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RESUMO 

 

Este estudo tem como objectivo analisar a questão da equidade em saúde e nos 

cuidados de saúde entre migrantes e não migrantes no contexto da infecção de VIH/SIDA. A 

equidade em saúde e nos cuidados de saúde são valores de justiça distributiva. Este princípio 

representa um direito essencial para atingir uma melhor saúde e preocupa-se com a redução 

das desigualdades injustas em saúde e nos cuidados de saúde entre classes socioeconómicas. 

Os migrantes podem ser mais propensos a piores níveis de saúde do que os não migrantes 

devido a desigualdades sociais, na infecção por VIH/SIDA. Há escassez de estudos sobre a 

equidade em saúde e nos cuidados de saúde entre migrantes e não migrantes, aplicado ao 

contexto de VIH/SIDA em Portugal. Este é um país recente de migração e apresenta um 

aumento do número de casos de VIH/SIDA. O desenvolvimento deste estudo é importante 

para uma melhor compreensão da realidade da equidade em saúde e cuidados de saúde entre 

migrantes e não migrantes. Para a metodologia deste estudo, foram utilizados os dados da 

notificação obrigatória dos casos de VIH/SIDA em Portugal. A nacionalidade foi utilizada 

como aproximação ao estatuto de migrante. Através deste estudo empírico, foi possível 

constatar que os não nacionais estão sobre-representados nos casos notificados com um 

aumento no número de casos nos últimos anos. Estes dados sugerem uma iniquidade na saúde 

e nos cuidados de saúde a favor dos nacionais. Os portugueses representam a maioria dos 

casos notificados, surgindo os originários dos PALOP em segundo lugar. 

 Palavras-chave: equidade na saúde, equidade nos cuidados de saúde, migrante e 
infecção de VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

ABSTRACT 

 

The main goal of this work was to analyze the equity in health and health care between 

migrants and non migrants in the HIV/AIDS context. Equity in health and health care is a 

value of distributive justice. Is a primary right in order to achieve a better health and is 

concerned with a reduction in unfair inequality in health and health care between 

socioeconomic classes. Migrants are more susceptible to worse health levels due to socio 

inequalities, especially in the HIV/AIDS disease, when compared to non migrants. There is a 

scarcity of studies about health and health care between migrants and non migrants applied to 

the HIV/AIDS context in Portugal. Migration in Portugal is a recent, but increasing, 

phenomenon regarding the number of HIV/AIDS cases. This study brings a new overview 

over the equity of health and health care between migrants and non migrants. The 

methodology of this study uses mandatory notification of the HIV/AIDS cases detected in 

Portugal, and the nationality was used as a proxy to the migrant status. This empirical study 

allowed, detect that non nationals are overrepresented among notified cases, although the 

number has increased in the last years. This data suggests an inequity in health and health care 

in favor of nationals. Portuguese people’s represent the majority of notified cases, and the 

PALOP citizens come in second place. 

Keywords: equity in health, equity in health care, migrant and HIV/AIDS infection 
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0- I�TRODUÇÃO 

 

A saúde é uma dimensão do bem-estar do ser humano e é considerado um direito 

universal devido à sua imensa importância para a concretização do dia-a-dia do ser humano e 

da sociedade. É um recurso para atingir uma melhor educação, emprego e também uma forma 

de promover a liberdade dos indivíduos e sociedade (Sen, 2000). 

A equidade em saúde é um valor de justiça distributiva e consiste “na preocupação de 

reduzir as desigualdades de oportunidades para ser saudável associado, principalmente a 

grupos sociais menos priveligiados, como as pessoas pobres, os grupos raciais, étnicos ou 

religiosos, mulheres e residentes em áreas rurais” (Braveman; Gruskin, 2003). Esta 

preconiza a redução das distorções em saúde entre os indivíduos e o aumento das 

oportunidades de vida dos grupos sociais desfavorecidos, atráves da eliminação dos entraves à 

realização do seu direito à saúde. Os governos e os sistemas de saúde desempenham um papel 

indispensável para que a saúde e os cuidados de saúde sejam equitativos para toda a 

sociedade, em prol, de uma maior justiça de direitos para todos os indivíduos. Num sistema de 

saúde equitativo é possível responder às necessidades de todos e garantir um conjunto de 

direitos transversais a todos indivíduos independemente da sua naturalidade, género, raça e 

religião o que contribui para uma melhor integração dos migrantes (Andrade, 2006). 

Os migrantes contribuem para o crescimento das populações e o desenvolvimento 

económico dos países de destino (Dias; Gonçalves, 2007). Os migrantes ao integrarem no país 

de destino enfrentam um ambiente e estilos de vida novos submetendo-se a situações de 

vulnerabilidade, ao exporem-se a vírus desconhecidos e outros agentes patogénicos (Padilla; 

Miguel, 2007). Os migrantes são um dos grupos sociais mais desfavorecidos da sociedade em 

que estão sujeitos a diversas formas de discriminação nos países de destino, nomeadamente, 

no acesso à saúde e cuidados de saúde (Fonseca et al., 2007). Os migrantes apresentam uma 

maior propensão para problemas físicos, emocionais e sociais relacionados com os baixos 

rendimentos, o estatuto legal, as debilitadas condições de habitação, a ausência de redes de 

apoio, a exclusão social, as baixas classes socioeconómicas e a dificuldade no acesso aos 

cuidados de saúde (Padilla; Miguel, 2007). Por outro lado, o desconhecimento dos direitos no 

acesso aos cuidados de saúde, os costumes, as tradições e as crenças de saúde podem 

influenciar a necessidade percebida de aceder aos serviços de saúde e ser determinante no uso 

e na procura dos mesmos por estas populações, fazendo-o apenas em situações de urgência ou 

em estado avançado da doença (Dias; Matos; Gonçalves, 2002). Os migrantes apresentam 

uma maior probalidade a determinadas doenças nomeadamente, a infecção de VIH/SIDA, 
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pelas condições socioeconómicas e a dificuldade no acesso aos cuidados de saúde (UNAIDS, 

2010).  

O VIH/SIDA é uma das maiores epidemias a nível mundial, com o aumento do 

número de casos, principalmente por via heterossexual. Os novos casos de infecção de 

VIH/SIDA na Europa Ocidental aumentaram quase o dobro, de 42 casos por 

milhão/habitantes em 1998 para 74 casos por milhão/habitantes em 2005 (Carbalho, 2007). 

Na U.E., Portugal, apresenta a taxa mais elevada de infecção de VIH/SIDA com 76,7 casos 

por cada milhão de habitantes (INE, 2003). A maioria dos novos casos por VIH, em Portugal 

e na U.E., são de migrantes provenientes de países com elevada incidência de casos de 

VIH/SIDA (EUPHIX, 2009). No entanto, a infecção por VIH/SIDA entre a população 

estrangeira em Portugal apresenta das taxas mais baixas de notificação em relação aos países 

da Europa Ocidental (EuroHIV, 2008). Vários estudos internacionais afirmam que os 

migrantes apresentam uma taxa de incidência superior de infecção VIH/SIDA, do que os 

autóctones relacionada com a falta de informação, o desconhecimento do acesso aos cuidados 

de saúde, a ilegalidade, a exclusão social, a ausência de redes de apoio, a marginalização 

social e as más condições sócioeconómicas (CDC, 2010). A migração é um condicionante 

para o aumento da epidemia de VIH/SIDA na sociedade devido às barreiras que os migrantes 

enfrentam no país de destino, provocando uma deteriorização do estado geral de saúde pela 

prática de estilos de vida nefastos (relações sexuais desprotegidas, toxicodependência, 

desconhecimento e desconfiança dos serviços de sáude), vítimas de abuso físico/psicológico e 

prostituição. O acesso aos cuidados de saúde nos migrantes é importante de modo a diminuir 

a taxa de incidência desta patologia e o agravamento do estadio da doença no momento do 

diagnóstico.  

O VIH e migração são um tema discutido nas agendas das instituições internacionais 

de saúde, pela representatividade que esta patologia apresenta a nível mundial neste grupo 

social (ECDC, 2009). Os fluxos migratórios são uma constante diária nas sociedades e a 

infecção por VIH/SIDA, minora as oportunidades de vida dos migrantes, influenciando a 

saúde das comunidades de destino. Numa sociedade, em que prevalece um estado de bem-

estar e valores como a justiça e equidade, a melhoria contínua da saúde dos migrantes deve 

ser uma obrigatoriedade presente nas políticas de saúde.  

A motivação para realização deste trabalho deveu-se à realidade portuguesa em termos 

de migração e infecção de VIH/SIDA. Portugal é um país receptor de migrantes desde da 

úlima década do séc. XX e estes desempenham um papel importante na economia e 

demografia nacional (Castro, 2008). No entanto, a saúde dos migrantes está profundamente 
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debilitada e estes apresentam dificuldades em aceder à saúde e cuidados de saúde na nossa 

sociedade e sistema de saúde (Ramos, 2004). A infecção de VIH/SIDA em Portugal é uma 

doença, que prejudica profundamente a longevidade e a qualidade de vida dos indivíduos 

portadores. Estudos internacionais realizados nesta temática, constataram que os migrantes 

apresentam uma maior vulnerabilidade do que os autóctones para aquisição desta patologia 

(Lazarus et al., 2006). Dado a actual situação de VIH/SIDA nos migrantes em Portugal, torna-

se pertinente a realização deste estudo de forma a compreender a equidade na saúde e nos 

cuidados de saúde entre migrantes e não migrantes na infecção VIH/SIDA. Para a realização 

deste estudo, foi preponderante o aumento do número de casos de VIH/SIDA nos migrantes e 

a fraca ou ausência de estudos sobre esta temática em Portugal. Este estudo pretende produzir 

novos conhecimentos para uma melhor compreensão sobre a equidade na saúde e cuidados de 

saúde entre migrantes e não migrantes no contexto de VIH/SIDA, que o torna original nesta 

temática. 

Este estudo tem como objectivo analisar a questão da equidade em saúde e nos 

cuidados de saúde entre migrantes e não migrantes no contexto da infecção de VIH/SIDA, 

através da análise das diferenças em termos de gravidade da doença, categoria de transmissão, 

data de notificação, etc. Para a metodologia deste estudo de investigação, pretende-se realizar 

um estudo sobre a base de dados da notificação obrigatória dos casos de VIH/SIDA. Este 

estudo é um trabalho de projecto do IV Curso de Mestrado de Gestão em Saúde. O trabalho 

está dividido em cinco partes, da seguinte forma: Parte I - Enquadramento Teórico, Parte II – 

Metodologia, Parte III- Apresentação e discussão dos resultados, Parte IV – Conclusão e Parte 

V – Referências Bibliográficas.  

No Enquadramento Teórico é desenvolvido o tema da equidade e desigualdades em 

saúde e cuidados de saúde, sendo apresentado estudos empíricos e evidências sobre a 

importância destas temáticas para a compreensão do tema escolhido para o desenvolvimento 

deste estudo. De seguida, é abordado a migração em Portugal, em que é caracterizado a 

população migrante (nacionalidade, sexo, legislação) de forma a entender a realidade 

nacional. Posteriormente são apresentados estudos nacionais e internacionais sobre as 

evidências entre migrantes e não migrantes na equidade em saúde e cuidados de saúde. Por 

último, é abordado VIH/SIDA e a migração, que se debruça sobre a equidade em saúde e 

cuidados de saúde entre os migrantes e não migrantes nesta patologia, com recurso a estudos 

internacionais e nacionais para uma melhor compreensão da temática desenvolvida. 

Na Metodologia é caracterizado o tipo de estudo a desenvolver e os objectivos 

propostos para a realização do estudo empírico. De seguida, é definido o desenho da 
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investigação, o instrumento de avaliação (base de dados da notificação obrigatória da infecção 

de VIH/SIDA em Portugal) e as variáveis mais importantes a estudar (nacionalidade, 

gravidade da doença, categoria de transmissão, etc). 

Na apresentação e discussão dos resultados é realizado uma descrição da base de 

dados sobre as distribuições dos casos segundo o tipo de notificação, as categorias de 

transmissão, o sexo e a data de notificação. Depois é efectuado uma apresentação dos 

resultados sobre a distribuição dos casos pela nacionalidade para as diferentes variáveis em 

estudo. De seguida, é abordado as limitações que decorreram ao longo do desenvolvimento do 

estudo empírico e que poderia ter perturbado o resultado dos dados. Por último, é indicado a 

importância das perspectivas de investigações futuras para a continuação do desenvolvimento 

do tema em estudo. Na Conclusão, é abordado as principais conclusões que determinaram 

este estudo e por fim apresentam-se as referências bibliográficas. 
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PARTE I – E�QUADRAME�TO TEÓRICO 

 

1 – DESIGUALDADES EM SAÚDE  

 

A saúde é um direito universal e fundamental para o desenvolvimento de uma 

sociedade justa. Em termos éticos, a saúde apresenta um duplo valor moral, uma vez que é 

essencial para a qualidade de vida e para a vida (Berlinguer, 2008). A saúde depende de 

circunstâncias socioeconómicas e de factores psico-sociais que actuam precocemente no curso 

da vida o que influencia um grande número de variáveis. É o maior capital do ser humano, 

depende da acção de cada pessoa, governo e comunidade e é fulcral a tomada de políticas de 

saúde em prol da sociedade multicultural correspondendo às necessidades de todos. 

As desigualdades em saúde são um problema antigo, mas que se propaga ao longo dos 

tempos e estão relacionados com os factores de risco e protecção dos indivíduos. Sigerist 

(1943) refere na época que “em toda a sociedade existente, a incidência da doença está 

amplamente determinada por factores económicos (…). Um nível de vida baixo, a carência 

de comida, de roupa e de combustível, as condições miseráveis das habitações e outros 

sintomas de pobreza foram sempre as causas principais de doenças”.  

As diferenças no estado de saúde entre os indivíduos devem-se a inúmeras causas que 

diferem de sociedade para sociedade e de país para país. O estado de saúde das pessoas 

depende de vários factores mas pode ser determinado em três: factores exógenos aos 

indivíduos, factores relacionados com as preferências dos indivíduos e factores associados às 

condições socioeconómicas.  

Os factores exógenos aos indivíduos contemplam a componente independente das 

atitudes e das condições socioeconómicas nomeadamente acidentes, doenças genéticas e 

factores associados ao ciclo de vida do indivíduo. Por exemplo, é possível que um indivíduo 

de 60 anos tenha pior estado de saúde que um indivíduo de 25 anos (Noronha; Andrade, 

2002).  

Os factores associados às preferências dos indivíduos estão relacionados com os 

estilos de vida adoptados. Por exemplo, dois indivíduos da mesma classe socioeconómica e 

com acesso à mesma informação sobre os malefícios do fumo do tabaco poderão tomar 

decisões entre fumar e não fumar, o que pode indicar estados de saúde diferenciados entre os 

indivíduos, ocorrendo uma desigualdade em saúde.  

Os factores socioeconómicos acarretam desigualdades em saúde, uma vez que as 

condições económicas podem determinar vários aspectos das condições de vida. Actualmente, 
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há imensos mecanismos que podem explicar a relação entre o nível de rendimento ou situação 

socioeconómica e o estado de saúde. Um indivíduo de classe socioeconómica elevada pode 

apresentar um nível de saúde superior do que um indivíduo de classe socioeconómica inferior 

devido a ter maior acessibilidade às melhores instituições de saúde e tratamentos de saúde 

(seguros de saúde). As diferenças na esperança de vida à nascença entre grupos 

socioeconómicos mais elevados e mais baixos podem traduzir-se em dez anos para os homens 

e seis anos para as mulheres (Comissão das Comunidades Europeias, 2009). As desigualdades 

socioeconómcas em saúde são um dos temas mais estudados na economia da saúde pelas 

diferenças de saúde entre as diferentes classes sociais ocorridas na sociedade. 

WHO criou a Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde em 2005 para apoiar os 

países e os diferentes parceiros de saúde a enfrentarem os factores que determinam as 

desigualdades em saúde. Na Suécia, uma em cada 17400 mulheres morre durante a gravidez 

ou durante o parto. No Afeganistão, essa probalidade é de uma em cada oito mulheres (WHO, 

2008). Esta disparidade é enorme deixando em aberto o grande fosso que existe entre ricos e 

pobres nos diferentes países, podendo afectar as políticas externas entre os diferentes países e 

dentro dos próprios países. A relação entre as desigualdades sociais em saúde e os 

determinantes sociais de saúde é indirecta. A longo prazo, estão interligadas e acontecem em 

diferentes níveis das classes sociais. Um baixo nível educacional pode dificultar o acesso ao 

emprego, o que por sua vez conduz à pobreza que está intimamente relacionada ao acesso aos 

cuidados de saúde e às condições de habitação dos indivíduos. 

As desigualdades sociais em saúde são as diferenças sociais e económicas que 

interferem na saúde entre classes socioeconómicas diferentes apresentando três características 

fundamentais: são sistemáticas uma vez que não são distribuídas aleotoriamente mas há um 

padrão consistente na sociedade, são produzidas socialmente em que os processos sociais 

produzem diferenças sendo estas determinadas biologicamente e ainda são injustas na medida 

em que as desigualdades são díspares (Whitehead; Dahlgren, 2006).  

