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Está a ser levado a cabo pela Faculdade de Medicina de Lisboa e pela Universidade Nova de Lisboa, um estudo com o
objetivo de caracterizar o estado de saúde e a prestação efetiva de cuidados de saúde às comunidades imigrantes a
residir em Portugal.

Vimos deste modo solicitar a sua disponibilidade e colaboração durante um período de 20 minutos para nos responder a
algumas perguntas relativas ao seu estado de saúde, práticas e hábitos individuais, a fim de podermos alcançar um
melhor conhecimento sobre esta realidade.

Espera-se com este projeto poder contribuir para o desenvolvimento de políticas de saúde e estratégias direcionadas
para os imigrantes, no sentido de reduzir as desigualdades de saúde, no contexto do Plano Nacional de Saúde.

Todas as informações registadas neste questionário são ESTRITAMENTE CONFIDENCIAIS e apenas serão usadas de
acordo com as finalidades deste inquérito. Por favor, seja sincero. Agradecemos, desde já, a sua colaboração!

Gostaria de saber se tem qualquer dúvida ou questão sobre este estudo e se aceita participar respondendo a este
questionário?

ID: Data da Entrevista:

Quem dá informação sobre este indivíduo:

Próprio Terceiro

Contato Telefónico: Morada Entrevista:

Nome:
Apenas para gestão de entrevistas

Aceita
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1. Assinalar o sexo:

Masculino Feminino

(sem perguntar)

4. Em que país nasceu?

Portugal

Angola

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Moçambique

São Tomé

Outro país de África

Brasil

Outro da Am. do Sul e Central

América do Norte

Bangladesh

China

Índia

Paquistão

Outro país da Ásia

Europa Ocidental

Europa do Leste

Outro

Não sabe / Não responde

2. Em que ano nasceu? 2.1. Qual a sua idade?

Anos

B1 - Dados Sociodemográficos

aproveitamento?
7. E quantos anos de escolaridade completou com

Anos

3. O(A) Sr.(a) é:

Solteiro(a)

Casado(a) ou a viver maritalmente

Divorciado(a) ou separado(a)

Viúvo(a)

Não sabe / Não responde

5.1 Qual o grau em que se considera ser praticante?

Muito pouco Muitíssimo

(De 1 a 5 em que 1 é muito pouco e 5 muitíssimo)

OU

Se não sabe ou não

responde colocar 99

5. Qual a sua religião?

Católica

Ortodoxa

Protestante

Evangélica

Outra cristã

Judaica

Muçulmana

Budista

Hinduísta

Outra não cristã

Sem religião -> Passar à pergunta 6

Não sabe / Não responde -> Passar à pergunta 6

8. Das seguintes categorias, qual a que melhor descreve

Exerce uma profissão

Estudante -> Passar ao Bloco 2

Ocupa-se das tarefas domésticas -> Passar ao Bloco 2

À procura do primeiro emprego -> Passar ao Bloco 2

Desempregado(a)

Reformado(a)

Outra situação

Não sabe / Não responde -> Passar ao Bloco 2

a sua ocupação principal actual?

9. Qual é(era) a sua profissão principal? (detalhar profissão)

6. Qual o nível de ensino mais elevado que
frequenta ou frequentou?

Nenhum

Ensino básico (até 9 anos)

Ensino secundário (até 12 anos)

Ensino superior universitário (bacharelato/licenciatura)

Ensino superior universitário (mestrado/doutoramento)

Não sabe / não responde

64559



3 / 14

1. Glicémia 2. Colesterol 3. Tensão Arterial

1.1 Tem diabetes?

Sim

Não -> Passar à pergunta 2.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 2.1

Tipo I Tipo II

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

elevadas no sangue (colesterol
elevado)?

2.3 Há quantos anos tem gorduras

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

1.3 Há quantos anos tem diabetes?

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

1.2 Quem lhe disse ter diabetes?

Médico

Enfermeiro

Farmacêutico

Não sabe / Não responde

Outro (Quem?)

elevadas  no sangue (colesterol
elevado)?

elevadas?
3.2 Quem lhe disse ter tensão arterial

Médico

Enfermeiro

Farmacêutico

Não sabe / Não responde

Outro (Quem?)

