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Em destaque...

Com a realização da 1ª Conferência do Inquérito Nacional de
Saúde com Exame Físico (INSEF), no passado dia 31 de maio,
encerrámos mais uma etapa deste projeto. Esta conferência
representa apenas o início da análise e divulgação de dados
importantes que o INSEF poderá produzir, estando a equipa
executiva empenhada em explorar o seu potencial e a sua divulgação junto da população.

Sobre as taxas de participação

O balanço desta etapa foi extremamente positivo, opinião partilhada não só pelos membros do Grupo Coordenador do INSEF,
como também pelos vários elementos das equipas regionais.
Foi com grande satisfação que nos deparámos com uma taxa
de participação superior a 43%, fruto do compromisso e empenho de todos os elementos envolvidos no INSEF.
Esta taxa de participação ﬁcou acima do esperado, colocando Portugal ao nível de outros países com vasta experiência
na realização de Inquéritos de Saúde com Exame Físico. Apenas com níveis de participação desta ordem é possível obter
resultados robustos e estimativas precisas e ﬁáveis, capazes
de permitir aos decisores políticos planear, desenhar e avaliar
programas de saúde e intervir na melhoria do estado de saúde da população.

Foram selecionados para participar 12289 indivíduos, dos
quais 191 não tinham um contacto disponível no Registo Nacional do Utente. De entre os 12098 indivíduos com contacto
telefónico disponível, 7784 foram considerados elegíveis, 1090
não elegíveis e 3224 de elegibilidade desconhecida. Dos 5680
agendamentos efetuados, foram examinados na íntegra (exame físico, colheita de sangue e entrevista) 4911 participantes,
o que resultou numa taxa de participação de 43,9%, acima do
valor esperado de 40%. Reﬁra-se que a taxa de participação
obtida para um inquérito semelhante realizado entre 2008 e
2011 na Alemanha foi de 42%*. As taxas de participação mais
elevadas foram registadas na região Norte e na Região Autónoma dos Açores e as mais baixas nas regiões Algarve e Lisboa e Vale do Tejo.
Taxa de participação

É de realçar que a colaboração e o envolvimento de todos os
elementos das várias equipas regionais foram fundamentais
para se conseguirem alcançar estes resultados e a equipa
executiva do INSEF gostaria de lhes deixar um especial agradecimento por todo o seu esforço e dedicação a este projeto.
A Equipa Executiva do INSEF

*Kamtsiuris P., et al. (2013). The ﬁrst wave of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1) – Sampling design, response, weighting, and representativeness. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 56 (5/6)
S. 620-630 Disponivel: http://edoc.rki.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=3000.
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A taxa de participação foi mais elevada para os indivíduos do
sexo feminino e para o grupo etário dos 55-64 anos. Dos 2873
indivíduos que recusaram participar, 1575 (54,8%) aceitaram
responder ao questionário para não participantes, tendo sido
identiﬁcados como principais motivos para a não participação
no INSEF razões de ordem laboral (26,6%) ou de falta de tempo (26,6%).

O Workshop das equipas regionais
De forma a promover a troca de experiências regionais e o
desenvolvimento de recomendações que poderão facilitar o
trabalho de campo e a recolha de dados em futuros inquéritos, a equipa executiva do INSEF promoveu a realização de
um Workshop com as equipas regionais, que teve lugar nas
instalações do INSA no dia 30 de maio. Participaram 76 elementos que estiveram envolvidos na recolha de dados do
INSEF nas 40 semanas de trabalho de campo, incluindo coordenadores regionais, enfermeiros, assistentes técnicos e
técnicos de análises clínicas.

para a realização do exame físico e colheita de sangue;
 Garantir a dedicação exclusiva dos proﬁssionais envolvidos no trabalho de campo;
 Realizar a formação das equipas de campo numa data
mais próxima da data de início de trabalho de campo;
 Garantir o acompanhamento presencial, por parte da
equipa executiva, do primeiro dia de trabalho de campo
de todas as equipas regionais;
 Realizar visitas prévias a todos os locais de observação
com a presença dos membros das equipas de campo;
 Melhorar a divulgação do INSEF;
 Desenvolver estratégias de incentivo à participação;
 Melhorar o processo de entrega das análises clínicas aos
participantes.
Para além do vasto conjunto de recomendações indicadas,
todas as equipas salientaram a sua grande satisfação por terem participado neste projeto, fruto da excelente cooperação
que foi estabelecida entre a equipa executiva central e as várias equipas de campo regionais.

A 1ª Conferência do INSEF

Participantes no Workshop das Equipas Regionais do INSEF

Este Workshop foi organizado em duas componentes principais:

No dia 31 de maio, no Auditório José Mariano Gago no Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, decorreu a 1ª Conferência
do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico: um olhar
atento à saúde dos portugueses para apresentação pública
dos primeiros resultados do INSEF. Esta conferência contou
com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Na sessão de abertura estiveram ainda presentes o
Embaixador do Noruega em Portugal, Ove Thorsheim, o Vogal
do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de
Saúde, Ricardo Mestre, a Coordenadora-adjunta da Unidade
Nacional de Gestão das EEA Grants, Maria João Lois, e o Presidente do Conselho Diretivo do INSA, Fernando de Almeida.