WHO (2010) refere que os determinantes sociais da saúde são “as condições em que 

as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem e assim como o sistema de 

saúde a que pertencem”. Estas representam as características do indivíduo nomeadamente o 

emprego, a classe social, o tipo de habitação ou o rendimento. Estas últimas podem 

influenciar nomeadamente os comportamentos, os estilos de vida, a saúde e as decisões dos 

indivíduos. Os determinantes sociais de saúde são diferentes de país para país e dependem das 

características individuais das populações. Os determinantes sociais em saúde contemplam: a 

exclusão social, a pobreza, a posição socioeconómica, o rendimento, as políticas públicas, os 
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serviços de saúde, a educação, a habitação, os transportes, os comportamentos ou estilos de 

vida e as redes de apoio da comunidade (Farrel; Macvoy; Wilde, 2008). A saúde é 

influenciada pelos determinantes sociais de saúde ao longo do ciclo de vida do indivíduo 

sendo responsáveis pelas desigualdades em saúde dentro e fora dos países. Os governos 

desempenham um papel importante no controlo dos determinantes sociais de saúde ao 

promover a saúde na população e a reduzir a carga de doença na população. Os determinantes 

sociais de saúde são os maiores responsáveis pelas disparidades sociais em saúde nas 

sociedades sendo uma preocupação crescente por parte dos decisores políticos de forma a 

evitar o fosso crescente entre os diferentes grupos socioeconómicos. A maior dificuldade das 

investigações realizadas sobre a relação entre os determinantes sociais e saúde é o facto de 

estabelecer uma hierarquia de determinações entre os factores gerais de natureza social, 

económica, política e meios pelas quais esses factores incidem sobre a situação de saúde de 

grupos e pessoas uma vez que esta relação não se cinge a um processo de causa-efeito (Buss; 

Pellegrini, 2007). 

Existem vários modelos explicativos das desigualdades sociais em saúde, que 

demonstram a forma como os determinantes sociais da saúde afectam a saúde da população e 

assim como a relação entre os diferentes determinantes e a influência das medidas políticas. 

Actualmente, há vários modelos elucidativos sobre os determinantes da saúde de diferentes 

autores tais como: Dahlgren e Whitehead (1991), Diderichsen e Hallqvist (1998), 

Mackenbach (1994) e o de Marmot e Wilkinson (1999). Estes modelos de uma forma geral 

explicam a influência que os determinantes sociais de saúde apresentam sobre as disparidades 

em saúde nos diferentes grupos socioeconómicos.  

O modelo Dahlgren e Whitehead (1991) ilustra as desigualdades sociais em saúde 

como fruto das interacções entre os diferentes níveis de condições, desde o nível individual 

até o das comunidades afectadas pelas políticas de saúde (Comissão dos Determinantes 

Sociais de Saúde, 2005). Neste modelo situam-se os determinantes sociais de saúde dispostos 

em diferentes níveis em que o nível mais próximo são os determinantes individuais e os níveis 

mais afastados do centro são os macrodeterminantes.O potencial de saúde dos indivíduos que 

se encontram no centro é influenciado pela idade, sexo e factores hereditários (Figura 1).  

O seguinte nível representa o comportamento e os estilos de vida adoptados pelos 

indivíduos. A saúde é influenciada pela forma como os indivíduos adoptam a prática de 

comportamentos de saúde ou estilos de vida, que por sua vez é influenciado pela educação, a 

pobreza, o rendimento, etc. As pessoas de classes socioeconómicas inferiores ou com menor 

educação apresentam uma maior propensão para a prática de estilos de vida pouco saudáveis 
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particularmente uma alimentação rica em gorduras, a não prática de exercício físico, fumar, 

alcoolismo, etc. O próximo nível demonstra a sociedade (rede sociais e comunitárias) como 

influência directa na vida do indivíduo (comportamentos e estilos de vida saudáveis). 

Indivíduos provenientes de classes socioeconómicas elevadas têm uma maior probalidade de 

praticar hábitos de vida saudáveis tendo assim uma maior sustentabilidade para enfrentar as 

pressões inerentes à sociedade e comunidade. A Comissão dos Determinantes Sociais de 

Saúde (2005) refere que os indivíduos pertencentes a classes socioeconómicas inferiores que 

são sujeitos a condições de extrema privação apresentam menor redes de apoio e também 

menos serviços sociais e lazer. 

As condições de vida e trabalho e assim como a produção agrícola e de alimentos, a 

educação, o ambiente de trabalho, o desemprego, a água e esgoto, os serviços sociais de saúde 

e a habitação consistem no nível seguinte às redes sociais. Indivíduos de classes 

socioeconómicas desfavorecidas com habitações em más condições, menor nível educacional 

e com menor acessibilidade aos acessos de cuidados de saúde tem maior probalidade de 

apresentarem um pior nível de saúde. A Comissão das Comunidades Europeias (2009) 

acrescenta que as desigualdades sentidas no início do ciclo de vida em termos de acesso á 

educação, ao emprego e aos cuidados de saúde pode determinar o estado de saúde das pessoas 

ao longo da vida. 

As condições socioeconómicas, culturais e ambientais gerais na sociedade são o 

último nível do esquema o que influencia directamente todos os outros níveis anteriores. Cada 

sociedade tem diferentes tipos de determinantes em saúde mas estas condições determinam a 

saúde e as disparidades em saúde nas diferentes classes socioeconómicas. Acheson (1998) 

acrescenta que este modelo demonstra as interacções distintas entre os diferentes níveis. Os 

estilos de vida dos indivíduos são influenciados pelas redes sociais e comunitárias. As 

condições de vida e de trabalho estão relacionadas com as condições socioeconómicas, 

culturais e ambientais.  

 

 

 

 

 

 

                         Figura 1 – Modelo Dahlgren e Whitehead (1991) 

                              (Comissão dos Determinantes Sociais de Saúde, 2005) 
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1.1- DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS EM SAÚDE 

 

As desigualdades socioeconómicas em saúde têm sido um foco de atenção por parte 

dos políticos pela associação da condição de saúde do indivíduo com o nível socioeconómico 

sendo este tema, motivo de ser debruçado ao longo deste trabalho. As desigualdades 

socioeconómicas em saúde avaliadas pela educação, rendimento e ocupação laboral, são um 

problema grave da saúde pública a nível mundial. Mackenbach et al. (2008) referem que estas 

desigualdades são um desafio para os políticos responsáveis pela saúde a nível internacional 

mas no entanto é desconhecido em que medida essas desigualdades são modificáveis. Estes 

autores acrescentam que na Europa, as pessoas com menor escolaridade apresentam maiores 

taxas de mortalidade para todas as causas expecto para o cancro da mama. 

A abordagem das desigualdades socioeconómicas em saúde não é fácil pois envolve 

muitos condicionantes que determinam as diferenças de saúde entre as classes 

socioeconómicas. As políticas de saúde devem ser amplas e objectivas de modo a promover 

uma igualdade de saúde para todos e também deviam ser contínuas apesar da mudança de 

governos pois o mais importante são as pessoas que constituem a sociedade actual e a do 

futuro.  

Segundo Mackenbach et al. (1997), as desigualdades socioeconómicas em saúde 

definem-se pela maior prevalência ou incidência dos problemas de saúde entre os indivíduos 

elevada e baixa classe socioeconómica. As desigualdades estão intimamente relacionadas com 

a classe socioeconómica a que os indivíduos pertencem e assim como as diferenças 

produzidas socialmente na qualidade de vida e na capacidade de agir dos grupos sociais a que 

pertencem. O que significa que as pessoas de classes socioeconómicas inferiores ou com 

menor nível educacional são martirizados com pior saúde pela sua condição de pobreza. 

As desigualdades socioeconómicas em saúde nas diferentes classes socioeconómicas 

estão relacionados com os diferentes factores que afectam directamente a saúde, tais como: a 

educação, a profissão, as condições de vida, os comportamentos de saúde, os cuidados de 

saúde e as políticas públicas. 

A educação está intimamente relacionada com a profissão que o indivíduo exerce no 

na sociedade e também está relacionado com o rendimento do exercício da sua profissão. 

Pessoas com menor nível educacional tendencialmente exercem profissões menos 

qualificadas o que determina o seu rendimento, no entanto as pessoas com maior nível 

educacional exercem profissões mais qualificadas e com maior rendimento. 



Equidade na saúde e nos cuidados de saúde: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

ENSP - UNL - Andreia Baleizão Página 19 
 

A profissão é condicionada pelo tipo de educação que o indivíduo tem ao longo da sua 

vida, o que vai determinar em último caso o seu rendimento. O desemprego e a insegurança 

no trabalho têm efeitos negativos sobre a saúde, aumentando o risco de problemas físicos e 

psicológicos e de suicídio (WHO, 1999). 

As condições de vida nomeadamente a habitação, o poder de compra das famílias e 

entre outras determinam a saúde dos indivíduos. Indivíduos que habitem em casas com más 

condições de habitação têm maior propensão de desenvolver doenças respiratórias. 

Os comportamentos de saúde ou estilos de vida tais como a alimentação saudável, 

prática de exercício físico, comportamento sexual e violência doméstica determinam a saúde 

dos indivíduos. Os indivíduos que pertencem a classes sociais de rendimentos elevados 

apresentam em média uma longevidade superior e tendem adoptar estilos de vida saudáveis, 

no entanto os indivíduos de classes assalariadas de base apresentam menor longevidade 

(Observatório das Desigualdades, 2010). 

O acesso aos cuidados de saúde está relacionado com o estatuto socioeconómico 

particularmente as pessoas com menor nível educacional, rendimento e pertencentes a classes 

socioeconómicas desfavorecidas tem menor acessibilidade aos cuidados de saúde. Segundo 

WHO (2008) as pessoas de classes socioeconómicas elevadas apresentam menores 

necessidades de cuidados de saúde mas manifestam um maior consumo de cuidados de saúde 

do que as pessoas de classes socioeconómicas desfavorecidas que apresentam maiores 

problemas em saúde sendo menores consumidores de cuidados de saúde. O que revela uma 

inversão dos cuidados pois os indivíduos que mais necessitam de cuidados de saúde são 

aqueles que tem menor acessibilidade aos cuidados. 

As sociedades a nível mundial infelizmente sempre apresentaram desigualdades 

socioeconómicas em saúde. A distribuição dos recursos e bens não é feita de igual forma por 

todos os indivíduos. Esta é determinada por vários factores, tais como os que já foram 

referidos anteriormente e que afectam a saúde dos indivíduos. Pereira (1990) refere que as 

desigualdades em saúde verificam-se na maioria dos países. Contudo, é importante realçar 

que durante os anos 80 e 90, muitos dos países europeus sofreram graves crises económicas 

que aumentaram as desigualdades ao nível do rendimento. Mudanças estas que podem afectar 

a saúde da população a nível nacional como um todo, e os grupos desfavorecidos em 

particular (Kunst et al., 2005). 

A nível global temos disparidades em saúde desumanas, nomeadamente o continente 

africano apresenta o maior índice de infecção de VIH/SIDA a nível mundial. No entanto os 

indivíduos africanos têm enormes dificuldades em aceder à medicação anti-retroviral ao 
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contrário dos indíviduos do continente europeu em que a medicação é gratuita (sistema de 

saúde português). 

As desigualdades socioeconómicas em saúde têm sido motivo de estudo ao longo dos 

tempos através de inúmeras investigações pelas profundas alterações na saúde dos indivíduos, 

grupos sociais, países e continentes sendo um entrave à estabilidade e coesão social. Os custos 

humanos e económicos das desigualdades em saúde são significativos e os governos 

desempenham um papel activo na redução das disparidades em saúde. Consta-se que as 

perdas provenientes de desigualdades em saúde ascendam a 700.000 mortes por ano e 33 

milhões de casos de problemas de saúde na União Europeia (Mackenbach et al., 2007). As 

perdas de saúde na população representam 20% do total dos custos dos cuidados em saúde e 

15% do total dos custos da segurança social (Farrel; Macvoy; Wilde, 2008). 

Actualmente, não há dados precisos da morbilidade e mortalidade originados pela 

desigualdade em saúde a nível mundial. As consequências são graves e demonstram a 

ausência do princípio político de igualdade de oportunidade na sociedade. Stronks e Gunning-

Scheppers (1993) referem que esta igualdade não contempla que todos os indivíduos sejam 

dotados do mesmo nível de saúde mas de uma justa distribuição de determinantes de saúde 

com a capacidade de serem controlados, para que cada indivíduo tenha as mesmas 

possibilidades de levar uma vida longa e saudável. 

Na década de 80 e 90, os governos do Reino Unido realizaram relatórios sobre as 

desigualdades em saúde, respectivamente o Black Report e o Relatório Acheson. Ambos os 

trabalhos identificaram as principais causas das disparidades de saúde na sociedade. O 

governo, através destes relatórios, priorizou as suas políticas de saúde tendo em conta as 

causas das desigualdades de saúde. Exworthy, Blane e Marmot (2003) referem que os 

determinantes e a desigualdade socioeconómica em saúde estão na agenda política do Reino 

Unido e os relatórios ajudaram a determinar as políticas de saúde. 

As desigualdades socioeconómicas em saúde em Portugal têm sido um tema debatido 

por diferentes investigadores tal como em outros países a nível mundial. Uma das orientações 

estratégicas do PNS 2004-2010 é desenvolver estratégias que promovam a redução das 

desigualdades em saúde, tais como: a caracterização dos casos de desigualdade em saúde, a 

adequação dos recursos e centros de saúde para as comunidades mais desfavorecidas 

(imigrantes, minorias étnicas e pessoas sem-abrigo), o desenvolvimento de parcerias com 

outros sectores (segurança social), etc. Além disso, ainda acrescentam a necessidade da 

criação de um Programa Nacional de Luta contra as Desigualdades em Saúde de modo a 

diminuir as disparidades em saúde. Apesar destas orientações e das evidências foi difícil a 
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aplicabilidade, uma vez que as disparidades em saúde ainda se mantêm entre as classes 

socioeconómicas. Nos últimos anos, ocorreu uma melhoria significativa da saúde dos 

portugueses, nomeadamente na taxa de mortalidade infantil, apesar das diferenças de saúde 

nas classes sociais. 

  

  

 2 - EQUIDADE EM SAÚDE 

 

A saúde é importante para que um indivíduo possa ter uma vida dotada de 

oportunidades a vários níveis e assim como de bem-estar e conforto na sua vida. A saúde é 

um recurso para atingir uma melhor educação, emprego e também uma forma de promover a 

liberdade dos indivíduos e sociedade (Sen, 2000).  

A equidade em saúde contempla um valor de justiça distributiva. Segundo Whithead 

(1990), “a equidade implica que idealmente todas as pessoas de uma sociedade devem ter 

igual oportunidade para desenvolver seu potencial de saúde e sempre que possível ninguém 

deve estar em desvantagem para atingi-lo”. A equidade em saúde é entendida como o 

reconhecimento do direito de cada pessoa na participação justa nos recursos disponíveis de 

uma sociedade, direito que a cada momento apresenta uma dimensão moral, política, social, 

económica ou financeira. Acrescenta que a mesma implica o benefício da utilização dos 

serviços em condições semelhantes para todas as pessoas e a consequente necessidade do uso 

adequado dos fundos e recursos destinados ao sector da saúde (Ferreira, 1989).  

A equidade em saúde é objecto de estudo de políticos e investigadores na área da 

saúde e este conceito apresenta várias interpretações, tal como já foi exposto. Whitehead e 

Dahlgren (2006) concebem a tal como sendo “as diferenças que são desnecessárias e 

evitáveis, além de consideradas socialmente injustas”.  

As desigualdades nem sempre são consideradas iniquidades. A iniquidade pode ser 

considerada uma desigualdade injusta que pode ser evitada através de medidas políticas. As 

desigualdades que não são consideradas injustas referem-se a variações biológicas naturais, a 

comportamentos pouco saudáveis dos indivíduos e a vantagens temporárias de um grupo 

(saúde). As que são injustas contemplam as condições de vida definidas por factores 

socioeconómicos, comportamentos nefastos em que o indivíduo tem pouca possibilidade de 

escolha em relação ao modo de vida, as condições de vida definidas por factores 

socioeconómicos, a exposição de factores de risco no local de trabalho e a dificuldade no 

acesso aos cuidados de saúde (Nunes et al., 2001). O subconjunto das desigualdades em saúde 
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que são consideradas injustas ou abusivas constituem iniquidades em saúde o que pode 

conduzir a elevadas taxas de mortalidade infantil, aumento do abandono escolar, desemprego, 

etc. As iniquidades ocorridas na população depende de mecanismos políticos, económicos, 

sócio-culturais e as atitudes discriminatórias estão intimamente relacionadas com a raça, 

etnicidade, género e classe social. Crombie et al. (2005) diz que até ao ano 2020, as 

desigualdades em saúde entre grupos socioeconómicos de cada país, devem ser reduzidas em 

pelo menos um quarto, através da melhoria substancial do nível de saúde dos grupos menos 

favorecidos. Os governos a nível mundial devem implementar medidas para reduzir as 

desigualdades em saúde e promover a equidade em saúde em todos os sectores da sociedade 

para que esta meta seja atingida independentemente da situação económica global. 