2.2 Quem lhe disse ter gorduras

Médico

Enfermeiro

Farmacêutico

Não sabe / Não responde

Outro (Quem?)

diabetes?

1.4 Toma medicamentos para a

Sim

Não -> Passar à pergunta 2.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 2.1

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

1.5 Há quantos anos toma
      medicamentos para a diabetes?

2.5 Há quantos anos toma medicamentos
para as gorduras elevadas no sangue
(colesterol elevado)?

3.5 Há quantos anos toma
medicamentos para a tensão arterial
elevada?

gorduras elevadas no sangue
(colesterol elevado)?

2.4 Toma medicamentos para as

Sim

Não -> Passar à pergunta 3.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 3.1

 tensão arterial elevada?
3.4 Toma medicamentos para a

Sim

Não -> Passar à pergunta 4.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 4.1

arterial elevada?
3.3 Há quantos anos tem a tensão

(colesterol elevado)?
2.1 Tem gorduras elevadas no sangue

Sim

Não -> Passar à pergunta 3.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 3.1

elevada  (hipertensão)?
3.1 Tem problemas de tensão arterial

Sim

Não -> Passar à pergunta 4.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 4.1

B2 - Estado de Saúde

Vou pedir-lhe para me indicar se tem alguma das seguintes doenças crónicas:
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4. Insufuciência Cardíaca

Sim

Não -> Passar à pergunta 5.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 5.1

5. AVC

5.2 Há quantos anos teve um AVC?

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

Sim Não Não sabe / Não responde

insuficiência cardíaca?
4.2 Quem lhe disse que sofria de

Médico

Enfermeiro

Farmacêutico

Não sabe / Não responde

Outro (Quem?)

(se mais do que 1, o último)

4.3 Há quantos anos sofre de
      insuficiência cardíaca?

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

insuficiência cardíaca?
4.4 Toma medicamentos para a

Sim

Não -> Passar à pergunta 5.1

Não sabe / Não responde -> Pg. 5.1

4.5 Há quantos anos toma
medicamentos para a insuficiência
cardíaca?

Se não souber ou não responder
colocar 99 anos como resposta

1. Consultou alguma vez um estomatologista, dentista,
higienista ou outro técnico de saúde dentária?

Sim, há menos de um ano

Sim, há mais de um ano -> Passar à pergunta 4

Nunca -> Passar à pergunta 3

Não sabe / Não responde  -> Passar à pergunta 6

B4 - Saúde Oral

2. Qual a razão principal da última consulta?

Porque estava com dores ou outra situação de urgência

Para extrair um dente

Para fazer uma prótese dentária (“placa”)

Porque queria conhecer o estado de saúde da boca

Porque faz todos os anos uma visita ao dentista

Para fazer uma higienização (“limpeza”) da boca

Por outras razões (indique)

Não sabe / Não responde

Passar à pergunta 4

Porque não precisou

Porque não há dentista na localidade onde mora

Porque é difícil marcar uma consulta

Porque é muito caro

Por ter medo dos tratamentos dentários

Por outras razões (indique)

Não sabe / Não responde

3. Qual a razão principal porque não consultou?

Passar à pergunta 5

5.1 Já teve algum AVC?

1. É fumador, ex-fumador ou nunca fumou?

Fumador(a)

Ex-Fumador(a) -> Passar à pergunta 1.3

Nunca Fumou -> Passar à pergunta 2

Não sabe / Não responde -> Passar à pergunta 2

anos -> Passar à pergunta 2

meses anos

1.1 Quantos cigarros fuma em média por dia?

B3 - Estilos de Vida

4.1 Sofre de insuficiência
cardíaca?

1.2 Há quantos anos fuma?

1.3 Há quanto tempo deixou de fumar?

2. Poderia indicar-me o seu peso e a sua altura?

Kg

Cm

Peso:

Altura:
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7. Escova os dentes?

Não tem dentes

Nunca

Às vezes / Menos de uma vez por dia

Uma vez ao dia

Duas ou mais vezes ao dia

Não sabe / Não responde

B5 - Acesso a Cuidados de Saúde

1. Alguma vez teve dificuldade linguística em compreender e/ou
fazer-se compreender nos serviços de saúde portugueses?
(Hospital, Centros de Sáude...)

