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Diabetes autorreferida aumentou em Portugal 

          

 

Entre 2005 e 2014 verificou-se um aumento da proporção da população residente em 

Portugal que refere sofrer de diabetes, segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde 

2014. De acordo com o Departamento de Epidemiologia do Instituto Ricardo Jorge, mais 

do que um aumento dos novos casos de doença, estes valores traduzem, essencialmente, 

uma melhoria no diagnóstico desta patologia. 

 

Lisboa, 13 de novembro de 2015 
 

Em 2005, data de realização do 4º Inquérito Nacional de Saúde (INS), a proporção da 
população com 15 e mais anos que referiu sofrer de diabetes situava-se em 7,7%, sendo a 
proporção de mulheres (8,3%) superior aos homens (7%). No INS de 2014, a proporção desta 
mesma população com diabetes autorreferida subiu para 9,3%, não se registando grande 
diferença entre homens e mulheres (9,4 e 9,3, respetivamente). 
 
Verifica-se assim que, entre 2005 e 2014, ocorreu um aumento da proporção da população 
que refere sofrer de diabetes e que esse aumento aconteceu sobretudo no sexo masculino. 
Segundo a coordenadora do INS, Mariana Neto, esta subida da prevalência deve, no 
entanto, ser analisada com alguma ponderação. 
 
"Mais do que refletir o aumento conhecido dos novos casos de diabetes, estes valores da 
prevalência traduzem essencialmente uma melhoria no diagnóstico desta doença, em 
resultado das medidas implementadas através do Programa Nacional para a Diabetes e do 
acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente aos cuidados de saúde primários", refere a 
especialista do Instituto Ricardo Jorge. 
 
A diabetes mellitus é uma doença metabólica em que o organismo não produz insulina 
suficiente e/ou é resistente à sua ação, caracterizando-se por um aumento anormal do 
açúcar ou glicose no sangue. Quando não diagnosticada e convenientemente tratada, a 
doença pode causar complicações muito graves, tais como problemas do funcionamento dos 
rins, com insuficiência renal, e problemas de visão, com cegueira. As alterações que provoca 



nos sistemas circulatório e nervoso podem provocar também lesões muito graves dos pés 
que podem levar a amputações. 
 
O INS 2014 foi realizado em conjunto pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, em todo o território nacional. O principal objetivo 
deste Inquérito é caracterizar a população em três grandes domínios: estado de saúde, 
cuidados de saúde, incluindo os cuidados preventivos, e os determinantes de saúde, em 
especial os que estão relacionados com estilos de vida. 
 
O Dia Mundial da Diabetes comemora-se amanhã, 14 de novembro, data escolhida por 
assinalar o nascimento de Frederick Banting que, juntamente com Charles Best, descobriram 
a insulina em 1921. Instituído pela International Diabetes Federation e pela Organização 
Mundial da Saúde, em resposta à crescente prevalência da Diabetes no mundo, o Dia 
Mundial da Diabetes foi adotado pelas Nações Unidas no âmbito de um movimento a que foi 
dado o nome Unidos pela Diabetes, em 2006. 
 
 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no 
sector da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O 
Instituto tem por missão contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas de 
saúde e para o aumento da qualidade de vida da população. 
 
Foi fundado em 1899 pelo médico e humanista Ricardo Jorge, como braço laboratorial do 
sistema de saúde português. O Instituto Ricardo Jorge dispõe de unidades operativas na 
sua Sede em Lisboa, em centros no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 
Ferreira) e em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor 
Francisco Cambournac). 
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