A equidade pode ser definida como a ausência sistemática e potencialmente evitável 

de diferenças de um ou mais aspectos do estado de saúde das populações ou indivíduos 

(Starfield, 2001). É uma questão que, desde há decadas, é abordada mas, actualmente, tem 

uma imensa importância pela situação do mundo actual em que se continua a repercutir os 

problemas nos indivíduos e grupos socioeconómicos desfavorecidos com menos saúde 

reflectindo-se numa sociedade pouco produtiva e com menor capacidade para enfrentar os 

problemas actuais. O´Donnel et al. (2008) acrescenta que a equidade em saúde tornou-se num 

tema cada vez mais estudado a nível mundial, nos últimos vinte e cinco anos, devido à 

crescente procura dos políticos, maior e melhor fornecimento de dados sobre as famílias e o 

aumento do poder computacional. A equidade é um dos valores fundamentais da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (WHO, 1946) que refere que “os mais altos padrões de 

saúde devem estar dentro do alcance de todos sem distinção de raça, religião, convicções 

políticas, económicas e condição social”. Os indivíduos devem ter a capacidade de atingir 

esse padrão máximo de saúde independemente dos determinantes sociais e da classe 

socioeconómica a que pertencem. O cerne da equidade em saúde contempla a valorização da 

saúde como algo essencial e fundamental para o desenvolvimento humano das pessoas de 

modo a contribuir de forma positiva para a sociedade. Para a sua promoção da equidade em 

saúde é essencial a criação de oportunidades e a eliminação de entraves à realização do 

potencial de saúde de todas as pessoas e é necessária a justa distribuição dos recursos de 

saúde, acesso às oportunidades disponíveis e ainda apoio a indivíduos doentes (Whitehead; 

Dahlgren, 2006). O objectivo das políticas de equidade em saúde é a redução dos factores 

responsáveis pelas disparidades de saúde entre as classes socioeconómicas que são 

considerados evitáveis.  
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Whitehead e Dahlgren (2006) sugerem diversas orientações para promover a equidade 

em saúde: 

- As políticas de equidade devem promover o nível máximo de saúde e não o mínimo; 

- As três principais abordagens para reduzir as desigualdades devem ser 

interdependentes (focar a atenção nos grupos socioeconómicos desfavorecidos, 

redução das disparidades em saúde e da estratificação social); 

- As políticas de saúde devem ter como objectivo a promoção de ganhos em saúde e a 

redução das desigualdades em saúde; 

- As acções das políticas de saúde devem combater os determinantes sociais de saúde 

responsáveis pelas desigualdades; 

- As políticas de saúde devem ser avaliadas e monitorizadas de modo a entender-se o 

impacto na sociedade; 

- Implementação de instrumentos necessários para avaliar a extensão das 

desigualdades e os progressos concretizados em direcção às metas; 

- As políticas de saúde devem privilegiar as pessoas de classes socioeconómicas 

desfavorecidas; 

- As desigualdades em saúde entre homens e mulheres devem ser descritos e 

analisados de forma separada; 

- As desigualdades devem ser analisadas e descritos com detalhe; 

- As disparidades em saúde referentes à classe socioeconómica estão relacionadas com 

a etnia e geografia; 

- Os sistemas de saúde devem ser construídos com base em princípios de equidade, 

serviço público de saúde e os cuidados devem ser prestados de acordo com a 

necessidade e não pela capacidade de pagamento do utente. Os cuidados oferecidos 

pelos sistemas de saúde devem ser de qualidade; 
 

Braveman e Gruskin (2003) referem que para avaliar a equidade é necessário 

comparar a saúde e os determinantes de saúde entre as diferentes classes socioeconómicas 

sendo importante para avaliar as políticas nacionais e internacionais que promovem uma 

justiça social. Os governos devem implementar medidas que promovam a redução das 

disparidades sociais entre as classes socioeconómicas. A equidade necessita de acções sobre 

os determinantes sociais de saúde sendo as causas principais de iniquidades em saúde. Baum 

(2007) salienta que os governos necessitam de um compromisso com valores de equidade, 

justiça e uma capacidade de responder à natureza complexa os determinantes de saúde. A 
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equidade não poderá ser alcançada sem acções sobre os determinantes sociais de saúde. Num 

estudo realizado em vinte e dois países europeus, as taxas de mortalidade para diversas 

doenças (cancro, obesidade, doenças cardiovasculares) são mais elevadas junto das classes 

socioeconómicas desfavorecidas (Mackenbach et al., 2008). A pobreza crescente a nível 

mundial e o aumento do fosso entre os ricos e pobres fazem com que a implementação de 

medidas sobre os determinantes sociais de saúde seja fulcral para promover a equidade em 

todas as vertentes da sociedade. Por exemplo, 20% dos mais pobres a nível mundial 

apresentam dez vezes mais a probalidade de falecer antes dos 14 anos do que a restante 

população (WHO, 2010).  

Os sistemas de saúde devem promover junto da população a importância da prevenção 

primária nomedamente a prevençao da doença e a promoção da saúde conjuntamente com as 

medidas políticas que promovam junto dos indivíduos uma vida saudável. Whitehead (1990) 

refere que as políticas de equidade devem ser dirigidas no sentido das pessoas adoptarem o 

melhor estilo de vida saudável. Sendo importante apoiar os grupos socioeconómicos 

desfavorecidos com menor acessibilidade em adquirir alimentos e bens para o seu bem-estar e 

conforto. Para além disso a equidade em saúde deve ser um sustentáculo essencial para que os 

cuidados de saúde sejam para todos e não apenas para parte da população.  

 

 

3 – DESIGUALDADES �OS CUIDADOS DE SAÚDE 

 

Os sistemas de saúde desempenham um papel fundamental nas desigualdades de saúde 

a nível mundial pois os cuidados de saúde são um meio para manter ou atingir um nível ideal 

de saúde para toda a população. Aumentar os níveis de saúde da população e a redução das 

desigualdades socioeconómicas em saúde constituem uma das metas principais a atingir pelos 

sistemas de saúde a nível global. 

Segundo EUPHIX (2009) refere que a mortalidade para causas evitáveis 

nomeadamente de doenças infecciosas, cardio-respiratórias e de todas as condições evitáveis é 

superior entre os indivíduos com menor nível educacional. Esta situação revela que os 

sistemas de saúde desempenham um papel fundamental na diminuição destas disparidades em 

saúde de forma a evitar sociedades disfuncionais e doentes. A falta de saúde na sociedade 

conduz a elevados custos em saúde e assim como ao aumento dos custos socioeconómicos 

suportados pelas famílias e governos produzindo uma sociedade pouco produtora e 

competitiva. 
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Os sistemas de saúde europeus têm como valores comuns: o acesso a cuidados de 

saúde de elevada qualidade, a universalidade (o acesso à saúde deve ser garantido a todos 

independentemente do género, raça, condições socioeconómicas, etc), igualdade de cuidados 

para todos os cidadãos e solidariedade (relacionado com o financiamento gerado pelo Estado).  

Os sistemas de saúde são financiados exclusivamente pelo Estado (impostos/recursos 

públicos) ou fundos privados (co-pagamento, desembolsos directos, etc). Segundo Barros e 

Gomes (2002) referem que há quatro formas de financiamento: impostos, contribuição para 

esquemas sociais de seguro, subscrições voluntárias de esquemas privados de seguro e 

pagamentos directos dos doentes. O financiamento dos sistemas de saúde interfere na forma 

como são prestados os cuidados de saúde em que o combate às desigualdades em saúde deve 

ser um objectivo central nas políticas de saúde e dos governos europeus. Os sistemas de saúde 

que são financiados por contribuições públicas ou impostos (Portugal, Alemanha, etc) tentam 

promover valores de igualdade de acesso a cuidados para todos o que pode promover com que 

as pessoas com menor nível socioeconómico tenham igualdade de acesso aos cuidados de 

saúde. Or, Jusot e Yilmaz (2008) referem que o financiamento público pode aumentar a 

probabilidade dos utentes com menor nível socioeconómico em aceder aos cuidados de saúde, 

contribui assim para a redução das desigualdades em saúde. No entanto, um sistema de saúde 

universal não impede as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde, uma vez que as 

disparidades em saúde estão presentes na maioria dos sistemas de saúde europeus. Guichard 

(2004) afirma que em Portugal, apesar do sistema de saúde ser universal continuam a persistir 

as desigualdades de acesso aos cuidados de saúde, nomeadamente, na distribuição dos 

equipamentos médicos e profissionais de saúde. Acrescenta também que é mais evidente esta 

situação nas regiões rurais e de baixo rendimento urbano. EPHA (2005) acrescenta que os 

indivíduos com maiores carências de cuidados de saúde nem sempre são tratados de forma 

adequada tendo em conta as suas necessidades. As barreiras que impedem a acessibilidade aos 

cuidados de saúde consistem na distância, língua e crenças de saúde o que afecta 

principalmente as pessoas com menor nível socioeconómico sendo estas as mais necessitadas 

de cuidados de saúde. Estima-se que a esperança de vida da etnia cigana seja dez anos inferior 

à da população geral sendo explicado pelas condições de habitação precárias, a malnutrição e 

as barreiras no acesso á saúde e a outros serviços (Comissão das Comunidades Europeias, 

2009). 

A redução das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde é uma das metas do 

plano de “Saúde para todos em 2000” impulsionadas pela WHO desde 1978. A Conferência 

de Alma-Ata incitou a saúde para todos sem ter em conta a raça, o género, a classe 
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socioeconómica, etc. Actualmente, os sistemas de saúde a nível mundial estão a distanciar-se 

desta mais-valia para os indivíduos e sociedade. WHO (2008) refere que, actualmente, os 

sistemas de saúde apresentam três problemas mais graves: sistemas de saúde orientados para 

uma oferta limitada de cuidados de saúde especializados em vez dos cuidados de saúde 

primários; sistemas de saúde em que a prestação de cuidados de saúde apresenta-se dividida 

por abordagens de controlo de doenças com objectivos imediatos (programas orientados para 

doenças específicas na população, em vez de uma aposta na prevenção da doença e promoção 

da saúde); sistemas de saúde com abordagem laissez-faire de governação, o que ajuda a uma 

comercialização desgovernada da saúde. Infelizmente, estas tendências podem conduzir a um 

aumento das desigualdades em saúde e no acesso aos cuidados de saúde. Em muitos países, 

cerca de 5,6 milhões de indivíduos necessitam de pagar metade da totalidade das suas 

despesas médicas, tendo um acréscimo aos custos cada vez mais elevados das despesas de 

saúde o que leva a cada ano mais de 100 milhões de pessoas para baixo da linha da pobreza 

(WHO, 2008). 

Os indivíduos provenientes de classes socioeconómicas desfavorecidas, com menores 

rendimentos e com menor nível educacional, têm menor probabilidade em aceder a cuidados 

de saúde de qualidade devido às barreiras inerentes à sua condição socioeconómica do que os 

indivíduos de classes socioeconómicas mais favorecidas. O relatório mundial da WHO (2008) 

refere que as discrepâncias de acesso a cuidados de saúde das populações, a tratamentos e 

custos de saúde entre indivíduos de classes socioeconómicas desfavorecidas e mais 

favorecidas são mais evidentes do que há três décadas. As diferenças de acesso aos cuidados 

de saúde entre e dentro dos países é mostrado, por exemplo, no caso de Nairobi. O índice de 

mortalidade entre crianças menores de 5 anos é de 15 entre cada mil nas zonas mais ricas da 

cidade enquanto nas áreas mais carenciadas é de 254. Simões (2010) diz que os países que 

conseguem melhores resultados em saúde são os que apresentam menores desigualdades na 

oferta de cuidados (recursos humanos) e na procura dos mesmos (menores listas de espera, 

contenção da despesa com medicamentos). Em Portugal, houve melhorias significativas em 

saúde, nomeadamente na redução da taxa de mortalidade infantil desde da década de 70. 

Contundo, com a conjectura económica internacional pode colocar em causa a 

sustentabilidade do SNS, assim como, os cuidados de saúde prestados, no sentido da melhoria 

contínua da saúde dos Portugueses independentemente da raça, género, classe 

socioeconómica, rendimento ou nível educacional.  

A redução das desigualdades em saúde, tem actualmente uma posição de relevo nas 

agendas de saúde governamentais (Kunst et al., 2005), tendo aumentado nos últimos anos o 
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interesse sobre o impacto dos determinantes socioeconómicos na saúde e a resposta do 

sistema de forma a garantir uma prestação de cuidados de acordo com as necessidades dos 

indivíduos. É importante medir o grau de associação entre os cuidados médicos efectivamente 

prestados e os níveis de morbilidade observados para os diferentes grupos da população 

(Pereira, 2002). 

O acesso aos cuidados de saúde nos sistemas de saúde europeus, de uma forma geral, 

preconiza uma igualdade de cuidados de saúde para indivíduos com necessidades iguais 

independentemente da sua classe socioeconómica. No entanto os indivíduos de classes 

socioeconómicas desfavorecidas apresentam maiores dificuldades em aceder aos cuidados de 

saúde, tais como os custos e a distância do lado da oferta, factores resultantes da procura, etc. 

Os custos e a distância do lado da oferta está relacionado com o facto dos indivíduos que 

residam longe das unidades de cuidados de saúde têm um acréscimo à despesa de saúde na 

deslocação. Os custos nos transportes delimitam o acesso aos cuidados de saúde 

principalmente aos indivíduos de classes socioeconómicas mais desfavorecidas sem 

capacidade para superar essas despesas (Miguel; Bugalho, 2002). Para além disso, há 

indivíduos que são afastados por não terem capacidade financeira para pagar um serviço de 

saúde demasiado dispendioso, que não é oferecido pelo sector público (ex: actualmente 

muitas clínicas privadas não tem acordos com SNS na realização de exames de diagnóstico). 

A maioria dos indivíduos para terem cuidados de saúde têm de faltar ao trabalho (menos um 

dia de remuneração) o que distancia algumas pessoas do acesso aos cuidados de saúde uma 

vez que um menor rendimento pode influenciar intimamente a decisão da procura ou não 

procura de cuidados de saúde (Miguel; Bugalho, 2002). Há vários factores que podem 

condicionar a procura dos cuidados de saúde, nomeadamente, a barreira linguística e as 

crenças de saúde. Os grupos socioeconómicos mais desfavorecidos sobretudos os migrantes 

apresentam dificuldades em aceder aos cuidados de saúde devido à barreira linguística o que 

dificulta a interacção entre profissional de saúde e utente migrante (Backstrom, 2009). As 

crenças de saúde e os costumes culturais podem afectar a acessibilidade aos cuidados de 

saúde e assim como a qualidade da saúde principalmente os indivíduos de classes 

socioeconómicas com menor rendimento, os migrantes, pela diferença de cuidados que 

tinham nos países de origem sendo um entrave à prestação de cuidados (Lopes, 2007).  

Num estudo sobre a prestação de cuidados de saúde na Europa e EUA (Van Doorslaer; 

Masseria; Koolman, 2006), os pobres são os maiores utilizadores da consulta de clínica geral 

pois a necessidade de cuidados de saúde concentra-se mais nas classes desfavorecidas. No 

entanto os indivíduos de classes socioeconómicas elevadas têm um maior acesso à consulta de 
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especialista e dentista em deterimento utilizam em menor frequência os serviços de 

emergência do que os indivíduos de classes socioeconómicas desfavorecidas (EUPHIX, 

2009). As disparidades no acesso aos cuidados de saúde estão relacionadas principalmente 

com os factores de custo o que afecta principalmente todos os indivíduos pertencentes a 

classes socioeconómicas de menor rendimento (Anderson, 2004).  

Actualmente as políticas de saúde debruçam-se sobre as desigualdades no acesso e na 

utilização dos serviços de saúde de modo a promover uma igualdade de acesso dos indivíduos 

de diferentes classes socioeconómicas. O grau de desigualdade em saúde é diferente nos 

diversos países (Nunes et al., 2001). 

Pereira (1990) diz que a maioria dos estudos conclui que às classes pobres são 

prestados menos cuidados de saúde por unidade de necessidade do que às classes mais 

favorecidas. Um dos grupos mais vulneráveis e socialmente excluídos que apresentam níveis 

médios de saúde inferiores são os grupos migrantes ou minorias étnicas. 

Nos sistemas de saúde são prestados uma tríade de cuidados de saúde tais como os 

cuidados de saúde primários, secundários e terciários. Os cuidados de saúde primários 

consiste na “prestação de assistência de saúde essencial, baseada em métodos e técnicas 

práticas, apropriadas sob o ponto de vista científico e aceitáveis socialmente, postas ao 

alcance de todas as unidades e famílias das comunidades, com a sua inteira participação e 

que possa ser financeiramente mantida pelo país e pela comunidade, em todas as fases do seu 

desenvolvimento, num espírito de auto-responsabilidade e auto-determinação” (Imperatori, 

1985). Estes cuidados desempenham um papel importante junto das comunidades na 

promoção da saúde e a prevenção da doença e representam o primeiro contacto com o sistema 

de sáude.  

Os cuidados secundários são todos os cuidados prestados a nível hospitalar e os 

cuidados terciários consistem nos cuidados orientados para a recuperação e convalescença de 

doenças. O envelhecimento da população mundial acarretou aos sistemas de saúde focarem a 

sua atenção na importância das instituições de saúde em dar resposta a indivíduos internados 

com elevado grau de dependência sem condições para regressarem a casa em que os cuidados 

de saúde terciários são fundamentais para que estes pacientes se tornem mais autónomos. Os 

sistemas de saúde têm como objectivo a redução das desigualdades em saúde promovendo 

uma igualdade de acesso aos cuidados de saúde e possibilitando uma maior oferta de serviços 

de saúde para todos tendo em conta a protecção social de saúde. 

