
 
 

Primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 

INSEF revela diferenças regionais e sociodemográficas 

na frequência de doenças crónicas, determinantes e 

cuidados de saúde preventivos 

               

Em 2015, o estado de saúde da população portuguesa, retratado no Inquérito 

Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), caraterizava-se por diferenças regionais 

e sociodemográficas na prevalência de algumas doenças crónicas, como a 

hipertensão, a obesidade e a diabetes. Estas diferenças foram igualmente 

observadas na distribuição de determinantes de saúde e na adoção de cuidados 

preventivos. 
 

Lisboa, 31 de maio de 2016 
 

Os resultados gerais do primeiro Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), 

promovido e coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge, através do seu Departamento de 

Epidemiologia, demonstram a existência, em 2015, de importantes diferenças regionais e 

sociodemográficas na prevalência de algumas doenças crónicas na população portuguesa 

entre os 25 e os 74 anos de idades. Por exemplo, no caso da obesidade existem diferenças 

de quase 10% entre o valor mais alto (32,5% na Região Autónoma dos Açores) e o valor 

mais baixo (23,2% no Algarve), o mesmo acontecendo no caso da diabetes cujo valor mais 

elevado se observou na região do Alentejo (11,3%) e o mais baixo no Algarve (7,7%).  
 

Estas diferenças verificaram-se igualmente entre grupos sociodemográficos, por exemplo 

na hipertensão arterial, onde se observou uma prevalência de 62,6% na população sem 

escolaridade ou apenas com o primeiro ciclo do ensino básico e 15,5% na população com 

ensino superior. Mesmo tendo em consideração as diferenças etárias e de género entre 

estes níveis de escolaridade a desigualdade mantém-se elevada (20%). 
 

Entre os determinantes de saúde estudados pelo INSEF, também se encontraram 

diferenças regionais e sociodemográficas relevantes. No caso do sedentarismo nos tempos 

livres, observou-se uma diferença de quase 19% entre regiões (33,8% na Região Centro 



face a 52,5% na Região Autónoma dos Açores) e cerca de 26% no consumo perigoso de 

bebidas alcoólicas no sexo masculino (25,5% na Região Norte vs 51,6% no Alentejo). O 

mesmo se verifica nos consumos diários de fruta, onde o grupo etário dos 25 aos 34 anos 

(68,7%) apresenta um consumo inferior quando comparado com o grupo etário dos 65 aos 

74 anos (87,8%), assim como no caso do consumo diário de legumes ou vegetais (62,8%, 

entre os 25 e os 34 anos vs 80,6%, entre os 65 e os 74 anos). 
 

Na área preventiva, apesar da elevada proporção da população feminina entre os 50 e os 

69 anos que foi submetida a mamografia nos últimos dois anos (94,8%), a realização deste 

exame foi 7,7% mais frequente nas mulheres com médico de família atribuído (95,6%), por 

comparação com as que não tinham médico de família (88,3%). Situação idêntica foi 

observada na pesquisa de sangue oculto nas fezes nos últimos dois anos, outro exame 

importante ao nível da prevenção, sendo 17% mais frequente na população entre os 50 e 

os 74 anos com médico de família (47,6%), em comparação com a população sem médico 

de família (30,3%). 
 

O INSEF estudou 4911 pessoas (2265 homens: 46,1% e 2646 mulheres: 53,9%), na sua 

maioria em idade ativa (84,3% com idade entre os 25 e os 64 anos), cerca de três quintos 

(63,4%) dos quais “sem escolaridade ou com escolaridade inferior ao ensino secundário” e 

11,2% desempregados. Promovido e desenvolvido em parceria com o Instituto Norueguês 

de Saúde Publica e com as Administrações Regionais de Saúde do Continente e Secretarias 

Regionais de Saúde das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, o INSEF é financiado 

em 85% pelo Programa Iniciativas em Saúde Pública (EEA Grants) como projeto Pré-

definido e pelo Ministério da Saúde (15%). 

 

Os resultados gerais do INSEF foram apresentados publicamente, dia 31 de maio, no 

auditório do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, numa conferência que contou com a 

presença do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. 
 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no setor 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. 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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