
* Antes da revisão de 2008, as traduces do modulo usado em alguns países não eram as ideais (veja Eurostat-EU Task 

Force on Health Expectancies common statement about the SILC data quality). Esta revisão está sob avaliação. 
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EEssppeerraannççaa  ddee  ssaaúúddee  eemm  PPoorrttuuggaall  
 

O que é a esperança de saúde? 
s esperanças de saúde foram desenvolvidas para  

determinar se uma vida mais longa é ou não 

acompanhada de um aumento do tempo vivido com 

boa saúde (cenário de morbilidade estável) ou, por outro 

lado, de um aumento do tempo vivido com má saúde 

(aumento da morbilidade). As esperanças de saúde são, 

então,   a esperança de vida dividida em diferentes  estados 

de saúde, desde o bom estado de saúde ao mau estado de 

saúde. Nesse sentido, acrescentam uma dimensão de 

qualidade à quantidade de vida vivida.  

Como é medido o efeito de uma 
vida mais longa? 

 modelo geral das transições de saúde (WHO, 1984) 

vem demonstrar as diferenças entre o tempo vivido 

em diferentes estados: a sobrevivência total, a 

sobrevivência livre de incapacidade, e a sobrevivência sem 

doença crónica. No gráfico abaixo encontram-se 

representadas a esperança de vida (área sob a curva da 

mortalidade); a esperança de vida sem incapacidade (área 

sob a curva de incapacidade), e a esperança de vida sem 

doença crónica (a área sob a curva da morbilidade).  

O modelo geral das transições de saúde (OMS, 1984): 

curvas de mortalidade e morbilidade hipotéticas e de 

incapacidade para o género feminino, EUA, 1980. 

 

Existem, de facto, quase tantas esperanças de saúde como 

diferentes conceitos de saúde. As esperanças de saúde mais 

comuns são aquelas baseadas na auto-avaliação do estado 

de saúde, nas atividades da vida diária e na morbilidade 

crónica.  

Como se podem comparar 
esperanças de saúde? 

s esperanças de saúde são independentes da dimensão 

e da estrutura de idade das populações, permitindo 

assim uma comparação directa entre os seus 

diferentes sub-grupos: como, por exemplo: género, 

categorias socio-profissionais, e países dentro da Europa 

(Robine et al., 2003).  

As esperanças de saúde são frequentemente calculadas pelo 

método de Sullivan (Sullivan, 1971). Contudo, importa ter 

em conta que para a realização de comparações válidas, as 

medidas de saúde utilizadas deverão ser verdadeiramente 

comparáveis.  

esse sentido,   a União Europeia decidiu incluir um 

pequeno conjunto de esperanças de saúde entre os 

Indicadores de Saúde da Comunidade Europeia 

(European Community Health Indicators - ECHI) de forma a 

fornecer informações sobre incapacidade (ou seja, limitação 

de atividades), morbilidade crónica (presença de doença 

crónica), e auto-avaliação do estado de saúde. O Minimum 

European Health Module (MEHM), módulo composto por 3 

questões gerais sobre essas dimensões, foi também 

introduzido nas Estatísticas de Rendimento e Condições de 

Vida (Statistics on Income and Living Conditions - SILC) de 

forma a melhorar a comparabilidade das esperanças de 

saúde entre diferentes países.* Adicionalmente, a esperança 

de vida sem incapacidade de longa duração, obtida através 

da questão geral sobre incapacidade presente no MEHM, foi 

seleccionada em 2004 para integrar os indicadores 

estruturais de avaliação dos objectivos estratégicos da União 

Europeia (estratégia de Lisboa) com a designação “Anos de 

Vida Saudável” (AVS).  

Mais detalhes sobre o MEHM; inquéritos Europeus; e 

cálculo e análise da esperança de saúde poderão ser 

consultados em www.eurohex.eu. 

O que contém este relatório? 
ste relatório é produzido pela Acção Conjunta European 

Health and Life Expectancy Information System (EHLEIS) 

e faz parte de uma série de relatórios nacionais. Em 

cada relatório apresentamos: 

 Esperanças de vida e Anos de Vida Saudável aos 65 anos 

de idade de 2004 a 2010 para o país em questão, assim 

como para o total dos 25 estados-membros da UE(UE25), 

com base na pergunta sobre incapacidade incluída no 

Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (SILC), 

conhecida como GALI (Global Activity Limitation Indicator). 

A formulação dessa pergunta foi revista pela última vez 

em 2008. Quando disponível, apresentamos as séries de 

resultados dos Anos de Vida Saudável obtidos através da 

questão sobre incapacidade incluída do Painel European 

Community Household Panel - ECHP da Comunidade 

Europeia 1995-2001. 