Os sistemas de saúde apresentam algumas limitações que prejudicam gravemente a 

acessibilidade aos cuidados essencialmente aos indivíduos de menor rendimento, nível 
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educacional e de classes socioeconómicas desfavorecidas. Actualmente, ocorre uma inversão 

dos cuidados na medida em que os indivíduos que mais necessitam são aqueles que menor 

acesso têm a esses cuidados e por outro lado os indivíduos com maiores possibilidades 

económicas apresentam maior acesso aos cuidados de saúde apesar de que as necessidades de 

saúde destes são menores (EUPHIX, 2009). O estado de saúde das pessoas está relacionado 

com o seu estatuto social: as pessoas com menos habilitações, menos qualificadas ou com 

menor rendimento tendem a morrer em idade mais jovem e registam uma maior prevalência 

da maioria dos problemas de saúde (Comissão das Comunidades Europeias, 2009). Os 

indivíduos muitas vezes são confrontados com a necessidade de pagar os cuidados de saúde 

que necessitam e as despesas que advém disso, são superiores aos seus rendimentos o que 

pode levar à pobreza. As verbas destinadas aos cuidados de saúde oscilam entre os 14 € por 

indivíduo e 5000 € sendo que estas diferenças não se constatam apenas entre países como 

também dentro dos países sendo evidente a diferença entre os ricos e os pobres (WHO, 2008). 

Os cuidados de saúde estão orientados para o modelo biomédico em que se preconiza o 

tratamento da doença conduzindo a uma elevada especialização médica sendo uma orientação 

longe de uma visão holística do doente. Os cuidados de saúde primários deviam ser o centro 

de todos os sistemas de saúde em vez dos cuidados secundários. Os governos deviam 

implementar políticas de saúde com vista a uma maior atenção à prevenção primária.  

As desigualdades no acesso aos cuidados de saúde podem exacerbar as desigualdades 

de saúde nas populações e indivíduos na medida em que as variações na qualidade dos 

serviços de saúde, acesso aos cuidados de saúde ou variações no modo como as pessoas 

produzem saúde interferem intimamente na saúde dos indivíduos (Hauck; Shaw; Smith, 

2002). As disparidades nos cuidados de saúde provocam uma menor saúde entre as 

populações e caso não sejam implementadas políticas que visem uma maior acessibilidade aos 

serviços de saúde pode conduzir a uma sociedade pouco saudável e produtiva. 

 

 

 4 - EQUIDADE �OS CUIDADOS DE SAÚDE 

 

A equidade no acesso aos cuidados de saúde é um pilar fundamental nos sistemas de 

saúde a nível mundial. A declaração de Alma-Ata marcou uma viragem na saúde pela maior 

importância de valores como a justiça social e o direito a uma melhor saúde para que todos os 

individuos tivessem a mesma acessibilidade aos cuidados de saúde de forma a reduzir as 

desigualdades. Ao longo dos anos o acesso aos serviços de saúde melhorou para as classes 
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socioeconómicas desfavorecidas o que permitiu reduzir as desigualdades em saúde e a taxa de 

mortalidade (Whitehead; Dahlgren, 2006). 

Na área da saúde para se atingir a equidade é importante um acesso aos cuidados de 

saúde mais justo e desenvolver medidas de redução das desigualdades em saúde nas 

diferentes classes socioeconómicas. Num sistema de saúde equitativo as pessoas de classes 

mais desfavorecidas devem receber mais cuidados de saúde de acordo com as suas 

necessidades.  

A equidade nos cuidados de saúde pode ter várias definições dependendo dos autores 

que as determinam. Esta é um valor de justiça distributiva e representa as desigualdades nos 

cuidados de saúde injustas e evitáveis. Para Whitehead (1990) a equidade nos cuidados de 

saúde contempla três noções: a igualdade de acesso aos cuidados disponíveis para igual 

necessidade depende de direitos iguais para serviços disponíveis para todos sendo necessário 

uma justa distribuição para todo o país tendo em conta a necessidade de cuidados de saúde da 

população, facilidade de acesso da respectiva área geográfica aos cuidados de saúde e a 

redução ou inexistência de barreiras de acesso; a necessidade de utilização de igual para igual 

consiste em dois indivíduos terem a mesma acessibilidade aos cuidados de saúde 

independemente da sua condição socioeconómica; a igualdade na qualidade dos cuidados de 

saúde contempla o facto de indivíduos de diferentes classes socioeconómicas terem a mesma 

acessibilidade a serviços e cuidados de saúde de qualidade. Para Macinko e Starfield (2002) a 

equidade horizontal consiste no tratamento igual de indivíduos para necessidades iguais 

enquanto que a equidade vertical é o tratamento desigual de indivíduos para necessidades 

desiguais.  

A economia global vive um período de instabilidade acompanhada de um menor poder 

económico das famílias o que pode afectar o acesso aos cuidados de saúde sendo importante 

que os sistemas de saúde sejam coesos e equitativos de modo a travar as desigualdades em 

saúde. Os sistemas de saúde apresentam barreiras de acesso de oferta e procura o que impede 

que os indivíduos tenham acessibilidade adequada aos cuidados de saúde. Nos sistemas de 

saúde dotados de acesso universal aos cuidados, os indivíduos apresentam também 

dificuldades na utilização dos serviços de saúde. EUPHIX (2009) refere que as barreiras de 

acesso podem resultar de factores condicionantes do próprio sistema (lado de oferta) o que 

pode levar a desigualdades no acesso a cuidados de saúde e que consistem em: 

 - Factores geográficos como a distância. Existem estudos que demonstram a relação 

entre a distância e a utilização dos serviços de saúde no sentido que quanto maior for a 

distância aos serviços menor será a sua utilização. Santana (1994) demonstra a importância da 
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relação entre a utilização dos serviços de saúde, das consultas externas e a distância percorrida 

desde da residência dos utentes até ao destino em que constata que o factor distância 

influência negativamente a utilização dos cuidados de saúde; 

 - Factores financeiros: pagamento das taxas moderadoras e custos de transportes, o 

que pode impedir os indivíduos de acederem aos cuidados de saúde demasiados dispendiosos 

em relação à sua capacidade económica. Miguel e Bugalho (2002) acrescentam o facto de 

faltar a um dia de trabalho (perda de um dia de rendimento) pode afastar alguns indivíduos de 

cuidados de saúde; 

 - Factores organizacionais: listas de espera, horário do funcionamento dos serviços de 

saúde, etc; 

 - Factores geográficos como a distância e o tempo de deslocação aos respectivos 

serviços de saúde; 

 - Falhas na cobertura universal dos cuidados (ex: migrantes); 

 - Características dos profisssionais de saúde (etnia de um profissional de saúde pode 

interferir na prestação de cuidados); 

 - Falta de informações e qualidade sobre os serviços de saúde; 

 Os factores que podem determinar o acesso do lado da procura são: características 

imutáveis dos utentes (idade, género, idade, cultura, etnia, etc) e as característcas mutáveis 

(rendimento, escolaridade, profissão, área de residência, etc) (Andrade, 2006). As 

desigualdades na acessibilidade aos cuidados de saúde afectam substancialmente as pessoas 

de classes socioeconómicas desfavorecidas. Van Doorslaer, Masseria e Koolman (2006) 

apresentam um estudo sobre a prestação de cuidados na Europa em que os indivíduos de 

classes socioeconómicas favorecidas são os utilizadores mais intensivos do clínico geral, 

especialidade e dentista mas no entanto os pobres tendencialmente usam mais os serviços de 

emergência. Os indivíduos de classes socioeconómicas favorecidas para igual necessidade 

recorrem mais às consultas de especialista e médico dentista do que os mais desfavorecidos 

apesar de estes recorrerem com maior frequência às consultas de médico de família. Em 

Portugal tal como na maioria dos países europeus ocorre uma iniquidade na acessibilidade às 

consultas de especialidade, dentista, exames de diagnóstico e clínico geral a favor dos mais 

ricos (Figura 2). Um indíce inferior a zero indica uma iniquidade a favor dos indivíduos de 

menor rendimento, o que significa que estes são os maiores utilizadores das consultas. Por 

outro lado, um indíce positivo indica uma iniquidade a favor dos indivíduos de maior 

rendimento. Um dos determinantes de saúde que mais influencia a desigualdade em cuidados 
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especializados do que em outros serviços de saúde, é a educação (Van Doorslaer e Masseria, 

2004; Mossialos et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 2 – Iniquidade na prestação de cuidados de saúde 

(Van Doorslaer, Masseria, Koolman; 2006) 

 

 Os sistemas de saúde devem avaliar em que medida é que as barreiras de acesso 

afectam a prestação de cuidados aos indivíduos. O acesso aos cuidados e serviços de saúde é 

objecto de estudo pelos investigadores de saúde com base em ínumeros indicadores de 

procura e oferta nos cuidados de forma a implementar políticas de melhoria contínua dos 

cuidados de saúde. Os indicadores de barreiras de acesso mais utilizados são a população 

contemplada pelo seguro público, os tempos de espera das cirurgias electivas, a utilização das 

consultas do médico de clínica geral, etc (EUPHIX, 2009). Para além destes indicadores 

também é importante avaliar a relação dos cidadãos com os sistemas de saúde e a forma como 

estes são recebidos e tratados em termos técnicos e humanos nos serviços de saúde. A 

avaliação da satisfação dos cidadãos após o contacto com a prestação de cuidados é 

importante para uma percepção da equidade nos cuidados de saúde. A desigualdade nos 

cuidados e serviços de saúde também é avaliado pelos níveis auto-relatados ou problemas de 

saúde dos indivíduos (Allin et al., 2007 citado por EUPHIX, 2009). A acessibilidade aos 

cuidados de saúde é diferente nas diferentes classes socioeconómicas o que ocorre uma 

relação inversa das necessidades não satisfeitas e dos cuidados uma vez que os indivíduos de 

classes socioeconómicas desfavorecidas apesar de serem mais doentes apresentam menor 

cuidados e acessibilidade aos serviços de saúde. 

A saúde no continente europeu apresenta melhorias significativas mas continua a 

persistir variações a nível de saúde entre os diferentes países e classes sociais. As doenças 

cardiovasculares e o cancro são patologias com enorme prevalência nas sociedades modernas, 

assim como as doenças relacionadas com os estilos de vida, nomeadamente a obesidade e a 
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VIH/SIDA (Mackenbach et al., 2008). Os sistemas de saúde desempenham um papel 

importante na prevenção e tratamento que necessitam de ser aperfeiçoados com ênfase na 

equidade, eficácia e eficiência (Mccarthy et al, 2009). As disparidades em saúde são comuns a 

nível mundial apesar das diferenças entre os diferentes países e sociedade apesar dos avanços 

em medicina. As tecnologias de saúde e os novos tratamentos de doenças crónicas apresentam 

custos cada vez mais elevados que podem colocar em causa a equidade nos cuidados de 

saúde. Actualmente, os sistemas de saúde apresentam três problemas: centrados numa oferta 

de cuidados especializados, centralizados em programas de controlo de doenças e com uma 

abordagem de governação de laissez-faire o que permite uma comercialização desiquilibrada 

da saúde (WHO, 2008). Os sistemas de saúde também estão sujeitos a inúmeras influências 

que consistem num aumento da despesa da saúde, cuidados de saúde orientados para o 

modelo biomédico (atenção nos cuidados especializados em detrimento dos cuidados de 

saúde primários) e o aumento do poder da indústria farmacêutica junto dos decisores 

politicos. Estas influências negativas podem pôr em causa a equidade nos cuidados de saúde e 

a acessibilidade universal dos cuidados para todos. Os sistemas de saúde com maior aposta e 

com uma melhor organização nos cuidados de saúde primários apresentam melhores 

resultados em saúde, custos mais baixos e maior equidade em saúde e nos cuidados de saúde 

(ACS, 2010). Os sistemas de saúde particularmente o Português tem como valores 

fundamentais a universalidade, o respeito pela pessoa, a solidariedade, etc. Estes valores ou 

pilares que sustentam o sistema de saúde são fundamentais para promover a igualdade de 

acesso aos cuidados independentemente da raça, género e classe socioeconómico dos 

indivíduos. 

  Cada país organiza o seu próprio sistema de saúde de acordo com as suas aspirações 

históricas, políticas e morais tendo em conta a liberdade e solidariedade (Béresniak; Duru, 

1999). Um sistema de saúde deve abranger toda a população contribuindo para uma coesão e 

estabilidade social. Os princípios primordiais dos sistemas de saúde podem ser considerados a 

universalidade e a equidade. No entanto, em alguns casos, a sua validade está restrita à 

definição formal de um direito e não assegurado na realidade. Hoje em dia, os sistemas de 

saúde têm uma maior responsabilização perante a população em que uma maior maximização 

da eficiência e equidade nos cuidados de saúde é fundamental para servir uma população cada 

vez mais necessitada e conhecedora dos seus direitos.  

O sistema de saúde português é complexo pela polaridade de técnicos de saúde e pelo 

tipo de serviço prestado. Este modificou-se ao longo dos tempos, de acordo com as 

necessidades da sociedade de modo a não se tornar desactualizado e rígido. O estado deve 
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garantir a qualidade, a eficácia, a eficiência, a equidade e a acessibilidade nos cuidados de 

saúde para todos. O sistema de saúde deve responder às necessidades das populações 

contribuindo para os ganhos em saúde. 

A eficiência no SNS é um dos critérios mais importantes para promover uma boa 

sustentabilidade do SNS. Segundo Campos (2007) “se o S-S não for eficiente, não contribui 

para ganhos em saúde e jamais poderá ser justo”. Uma boa gestão dos recursos do SNS evita 

o desperdício e a rentabilização das valências prestadoras de cuidados de saúde permitirá a 

subsistência de um sistema de saúde universal e transversal a todos. 

A equidade é um dos critérios subjacentes ao SNS pela universalidade e acessibilidade 

dos cuidados de saúde sem distinção da idade, classe, religião, profissão ou sistema de 

protecção social o que permite um sistema de saúde justo para todos sem restrição. O SNS é 

um sistema universal, compreensivo e tendencialmente gratuito baseado no modelo de 

sistema de saúde de Beveridge. Ao longo dos anos o SNS foi evoluindo de acordo com as 

necessidades das populações tendo contribuído para uma melhoria contínua da saúde e para 

os ganhos em saúde. 

Lourenço et al. (2007) refere que a equidade enquanto valor essencial no sistema de 

saúde português teve um reconhecimento vagaroso. A Constituição da República Portuguesa 

em 1976 reconheceu o direito à saúde e do acesso universal dos cuidados de saúde surgindo 

assim um objectivo a atingir no âmbito do sistema de saúde português. A Lei n.º 56/79, de 15 

de Setembro permitiu criar o SNS no âmbito do Ministério dos Assuntos Sociais de modo 

assegurar o direito à saúde. A acessibilidade à saúde e aos cuidados de saúde é garantido a 

todos os cidadãos independentemente da sua situação económica e social e assim como aos 

estrangeiros a habitarem em Portugal (Portal da Saúde, 2010). Através da criação do SNS, a 

equidade é colocada como um dos pilares essenciais do sistema de saúde promovendo o 

direito à saúde de forma universal. A Lei das Bases da Saúde (Lei n.º 48/90) aprovada a 24 de 

Agosto de 1990 defende a protecção da saúde não apenas como um direito mas igualmente 

como uma responsabilidade conjunta da sociedade, dos cidadãos e do Estado (Portal da 

Saúde, 2010). Esta Lei atribui uma enorme importância à equidade em saúde, tal como indica 

o documento “é objectivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos 

cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer vivam” (Lei n.º 48/90 

de 24 de Agosto). 

 O SNS sendo baseado num modelo social, universal e tendencialmente gratuito 

enfrenta problemas devido à falta de produtividade, competitividade e o deficit externo de 

Portugal o que pode agravar a sustentabilidade do SNS e assim como a acessibilidade aos 
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cuidados de saúde. O acesso aos cuidados de saúde é considerado pelo Ministério da Saúde 

um elemento fulcral do desempenho e da efectividade do sistema de saúde (Ministério da 

Saúde citado por Miguel e Bugalho, 2002). O SNS é fundamental no sistema de saúde 

português em que o Plano Nacional de Saúde (2011-2016) é essencial para o alinhamento 

estratégico das políticas de saúde. Uma das orientações mais importantes no PNS é a 

equidade e o acesso adequado aos cuidados de saúde dando maior importância aos cuidados 

de saúde primários e o incentivo a intervenções mais próximos dos cidadãos tais como a 

facilitação cultural e linguística (Simões; Ferrinho, 2009). 

A equidade nos sistemas de saúde é um valor e um sustentáculo importante para 

promover a saúde para todos nas sociedades. Infelizmente continua a persistir diferenças no 

nível de saúde das classes sociais e torna-se inglório que as classes mais desfavorecidas que 

têm maior necessidade em ter um sistema de saúde justo, são aquelas que apresentam maior 

dificuldade em aceder aos cuidados de saúde. Os migrantes são um dos grupos sociais mais 

desfavorecidos da sociedade em que estão sujeitos a diversas formas de discriminação nos 

países de destino, nomeadamente, no acesso à saúde e cuidados de saúde (Fonseca et al., 

2007). 

 

 

5 – MIGRAÇÃO 

 

5.1 – MIGRAÇÃO EM PORTUGAL 

 

A migração é uma característica fundamental do ser humano e pode ser determinada 

pela acção e efeito de um indíviduo se deslocar de um lugar para o outro com a finalidade de 

se fixar. Rocha-Trindade (1995) afirma que o movimento da população de um território para 

outro denomina-se de movimentos migratórios que podem e devem ser analisados segundo a 

sua origem ou a região de destino. Tanto a emigração (partida dos nacionais para países 

estrangeiros) como a imigração (acolhimento de estrangeiros em território nacional) são 

processos complicados para quem toma essa decisão mas a busca de melhores oportunidades 

de vida representa uma das razões principais para imigração/emigração. 