Nunca recorreu aos serviços de saúde -> Passar à pergunta 8

Sim

Não -> Passar à pergunta 4

Não Sabe / Não Responde -> Passar à pergunta 4

SE NÃO É IMIGRANTE, COMEÇAR PELA PERGUNTA 8

Por vezes podem existir dificuldades no acesso a cuidados

de saúde

Sim

Não -> Passar à pergunta 6

Não Sabe / Não Responde -> Passar à pergunta 6

4. Alguma vez lhe foi recusada a prestação de cuidados
de saúde em portugal?

Por não ter nacionalidade portuguesa

Por não ser beneficiária do SNS

Por não ter meios económicos

Por estar em situação irregular em Portugal

Por outro motivo (indique)

Não Sabe / Não Responde

5. Qual o motivo dessa recusa? (apenas motivo principal)

Sim Não Não Sabe / Não Responde

6. Sentiu-se alguma vez tratado de forma discriminatória por
ser imigrante pelos profissionais de saúde (médicos,
enfermeiros e outros)? (responder apenas o próprio)

6. Usa alguma prótese para substituir os dentes que lhe
faltam?

Usa prótese para substituir todos os dentes que lhe faltam

Usa prótese, mas não tem todos os dentes substituídos

Não usa nenhuma prótese

Porquê?

Porquê?

Sim Não Não Sabe / Não Responde

3. Alguma vez essa dificuldade fez com que não
recorresse aos serviços de saúde?

5. O(a) Sr(a):

Tem todos os dentes naturais -> Passar à pergunta 7

Faltam-lhe alguns dentes naturais

Faltam-lhe todos os dentes naturais

Não sabe / Não responde -> Passar à pergunta 7

2. Como foi ultrapassada essa dificuldade?

Não foi ultrapassada (indique porquê)

Através de familiares e/ou amigos

Através de intérpretes

Outra forma (indique)

Não Sabe / Não Responde

Sim Não Não sabe / Não responde

4. Consultou alguma vez um estomatologista, dentista,
higienista ou outro técnico de saúde dentária em Portugal?
(perguntar apenas a imigrantes)

6.1. Se sim, que tipo de discriminação?
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Não houve doença Não Sabe / Não Responde

13. Que doença teve?
(Indique doença principal e/ou sintomas)

9. E da última vez que foi ao médico em Portugal, foi a uma
consulta de clínica geral ou de outra especialidade?

Clínica geral

Especialidade (indique)

Não Sabe / Não Responde

8. Nos últimos 3 meses quantas vezes é que consultou um
médico em Portugal?

Nenhuma -> Passar à pergunta 14

Não sabe / Não responde -> Passar à pergunta 14

10. E onde foi a consulta?

Centro de saúde (indique)

Hospital público (indique)

Hospital privado (indique)

Clínica privada (indique)

Outro (indique)

Não Sabe / Não Responde

11. Qual o motivo principal porque foi a essa consulta?

Para ter baixa -> Passar à pergunta 13

Porque se sentiu doente -> Passar à pergunta 13

Por outra razão

Para pedir receitas ou exames -> Passar à pergunta 14

Não Sabe / Não Responde

12. Qual foi essa outra razão?

Exame de rotina (motivado por uma doença)

Exame de rotina (sem ser doença) -> Passar à pergunta 14

Medicina do trabalho -> Passar à pergunta 14

Consulta de vigilância de gravidez e puerpério -> Passar à p. 14

Exames complementares de diagnóstico -> Passar à perg. 14

Tratamentos -> Passar à perg. 14

Medição da tensão arterial -> Passar à pergunta 14

Obtenção de certificados -> Passar à pergunta 14

Mostrar resultados de exames -> Passar à pergunta 14

Acidente -> Passar à pergunta 14

Por outra razão (indique) -> Passar à pergunta 14

Não Sabe / Não Responde

7. De uma maneira geral, considera que os profissionais de
saúde (médicos, enfermeiros e outros) compreendem bem
as necessidades de saúde dos imigrantes? (responder
apenas o próprio)

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

14. Está inscrito(a) num Centro de Saúde?

(Se "Não", passar à pergunta 15)

Sim

Não. Qual:

Não Sabe / Não Responde

14.1. E tem um médico de família atribuído?

Sim Não Não Sabe / Não Responde

15. Alguma vez recorreu ao serviço de urgência de um
hospital?

Sim

Não -> Passar à pergunta 17

Não Sabe / Não Responde -> Passar à pergunta 17
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C. Meios complementares de diagnóstico
(análises, raio X, etc.)