 As esperanças de saúde obtidas através das duas outras 

dimensões de saúde (presença de doença crónica e auto-

avaliação do estado de saúde) do país de interesse, 

baseado nas Estatísticas de Rendimento e Condições de 

Vida 2010 (SILC 2010); 

 A média, assim como os valores máximo e minimo, das 

esperanças de saúde aos 65 anos na União Europeia 

(UE27), baseadas na limitação de atividades; na presença 

de doença crónica; e na auto-percepção do estado de 

saúde (SILC 2010).  
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Esperança de vida (EV) e Anos de Vida Saudável (AVS) aos 65 anos em Portugal e na União 

Europeia (EU15 and EU25) com base no ECHP (1995-2001) e no SILC (2004-2010)   

 

 

Pontos-chave: 

Entre 2000 e 2010, a esperança de vida dos portugueses aos 65 anos de idade aumentou 1.7 anos tanto nas 

mulheres como nos homens. A esperança de vida para ambos os géneros foi inferior à média da UE15 entre 1995 

e 2001 e manteve-se ligeiramente abaixo da média da UE25 em 2010 (21,3 para as mulheres e 17,8 para os 

homens). 

Durante o período 1995-2001, a esperança de saúde com base nos dados do ECHP sobre limitação de atividades 

(Anos de vida saudável) aos 65 anos manteve-se praticamente estável. A proporção de Anos de Vida Saudável 

(AVS), (ou anos sem limitações auto-reportadas devido a problemas de saúde ou incapacidade),  no total de anos 

de vida esperados, diminuiu em ambos os sexos, situando-se, em 2001, aproximadamente em 46% nas mulheres 

e 52% nos homens. Em Portugal, entre 1996 e 2001, os Anos de Vida Saudável foram inferiores à média da UE15. 

A nova série de dados de Anos de Vida Saudáveis, iniciada em 2004 com a informação presente no SILC, 

apresenta valores para Portugal (3.3 anos nas mulheres e 1.6 anos nos homens) inferiores à média de valores da 

UE25 (9.0 anos nas mulheres e 8.7 anos nos homens). Em 2010, as mulheres e os homens com 65 anos de idade 

poderiam esperar passar, respectivamente, 28% e 42% da sua vida sem limitações de atividade de longa duração. 

Desde 2006 que os Anos de Vida Saudável, em Portugal, se mantiveram estáveis em ambos os sexos. Note-se 

que a questão GALI  foi reformulada em 2008 com o intuito de melhor reflectir o padrão da UE. 

  



 

Esperanças de vida e de saúde aos 65 anos com base na limitação de atividades (Anos de Vida 

Saudável), morbilidade crónica e auto-avaliação do estado de saúde em Portugal (dados de 

saúde do SILC 2010 p). 
 

Esperança de vida aos 65 e anos de vida 

esperados  
 

      Sem limitação de atividades 

      Com moderada limitação de atividades  

      Com elevada limitação de atividades  

 

Esperança de vida aos 65 e anos de vida 

esperados 
 

       Sem morbilidade crónica 

      Com morbilidade crónica 

 

Esperança de vida aos 65 e anos de vida 

esperados 

 

  Auto-avaliação de saúde boa ou muito boa 

     Auto-avaliação de saúde razoável 

      Auto-avaliação de saúde má ou muito má 

 
P 

= valores provisórios 

 

 

 

Pontos-chave: 

Em Portugal, durante o ano 2010, a esperança de vida aos 65 anos foi de 20.6 anos nas mulheres e 17.1 anos nos 

homens. 

De acordo com o SILC 2010, as mulheres com 65 anos de idade viveram 5,7 anos (28% do seu restante tempo de 

vida) sem limitação de actividades (valor corresponte aos Anos de Vida Saudável); 9.2 anos (45%) com limitação 

de atividades moderada; e 5.6 anos (27%) com elevada limitação de atividades.* 

Já os homens com 65 anos viveram 7.1 years sem limitação de actividades (42% do seu restante tempo de vida); 

6.6 anos (39%) com limitação de atividades moderada; e 3.5 years (20%) com elevada limitação de atividades.* 

Apesar do número total de anos vividos pelos homens ser inferior ao das mulheres, em todas as esperanças de 

saúde agora analisadas, o número de anos vividos com boa saúde foram superiores nos homens do que nas 

mulheres. Dessa forma, as mulheres vivem uma maior proporção de anos da sua vida com pior saúde, sendo 

esses anos aqueles com maior probabilidade de problemas graves de saúde. 