Anteriormente, Portugal era um país de emigração principlamente até ao século 

passado (anos 60) sendo os destinos escolhidos para o continente europeu (França, Alemanha, 

Luxemburo, etc) e os motivos principais eram de ordem económica (SEF; 2007). A partir da 

década de 70 com o fim da ditadura ocorreu o regresso de inúmeras pessoas das antigas 
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colónias portuguesas e também de outras regiões do globo devido às políticas restritivas de 

migração dos países de acolhimento. No fim da década de 70 e início da década de 80 regista-

se uma nova forma de migração, em que Portugal torna-se um país de imigração recebendo 

pessoas provientes dos Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) nomeadamente Cabo 

Verde, Angola e Guiné-Bissau (Rocha-Trindade, 2001). Este fluxo migratório é comum na 

maioria dos países tornando-se evidente as desigualdades sociais nos diferentes países. 

Boniface (2000) refere que no início do séc. XXI, estima-se que a população migrante em 

todo o mundo seria os 130 milhões de pessoas em que os 115 milhões de migrantes estariam 

legalizados e os 15 milhões ilegalizados.  

Durante a década de 80, a imigração torna-se num processo com um aumento 

exponencial principalmente de pessoas provenientes dos PALOP e do Brasil graças à adesão 

de Portugal à União Europeia. Nos anos 90, é caracterizado pela consolidação e crescimento 

da população migrante residente em Portugal com relevância para as comunidades de origem 

dos países africanos de expressão portuguesa e do Brasil (SEF, 2007). A partir do ano 2000, 

tornou-se mais frequente a imigração de pessoas provenientes de países do Leste, ex-URSS e 

países asiáticos (Paquistão, Indía, China, etc). Esteves (1991) refere que Portugal enquanto no 

passado foi um país predominantemente de emigração, actualmente, assume uma posição de 

visibilidade enquanto um país de imigração. 

Estima-se que habitam cerca de 18 a 19 milhões de não-nacionais nos quinze Estados-

Membros o que representa 5,1% da população total deste conjunto de países, valor que pode 

aumentar perante a situação económica global e o aumento das desigualdades entre os 

diferentes países. No entanto, a emigração apresenta um decréscimo acentuado ao longo dos 

anos. Em 2007, residiam em Portugal 435.736 migrantes legalizados sendo correspondente a 

4,1% da população residente em território nacional. Ministério da Administração Interna 

citado por Fonseca et al (2009) afirma que as nacionalidades com maior predomínio nos 

imigrantes são efectivamente: Brasil (15%), Cabo Verde (15%), Ucrânia (9%), Angola (8%), 

Guiné-Bissau (5%) e outros países. Presentemente, o Brasil apresenta uma maior 

representatividade a nível nacional.  

A maioria dos migrantes é do sexo masculino apesar da diferença percentual ser 

reduzida em cerca de 10% em relação ao sexo feminino e são constituídos por idades 

compreendidas entre 15 e 34 anos (SEF, 2007). O motivo da imigração está relacionado com 

a reunificação familiar, busca de melhores oportunidades de vida, destruição do meio 

ambiente, fuga a perseguições ou discriminações por motivos religiosos ou políticos dos 

países de origem. A maioria dos migrantes provenientes dos países africanos exerce funções 
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pouco qualificadas, de rendimento baixo e com poucas aspirações de carreira. Peixoto (2008) 

refere que os trabalhadores estrangeiros representam cerca de 6% da população activa 

nacional. Hoje em dia, com a situação económica global e o aumento do desemprego, os 

migrantes são dos grupos sociais mais atingidos por esta conjuntura por diversas razões: 

pouco qualificados, barreira linguística, indocumentados, etc.  

Machado e Perista (1997) afirmam que a imigração em Portugal apresenta dois 

aspectos distintos segundo a sua origem e profissão. A migração proveniente de alguns países 

ricos da Europa é constítuido por quadros superiores de empresas que após à adesão de 

Portugal à U.E. se edificaram no país e assim como os reformados estrangeiros que tomam a 

decisão de habitar em Portugal. Contundo, uma percentagem elevada de trabalhadores da 

construção civil e noutros serviços são provenientes dos PALOP sendo uma população 

maioritariamente jovem. 

A distribuição dos migrantes pelo território nacional está mais concentrada nas zonas 

do litoral do país com evidência para os distritos de Lisboa, Faro, Setubal e Porto. A soma dos 

três primeiros distritos representa cerca de 70 % do total dos imigrantes a nível nacional (SEF, 

2007). A principal razão desta concentração nestas zonas prende-se com as oportunidades de 

trabalho para os migrantes ao serem superiores em relação ao resto do território nacional.  

O artigo n.º 13 da Constituição da República Portuguesa – Princípio da Igualdade 

declara que “ninguém pode ser priveligiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 

dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social e orientação 

sexual”. Por outro lado, o artigo n.º 15 afirma que “os estrangeiros e apátridas que se 

encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres do 

cidadão português”. Ambos os artigos asseguram os direitos dos migrantes sendo que 

Portugal é um dos países que apresentam maiores condições de igualdade de direitos e 

protecção aos trabalhadores estrangeiros. 

As políticas de imigração são essenciais para regulamentar os migrantes no novo país 

de destino de forma a superar as necessidades de integração sendo essencial para o exercício 

de direitos e igualdade. Em 1985, foi assinado o acordo de Schengen entre alguns países 

europeus apesar de Portugal ter integrado apenas em 1992. Este acordo permitiu a anulação 

dos controlos das fronteiras internas nos estados membros do espaço Schengen o que 

promoveu a livre circulação de pessoas nesses estados. Por sua vez, impulsionou um aumento 

da imigração nos diversos países do espaço Schengen sendo necessário a uma regularização 

extraordinária em 1992 e 1996 de emissão de títulos de residência segundo a legislação 
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implementada em Portugal. O artigo n.º 8 do Decreto-Lei n.º 244/98 estabelece que “em 

casos expecionais de reconhecimento interesse nacional ou por razões humanitárias, o 

Ministério da Administração Interna pode conceder a autorização de residência de cidadãos 

estrangeiros que não preencham os requisitos exigidos no presente diploma”. Surge como 

resposta ao aumento do número de migrantes ilegais no país.  

A intensificação da entrada de migrantes entre 1999 e 2001 constituída por cidadãos 

da Europa do Leste conduziu à alteração do Decreto-Lei n.º 244/98, de 8 de Agosto, através 

do Decreto-Lei n.º4/2001, de 10 de Janeiro o que permitiu novamente a regularização de 

migrantes a habitar e a trabalhar ilegalmente em Portugal de forma a controlar eficazmente os 

fluxos migratórios (SEF, 2008). Em 2001, foram consentidos 126.901 autorizações de 

permanência a trabalhadores principalmente a migrantes provenientes da Europa do Leste. 

Presentemente a Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho estabelece o regime jurídico da entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Esta nova legislação 

cria medidas inibidoras de imigração ilegal e favorece a imigração legal através da 

simplificação do processo de legalização e promove a melhoria das condições de inserção dos 

migrantes na sociedade. 

A imigração ilegal é comum em Portugal e estima-se que o número de imigrantes 

ilegais seja superior a 300 mil provenientes da Moldávia, Ucrânia, Rússia, Roménia e alguns 

países dos PALOP (D´Almeida et al., 2004). Estimar o número de migrantes ilegais é difícil 

apesar dos inúmeros estudos desenvolvidos na área da imigração. A Europa do Leste produz 

imensa imigração ilegal através das organizações criminosas fomentando a exploração 

humana e tráfico de seres humanos. As políticas de imigração e o trabalho em equipa dos 

diversos ministérios, entidades e organizações é essencial para diminuir a imigração ilegal e 

promover a justiça e igualdade junto dos migrantes. Os migrantes devido ao processo de 

migração apresentam dificuldades ao acesso á saúde e cuidados de saúde, o que pode resultar 

na deterioração do estado de saúde. 

 

 

5.2 – EQUIDADE EM SAÚDE ENTRE MIGRANTE E NÃO MIGRANTE 

 

A migração é um processo complexo que envolve a perda de práticas culturais, 

valores, língua e laços familiares. Ramos (2004) afirma que o migrante está sujeito a 

mudanças físicas, biológicas, sociais, culturais e políticas em que terá de resolver e enfrentar 

para que o processo de integração no país de destino se inicie e seja eficaz. O processo de 
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adaptação ao país de destino é dificil sendo determinado pelas características biológicas, 

físicas e emocionais do migrante. Padilla e Miguel (2007) referem que os migrantes 

representam uma população com necessidades peculiares em que a compreensão do estado de 

saúde, determinantes de saúde e as necessidades de saúde é fundamental. Os migrantes 

diferem em termos de educação, classe social, crenças, língua, rendimentos e acesso aos 

serviços públicos. Estes desempenham um papel essencial na economia internacional, uma 

vez que impulsionam o crescimento demográfico e económico contribuindo para o 

fornecimento de mão-de-obra para várias actividades laborais e o aumento da taxa de 

natalidade nos diversos países (Dias; Gonçalves, 2007). A migração tem influência na saúde 

dos migrantes, na sustentabilidade dos sistemas de saúde, segurança social e na saúde dos 

habitantes dos países destino. 

Os migrantes apresentam maior propensão para problemas físicos, emocionais e 

sociais relacionados com os baixos rendimentos, as debilitadas condições de habitação, a 

ausência de redes de apoio e exclusão social (Llácer et al., 2007). Estes factores tornam os 

migrantes uns dos grupos sociais mais desfavorecidos da sociedade em que estão sujeitos a 

diversas formas de discriminação nos países de destino, nomeadamente, no acesso à saúde e 

cuidados de saúde estando em desvantagem em relação aos habitantes locais (Torres; Sanz, 

2000). Os migrantes pelos diversos condicionantes apresentam níveis piores de saúde do que 

os autóctones o que traduz num impacto directo na estrutura da sociedade. Os migrantes ao 

integrarem no país de destino enfrentam um ambiente e estilos de vida novos submetendo-se a 

situações de vulnerabilidade, ao exporem-se a vírus desconhecidos e outros agentes 

patogénicos (Padilla; Miguel, 2007). Para além da exposição a um novo ambiente, os 

migrantes também são portadores de doenças infecto-contagiosas e de outras doenças 

provenientes do país de origem com conhecimento ou desconhecimento da situação o que 

pode colocar em causa a saúde pública da sociedade (Scotto et al., 2008). As situações de 

exclusão social (isolamento, carência de apoio social, barreira da língua e baixo níveis 

educacionais) e pobreza (falta de condições de habitação e higiene pessoal, deficiente 

alimentação) provocam um débil desenvolvimento físico e emocional o que agrava os 

problemas de saúde dos migrantes e surge assim novas patologias neste grupo social 

debilitado por falta de oportunidades e dificuldade de adaptação ao país de destino (Lopes, 

2007). 

A equidade em saúde representa as diferenças de saúde evitáveis nos diferentes grupos 

socioeconómicos e é determinado pelos determinantes de saúde (pobreza, exclusão e 

discriminação social, más condições de habitação, etc) o que influencia as oportunidades de 
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ser saudável. Os migrantes pertencem geralmente a classes socioeconómicas baixas, menor 

rendimento, baixo nível educacional o que afecta intimamente o seu nível de saúde. A 

pobreza, na migração, está relacionada com a falta de recursos económicos, má nutrição, 

aumento do risco de infecções, más práticas de higiene, condições de habitação deterioradas, 

indíce de criminalidade mais elevado, etc (Shaw et al citado por Padilla e Miguel, 2007). A 

pobreza na migração está relacionada com uma maior probalidade de violência, sexo 

coercivo, exploração e fraco poder de decisão (Carballo, 2007). Os migrantes desempenham 

actividades laborais com pouca qualificação e estão expostos a maiores riscos e doenças pelo 

tipo de actividade que executam e não utilizam material de protecção. As mulheres, as 

crianças, os menores sem protecção, os migrantes ilegais, os migrantes traficados, os 

refugiados, os migrantes com asilo político e os migrantes que executam trabalhos de risco 

elevado são dos grupos mais vulneráveis dos migrantes (Cole, 2006). Os migrantes ilegais e 

indocumentados são dos sub-grupos dos migrantes menos saudáveis pois são vítimas do crime 

organizado, exploração sexual e violência. As máfias e as redes de crime organizado 

contribuem para que a vida dos migrantes seja miserável forçando-os a migrar ou serem 

sujeitos a condições desumanas psicológicas o que coloca em causa a sua integridade física 

(Padilla; Miguel, 2007).  

A equidade é o princípio que permite a resolução das distorções na distribuição da 

saúde ao promover a igualdade de acesso à saúde, o que possibilita o aumento das 

oportunidades de uma melhor qualidade de vida/saúde nas classes sociais mais desfavorecidas 

(ex. migrantes). A equidade contempla a preocupação em diminuir as desigualdades de 

oportunidades de ser saudável relacionado com os grupos sociais menos privilegiados tal 

como os grupos raciais, étnicos, religiosos e ainda as mulheres e residentes em áreas rurais 

(Braveman; Gruskin, 2003). A equidade é fulcral na integração dos migrantes nas sociedades 

de acolhimento, nomeadamente no âmbito da saúde. Num sistema de saúde equitativo é 

possível responder às necessidades de todos e garantir um conjunto de direitos transversais a 

todos indivíduos independemente da sua naturalidade, género, raça e religião o que contribui 

para uma melhor integração dos imigrantes (Andrade, 2006). 

 A migração e a saúde representam um tema que necessita de maior atenção dos países, 

governos e políticos. Apesar dos ínumeros estudos desenvolvidos sobre a saúde dos 

migrantes, estes são insuficientes para uma compreensão holística deste grupo social tendo 

em conta o número de migrantes a nível mundial. É difícil ter uma noção exacta do número de 

migrantes a nível mundial devido aos fluxos migratórios que decorrem diariamente nos 

diversos países. Em Portugal, há carência de informação nos processos de recolha de dados na 
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área da imigração e assim como os escassos estudos sobre a saúde e o acesso aos cuidados de 

saúde dos migrantes. A migração e os determinantes de saúde dos migrantes são importantes 

para a Saúde Pública devido ao impacto que exerce na sociedade relacionado com o contexto 

económico e social. Tal como foi referido anteriormente, a saúde dos migrantes é diferente da 

saúde dos autóctones por diversos factores: estilos de vida, condições de habitação, acesso aos 

serviços de saúde, classe socioeconómica, rendimento, nível de educação, etc. As 

investigações e os indicadores de saúde disponíveis revelam que os migrantes apresentam 

uma maior vulnerabilidade a doenças ou outros problemas de saúde (Carballo et al., 1998 

citado por Dias e Gonçalves, 2007). 

 Os migrantes apresentam maior vulnerabilidade a doenças infecto-contagiosas (HIV, 

tuberculose, hepatite B e C) e outras doenças nomeadamente a diabetes mellitus e doenças 

cardiovasculares do que os autóctones (Padilla; Miguel, 2007). No entanto, há investigações 

que apontam que os migrantes são mais saudáveis do que a população residente em relação a 

ínumeros indicadores de saúde. O efeito do “migrante saudável” é uma consequência da saúde 

e dos factores sociais. Os migrantes no seu país de residência apresentam estilos de vida e 

comportamentos que contribuem para doenças crónicas mas que são menos prevalentes nos 

países de destino (Kibele et al., 2008). A maioria das pessoas que migra apresenta um bom 

estado de saúde de forma a enfrentar as adversidades da migração. Todavia, existem países 

receptores que realizam exames médicos e testam a empregabilidade do migrante sendo uma 

forma de impedir a entrada de migrantes com pior estado de saúde (Weshman; Bashford, 

2006). Um estudo realizado nos Estados Unidos afirma que os migrantes de primeira geração 

são frequentemente mais saudáveis do que os residentes que compartilham a mesma origem 

étnica ou racial (Neria, 2004 citado por Fennelly, 2007). Na Alemanha e noutros países 

europeus, a taxa de mortalidade dos migrantes é inferior à dos autóctones em que o efeito do 

migrante saudável é a principal razão para explicar as diferenças na taxa de mortalidade 

(Anson, 2004). Porém, o nível de saúde dos migrantes diminui com a permanência no país de 

destino devido ao efeito de assimilação, em que estes adoptam os estilos de vida e práticas 

culturais destes países. Os migrantes estão mais expostos a factores de risco nos países de 

destino devido actividades laborais de risco para a saúde, condições de habitação insalubres, 

menor acesso aos cuidados de saúde, quebra dos laços familiares, etc. A saúde dos migrantes 

é importante para a Saúde Pública devido às diferenças de saúde entre os imigrantes e não-

migrantes sendo necessário desenvolver mais estudos de investigação nesta área. 

 Segundo algumas investigações os migrantes apresentam maior taxa de mortalidade 

para algumas doenças crónicas nomeadamente HIV, hepatite B e C, tuberculose, diabetes 
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mellitus, doenças cardiovasculares e doenças mentais. Os migrantes apresentam um risco 

acrescido de doenças não contagiosas uma vez que vivem num ambiente insalubre, adoptam 

novos estilos de vida e tem menor acesso aos cuidados de saúde (Padilla; Miguel, 2007). 