A. Medicamentos

B. Médicos

Não

21.  Nos últimos 12 meses, houve alguma vez que tenha
precisado de comprar ou pagar algum dos seguintes
tratamentos e não o fez por não poder comportar os
custos?

NS / NRSim

20. E qual(quais) o(s) motivo(s) que [o(a)] levou(levaram) a
procurar cuidados de saúde fora de portugal?

A. Falta de confiança no serviço de saúde
português

B. Foram-lhe recusados cuidados de saúde

D. Preços mais baixos

E. Inexistência do cuidado pretendido

F. Privacidade/anonimato

G. Outro (indique)

C. Receio de não compreender/ser
compreendido(a)

Não NS / NRSim

16. Qual a principal razão porque recorreu às urgências
hospitalares?

Problema de saúde não era tratado no centro de saúde

Não quis esperar por uma consulta

Atendimento mais rápido

Não tem centro de saúde

Horário do centro de saúde muito reduzido

O centro de saúde não tem urgências

Melhores condições de tratamento

Por outra razão (indique)

17. Pode dizer-me a quem costuma recorrer por
problemas de saúde?

B. Enfermeiro

NS / NRNãoSim

C. Farmacêutico

A. Médico

D. Médicina tradicional

E. Outro técnico de saúde (indique)

(Se "Não" em todas as alternativas, registe "Sim" em "Não
recorre a ninguém". Caso contrário registe "Não").

F. Não recorre a ninguém

18.Desde que está em portugal, já recorreu a cuidados
de saúde fora de portugal?

Sim

Não -> Passar à pergunta 21

Não Sabe / Não Responde  -> Passar à pergunta 21

19. Em que país foi?
(se for mais do que 1 país indique o país da última vez)

Não Sabe / Não Responde

22.  No caso de adoecer e necessitar de apoio ao nível da
saúde (apoio de medicamentos ou tratamentos), conhece
alguma organização/associação, como centros
paroquiais, que o(a) possa ajudar?

Sim. Qual?

Não

Não Sabe / Não Responde
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5. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu
triste/desanimado(a) e em baixo/abatido(a)?

Sempre

A maior parte do tempo

Bastante tempo

Algum tempo

Pouco tempo

Nunca

Sempre

A maior parte do tempo

Bastante tempo

Algum tempo

Pouco tempo

Nunca

4. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu
calmo(a) e tranquilo(a)?

Sempre

A maior parte do tempo

Bastante tempo

Algum tempo

Pouco tempo

Nunca

3. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu tão
deprimido(a) que nada o(a) animava? Relativamente a essa morte diga-me então:

1. Quem era essa pessoa?

Avô/ Avó

Pai/ Mãe; padrasto/madrasta ou parente por afinidade

Sogro/ Sogra

Tio/ Tia

Cônjuge/ companheiro(a)

Filho(a)/ Enteado(a)

Cunhado(a)

Sobrinho(a)

Primo/a

Nora/ Genro

Neto/a

Irmão/irmã

Outro parentesco. Indique qual:

Amigo(a) próximo(a)

Vizinho(a)

Outro. Indique quem:

Não sabe / Não responde

APLICAR QUESTIONÁRIO ANEXO

B7 - Morte do Outro

0. Diga-me por favor se alguma vez acompanhou mais de
perto o processo da morte de alguém.
[Se mais do que uma pessoa, reportar à última morte.]

Sim

Não -> Passar ao Bloco 8

Não Sabe / Não Responde -> Passar ao Bloco 8

Sempre

A maior parte do tempo

Bastante tempo

Algum tempo

Pouco tempo

Nunca

6. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu feliz?

B6 - Saúde Mental e Bem Estar Geral

 e Qualidade de Vida

1. Como classifica a sua qualidade de vida?

Muito má

Má

Nem boa nem má

Boa

Muito boa

As perguntas seguintes pretendem avaliar como se sentiu nas
últimas 4 semanas.

2. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu
muito nervoso(a)?

Sempre

A maior parte do tempo

Bastante tempo

Algum tempo

Pouco tempo

Nunca
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Logo após a morte...

11. Houve alguma cerimónia de preparação do corpo?

Sim

Não -> Passar à pergunta 13

Não Sabe / Não Responde -> Passar à pergunta 13

10. Em que país ocorreu a morte?

Portugal

País de origem

Outro. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

Hospital ou outra instituição de saúde

Instituição de acolhimento (ex: lar, centro de dia)

Local público (ex: via pública)

Domicílio do próprio/ familiares/ outros

Outro local. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

9. Em que local onde ocorreu a morte?

Doença prolongada

Doença inesperada

Velhice

Acidente

Suicídio

Homicídio

Morte fetal/recém-nascido

Outra. Indique qual:

Não sabe / Não responde

8. Qual foi a causa da morte?

5. Que idade tinha a pessoa que faleceu? Se não souber
ao certo, por favor indique a idade aproximada.

dias meses anos

Não sabe / Não responde

2. Sexo (da pessoa que faleceu)

Masculino Feminino

3. Era natural de que país (Em que país nasceu)?

Portugal

Outro país. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

4. Qual era a religião dessa pessoa?

Católica

Ortodoxa

Protestante

Evangélica

Outra cristã

Judaica

Muçulmana

Budista

Hinduísta

Outra não cristã

Sem religião

Não sabe / Não responde

6. Quando ocorreu a morte? Se não souber ao certo, por
favor indique pelo menos mês e/ou ano.

Não sabe / Não responde

7. Estava presente na altura em que ocorreu a morte?

Sim Não Não Sabe / Não Responde

12. Em caso afirmativo, a quem coube essa tarefa? (pode
assinalar mais do que uma opção)

Profissionais da agência funerária

Elemento(s) da comunidade religiosa

Familiares próximos

Amigos

Outra forma. Indique quem:

Não Sabe / Não Responde
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Algumas horas

Um dia

Mais do que um dia. Indique quantos:

Não Sabe / Não Responde

21. Quanto tempo durou?

Local de culto religioso

Cemitério

Domicílio do próprio/ familiares/ outros

Local público (ex: jardim)

Outro local. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

20. Em que local decorreu a cerimónia?

Não sabe / Não responde

dias meseshoras

19. Pensando nessa cerimónia mais importante, qual foi o
intervalo de tempo que decorreu entre a morte e a
realização da mesma?

Não sabe / Não responde

Velório

Funeral

Cerimónia após o funeral

Outra(s). Indique:

18. Qual foi a cerimónia mais importante para si? (apenas
uma)

16. Essa(s) cerimónia(s) foi(foram) feita(s) em Portugal, no
país de origem ou em ambos?

Portugal

País de Origem

Ambos

Não Sabe / Não Responde

13. O que aconteceu ao corpo?

Sepultado

Depósito em gavetão

Depósito em jazigo

Cremado

Outro processo. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

14. Foi realizada alguma cerimónia fúnebre?

Sim

Não -> Passar à pergunta 23

Não Sabe / Não Responde -> Passar à pergunta 23

Velório

Funeral

Cerimónia após o funeral

Outra(s). Indique:

15. Qual(ais)? (pode assinalar mais do que uma opção)

17. Esteve presente em alguma dessas cerimónias?

Sim

Não -> Passar à pergunta 23

Não sabe / Não responde
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Sim

Não -> Passar à Pergunta 3

Indiferente -> Passar à Pergunta 3

Não Sabe / Não Responde -> Passar à Pergunta 3

1. Gostaria de ter alguém presente na altura da sua morte?

Vamos agora colocar-lhe algumas questões sobre a
morte. Imagine que, ESTANDO EM PORTUGAL, sabia que
ia morrer. Diga-me por favor:

B8 - Morte do Próprio

Próprio

Avô / Avó

Pai/ Mãe; padrasto/madrasta ou parente por afinidade

Cônjuge/ companheiro(a)

Filho(a)/ Enteado(a)

Imão(ã)

Outros familiares

Amigos

Vizinhos

Elemento(s) da comunidade religiosa

Outros elementos da comunidade

Outros. Indique quem:

Não sabe / Não responde

26. Quem pagou as despesas referentes a todo este
processo?  (pode assinalar mais do que uma opção)

Cemitério público

Cemitério privado (ex: jardim privado da família)

Local público (ex: cinzas deitadas ao mar)

Domicílio do próprio/ familiares/ outros

Outro local. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

29. Em que local se encontra o corpo?

Portugal

País de origem

Outro. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

28. Em que país se encontra o corpo?

Atualmente...