Esses resultados, deverão ser interpretados com algum cuidado uma vez que não incluem populações 

institucionalizadas, tais como as pessoas residentes em lares de terceira idade, e uma vez que a dimensão das 

populações estudadas em diferentes países varia entre 1300 pessoas na Dinamarca e 10126 em Itália. Quanto à 

dimensão da amostra portuguesa foi de 1908 mulheres e 1422 homens com 65 anos ou mais de idade. 

* O somatório dstes valores pode não corresponder ao valor da esperança de vida devido a arredondamentos 
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Esperanças de saúde aos 65 anos na União Europeia em 2010, com base na limitação de 

actividades, morbilidade crónica e auto-avaliação do estado de saúde (Dados sobre prevalência 

de caracteristicas de saúde do SILC 2010) 

 
 

 Pontos-chave: 

Em 2010, na UE27 a esperança de vida com 65 anos foi de 21.1 anos nas mulheres (variando entre países dos 17 

aos 23.4 anos ) e 17.5 anos nos homens (variando entre países dos 13.2 aos 18.9 anos). 

De acordo com o SILC 2010, na UE27, as mulheres com 65 anos vivem: 8.8 anos sem limitação de atividades 

(variando dos 2.8 aos 15.5 anos entre diferentes países); 7.2 anos  com limitação de atividades moderada 

(variando dos 3.0 aos 9.4); e 5.0 anos com elevada limitação de atividades (variando dos 2.0 aos 7.3 anos). 

Os homens com a mesma idade, na EU27, vivem: 8.6 anos sem limitação de atividades (variando dos 3.3 aos 14.1 

anos) ; 5.6 anos com limitação de atividades moderada (variando dos 2.3 aos 7.0 anos); e 3.4 anos com limitação 

de atividades elevada (variando dos 1.4 aos 4.4 anos).* 

O número de anos vivido sem limitação de atividades foi idêntico em ambos os géneros, 49% do restante tempo 

de vida nos homens e 42% nas mulheres. O número de anos com boa ou muito boa auto-avaliação do estado de 

saúde foi ligeiramente maior para o género feminino do que para o género masculino, assim como o número de 

anos sem doença crónica em cerca de 0.9 anos. Contudo, comparativamento aos homens, as mulheres vivem 

uma maior proporção de anos da sua vida com pior saúde e esses são os anos com maior probabilidade de 

ocorrerem problemas graves de saúde.   

Esses resultados, deverão ser interpretados com algum cuidado uma vez que não incluem populações 

intitucionais, tais como as pessoas residentes em lares de Terceira idade.  

*Estes podem não somar a esperança de vida devido a arredondamentos 

 

 

Sobre a Accção conjunta da EHLEIS 
A atual Joint Action EHLEIS (European Health and Life Expectancy Information System) e o EurOhex (www.eurohex.eu) são 

co-fundados por 10 Estados-Membros, a Comissão Europeia, DG SANCO, e duas instituições francesas: o Ministry of Health 

and the National Solidarity Fund for Autonomy (CNSA). Trata-se de uma colaboração entre: a Bélgica (Scientific Institute of 

Public Health - ISPWIV),a Républica Checa (Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic - UZIS CR), 

Dinamarca (Danish National Board of Health - SST; Economic Council of the Labour Movement - AE ; University of Southern 

Denmark - IPH; University of Copenhagen - UCPH), França (National Institute of Health and Medical Research - INSERM; 

National Institute of Demography - INED; Regional Oncology Research Centre - CRLC; University of Montpellier - UM2), 

Alemanha (Robert Koch Institute - RKI ; Rostock Center for Demographic Change - UROS), Grécia (Hellenic Statistical 

Authority - ELSTAT), Itália (University La Sapienza - DSSEAD), Holanda (Erasmus Medical center - EMC; National Institute for 

Public Health and the Environment - RIVM ; Statistical Office - CBS), Suécia (National Board of Health and Welfare - 

SoS/NBHW) e Reino Unido (Office for National Statistics - ONS; Newcastle University - UNEW). A Joint Action EHLEIS e o 

EurOhex têm como objectivo realizar uma análise coordenada, assim como a interpretação e disseminação de informação 

sobre esperanças de saúde de forma a acrescentar uma dimensão de qualidade à quantidade de tempo vivido pelas 

populações europeias. Mais detalhes sobre essa acção conjunta poderão ser encontrados nos seguintes websites: 

www.euhex.eu and www.healthylife-years.eu. 
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EU27 8.6 5.6 3.4 6.7 10.8 6.8 7.1 3.6

(min-max) (3.3-14.1) (2.3-7.0) (1.4-4.4) (3.4-11.0) (5.8-13.5) (1.1-11.7) (5.1-11.1) (1.1-6.2)
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Esperanças de saúde aos 65 anos 

Limitação de atividade Morbilidade crónica Auto-avaliação do estado de saúde

Sem Moderada Elevada Sem Com


