24 de setembro 2014

Inquérito Nacional de Saúde
Recolha de dados 2014

Inquérito Nacional de Saúde 2014: recolha de dados
Está em curso a recolha de dados deste inquérito, junto de uma amostra de alojamentos, em todo o território nacional.
O INS 2014 visa caracterizar a população residente no tocante ao seu estado de saúde e doença, aos cuidados de
saúde e a determinantes da saúde, relacionados com estilos de vida e hábitos que possam influenciar a saúde.

O Instituto Nacional de Estatística, em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, está a
proceder à recolha de dados do Inquérito Nacional de Saúde, edição 2014 (INS 2014).
As respostas estão a ser recolhidas pela Internet e por entrevistas presenciais realizadas nos alojamentos selecionados
para o efeito.
De salientar que o INE efetua pela primeira vez, pela Internet, a recolha de dados de um inquérito por amostragem
dirigido às famílias ou aos indivíduos.
O principal objetivo do INS 2014 é obter informação que permita caracterizar a população relativamente a: estado de
saúde e doença; cuidados de saúde, designadamente comportamentos preventivos e curativos; bem como
determinantes da saúde, relacionados com estilos de vida e hábitos que possam influenciar a saúde.
Serão contactados cerca de 22 mil alojamentos, distribuídos por todas as regiões do Continente e das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira.
O inquérito dirige-se à população residente com 15 ou mais anos;
Em cada alojamento selecionado e previamente contactado por carta, deve responder ao inquérito apenas um
indivíduo residente (sendo que a resposta só pode ser dada pelo próprio);
Deve responder a pessoa cujo aniversário tenha ocorrido há menos tempo, desde que tenha idade igual ou
superior a 15 anos.
A resposta pela Internet foi a primeira a ser lançada - tendo lugar maioritariamente em setembro - e destina-se apenas
aos alojamentos previamente contactados para o efeito.
A recolha de dados presencial decorrerá até dezembro de 2014.
De referir que todos os alojamentos selecionados no âmbito de um inquérito por amostragem são sempre previamente
contactados pelo INE.
O INS 2014 é harmonizado e regulamentado a nível europeu (Regulamento UE n.º 141/2013 da Comissão), permitindo
a comparação internacional dos resultados, bem como a atualização de indicadores estatísticos nacionais.
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