A tuberculose é uma doença caracterizada pela pobreza, más condições de habitação e 

classes socioeconómicas baixas. Em Portugal, os migrantes têm quase quatro vezes mais 

probalidade de contrair a tuberculose do que os nacionais (DGS, 2010). A maioria dos 

migrantes portadores de tuberculose é proveniente de Angola, Cabo-Verde, Guiné-Bissau e 

outros países dos PALOP. Os migrantes manifestam maior incidência desta patologia devido 

às condições sociais e económicas em que vivem. Os migrantes na Alemanha representam 

43% das notificações da tuberculose e a sua taxa de infecção é superior em mais de cinco 

vezes do que os alemães nacionais (EuroTB, 2006). A taxa de incidência nacional de 

tuberculose na França em 2004, era de 4,9 por 100 000 entre os autóctones e 73,6 por 100 000 

para os migrantes (Che; Bitar, 2006). A tuberculose é uma doença oportunista do HIV/SIDA 

sendo pertinente a implementação de políticas de saúde orientadas para os principais grupos 

de risco (migrantes) pois a incidência de tuberculose está aumentar progressivamente na 

maioria dos países europeus. 

O HIV/SIDA é uma doença em que atinge pessoas de diferentes nacionalidades, raças 

e classes socioeconómicas. O número de casos de HIV tem aumentado na Europa apesar das 

políticas de prevenção e das condições de tratamento universal para todos. Um estudo afirma 

que na Europa Ocidental o número de casos novos por HIV duplicou quase 42 casos por 

milhão/população em 1998 para 74 casos por milhão/população em 2005 (Carballo, 2007). Os 

migrantes são dos grupos sociais mais atingidos por esta doença pela exposição a riscos para a 

saúde. A mobilidade não é um factor de risco para contágio de HIV/SIDA, as situações e os 

padrões de comportamentos adoptados durante o processo de migração são os factores 

responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade e o risco de infecção por HIV/SIDA (Rhouch, 

2007). Um estudo desenvolvido em 2005 afirma que metade das infecções de HIV adquiridas 

por via heterosexual na Europa Ocidental e Central correspondiam a migrantes provenientes 

de países com elevada incidência de HIV em que tinham adquirido a infecção fora da U.E. 

(EuroHiv, 2006). A pobreza, o baixo rendimento e a falta de informação pode influenciar os 

migrantes para a prática de estilos de vida nefastos para a saúde (prostituição). Os migrantes 

são vítimas de exploração sexual, discriminação e xenofobia o que explica a sua 

vulnerabilidade à infecção por HIV, principalmente nos migrantes ilegais. 

A Hepatite B é uma doença crónica com maior prevalência nos continentes Africano, 

Asiático e na América do Sul. A pobreza e os baixos rendimentos podem aumentar o risco de 
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infecção por Hep. B, principalmente nos migrantes. A migração de indivíduos com infecção 

crónica por Hep. B provenientes de países endêmicos contribuem substancialmente para o 

aumento da taxa de incidência nos países de menor prevalência de Hep. B (Marschall et al., 

2008). Um estudo realizado em Itália constatou que os internamentos relacionados com 

infecções por Hep. B apresentam maior incidência nos migrantes estando relacionado com as 

suas condições de vida ou vacinção incompleta no seu país de origem (Scotto et al., 2005). 

A Diabetes Mellitus é uma doença com enorme predomínio a nível mundial e comum 

a todas as classes socioeconómicas. Carballo e Siem (2006) afirmam que estudos 

desenvolvidos em vários países sugerem que os migrantes apresentam maior probalidade em 

desenvolver a diabetes do que os não migrantes. A migração envolve situações de stress 

relacionado com a perda de laços familiares e a adaptação a novos estilos de vida e práticas 

culturais. Esta situação é geradora de stress desencadeando o consumo de álcool e 

alimentação prejudicial à saúde rica em gorduras e sal por parte dos migrantes. Nos Países 

Baixos os migrantes turcos apresentam uma probalidade da diabetes mellitus tipo 2 quase 

duas vezes mais do que os autóctones (Uitewaal et al., 2005). Os latinos, nos E.U.A. 

apresentam uma maior prevalência e menor idade para o aparecimento da diabetes do que os 

brancos relacionada com a mudança de estilos de vida (Ahmed et al., 2009). 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no ser humano. Os 

migrantes constituem um dos grupos de risco destas patologias devido ao tipo de alimentação, 

menor acessibilidade à informação de saúde e cuidados de saúde, consumo de álcool e tabaco, 

etc. Estudos revelam que os migrantes provenientes das Caraíbas, no Reino Unido, 

apresentam duas vezes maior probalidade de doenças cardiovasculares do que os autóctones 

(Stewart, 1999). As populações com origem na África Subsariana ostentam um risco elevado 

de desenvolvimento de acidente vascular cerebral em comparação com as populações 

europeias (Aygemang et al., 2009). 

A migração é um processo gerador de stress pelos inúmeros condicionantes 

(dificuldades de adaptação no país de destino e quebra de laços familiares, sociais e culturais) 

o que induz um impacto negativo na saúde mental nomeadeamente ansiedade, depressão, 

stress pós-traumático, esquizofrenia, suicídio, etc. Estudos já realizados referem que os 

migrantes apresentam maior risco de desenvolver doenças mentais do que os autóctones. 

Carta et al. (2005) afirmam que os migrantes apresentam taxas mais elevadas de alcoolismo, 

toxicodependência e de suícidio em relação á população residente. A migração é um processo 

complicado que interfere na saúde mental dos imigrantes. O stress causado pela migração 

pode provocar a síndrome de Ulisses e os migrantes portadores desta patologia apresentam 
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sintomas de depressão e ansiedade, o que afecta a adaptação ao país de destino (Carta et al., 

2005). Um estudo desenvolvido em Espanha demonstra que os factores relacionados com a 

saúde mental dos migrantes são: a instabilidade económica e laboral, a discriminação racial, a 

falta de documentação legal, a quebra dos laços familiares, a marginalização racial e social 

(Bernal, 2003). O impacto da migração na saúde mental é um dos maiores factores de risco 

para o migrante. Godinho et al. (2007) desenvolveu um estudo em Portugal no âmbito da 

saúde mental do migrante e constatou-se a prevalência do sofrimento psicológico em 31% dos 

casos e o maior predomínio de sofrimento nos migrantes africanos. Este estudo acrescenta 

também que os riscos de sofrimento psicológico estão relacionados com número de anos a 

viver em Portugal (quanto mais anos viver no país, menor o risco), o estatuto legal (maior 

risco para os imigrantes ilegais ou em precariedade de autorização) e a idade de chegada a 

Portugal (quanto mais velho, maior o risco). 

A migração é um processo complexo que envolve ínumeros factores o que condiciona 

a saúde dos migrantes. Os governos desempenham um papel importante na promoção da 

saúde e prevenção da doença juntos dos migrantes de forma a promover a equidade para a 

saúde e assim melhorar o estado de saúde deste grupo social. As políticas de migração e de 

integração são importantes para promover a igualdade de saúde e o acesso aos cuidados de 

saúde para todos. Os governos devem incluir as necessidades dos migrantes nas diversas 

medidas políticas de saúde. Em Portugal há um quadro jurídico favorável em termos de 

integração de migrantes constítuido por políticas favoráveis e ocupa o segundo lugar do 

Migrant Integration Policy Index (Nissen et al., 2007). Nas políticas de integração é 

pertinente a inclusão da saúde, orientada para a promoção da saúde e prevenção da doença 

para uma melhor adaptação dos migrantes ao país de destino devido às dificuldades que 

enfrentam no acesso aos cuidados de saúde e as condições socioeconómicas e laborais em que 

vivem. A falta de políticas de integração e adaptação que promovam uma migração saudável e 

produtiva pode aumentar a mortalidade e o número de doenças junto dos migrantes (Carballo; 

Nerukar, 2001). 

A saúde é um direito humano universal respeitado por todas as sociedades a nível 

mundial. O direito ao mais alto nível possível de saúde física e mental independemente da sua 

raça, género e classe socioeconómica, pertence à constituição da WHO. Os governos devem 

assegurar este direito fundamental promovendo a equidade na saúde e nos cuidados de saúde 

para todos. Em Portugal, a garantia de acesso à saúde e cuidados de saúde aos imigrantes foi 

consagrado pelo Despacho n.º 25 360/2001 apesar do direito à saúde encontrar-se declarado 

em inúmeros documentos e diplomas legais a nível mundial. O acesso à saúde é uma das 
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maiores contrariedades com que os migrantes enfrentam nas sociedades dos países de destino 

(Andrade, 2006). 

Tal como foi referido anteriormente, os migrantes podem apresentar uma maior 

probalidade para um estado de saúde mais debilitado, consequência das desigualdades sociais 

(baixo nível educacional e de rendimento, falta de conhecimentos sobre o acesso aos cuidados 

de saúde, falta de condições de habitação e higiene pessoal e estilos de vida prejudiciais) 

sendo um problema de equidade em saúde. A saúde dos migrantes necessita de estar incluída 

nas agendas governamentais, para um melhor estado de saúde deste grupo social. 

 

 

5.3 – EQUIDADE NOS CUIDADOS DE SAÚDE ENTRE MIGRANTE E NÃO 

MIGRANTE 

 

 A equidade no acesso aos cuidados de saúde é um elemento essencial na agenda 

europeia relativamente à exclusão social, assim como a capacidade de resposta e melhoria 

contínua dos serviços prestados (Fonseca et al., 2007). O acesso aos cuidados de saúde é um 

determinante fundamental de saúde de qualquer indivíduo e um direito integrado na Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia em que “toda a pessoa tem o direito de acesso aos 

cuidados de saúde preventiva e o direito de beneficiar de cuidados médicos nas condições 

estabelecidas pelas legislações e práticas nacionais” (Jornal Oficial das Comunidades, 

2000). É um direito básico essencial de forma a minorar o sofrimento dos indivíduos e 

garantir a protecção de saúde para todos, independentemente da raça, classe socioeconómica, 

nível educacional, rendimento, etc. Whitehead e Dahlgren (2006) afirmam que a ausência dos 

benefícios do acesso aos cuidados de saúde em prol da melhoria da saúde pode colocar em 

causa todas as outras actividades humanas. Estes autores, também acrescentam que o acesso 

aos cuidados de saúde é inversamente proporcional à necessidade de cuidados de saúde. Os 

indivíduos de classes socioeconómicas mais desfavorecidas (migrantes) apresentam menor 

acesso aos cuidados de saúde apesar de apresentarem pior estado de saúde. Estes recorrem 

com maior frequência às consultas de clínica geral e serviços de urgência. Estes indivíduos ao 

acederem de forma tardia aos cuidados de saúde colocam em causa os tratamentos e as 

expectativas de uma melhor saúde (Van Doorslaer; Masseria; Koolman, 2006). Os indivíduos 

de classes socioeconómicas favorecidas apresentam maior acesso às consultas de 

especialidade e dentista. 
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 Os migrantes são dos grupos populacionais com maiores dificuldades em aceder aos 

cuidados de saúde por imensas dificuldades nomeadamente a barreira linguística. Os governos 

têm a responsabilidade em promover políticas de saúde que visam a equidade em saúde nos 

grupos populacionais desfavorecidos de modo a diminuir as adversidades que apresentam em 

aceder aos cuidados de saúde. Os sistemas de saúde devem implementar medidas de forma a 

atenuar os entraves ao acesso aos cuidados de saúde. Os migrantes têm o direito ao acesso a 

cuidados de saúde tal como qualquer autóctone, sendo uma forma de adaptação e integração 

na sociedade do país de destino. A saúde dos migrantes está relacionada com as políticas 

sociais e de integração específicas de cada país e assim como as políticas de imigração que 

determinam o acesso aos serviços de segurança social (Ingleby et al., 2005). 

Os sistemas de saúde têm como valores centrais a universalidade, a solidariedade e a 

equidade para combater as desigualdades nos cuidados de saúde e na saúde, que apresentam 

as classes socioeconómicas desfavorecidas. O acesso aos sistemas nacionais de saúde e a 

obtenção de bons resultados no estado de saúde têm-se tornado indicadores fundamentais da 

integração dos migrantes (Fonseca et al., 2007). Os sistemas de saúde europeus têm em 

comum, a acessibilidade aos cuidados de saúde a todos os cidadãos e assegurar os cuidados de 

saúde aos migrantes contemplando as suas práticas culturais, religiosas e sociais. No entanto a 

legislação actual apresenta algumas falhas para os migrantes indocumentados. Estes 

apresentam maiores dificuldades em aceder aos cuidados de saúde do que os migrantes 

legalizados, que gozam de direitos tal como os habitantes locais. Andrade (2006) refere que a 

legislação que regulamenta o acesso dos migrantes aos cuidados de saúde é determinada pelos 

regulamentos e orientações legais comunitárias, que, por sua vez, é influenciada pela 

legislação de cada estado-membro, o que explica as diferenças de acessibilidade aos cuidados 

de saúde entre os diferentes países da UE. Na Holanda, os migrantes indocumentados apenas 

têm acesso aos cuidados de saúde medicamente necessários enquanto na Grécia apenas têm 

acesso aos serviços de urgência (Ingleby et al., 2005). Quanto maior for o acesso dos 

migrantes aos cuidados de saúde, maiores serão os benefícios para os sistemas de saúde. Estes 

apresentam uma maior possibilidade de melhorar o estado de saúde dos migrantes através de 

medidas de prevenção da doença e promoção da saúde, evitando o avanço de doenças 

crónicas e dispendiosas para os sistemas de saúde. Mohanty et al. (2005) afirmam que os 

gastos em cuidados de saúde dos migrantes nos EUA são menores do que os autóctones. 

Acrescentam também que as crianças migrantes apresentam gastos per capita 74% mais 

baixos do que o resto das crianças, apesar das crianças migrantes apresentarem gastos três 

vezes superiores nos serviços de urgência do que crianças locais. Os sistemas desempenham 
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um papel importante na melhoria do estado de saúde dos migrantes com foco na promoção da 

saúde e prevenção da doença de forma a evitar doenças com necessidade de maior despesa de 

tratamento. 

Em Portugal, o acesso aos cuidados de saúde dos migrantes está definido no Despacho 

n.º 25 360/2001, em que afirma que “faculta aos cidadãos estrangeiros que residam 

legalmente em Portugal o acesso, em igualdade de tratamento ao dos beneficiários do 

Serviço -acional de Saúde, adiante S-S, aos cuidados de saúde e de assistência 

medicamentosa prestados instituições e serviços que consituem o S-S”. Os migrantes 

legalizados com um comprovativo da residência obtêm o cartão de utente do SNS, junto do 

centro de saúde. Os migrantes ilegais têm o direito a cartão de utente temporário através da 

apresentação de um certificado de residência junto da junta de freguesia. Os migrantes e os 

autóctones estão isentos de pagar taxas moderadoras, em caso de: crianças até aos 12 anos 

(inclusivé), grávidas e parturientes (até oito semanas após o parto), beneficiários de subsídios 

oficiais atribuídos por motivos carência, desempregados inscritos no centro de emprego e 

assim como os cônjugues e filhos menores (desde que dependentes), trabalhadores por conta 

de outrem que recebam rendimento mensal não superior ao salário mínimo nacional e assim 

como os cônjugues e filhos menores (desde que dependentes), indivíduos portadores de 

doenças crónicas legalmente estabelecidas e comprovadas através da declaração médica, 

dadores benévolos de sangue, bombeiros, etc. 

A legislação sobre o acesso aos cuidados de saúde para migrantes em Portugal 

favoreceu uma melhor acessibilidade aos serviços de saúde. No entanto, ainda continua a 

persistir dificuldades no acesso aos cuidados de saúde para os migrantes. O acesso e a 

utilização dos serviços de saúde podem apresentar diferentes tipos de barreiras legislativas, 

estruturais, organizativas, económicas, culturais e linguísticas (Dias et al., 2004; Fennely, 

2004). O acesso aos cuidados de saúde depende do estatuto legal, tempo de residência no país 

e a nacionalidade dos migrantes. As dificuldades de legalização, a falta de recursos 

económicos, a barreira linguística, o desconhecimento da cultura do país de destino são dos 

principais factores para que os migrantes não sejam utilizadores do sistema de saúde (Ramos, 

2004). Dias, Severo e Barros (2008) afirmam, num estudo sobre a utilização dos cuidados de 

saúde nos migrantes, realizado em Lisboa, que 3,6% dos entrevistados desconhecem a forma 

de aceder aos serviços de saúde, 61,7% utilizariam o centro de saúde, 20,7% recorreriam ao 

Hospital, 7,5% utilizariam ambos os serviços e um serviço privado cerca de 5,2%. É 

fundamental que os migrantes tenham conhecimento do direito ao acesso aos serviços de 

saúde. 
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Os migrantes ilegais têm maiores adversidades em aceder aos serviços de saúde 

devido ao seu estatuto de ilegalidade e desconfiança nos serviços de saúde. Em Portugal, estes 

apresentam uma maior utlização das urgências hospitalares em detrimento dos outros serviços 

mas apenas recorrem em caso de necessidade extrema (Fonseca et al., 2009). Estes autores 

acrescentam também que os migrantes residentes com maior tempo de permanência recorrem 

com maior frequência ao centro de saúde e serviços hospitalares. Gonçalves et al. (2003) 

afirmam, num estudo realizado numa comunidade migrante em Lisboa, que os migrantes 

inquiridos já recorreram em pelo menos, uma vez aos serviços de saúde e que destes, 73% 

consultaram o hospital e 53% o centro de saúde. Este estudo acrescenta que os migrantes 

recém-chegados recorrem com menor frequência aos serviços de saúde devido ao 

desconhecimento dos seus direitos, o que determina a utilização dos serviços de saúde. Padilla 

e Miguel (2007) afirmam que os migrantes indocumentados e recém-chegados mostram uma 

maior propensão para serem excluídos dos serviços de saúde, o que reforça a pobreza e a 

exclusão social. 

