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Realização de citologia
(autorreporte de mulheres entre os 25 e os 64 anos em 2015)

De uma maneira geral, como considera o seu estado de saúde?

1.7 milhões de mulheres residentes em Portugal em 2015 (48,9%),
entre os 25 e 74 anos, consideraram o seu estado de saúde bom ou muito bom

Ocorrência de acidentes domésticos e de lazer
(pessoas do sexo feminino de todas as idades assistidas em 

urgências hospitalares em 2018)
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Realização de mamografia
(autorreporte de mulheres entre os 50 e os 69 anos em 2015)

Do total de lesões registadas, 
em 2018, em pessoas do sexo 
feminino, 73,1% tiveram como 
causa uma queda.

Em 2018 cerca de metade 
(54,5%) dos acidentes 
verificados em pessoas do sexo 
feminino ocorreram em casa.
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Infográ�co

Saúde da mulher

Não tomou Tomou, no
1º trimestre

Tomou, antes de
engravidar

INSEF – inquérito nacional realizado pelo INSA em 2015 para recolha de informação epidemiológica sobre o estado, determinantes e cuidados de saúde da população portuguesa. 
MS – sistema de observação e vigilância em saúde formado por médicos de medicina geral e familiar que de forma voluntária participam na notificação de eventos de saúde.
EVITA – sistema que recolhe informação sobre acidentes domésticos e de lazer que levam os utentes ao Serviço de Urgência.

Para mais informações: www.insef.pt ; http://www.insa.min-saude.pt/category/areas-de-atuacao/epidemiologia/


