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Editorial
A parceria com a ARS Algarve

Em particular, a perceção da necessidade de estimular comportamentos de prevenção da doença foi unânime. Nesta confeAna Cristina Guerreiro, Médica de Saúde Pública
rência regional, foi possível reconhecer a importância deste
Directora do Departamento de Saúde Pública ARS Algarve
tipo de Inquéritos para identificar lacunas ou necessidades de
“Uma raiz muito forte; Um espaço muito especial; e um gos- saúde na população para que a intervenção seja feita de forma
to… sim, também é por gosto que lá estou…” assim justifica adequada e dirigida à população que revela maiores necessidaLídia Jorge a sua permanência, ultimamente mais prolongada, des.
pelo Algarve, onde nasceu, e onde admite estar “por situações Neste sentido, o presidente do Conselho Diretivo do INSA
que o exigem”, numa entrevista da RTP1 - Programa revelou que “este olhar atento à saúde dos portugueses é uma
“Afinidades”, no dia 16 de Outubro de 2016. Não sei se terá oportunidade fundamental para alavancarmos novas estratéfeito parte da amostra do Inquérito Nacional de Saúde com gias, cada vez mais eficazes para a melhoria continua e sustenExame Físico (INSEF), mas este ficar e partir, este estar tempo- tada dos cuidados de saúde prestados à nossa população” ( 1).
rário, caracteriza bem a Região, marcada pelo Turismo.
O INSEF permite conhecer melhor a população residente no
Algarve, aquela que está presente, que constrói a segurança e o
bem-estar dos que cá residem e dos que nos visitam. A grande
mais-valia do INSEF reside na possibilidade de aliar, num só
estudo epidemiológico, uma análise rigorosa do estado de saúde geral da população, dos seus determinantes e da utilização
dos cuidados de saúde, com recurso a entrevista, a exame físico
(peso altura e tensão arterial) e colheita de materiais biológicos.
Consegue assim apresentar resultados únicos, medidos pela 1ª
Fig.1 – Apresentação dos resultados no âmbito da Conferência
vez em Portugal.
Para os profissionais e serviços da ARS Algarve envolvidos, regional no Algarve na DGEE do Algarve, com representação
nesta parceria com INSA, desde a fase piloto no Concelho de S. do INSA, da ARS do Algarve e do Presidente da Câmara
Brás de Alportel, em 2010-2011, até à fase de implementação Municipal de Monchique.
em 2015-2016, bem como no trabalho de análise e apresentação de resultados, incluindo toda a preparação e formação
implícitas, a participação no INSEF tem sido uma oportunidade
de desenvolvimento pessoal e profissional, com reforço e aquisição de competências, pelo que, aproveito para enviar um
agradecimento, em nome de toda a Equipa, aqui do Sul.
Bom trabalho!

Em destaque...
1ª Conferência Regional do INSEF teve lugar no
Algarve

Fig.2 – Apresentação dos resultados pela Dra. Ana Cristina
O Algarve foi pioneiro na divulgação e discussão dos resulta- Guerreiro, Diretora do Departamento de Saúde Pública e Plados do INSEF. No dia 29 julho de 2016, elementos da equipa neamento da ARS Algarve.
do INSA dirigiram-se ao auditório da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEE), na Delegação Regional
Algarve, para, em parceria com a ARS do Algarve, represen(1)
[http://www.arsalgarve.min-saude.pt/portal/?q=node/4908]
tantes regionais e outros, discutirem os resultados obtidos.
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Notícias
- Nos dias 13 a 16 de setembro, Marta Barreto teve oportunidade de apresentar o poster “Profile of the Portuguese Health
Examination Survey Biospecimen Collection” em Vienna, na
Europe Biobank Week - Large Prospective Cohort Forum.
- A 6ª reunião do Grupo Coordenador do INSEF realizou-se no
dia 30 de setembro, no INSA, tendo contado com a presença
da equipa executiva do projeto e dos pontos focais das 6
regiões do País e do Instituto Norueguês de Saúde Pública.
Nesta reunião foi feito um ponto de situação do projeto e apresentado o plano de produção científica e divulgação dos resultados do INSEF até abril de 2017.
- Entre os dias 26 de setembro e 13 de outubro, Heidi Lyshol
esteve presente no INSA a fim de apoiar a elaboração de resultados, nomeadamente de artigos científicos decorrentes do
INSEF e que também foram apresentados na 9ª Conferência
Europeia de Saúde Pública (EPH).
- Nos dias 24 e 25 de outubro decorreu no INSA o workshop
“Análise de desigualdades em saúde com recurso ao software
STATA”. Esta formação foi ministrada por Vegard Skirbeek e
Philipp Hessel, do Instituto de Saúde Pública Norueguês e
contou com a participação de 23 representantes (15 das equipas regionais e 8 da equipa executiva do INSEF). Este curso
visou dotar os formandos com as competências necessárias
para análise dos dados do INSEF.

Fig. 4 –Elementos da equipa presente na EPH.
- Nos dias 10, 11 e 12 de novembro teve lugar a 9ª Conferência Europeia de Saúde Pública (EPH) onde foram apresentados os seguintes trabalhos:
“O primeiro Inquérito de Saúde com Exame Físico: desenho,
planeamento e implementação”, por Baltazar Nunes,
 “Desigualdades na saúde oral: resultados do Inquérito Nacional com Exame Físico”, por Liliana Antunes,
 “Desigualdades socioeconómicas na prevalência da obesidade: resultados do Inquérito Nacional com Exame Físico”, por
Vânia Gaio,
 “Prevalência da hipertensão arterial em Portugal: resultados
do Inquérito Nacional com Exame Físico”, por Marta Barreto,
 “Prevalência de níveis elevados de colesterol em Portugal:
resultados do Inquérito Nacional com Exame Físico”, por Ana
Paula Rodrigues.


Próximos passos
- A equipa executiva do INSEF está a preparar o workshop
“Análise de dados de inquéritos com amostras complexas”
dirigido a elementos das equipas regionais que colaboraram no
processo de amostragem do INSEF. O curso terá lugar nos dias
5 a 7 de dezembro, nas instalações do INSA;
- Assistiremos em breve à divulgação do primeiro Relatório de
Resultados do nosso Inquérito. Trata-se do primeiro de três
relatórios temáticos que serão lançados e focam o estado de
saúde, determinantes e cuidados de saúde preventivos.
Fig. 3 - Equipa de formandos que tiveram oportunidade de
assistir o workshop e formadores, Vegard Skirbeek e Philipp
Hessel.

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

- O workshop sobre como comunicar resultados de saúde para
diferentes audiências terá lugar nos dias 23 e 24 de fevereiro
de 2017.
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