 apresentações efetuadas pelos elementos das equipas
de campo de cada região, onde foi relatada a experiência vivida durante o trabalho de campo, incluindo os pontos fortes e fracos na implementação do inquérito;
 sessões paralelas de discussão, que tinham como objetivo discutir aprofundadamente cada etapa do inquérito.
Nesta componente foram organizados os seguintes grupos
de trabalho: recrutamento; exame físico; colheita e processamento das amostras biológicas; entrevista; e coordenação.
Da segunda componente resultou um conjunto de recomendações que foram apresentadas a todos os participantes no ﬁnal do dia do Workshop. De entre as recomendações apresentadas, umas mais especíﬁcas de cada região e outras mais gerais e transversais a todas as equipas de campo, destacam-se
as seguintes:
 Melhorar alguns aspetos de natureza logística, incluindo
a disponibilização de internet e outros materiais sugeridos

Sessão de abertura da 1ª Conferência do INSEF

Após a sessão de abertura, foi feita uma apresentação sobre a
relevância dos Inquéritos de Saúde de Base Populacional pela
Investigadora Sénior do Instituto Nacional de Saúde e Bem-estar da Finlândia, Hanna Tolonen.
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Seguiu-se a apresentação do Coordenador Executivo do INSEF, Baltazar Nunes, que abordou a metodologia utilizada no
INSEF. Após uma pausa para visualização e discussão dos
posters sobre a implementação do INSEF, a estatista da equipa executiva, Irina Kyslaya, efetuou um breve enquadramento
aos resultados. Os primeiros resultados deste inquérito incidiram sobre as desigualdades sociodemográﬁcas da distribuição de alguns indicadores do estado de saúde, determinantes de saúde, fatores de risco e dos cuidados de saúde preventivos da população residente em Portugal, dos 25 aos 74
anos, em 2015.
A primeira comunicação, relativa aos indicadores do estado
de saúde, foi conduzida pelo ponto focal da Região Autónoma da Madeira, a Enfermeira Ana Clara Silva, tendo sido
destacadas as prevalências da obesidade, da diabetes e da
hipertensão arterial.
A segunda comunicação, que abordou alguns determinantes de saúde como o consumo de tabaco, o sedentarismo e
o consumo de vegetais e frutas, foi realizada pelo ponto focal da Região Centro, o Médico Especialista em Saúde Pública Eugénio Cordeiro.
A terceira comunicação foi apresentada pelo ponto focal
da região Norte, a Médica Especialista em Saúde Pública
Clara Alves Alves, e abordou dados referentes à saúde oral
dos portugueses e à realização de alguns exames especíﬁcos para a prevenção secundária da doença oncológica,
designadamente a mamograﬁa, a citologia cervico-vaginal
e a pesquisa de sangue oculto nas fezes.
Como comentadores dos resultados apresentados, estiveram presentes o Diretor do Instituto de Saúde Ambiental da
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, José Pereira Miguel, o Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública
da Universidade Nova de Lisboa, João Pereira, o Médico Especialista em Saúde Pública e Professor do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Alcindo Maciel Barbosa, e o Ponto Focal do Instituto Norueguês de Saúde Pública
para o INSEF, a Consultora Sénior Heidi Lyshol, tendo este
painel sido moderado pelo Coordenador do Departamento
de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e Coordenador Geral do INSEF, Carlos Matias
Dias.

Nestes comentários, foi salientada a importância de um
instrumento de recolha de dados em saúde pública como
o INSEF e da utilidade dos resultados obtidos para o planeamento de intervenções adequadas às necessidades de
saúde da população. Para além disto, foi reforçada a sua
importância como ferramenta de monitorização e destacado o potencial da coleção de amostras biológicas recolhidas para estudos de investigação futuros.

Notícias
 O relatório metodológico do INSEF já se encontra disponível para consulta no website do projeto, no separador Resultados, seguindo o link:
http://www.insef.pt/Portugues/Paginas/Resultados.aspx
 As apresentações da 1ª Conferência do INSEF encontram-se disponíveis para consulta no website do projeto, seguindo o link:
http://www.insef.pt/Portugues/Paginas/Resultados.aspx
 No próximo dia 29 de julho irá decorrer a Conferência
do INSEF no Algarve, onde serão apresentados os resultados do INSEF, com enfoque nos resultados desta
região.

Próximos passos
 Ainda este ano, irão ser realizados, no INSA, dois
Workshops no âmbito do Fundo para as Relações Bilaterais. Um deles será relativo a métodos de análise estatística e o outro abordará estratégias de comunicação
em Saúde Pública.
 Em novembro de 2016, serão apresentados alguns resultados do INSEF na 9ª Conferência Europeia de Saúde
Pública, na Áustria. As comunicações em painel aceites
incluem as seguintes temáticas: descrição metodológica do INSEF, comportamentos preventivos relacionados
com a saúde oral, prevalência e desigualdades socioeconómicas da hipertensão, da obesidade e do colesterol total elevado.

Financiamento
O projeto “Improvement of epidemiological health information to support public health decision and management in
Portugal. Towards reduced inequalities, improved health,
and bilateral cooperation” beneﬁcia de um apoio ﬁnanceiro de cerca de 1.500.000€ concedido pela Islândia, Liechtenstein e Noruega através das EEA Grants.

CONTACTOS
Departamento de Epidemiologia
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
Av. Padre Cruz | 1649-016 Lisboa | Portugal
Comentadores dos resultados apresentados na
1ª Conferência do INSEF

Tel: (+351) 217 526 487
Fax: (+351) 217 526 400
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