€

€

€

€

Total:

Cerimónias fúnebres:

Transladação do corpo:

Outro tipo de despesas:

Não Sabe / Não Responde

27. Pedimos agora que nos indique, caso tenha essa
noção, o valor aproximado  envolvido em todo este
processo

Não Sabe / Não Responde

24. Em caso afirmativo para que país?

Sim

Não -> Passar à pergunta 25

Não Sabe / Não Responde -> Passar à pergunta 26

23. Houve transladação do corpo/restos mortais?

Avô / Avó

Pai/ Mãe;

Cônjuge/ companheiro(a)

Filho(a)/ Enteado(a)

Irmão(ã)

Outros familiares

Amigos

Vizinhos

Elemento(s) da comunidade religiosa

Outros elementos da comunidade

Outros. Indique quem:

Não sabe / Não responde

22. Quem esteve presente na
cerimónia? (parentesco relativo à
pessoa que morreu)

Residem em:
Outro
Pais

Ambos NS/NRPT

padrasto/madrasta ou parente por afinidade

25. Em caso negativo, indique o motivo principal.

Passar à pergunta 26
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Profissionais da agência funerária

Elemento(s) da comunidade religiosa

Familiares

Amigos

Outros. Indique quem:

Não Sabe / Não Responde

10. Em caso afirmativo, a quem gostaria que coubesse
essa tarefa? (pode assinalar mais do que uma opção)

11. Gostaria que fosse realizada alguma cerimónia
fúnebre?

Sim

Não -> Passar à Pergunta 15

Indiferente -> Passar à Pergunta 15

Não Sabe / Não Responde -> Passar à Pergunta 15

9. Gostaria que houvesse alguma cerimónia de preparação
do corpo?

Sim

Não -> Passar à Pergunta 11

Indiferente -> Passar à Pergunta 11

Não Sabe / Não Responde -> Passar à Pergunta 11

Sim Não Não Sabe / Não Responde

a) Recorreria, se possível ou necessário, a meios para
apressar a sua morte (eutanásia)?

6. Caso o processo da sua morte envolvesse algum tipo de
acompanhamento médico...

Doença prolongada

Doença inesperada

Velhice

Acidente

Outra forma. Indique qual:

Indiferente

Não Sabe / Não Responde

5. Em que circunstância perferiria morrer?

Hospital ou outra instituição de saúde

Instituição de acolhimento (ex: lar, centro de dia)

Local público (ex: via pública)

Domicílio do próprio/ familiares/ outros

Outro local. Indique qual:

Indiferente

Não Sabe / Não Responde

4. Em que local perferiria morrer?

8. O que desejaria que acontecesse ao seu corpo?

Sepultado

Depósito em gavetão

Depósito em jazigo

Cremado

Outro processo. Indique qual:

Indiferente

Não Sabe / Não Responde

Após a sua morte....

7. Gostaria que os seus órgãos fossem doados?

Sim Não Indiferente Não Sabe / Não Responde

3. Se pudesse escolher, em que país preferiria morrer?

Portugal

País de origem

Outro. Indique qual:

Indiferente

Não Sabe / Não Responde

b) Autorizaria a utilização prolongada de meios de suporte
de vida (estar ligado a uma máquina por tempo
indeterminado)?