As barreiras económicas podem afectar o acesso aos serviços de saúde, especialmente 

a situação laboral precária e a dificuldade em efectuar o pagamento das taxas moderadoras. 

Fonseca et al. (2005) afirmam que alguns migrantes têm dificuldades para pagar os cuidados 

médicos devido à falta de pagamento das contribuições para a segurança social.  

As barreiras linguistícas, nomeadamente, a dificuldade em aprender a língua do país 

de destino impedem os migrantes em aceder os serviços de saúde de forma necessária. A 

língua é um motivo de entrave à relação entre o migrante e o profissional de saúde, 

interferindo no diagnóstico e tratamento. Van Hontven et al. (2005) referem que nos E.U.A., 

as minorias éctnicas apresentam menor acessibilidade aos cuidados de saúde do que os locais 

devido às barreiras linguísticas e culturais, sendo um entrave para estabelecer uma relação 

entre migrante e profissional de saúde. Por outro lado, Sander (2008) afirma que na 

Alemanha, a barreia linguística interfere no acesso aos cuidados de saúde, principalmente nos 

migrantes de primeira geração, sendo que esta evidência se atenua ao longo das seguintes 

gerações (2ª e 3ª geração). 

As barreiras geográficas relacionadas com a distância que os migrantes necessitam 

para aceder aos cuidados de saúde, podem levar a uma menor utilização dos serviços de saúde 

pelos imigrantes. A distância, o horário e os tempos de espera pode afectar a forma como os 

imigrantes têm acesso aos cuidados de saúde. O risco de perderem um dia de trabalho pode 

impedir os migrantes de aceder aos serviços de saúde. 
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A diferença de valores, crenças e expectativas entre o migrante e o profissional de 

saúde é uma das barreiras mais importantes no acesso aos cuidados de saúde. As práticas de 

saúde nos países de origem caracterizadas pela prática de medicina tradicional em 

substituição dos serviços de saúde convencionais nos países de destino, explica uma menor 

utilização dos serviços de saúde pelos migrantes (Dias; Gonçalves, 2007). Por exemplo, 

alguns migrantes apresentam crenças e práticas culturais que podem impedir a mulher de ser 

observada por médicos homens. 

Os profissionais de saúde têm pouco conhecimento sobre os direitos dos cuidados de 

saúde dos imigrantes, afectando o acesso aos serviços de saúde. Fonseca et al. (2005) referem 

que os profissionais de saúde não estão informados de que alguns serviços são gratuitos para 

migrantes (saúde infantil, vacinação, portadores de doenças infecto-contagiosas, etc). Esta 

situação releva a falta de sensibilidade dos profissionais de saúde para os direitos dos 

migrantes e as diferentes culturas dos imigrantes. Os migrantes ilegais são motivo de recusa 

de assistência em alguns centros de saúde pela falta de documentação e problemas em 

suportar os custos da consulta e tratamentos (Fonseca et al., 2007). Uma grande percentagem 

de imigrantes tem receio de ser ignorada pelos sistemas de saúde do país de acolhimento 

pelos entraves linguísticos e culturais e alguns grupos de migrantes têm uma menor taxa de 

cobertura do que os habitantes locais (Backstrom, 2009).  

Dias et al. (2008) afirmam que nas entrevistas realizadas para o INS 2005/2006, os 

migrantes apresentam uma maior utilização dos serviços de urgência em que 20,4% dos 

episódios de urgência são efectuados por este grupo social. Os locais apresentam 17,6% das 

consultas realizadas no serviço de urgência. No entanto, verifica-se uma menor percentagem 

de migrantes que recorram às consultas de centro de saúde do que os autóctones (migrantes 

59,8% e autóctones 62,5%). Os serviços de urgência proporcionam um maior anonimato dos 

utentes, rapidez de atendimento e tratamento, em vez dos centros de saúde, em que há uma 

maior burocracia e tempo de espera para consulta. O que pode explicar o facto dos migrantes 

recorrerem com maior frequência aos serviços de urgência. Fonseca et al. (2007), num estudo 

realizado numa comunidade de migrantes em Lisboa, afirmam que os migrantes dirigem-se 

com maior frequência por esta ordem aos serviços de saúde: centro de saúde/médico de 

família (39%) ou urgência hospitalar (36,9%), médico privado (1,4%) e práticas informais 

como auto-medicação (1,6%). Este estudo acrescenta ainda que os migrantes, por 

apresentarem limitações económicas, educativas e legais apresentam maior dificuldade em 

aceder aos serviços de saúde formais e recorrem a práticas informais (automedicação, receitas 

caseiras, farmácia, etc). A maioria dos migrantes pertencem a classes socioeconómicas 
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desfavorecidas com maior propensão apresentarem baixo nível educacional, más condições de 

habitação e baixo rendimento familiar, o que induz a um maior entrave em aceder aos 

cuidados de saúde de forma adequada. 

Stronks, Ravelli e Reijneveld (2001) referem que os migrantes na Holanda apresentam 

maior utilização dos serviços de clínica geral do que os autóctones. Estes autores afirmam que 

os migrantes recorrem com maior frequência ao serviço de urgência sendo três vezes superior 

aos autóctones (20% versus 6,9%). No entanto, nos serviços de especialidades nomeadamente 

fisioterapia, os migrantes apresentam uma menor utilização do que os autóctones (8,0% 

versus 18,6%). No sistema de saúde holandês, os migrantes para terem acesso aos cuidados de 

saúde devem ter estatuto de residência o que pode impedir os migrantes ilegais de aceder aos 

cuidados. Estes têm acesso aos cuidados de saúde preventivos (programas de vacinação, 

saúde materna e saúde infantil até aos 4 anos) e serviços de urgência (EHMA, 2007). Isto 

explica a utilização em excesso dos serviços de medicina geral pelos migrantes e a baixa 

utilização das consultas de especialidade (Smaje, 1995).  

Carrasco-Garrido et al. (2009) afirmam num estudo desenvolvido em Espanha, que os 

migrantes apresentam um aumento significativo da utlização dos serviços de urgência do que 

os autóctones em relação a outros serviços de saúde. Rodríguez Álvarez et al. (2008) 

acrescentam ainda, num estudo realizado no País Basco, que os migrantes da África 

Subsariana e migrantes não pertencentes à U.E. manifestam maior utilização entre os 

migrantes dos serviços de urgência relativamente aos autóctones. O sistema de saúde 

espanhol é universal em que o acesso aos serviços de saúde é para toda população. A barreira 

burocrática (ilegalidade) e a linguística podem ser das principais causas dos migrantes 

recorrerem ao serviço de urgência em vez do centro de saúde. Para além disso, os migrantes 

apresentam falta de informação sobre a saúde e o funcionamento do SNS, o que pode 

interferir no acesso aos cuidados de saúde nomeadamente nos serviços de urgência e 

consultas de clínica geral.  

No entanto, outros estudos realizados referem que não há diferenças significativas na 

utilização dos cuidados de saúde (tempo de hospitalização, consultas de clínica geral e de 

especialista) entre migrantes e autóctones (Laroche, 2000; Winkelmann, 2002). Barros e 

Pereira (2009), num estudo desenvolvido em Portugal, afirmam que os migrantes não 

apresentam diferenças significativas no acesso ao médico (clínico geral ou especialista) do 

que os autóctones e não há dados concretos que os migrantes recorram com maior frequência 

ao médico do que autóctones (expecto para os migrantes da Europa do Leste). Estes autores 

afirmam também, que não há evidências concretas que os migrantes utilizam com maior 



Equidade na saúde e nos cuidados de saúde: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

ENSP - UNL - Andreia Baleizão Página 51 
 

frequência os seviços de urgência do que os autóctones. O acesso aos serviços de saúde e o 

estado de saúde dos distintos migrantes resulta do nível socioeconómico e do estatuto 

enquanto cidadãos estrangeiros (Fonseca et al., 2007). 

Os migrantes apresentam taxas de hospitalização superiores aos autóctones, 

relacionado com seu estatuto socioeconómico, estilos de vida e acesso aos cuidados de saúde. 

Carrasco-Garrido et al. (2007) num estudo desenvolvido em Espanha, afirmam que a 

população migrante apresenta maior probalidade de internamento hospitalar do que os 

autóctones. Outros estudos, referem que os migrantes apresentam menor taxa de internamento 

do que os autóctones, respectivamente 4,8% e 6,8% (Stronks; Ravelli; Reijneveld, 2001). Os 

factores que podem estar relacionados com estes factos são o “efeito do migrante saudável”, 

género, raça, tempo de permanência no país de destino, tipo de sistema de saúde, etc. 

Tal como já foi referido anteriormente, os migrantes são um grupo social com uma 

imensa diversidade cultural e social o que pode influenciar no acesso aos cuidados de saúde. 

É fundamental o desenvolvimento de estudos de investigação sobre os determinantes do 

acesso e utilização dos serviços de saúde dos migrantes. Os governos desempenham um papel 

importante na implementação de políticas de saúde que favoreçam uma maior protecção aos 

migrantes de modo a melhorar o seu estado de saúde. É imprescindível apostar na saúde dos 

migrantes e no acesso aos cuidados de saúde para que a sociedade do país de destino seja 

mais saudável e competitiva. 

Em Portugal, há escassos estudos empirícos sobre o tema do acesso aos cuidados de 

saúde dos migrantes, sendo fundamental para uma avaliação do acesso, adequação e 

qualidade dos serviços prestados (Fonseca et al., 2007). É essencial realizar estudos sobre os 

estilos de vida e necessidades desta população, as diversas barreiras de acesso aos serviços de 

saúde, formas de adequação do sistema de saúde aos imigrantes, etc. Gonçalves et al. (2003) 

afirmam que é fulcral o desenvolvimento de investigações na área da imigração sobre a 

medicina tropical, as explicações tradicionais sobre a origem das doenças, as barreiras 

impeditivas da adopção de comportamentos de risco, as atitudes perante a saúde e doença, a 

procura dos cuidados formais e informais, etc. Apesar dos poucos estudos, há uma 

necessidade crescente em melhorar a resposta do SNS a esta população. A nível internacional 

há estudos realizados sobre esta temática. Apesar das diferenças de país para país, as 

conclusões são comuns sobre o acesso aos cuidados de saúde, que já foi referido 

anteriormente. Os migrantes podem apresentar uma maior dificuldade em aceder aos cuidados 

de saúde, consequência das desigualdades sociais (marginalização, isolamento social, baixo 

nível educacional e de rendimento, falta de conhecimentos sobre o acesso aos cuidados de 
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saúde, falta de condições de habitação e higiene pessoal e estilos de vida prejudiciais) sendo 

um problema de equidade nos cuidados de saúde. Os migrantes podem apresentar uma maior 

probalidade para um estado de saúde débil do que os não migrantes devido à dificuldade em 

aceder aos cuidados de saúde. 

 

 

5.4 – VIH E MIGRAÇÃO  

 

O VIH/SIDA é uma das maiores e mais graves pandemias a nível mundial que afecta 

principalmente os grupos de indivíduos mais vulneráveis: mulheres, crianças, jovens de 

ambos os sexos e principalmente em locais onde a incidência é mais elevada (continente 

Africano e Asiático). Infelizmente, aumentam o número de novas infecções apesar das 

medidas de prevenção da doença e uma maior acessibilidade e eficácia de tratamento. Estima-

se que em 2001, na Europa, cerca 1,6 milhões de crianças e adultos são portadores de VIH e 

em 2008 estima-se que 2,8 milhões de pessoas são portadores desta patologia (WHO, 2010). 

A actualização da epidemia da SIDA realizada pela UNAIDS/WHO, em 2006, estima que 

39,5 milhões de indivíduos estão infectados por este vírus (UNAIDS/WHO, 2006). Segundo 

os dados do Centro Europeu para Vigilância Epidemológica da SIDA, a taxa de incidência da 

SIDA, na UE, em 2002 é de 26,1 casos por milhão de habitantes. No entanto, Portugal, 

apresenta a taxa de incidência mais elevada da U.E. com 76,7 casos por cada milhão de 

habitantes (Figura 3) (INE, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 3 - Taxa de incidência da SIDA nos países da U.E. em 2002 

     (INE, 2003) 

 

O principal meio de transmissão é a via sexual independemente da orientação sexual 

sendo determinada por factores demográficos, sociais, culturais, religiosos, psicológicos, etc. 

Lopes (2007) afirma que a interacção destes factores permite a constituição de redes humanas, 
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em que a epidemia se desenvolve de forma rápida ocorrendo a sua difusão a regiões 

envolventes das áreas urbanas. O continente africano apresenta o mais elevado indíce de VIH, 

em que se suspeita que o primeiro caso de VIH aconteceu neste continente. Esta doença, ao 

longo dos anos, propagou-se para o resto do globo tornando-se numa das piores epidemias 

estando relacionado com os comportamentos de riscos adoptados pelas pessoas. 

A infecção por VIH/SIDA é influenciada por determinantes socioeconómicos, 

políticos, culturais, demográficos, etc. Esta patologia apresenta uma maior taxa de infecção 

junto dos indivíduos de classes socioeconómicas desfavorecidas, menor rendimento e nível 

educacional. As comunidades mais pobres e minorias étnicas, nos países industrializados, 

apresentam maior risco de infecção de VIH (UNAIDS, 2010). Estes grupos sociais 

apresentam um risco acrescido pelas más condições de habitação e trabalho, adopção de 

estilos de vida nefastos (alcoolismo, toxicodependência e prostituição) e dificuldade em 

aceder aos cuidados de saúde. 

As políticas implementadas nos diversos países de combate à infecção do VIH/SIDA 

determinam a forma como a doença é encarada na sociedade. É essencial uma coordenação 

das instituições de saúde com os objectivos planeados pelos governos de modo a diminuir a 

taxa de infecção na sociedade. Os governos com instabilidade política e social, 

nomeadamente em período de guerra, não têm capacidade para combater eficazmente esta 

patologia junto da população (UNAIDS, 2010). As políticas de saúde da infecção VIH/SIDA 

devem ser avaliadas periodicamente de modo a determinar-se a sua eficácia junto da 

população. A aposta na promoção da saúde e prevenção da doença é essencial de forma a 

divulgar as formas de controlo e prevenção da doença, à população (Barros, 2010). Para além 

disso, é importante uma vigilância epidemiológica minuciosa dos casos de VIH/SIDA através 

da notificação obrigatória de forma a ter conhecimento do número de casos na sociedade 

(Mauch, 2009). Esta acrescenta também que os sistemas de vigilância de saúde pública são 

fundamentais para monitorizar a carga da doença e fornecer informação para o planeamento, 

execução e avaliação dos programas para a prevenção e controlo da doença. Na infecção do 

VIH/SIDA é essencial o respeito pelos direitos humanos dos indivíduos infectados. A 

protecção dos direitos humanos dos indivíduos vulneráveis e infectados por VIH/SIDA 

produz resultados positivos na saúde pública e é essencial para uma resposta eficaz de 

combate a esta epidemia (UNAIDS, 2010). 

Os determinantes socio-culturais interferem intimamente na propagação do 

VIH/SIDA. É importante implementar medidas que travem práticas culturais que 

implulsionem propagação desta patologia, tais como: circunsição de meninas e meninos, 
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tradições de cicatrizes e tatuagem, poligamia, crença de que relações sexuais com uma virgem 

cura a infecção por VIH, troca de esposas, casamento precoce, mutilação genital, etc (Somma, 

2003). As políticas de prevenção da doença e promoção da saúde são essenciais junto das 

comunidades e minorias étnicas de modo a evitar-se estas práticas culturais nefastas para a 

transmissão da doença. 

O VIH/SIDA tem como meios de transmissão: a via sexual (heterossexual, 

homosexual), a via sanguínea (toxicodependência e transfusões sanguíneas) e a via materna 

(mãe-filho). O modo de transmissão mais comum é por via sexual, sendo que as mulheres 

biologicamente apresentam maior propensão à infecção desta patologia do que os homens 

(Nicolisi et al., 1994). A prevalência entre as mulheres é mais elevada entre os 25-30 anos e 

os homens entre 30 e 40 anos (Buvé et al., 2001). Fonseca et al.(2009) afirma que Portugal 

apresenta um aumento do número de casos de HIV/SIDA nas mulheres. Isto é preocupante 

devido às consequências em termos de transmissão vertical (mãe-filho) e na capacidade 

reprodutiva da mulher. 

WHO (1993) desenvolveu um sistema de classificação dos estadios do VIH/SIDA:  

- Estadio I: é o período de seroconversão para o HIV e na maioria das vezes 

caracterizado por ser assintomático nos indivíduos. Lopes (2007) refere que o período de 

incubação/janela de conversão entre o momento do contágio e a detecção de anticorpos anti-

VIH pode ocorrer de alguns dias até meses.  

- Estadio II: perda de peso inferior a 10% do peso corporal, infecções respiratórias, 

infecções cutâneas (dermatite), linfoadenopatias, etc. 

- Estadio III: perda de peso superior a 10% do peso corporal, diarreia crónica, febre à 

mais de um mês, etc. 

