06 (dados não publicados). 

 

A maioria dos tipos de ocupação (trabalhadores 
activos, desempregados, reformados, domésticas, 
estágios não remunerados) referem não existir 
alteração na ingestão de álcool ao fim-de-semana 
comparativamente com a semana. Por outro lado, 
39% dos estudantes e 31% dos permanentemente 
incapacitados dizem beber mais ao fim-de-semana 
(Fig 4.60). 

 

Drogas ilícitas 

Em Dezembro de 2004, a Comissão Europeia 
aprovou, por unanimidade, a estratégia da UE de 
Luta contra a Droga para o período de 2005 a 2012, 
que se destina a atingir um elevado nível de 
protecção, de bem-estar e coesão social, através da  
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prevenção e redução do consumo de drogas e cujo 
objectivo final é “reduzir de forma significativa o 
consumo de droga entre a população e diminuir os 
efeitos perniciosos em termos sociais e de saúde 
causados pelo consumo e tráfico de drogas ilícitas”. 
O relatório de avaliação 2005-2008 demonstra: o 
consumo de drogas na UE se mantém em níveis 
elevados; o consumo de heroína, cannabis, ou 
drogas sintéticas estabilizou, ou está em declínio, 
mas o consumo de cocaína está a aumentar nalguns 
Estados membros. 

A prevalência estimada ao longo da vida na UE é de 
70 milhões para o cannabis, pelo menos 12 milhões 
para a cocaína, 9,5 milhões para o ecstasy e 11 
milhões para as anfetaminas

120
. 

A prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas ilícitas ao longo da vida, no ultimo ano e 
no último mês é, na população em geral, mais 
elevada no Algarve que no restante país. As 
declarações de consumo são mais elevadas na 
cannabis, com valor idêntico ao consumo de 
qualquer outra substância, evidenciando quão 
comum é a experiência do consumo de cannabis 
entre aqueles que já alguma vez consumiram 
qualquer substância. A cocaína, heroína, ecstasy e 
anfetaminas são as substâncias mais consumidas na 
região a seguir ao cannabis, acompanhando a 
tendência do país, porém com valores mais elevados 
(Fig 4.61 a 4.63). 

As prevalências encontradas, tanto ao longo da vida, 
como no último ano ou no último mês, são muito 
superiores entre os indivíduos do género masculino. 

Os consumos no Algarve são, sobretudo, à custa do 
grupo etário 15-24 anos para a cocaína, ecstasy, LSD 
e, principalmente, para o cannabis, o que influencia 
fortemente o consumo de qualquer substância, com 
perda do grupo etário 25-34 anos em favor da 
heroína e 35-44 anos para as anfetaminas. 

 

Figura 4.61 Prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas Ilícitas, ao longo da vida, (%) 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Balsa et al- Inquérito Nacional de Substâncias Psicoactivas 2007. 

 

 

 

 

Figura 4.62 Prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas Ilícitas, no último ano, (%)  - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Balsa et al- Inquérito Nacional de Substâncias Psicoactivas 2007. 

 

Figura 4.63 Prevalência do consumo de substâncias 
psicoactivas Ilícitas, no último mês, (%) – 2007 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Balsa et al- Inquérito Nacional de Substâncias Psicoactivas, 2007.  

 

As taxas de continuidade do consumo de substâncias 
psicoactivas ilícitas são, no Algarve, superiores para 
todas as substâncias, permitindo-nos intuir que 
existe uma maior relação entre a experiência do 
consumo praticado alguma vez na vida e o levado a 
cabo no último ano, no sentido em que quanto mais 
elevado o valor da taxa, menor a diferença entre o 
número de indivíduos que reconheceu já alguma vez 
na vida ter consumido e o número dos que 
consumiram no último ano, ou seja, uma mais 
intensa perpetuação do consumo dessa substância

41
 

Fig 4.64). 

 

Figura 4.64 Taxas de continuidade do consumo de 
substâncias psicoactivas ilícitas (%) - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Balsa et al- Inquérito Nacional de Substâncias Psico-activas 2007  
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Perfil do consumidor utente das unidades de 
desabituação pública do IDT Algarve

42
. 

São utentes predominantemente do sexo masculino 
(85%), em que o grupo etário mais representado é o 
dos 30-39 anos com uma idade média de 36 anos, 
com baixo nível de escolaridade (43% com <3º ciclo e 
33% com o 3º ciclo), maioritariamente 
desempregados (50%), revelando-se o trabalho a 
principal fonte de rendimento nos activos (43%), 
sendo também relevante que 37% dos utentes estão 
a cargo de familiares, coabitando maioritariamente 
com pais (42%). 

A idade média de início dos consumos de cannabis é 
de 15 anos; de álcool, 16 anos; de heroína 19 anos e 
de cocaína e benzodiazepinas, 22 anos. 

 

 

Comorbilidade 

A maioria dos utentes (56%) é portadora de hepatite 
C, observando-se que 86% dos consumidores de 
drogas injectáveis portadores de hepatite C e 11% de 
HIV. Nos consumidores de drogas injectadas, 81% 
partilharam, ao longo da vida, qualquer material de 
utilização endovenoso, 17% nos últimos 12 meses e 
9% nos últimos 30 dias. 

Estima-se que, em Portugal, possam existir cerca de 
150000 a 200000 portadores de vírus da hepatite B e 
C. 

37% dos utentes tiveram práticas de relações sexuais 
sem preservativo ao longo da vida, 6% nos últimos 
12 meses e 2% nos últimos 30 dias. 

Apresentam transtornos da personalidade e do 
comportamento do adulto 12% dos utentes e 7% 
revelam transtornos do humor. 