Sim Não Não Sabe / Não Responde

2. Em caso afirmativo quem seria? (pode assinalar mais
do que uma opção)

Avô / Avó

Pai/ Mãe; padrasto/madrasta ou parente por afinidade

Cônjuge/ companheiro(a)

Filho(a)/ Enteado(a)

Irmão(ã)

Outros familiares

Amigos

Vizinhos

Elemento(s) da comunidade religiosa

Outros elementos da comunidade

Outros. Indique quem:

Não sabe / Não responde
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Próprio

Avô / Avó

Pai/ Mãe; padrasto/madrasta ou parente por afinidade

Cônjuge/ companheiro(a)

Filho(a)/ Enteado(a)

Irmão(ã)

Outros familiares

Amigos

Vizinhos

Elemento(s) da comunidade religiosa

Outros elementos da comunidade

Outros. Indique quem:

Não sabe / Não responde

19. A quem acha que deveria caber o pagamento das
despesas referentes a todo este processo? (pode assinalar
mais do que uma opção)

17. No caso de preferir morrer em Portugal, gostaria que
também se realizasse alguma cerimónia no seu país de
origem? (perguntar apenas a imigrantes)

Sim

Não

Indiferente

Não se aplica

Não Sabe / Não Responde

18. Qual gostaria que fosse a "morada final" do seu corpo/
restos mortais?

Cemitério público

Cemitério privado (ex: jardim privado da família)

Local público (ex: cinzas deitadas ao mar)

Domicílio do próprio/ familiares/ outros

Outro local. Indique qual:

Indiferente

Não Sabe / Não Responde

16. Em caso afirmativo para onde?

País de origem

Outro? Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

14. Quem gostaria que estivesse presente na(s)
cerimónia(s)? (pode assinalar mais do que uma opção)

Avô / Avó

Pai/ Mãe; padrasto/madrasta ou parente por afinidade

Cônjuge/ companheiro(a)

Filho(a)/ Enteado(a)

Irmão(ã)

Outros familiares

Amigos

Vizinhos

Elemento(s) da comunidade religiosa

Outros elementos da comunidade

Outros. Indique quem:

Não sabe / Não responde

15. No caso de preferir morrer em Portugal, gostaria que o
seu corpo/restos mortais fossem transladados?

Sim

Não -> Passar à Pergunta 17

Indiferente -> Passar à Pergunta 17

Não se aplica -> Passar à Pergunta 17

Não Sabe / Não Responde -> Passar à Pergunta 17

Local de culto religioso

Cemitério

Domicílio do próprio/ familiares/ outros

Local público (ex: jardim)

Outro local. Indique qual:

Não Sabe / Não Responde

13. Onde gostaria que decorresse(m) a(s) cerimónia(s)?
(pode assinalar mais do que uma opção)

12. Se sim, qual(ais)?

Indiferente Não Sabe / Não Responde

Velório

Funeral

Cerimónia após o funeral

Outra(s). Indique:
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Vou ler-lhe 15 afirmações e pedir-lhe para me dar a sua opinião sobre cada uma delas, de acordo com uma escala que vai desde
Concordo Plenamente a Discordo Plenamente.

Não há respostas boas ou más, sendo que todas são boas se sinceras. Recordo que o questionário é anónimo.

Por favor, indique a primeira resposta que lhe ocorrer para cada uma das afirmações.

2. Raramente me vem à cabeça a ideia de morte.

6. Não estou particularmente preocupado com o facto de vir a ter um cancro

5. Não tenho medo nenhum de morrer.

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado.

3. Não fico nervoso quando as pessoas falam de morte.

1. Tenho medo de morrer.

1 = Concordo Plenamente 1 _____________________________________________ 5
2 = Concordo Concordo Plenamente Discordo Plenamente
3 = Neutro
4 = Discordo
5 = Discordo Plenamente

8. Muitas vezes sinto-me mal quando o tempo passa depressa.

12. Frequentemente penso que a vida é realmente curta.

11. Assusta-me vir a ter um ataque cardíaco.

10. O tema da vida para além da morte preocupa-me muito.

9. Tenho medo de vir a ter uma morte dolorosa.

7. A ideia de morte nunca me perturba.

14. Horroriza-me ver um cadáver.

15. Penso que o futuro não me trará nada que eu receie.

13. Fico perturbado quando as pessoas falam da terceira guerra mundial.

B9 - Escala de Ansiedade Perante a Morte (DAS)

51 2 3 4

Fim do Questionário.

Obrigado pela Colaboração!!

Donald I. Templer (1982), adaptada por Paula Isabel Santos (1999)
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