
 
 

INSEF estudou 4911 pessoas 

Instituto Ricardo Jorge divulga resultados do Inquérito 

Nacional de Saúde com Exame (INSEF) 
 

               

O Instituto Ricardo Jorge divulga, dia 31 de maio (09:00), os resultados gerais do 

Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), numa conferência que terá 

lugar no auditório do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. Serão apresentados 

indicadores sobre estado de saúde, determinantes de saúde e fatores de risco e 

cuidados de saúde da população residente em Portugal em 2015. 

 

Lisboa, 30 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, vão ser apresentados publicamente amanhã, dia 31 de maio, no auditório 

do Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa. A "1ª Conferência Inquérito Nacional de Saúde 

com Exame Físico: um olhar atento à saúde dos portugueses" contará com a presença do 

ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.  

 

Os resultados a divulgar na conferência incidem sobre as desigualdades sociodemográficas 

da distribuição do estado de saúde (obesidade, diabetes, colesterolémia, hipertensão 

arterial), dos determinantes de saúde e fatores de risco (atividade física, alimentação, 

tabaco, álcool) e dos cuidados de saúde (saúde oral, análises clínicas, rastreios a doença 

oncológica) da população residente em Portugal em 2015. 

 

O INSEF tem como finalidade contribuir para a melhoria da saúde dos portugueses, 

apoiando as atividades nacionais e regionais de observação e monitorização do estado de 

saúde da população, avaliação dos programas de saúde e a investigação em saúde pública. 

Tem como mais-valia o facto de conjugar informação colhida por entrevista direta ao 



indivíduo (sobre o seu estado de saúde, determinantes de saúde e utilização de cuidados 

de saúde, incluindo preventivos) com dados de uma componente objetiva de exame físico 

e recolha de sangue. 

 

O INSEF é 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. Tem um orçamento total de 

um milhão e meio de euros, financiado em 85% pelo Programa Iniciativas em Saúde 

Pública (EEA Grants) como projeto Pré-definido e pelo Ministério da Saúde (15%). 

 

Este é o primeiro Inquérito realizado a uma amostra probabilística de 4911 pessoas, 

representativa da população portuguesa a nível nacional e regional, que segue os 

procedimentos definidos pelo Centro de Referência para Inquéritos de Saúde com Exame 

Físico do Instituto Nacional de Saúde e Bem-estar da Finlândia. A população alvo consistiu 

nas pessoas entre os 25 e os 74 nos de idade, residentes em Portugal Continental ou 

Regiões Autónomas. 

 

 

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). 

 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200 | (+351) 927 953 095 

Mail: comunicacao@insa.min-saude.pt | Internet: www.insa.pt 
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