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Editorial
O Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF) é promovido
pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA, IP) e foi
aprovado como Projeto pré-definido pelo Programa de Iniciativas em
Saúde Pública, no âmbito do financiamento proporcionado pelas European Economic Area Grants (EEA Grants). O INSEF visa produzir informação epidemiológica de elevada qualidade de base populacional, a nível
nacional e regional, em articulação estreita com as Regiões de Saúde do
Continente e as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. O caracter
inovador do INSEF radica na introdução da componente de exame físico,
bem como no seu caracter geral (sem enfoque numa única área temática
específica) mesmo a nível de desagregação regional dos resultados.
Figura 1 - INSA, IP

A informação atualizada, de base populacional, que se pretende obter a nível nacional e regional acerca do estado de saúde, seus determinantes económicos e sociais, bem como as necessidades reais de saúde dos portugueses, contribuirá para a avaliação do impacte e efetividade das intervenções do Sistema de Saúde, incluindo o Plano Nacional de Saúde, seus programas prioritários, Planos Regionais de Saúde e outros programas de Saúde.
Espera-se que, com a colaboração e participação ativa de todos os intervenientes, o INSEF contribua para a
melhoria da informação epidemiológica de saúde de base populacional que apoie a promoção, decisão e gestão
em Saúde Pública em Portugal, visando a redução das desigualdades e as melhorias mensuráveis em saúde, no
reforço da nossa coesão territorial.
O Conselho Directivo do INSA, IP

A equipa executiva central do INSEF
O coordenador geral do projeto, Carlos Matias
Dias, médico de Saúde Pública, e o coordenador
executivo, Baltazar Nunes, bioestatista e investigador, são responsáveis, respetivamente, pela
coordenação geral do INSEF e articulação com as
entidades e parceiros externos, e pela coordenação executiva da equipa de investigação no INSA
e implementação e execução do INSEF.
À equipa executiva cabe a gestão e execução do
projeto, designadamente a programação das
atividades, em colaboração com as entidades
parceiras, a preparação da documentação e
materiais necessários e a formação das equipas
de campo, o apoio e acompanhamento do trabalho de campo, o tratamento da informação recolhida, incluindo a validação da base de dados, sua
análise e elaboração dos relatórios finais e de
execução.

Figura 2 - Equipa Executiva do INSEF
(da esquerda para a direita: Carlos Dias, Sónia Namorado, Rita Roquette,
Marta Barreto, Vânia Gaio, Ana Paula Gil, Irina Kislaya, Baltazar Nunes).

A Comissão de Acompanhamento do INSEF
A Comissão de Acompanhamento do INSEF conta com representantes dos principais decisores na área da saúde
em Portugal (Administrações Regionais de Saúde, Secretaria Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores,
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da Região Autónoma da Madeira, Direção-Geral da Saúde, Administração Central do Sistema de Saúde e INSA, IP) e peritos internacionais e nacionais. Tem como missão o aconselhamento e orientação das atividades em curso e a apreciação dos resultados do projeto, reunindo de 12 em 12
meses durante o período do seu desenvolvimento.
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Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico
Notícias
• O Acordo de Parceria entre o INSA, IP e o Instituto
Norueguês de Saúde Pública foi assinado no mês de
março, consubstanciando a carta de intenções assinada por ambas as Instituições em março de 2013.

• Em 2013 foram indicados pelas regiões de saúde os
pontos focais regionais do INSEF para as Regiões
Autónomas e ARS Centro, LVT, Alentejo, e Algarve.

de do Centro, Alentejo e Algarve.

• A primeira reunião de trabalho com o ponto focal do
Instituto Norueguês de Saúde Pública decorreu em
fevereiro.

• A próxima reunião do Grupo Coordenador do INSEF,

• O Acordo de Parceria entre o INSA, IP e a Secretaria

do qual fazem parte os pontos focais Regionais e a
equipa executiva do INSA, IP, irá realizar-se nos
próximos dias 3 e 4 de junho.

Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores
foi assinado no mês de fevereiro de 2014.

• Está em curso o processo de constituição da Comis-

• A Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da Região
Autónoma da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, deu já parecer positivo à assinatura do Acordo de Parceria.

• Deu-se já início ao processo de amostragem em

são de Acompanhamento do INSEF cuja primeira
reunião decorrerá no próximo dia 4 de junho.

• Três novos elementos integraram a equipa do INSEF
(Irina Kislaya - estatista, Sónia Namorado - gestora
de projeto, Vânia Gaio - receção, processamento e
armazenamento de amostras biológicas).

ambas as Regiões Autónomas, e nas regiões de saú-

A parceria com o Instituto Norueguês de Saúde Pública
O INSEF está a ser implementado em parceria com
o Instituto Norueguês de Saúde Pública.
O Instituto Norueguês de Saúde Pública atua como
instituição competente nacional para as autoridades
governamentais, serviço de saúde, autoridades judiciais, políticos, meios de comunicação e público em
geral sobre as questões relacionadas com a ciência
forense, saúde física e mental, prevenção de doenças transmissíveis e prevenção de exposições
ambientais prejudiciais. Colabora com a OMS, UE,
EEE, instituições, universidades, organizações e
autoridades de saúde em países de baixo e médio
rendimento em questões de saúde globais.
O Instituto tem cinco divisões científicas: Controlo
de Doenças Infeciosas, Medicina Ambiental, Epidemiologia, Saúde Mental e Ciências Forenses.

Figura 3 - Instituto Norueguês de Saúde Pública

O Instituto Norueguês de Saúde Pública apoia a coordenação e gestão do projeto através de um
ponto focal nomeado especificamente para o efeito, Heidi Lyshol.
Heidi Lyshol é consultora sénior do Instituto Norueguês de Saúde Pública, onde trabalha desde
2000 no Departamento de Estatísticas de Saúde, Divisão de Epidemiologia.
As suas áreas de trabalho incluem principalmente perfis e relatórios de saúde, desigualdades
sociais em saúde, indicadores de saúde internacionais e inquéritos internacionais de saúde.
Trabalhou em projetos da UE, nomeadamente URHIS, Euro-URHIS2, Riche, EUGLOREH, Echim e FEHES. É membro do Conselho de Administração da EUPHA e NOPHA e representa a Noruega no Grupo de Peritos em matéria
de informações sobre saúde da União Europeia.
O trabalho de Heidi Lyshol no primeiro Inquérito Nacional de
Saúde com Exame Físico será como consultora, principalmente
no que se relaciona com o desenvolvimento dos questionários,
na logística e no controlo de qualidade do projeto.
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Financiamento

Av. Padre Cruz | 1649-016 Lisboa | Portugal

O projeto beneficia de um apoio financeiro de cerca de
1.500.000€ concedido pela Islândia, Liechtenstein e Noruega
através das EEA Grants.
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