
 
 

Segundo dados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico 

Consumo de tabaco varia em função de 

nível de escolaridade da população 

               

O consumo de tabaco na população portuguesa entre os 25 e os 74 anos de idade 

está relacionado com o nível de escolaridade, revelam dados obtidos pelo Inquérito 

Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), promovido e coordenado pelo Instituto 

Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Nas mulheres, o consumo de tabaco 

aumenta com a escolaridade, enquanto nos homens é mais prevalente nos grupos 

com escolaridade intermédia. 
 

Lisboa, 31 de maio de 2017 
 

Em 2015, 28,3% da população portuguesa masculina e por 16,4% da população feminina, 

entre os 25 e os 74 anos de idade, consumia tabaco diária ou ocasionalmente, segundo os 

resultados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), promovido e 

coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, através do seu 

Departamento de Epidemiologia. As prevalências mais elevadas foram observadas no 

grupo etário 25 a 34 anos (45,6% nos homens e 25,1% nas mulheres) e as mais baixas no 

grupo etário 65 a 74 anos (10,8% nos homens e 2,5% nas mulheres). 

 

Ainda de acordo com o INSEF, o consumo de tabaco está fortemente relacionado com 

fatores sociodemográficos como, por exemplo, a escolaridade. Nas mulheres, o consumo 

de tabaco aumenta com a escolaridade, de 7,2%, na população feminina sem escolaridade 

ou com apenas o 1º ciclo do ensino básico, até 20,6%, na população feminina com ensino 

superior. Nos homens, o consumo de tabaco é mais prevalente nos grupos com 

escolaridade intermédia (2º ou 3º ciclo do ensino básico), independentemente da idade 

(34,1%). 

 

Os desempregados apresentam as prevalências mais elevadas de consumo de tabaco em 

qualquer dos sexos (43,0% nos homens e 27% nas mulheres). Outro dos dados revelados 



pelo INSEF diz respeito à exposição ambiental ao fumo do tabaco, que afetava 12,8% da 

população, sendo mais frequente entre os homens (14,9% vs 10,8%), na população com 2º 

ou 3º ciclo do ensino básico (16,6%) e nos desempregados (17,0%). 

 

De acordo com o coordenador geral do INSEF, Carlos Matias Dias, “a identificação de 

grupos da população com prevalências de consumo de tabaco mais elevadas entre os 

desempregados e entre as mulheres com escolaridade mais elevada é fundamental para 

priorizar intervenções e avaliar potenciais ganhos de saúde delas decorrentes”. Carlos 

Matias Dias considera ainda que “a análise laboratorial das amostras de sangue recolhidas 

pelo INSEF permitirá aumentar a base de evidência quanto à exposição da população 

portuguesa ao tabaco e desigualdades na sua distribuição”. 

 

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 foi 

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

Pré-definido e pelo Ministério da Saúde (15%) 

 

No Dia Mundial Sem Tabaco, que se assinala a 31 de maio, a Organização Mundial da 

Saúde convida todos os países a darem prioridade e a intensificarem o controlo do tabaco, 

como parte da sua resposta à agenda para o desenvolvimento sustentável 2030. O tabaco 

mata cerca de 6 milhões de pessoas todos os anos e matará mais de 8 milhões por ano, até 

2030, se não forem intensificados esforços. 

 

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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