- Estadio IV: é o estadio terminal da infecção do HIV. Caracteriza-se por: perdas de 

peso acentuadas, alterações neurológicas (perdas de memória, neuropatia, mielopatia), 

infecções oportunistas (toxoplasmose cerebral, candidíase esofágica, pneumonia por 

Pneumocystis carinii, infecção por Citomegalovírus, etc), linfomas, sarcoma Kaposi, etc. 

Esta patologia pode ser diagnosticada através da realização de um exame sorológico 

para anticorpos de anti-HIV (ELISA). O tratamento do VIH consiste na implementação dos 

medicamentos anti-retrovirais, o que pode retardar as consequências graves desta infecção. A 

terapia anti-retroviral permitiu um declínio impressionante na mortalidade e morbilidade, 

onde esses tratamentos estão disponíveis (Egger et al., 1997). Em Portugal, apesar do 

fornecimento da terapia anti-retroviral de forma gratuita no sistema de saúde, não mostrou 

declínio na taxa de incidência da SIDA entre 1997 e 2002 (Mauch, 2009). Actualmente não 
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há vacinas ou um tratamento que cure esta infecção. Os migrantes são dos grupos sociais mais 

afectados por esta patologia devido às condições que enfrentam no país de destino. 

 Os migrantes apresentam maior vulnerabilidade à infecção de VIH e os factores que 

influenciam são: a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, a situação socioeconómica, a 

fase do processo de migração, o isolmento, a marginalização, migração forçada ou voluntária, 

as atitudes da comunidade do país de destino, etc (UNAIDS, 2010). Para além destes factores, 

o desrespeito pelos direitos humanos dos migrantes aumenta a fragilidade deste grupo social 

face à infecção por VIH/SIDA. Tal como já foi referido anteriormente, Portugal apresenta a 

taxa mais elevada de VIH/SIDA na Europa. No entanto, a infecção desta patologia entre a 

população estrangeira em Portugal apresenta das taxas mais baixas de notificação em relação 

aos países da Europa Ocidental (EuroHIV, 2008). A taxa de incidência de infecção por VIH 

nos migrantes em Portugal é de 20%, enquanto na Alemanha e Holanda é de 60% (ECDC, 

2009). Um estudo desenvolvido em 2005, afirma que metade das infecções de VIH adquiridas 

por via heterosexual na Europa Ocidental e Central correspondiam a migrantes provenientes 

de países com elevada incidência de VIH em que tinham adquirido a infecção fora da U.E. 

(EuroHiv, 2006). Nos países ocidentais é uma prioridade fundamental o acesso aos cuidados 

de saúde e saúde dos migrantes de modo a diminuir a taxa de incidência desta patologia. 

Fonseca et al. (2009) afirmam que 75% dos novos casos de VIH/SIDA em Portugal, são de 

indivíduos que nasceram em território nacional, seguidos dos migrantes africanos e os 

migrantes originários da America Latina e Ásia. Acresentam que os migrantes infectados são 

provenientes dos países africanos e do leste e que 40% contraíram esta patologia em Portugal. 

Pezolli et al. (2009) referem que, na Itália, as taxas de incidência de VIH nos migrantes é de 

64 casos (homens) e 52,5 (mulheres) por cada 100000 indivíduos, sendo superior onze vezes 

em relação à taxa de infecção dos autóctones. Os migrantes são vulneráveis a esta infecção 

pelos comportamentos de risco e pela falta de conhecimento sobre a prevenção da doença. 

Num estudo realizado na Holanda, os migrantes apresentam o dobro do risco de morte para 

doenças infecciosas nomeadamente por VIH/SIDA do que os autóctones (Stirbu et al., 2006). 

Na Bélgica, os migrantes representam 60,3% dos casos notificados por VIH, cuja sua origem 

provém na sua maioria da África Subsariana (Sasse; Defraye; Buziarist, 2005). Os indivíduos 

que migram apresentam o “efeito do migrante saudável”, mas com o tempo de permanência 

no país de destino, o estado de saúde deteriora-se devido às más condições de vida. A 

incidência de novos casos de VIH na Dinamarca entre os migrantes é de quatro vezes mais do 

que os autóctones, que representam, apenas, um terço das novas infecções (Lazarus et al., 

2006). Em Inglaterra, Gales e Irlanda do Norte cerca de 70% (4523 entrevistados) dos 
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indivíduos com diagnóstico de VIH nasceram fora do Reino Unido e dos quais 90% são 

provenientes da África Subsariana, tendo adquirido na sua maioria, esta patologia no país de 

origem (Mayor, 2006). A infecção por VIH nos migrantes tornou-se num grave problema de 

saúde pública pois interfere intimamente na saúde das comunidades do país de destino. 

Estudos desenvolvidos em França sobre VIH, os migrantes representam quase metade dos 

novos casos desta infecção (Nielsen; Lazarus, 2006). A aproximação dos serviços de saúde 

nomeadamente os cuidados de saúde primários das comunidades migrantes é importante para 

evitar o aumento dos novos casos de infecção por VIH/SIDA. Em Portugal, tal como já foi 

citado anteriormente, os migrantes africanos apresentam maior prevalência de VIH/SIDA 

entre os migrantes. Dias et al. (2004) afirmam que a vulnerabilidade desta comunidade 

imigrante está associada à dificuldade em aceder aos cuidados de saúde, barreiras de ordem 

burocrática, linguística e legais. Por apresentarem falta de conhecimentos sobre os modos de 

transmissão e prevenção da doença, esta comunidade tem maiores comportamentos de risco 

em relação à transmissão do VIH (Dias; Matos; Gonçalves, 2002). Revela-se essencial 

conhecer as práticas culturais desta comunidade de forma a aproximar o sistema de saúde 

destes indivúduos e assim adaptar os cuidados à realidade desta comunidade. Na comunidade 

dos PALOP, o uso do preservativo está relacionado com a prevenção da gravidez e não do 

VIH, dado que está associado a ideias como a infedilidade, falta de confiança, relações 

casuais, etc (Fonseca et al., 2009). Este método contraceptivo tem pouca adesão pelos 

migrantes africanos devido à sua cultura e falsos conceitos sobre a transmissão de VIH.  

As mulheres apresentam uma maior predisposição para infecção por VIH em termos 

biológicos, epidemiológicos e sociais. O número de mulheres migrantes está aumentar, 

tornando-as num dos grupos mais vulneráveis à infecção por VIH/SIDA. As mulheres 

migrantes no Canadá apresentam maior proporção de infecção por VIH/SIDA do que as 

mulheres autóctones, respectivamente 23,4% versus 8% (Gatali; Archibald, 2004). A maioria 

destas infecções foi adquirida no país de origem e por contacto sexual, onde as taxas de 

infecção por VIH são elevadas. As mulheres em idade reprodutiva podem transmitir a 

infecção ao filho (transmissão vertical). As migrantes infectadas com VIH apresentam 

maiores situações de vulnerabilidade psicológica e social, quando o diagnóstico é realizado 

durante a gravidez (Lopes, 2007). Os 66 casos de mulheres grávidas diagnosticadas em 2004 

com infecção por VIH, em Portugal, 30 são naturais de um país de Africano, 35 são naturais 

de Portugal e 1 é natural da Europa do Leste (CVEDT, 2005). 

O diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para a qualidade de vida do 

indivíduo infectado por VIH/SIDA. Os sistemas de saúde desempenham um papel importante, 
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na protecção da saúde da população, principalmente nas comunidades vulneráveis à infecção 

por VIH/SIDA (migrantes, mulheres, etc). A pobreza, a condição social e a ilegalidade dos 

migrantes representam factores que podem afectar negativamente a progressão do VIH (Dray-

Spira; Lert, 2003). Num estudo desenvolvido no Reino Unido sobre a infecção VIH/SIDA, os 

migrantes africanos apresentam maior probalidade de ter o estadio da doença mais avançado 

no momento do diagnóstico do que os não africanos (Burns et al., 2009). Os migrantes devido 

às barreiras ao acesso aos cuidados de saúde apresentam um diagnóstico e tratamento tardio, o 

que pode afectar a evolução desta patologia. Burns et al. (2001) acrescenta que 35% dos 

migrantes africanos apresentaram VIH no estadio IV em menos de um mês, após o 

diagnóstico do que os 13% dos não africanos. A marginalização, a exclusão social, a 

dificuldade no acesso aos cuidados de saúde e de legalização, torna os migrantes, um dos 

grupos sociais mais vulneráveis à infecção por VIH/SIDA. Mayor (2006) afirma que os 

indivíduos que nasceram fora do Reino Unido, apresentam maior risco de iniciar o tratamento 

de VIH de forma tardia e que 10% desses indivíduos heterossexuais não iniciam 

atenpadamente o tratamento anti-retroviral. Staehelin et al. (2003) acrescentam que num 

estudo desenvolvido na Suiça, os africanos (África Subsariana) apresentam o mesmo tempo 

entre a inscrição num centro de tratamento e o início da terapia anti-retroviral do que os não 

africanos. As investigações desenvolvidas sobre o acesso ao diagnóstico e terapia anti-

retroviral nos migrantes são escassos devido aos inúmeros entraves destes indivíduos na 

integração do país de destino. A crise mundial financeira afectou o financiamento para o 

combate à infecção de VIH/SIDA e organizações internacionais (Banco Mundial, Nações 

Unidas e OMS) constataram que em alguns países à escassez de medicação e interrupções em 

tratamentos para VIH. Acrescentam, ainda que os programas de prevenção e tratamento da 

doença podem ficar prejudicados com a crise mundial financeira, levando a um agravamento 

das dificuldades de acesso aos cuidados de saúde dos grupos vulneráveis nomeadamente dos 

migrantes (World Bank, 2009). 

 Fonseca et al. (2009) afirmam que, estudos já realizados, a percentagem de migrantes 

infectados por VIH é superior à proporção da população estrangeira na totalidade dos 

residentes em Portugal. No entanto, não se pode afirmar que os migrantes apresentam maior 

risco de infecção pois não há estudos realizados sobre a taxa de prevalência na população 

nativa e migrante com situações iguais de contexto económico e social para cada grupo social. 

Em Portugal, há poucos estudos sobre a proporção da infecção de VIH nos migrantes e o 

acesso á terapia anti-retroviral. A nível internacional, há estudos sobre a proporção dos 

migrantes infectados por VIH e sobre o acesso aos cuidados de saúde. No entanto, é essencial 
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o desenvolvimento de estudos sobre VIH nas comunidades migrantes, barreiras aos cuidados 

de saúde, educação para a saúde nos migrantes para a prevenção da doença, incidência e 

prevalência do VIH/SIDA nos migrantes, etc. Este estudo permite avaliar a proporção de 

infecção junto dos nacionais e não nacionais e o estadio da doença em que se encontram no 

momento da notificação. 

As políticas de saúde devem incentivar o acesso universal dos cuidados de saúde aos 

imigrantes para que estes apresentem melhores níveis de saúde, de forma a reduzir a taxa de 

infecção de HIV/SIDA. É essencial, incluir as necessidades dos migrantes nas políticas de 

saúde, para que estas sejam mais holísticas e eficazes junto deste grupo social. Tal como já foi 

referido anteriormente, as comunidades migrantes apresentam falta de informação sobre a 

infecção de HIV/SIDA. As medidas de prevenção da doença e promoção da saúde (acções de 

educação para a saúde) junto destas comunidades, são fundamentais de forma a tornar os 

indivíduos cientes das consequências da infecção por VIH. A detecção precoce e tratamento 

de HIV/SIDA nos migrantes são necessários para melhorar a saúde pública das sociedades de 

acolhimento (Calduch et al., 2009). Segundo a evidência de vários estudos, os migrantes 

podem apresentar uma maior vulnerabilidade à infecção VIH/SIDA resultado das 

desigualdades sociais, sendo um problema de equidade na saúde e dos cuidados de saúde. Os 

governos desempenham um papel basilar na redução do HIV/SIDA junto da população 

migrante. 
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PARTE II – METODOLOGIA 

 

 

1 – METODOLOGIA DA I�VESTIGAÇÃO 

 

Na perspectiva de Fortin (1999), por metodologia entende-se, o “conjunto dos 

métodos e técnicas que guiam a elaboração do processo de investigação científica”. A 

metodologia é fundamental para a produção de novo conhecimento através das diversas 

técnicas e procedimentos. 

O investigador, na fase metodológica, determina os métodos que utilizará de forma a 

obter respostas às questões de investigação colocadas ou às hipóteses estabelecidas (Fortin, 

1999). Os métodos escolhidos, para a realização deste estudo, pretendem aprofundar 

conhecimentos na temática da equidade em saúde e de cuidados de saúde dos migrantes na 

infecção de VIH/SIDA.  

 

 

1.1- OBJECTIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objectivo de um estudo indica com precisão a orientação da investigação segundo o 

nível dos conhecimentos estabelecidos no domínio em questão. O objectivo geral desta 

investigação consiste em avaliar a equidade de saúde e cuidados de saúde entre migrantes e 

não migrantes na infecção por VIH/SIDA. 

Neste sentido, considero oportuno delinear um conjunto de objectivos específicos que 

procurem responder a algumas inquietações que esta temática suscita. Desta forma, os 

objectivos específicos definidos à concretização do estudo foram os seguintes: 

- Caracterizar a população em estudo segundo o sexo, nacionalidade; tipo de 

notificação, data de notificação e categoria de transmissão. Esta descrição é essencial, para o 

conhecimento do tipo de casos que constituem a notificação obrigatória em Portugal. 

- Caracterizar a população migrante conforme o sexo, tipo de notificação, data de 

notificação, nacionalidade e categoria de transmissão. Esta análise permite descrever a 

gravidade e a dimensão da doença neste grupo populacional. 

- Determinar as diferenças entre os migrantes e não migrantes em termos de sexo, tipo 

de notificação, data de notificação, nacionalidade, categoria de transmissão, evolução do 

tempo e gravidade da doença na infecção por VIH/SIDA. Esta observação é importante para 
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descrever a proporção da doença entre migrantes e não migrantes e assim avaliar a equidade 

na saúde entre eles. 

- Averiguar as diferenças entre migrantes de diferentes nacionalidades segundo o sexo, 

data de notificação, categoria de transmissão, tipo de notificação e data de notificação. 

Através desta análise, é possível determinar e comparar as nacionalidades dos migrantes com 

maior proporção da infecção de VIH/SIDA. 

 

 Tal como já foi referido anteriormente, os migrantes podem apresentar uma maior 

vulnerabilidade à infecção de VIH/SIDA por várias causas sociais e socioeconómicas (baixo 

nível educacional e de rendimento, falta de conhecimentos sobre o acesso aos cuidados de 

saúde, falta de condições de habitação e higiene pessoal, prática de estilos de vida 

prejudiciais, etc). Torna-se pertinente analisar a equidade na saúde e nos cuidados de saúde 

entre migrantes e não migrantes, através da base de dados da notificação obrigatória dos casos 

de VIH/SIDA. 

 

 

1.2 – DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Este estudo de investigação tem como base o método quantitativo e descritivo. O 

estudo quantitativo tem como objectivo determinar os indicadores e as tendências observáveis 

de uma determinada população (descrição dos indivíduos portadores com VIH segundo os 

dados da notificação obrigatória). O estudo descritivo consiste “na descrição do estado de 

saúde de uma comunidade, baseada em dados de rotina já existentes ou em informação 

obtida de inquéritos” (Beaglehole; Bonita; Kjellstrom, 2003). Esta investigação baseia-se nos 

dados da notificação obrigatória dos casos de VIH/SIDA em Portugal, que contempla a 

gravidade da doença no momento da notificação, o modo de transmissão da doença e a 

nacionalidade da pessoa diagnosticada.  

Tendo em conta a temática em estudo, é fundamental abordar a base de dados da 

notificação do VIH/SIDA e a definição das variáveis desta investigação. 
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1.3 – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

Para realizar o estudo sobre a avaliação da infecção de VIH nos migrantes, foi 

utilizado a base de dados de notificação do VIH/SIDA. Este é um sistema de vigilância 

epidemiológica de saúde pública que permite a recolha de dados de forma contínua e 

sistemática, sendo possível realizar uma análise e compilação dos dados fornecidos. Esta 

informação após o tratamento estatístico é de conhecimento público, através da execução de 

um relatório anual (final do ano) realizado pelo Departamento de Doenças 

Infecciosas/Unidade de Referência e Vigilância Epidemiológica – Núcleo de Vigilância 

Laboratorial de Doenças Infecciosas (Mauch, 2009). 

O INSA é uma instituição de saúde que desenvolve a sua actividade em várias áreas 

científicas da saúde. É esta a instituição responsável pela coordenação da vigilância 

epidemiológica da infecção VIH/SIDA (com base no sistema de notificação obrigatória) 

(INSA, 2008), e também pela recolha de informação das notificações provenientes das 

instituições de saúde. A partir da nova edição da Lei Orgânica do INSA – Decreto-Lei nº 

271/2007, este instituto foi dotado de seis novos departamentos, entre os quais o 

Departamento de Doenças Infecciosas, que compreende na sua estrutura a Unidade de 

Referência e Vigilância Epidémiológica e nesta, o Núcleo de Vigilância Laboratorial de 

Doenças Infecciosas/Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis 

(CVEDT) (INSA, 2008). A notificação é obrigatória desde 2005 em qualquer estádio da 

doença. A monitorização e a projecção no curto e médio prazo da infecção por VIH é 

essencial para a sua prevenção e controlo sendo possível através do conhecimento do padrão 

epidemiológico da infecção do VIH, em Portugal (Portaria nº 103/2005). A maioria dos 

sistemas de notificação na Europa Ocidental é de notificação obrigatória. Estes diferem nos 

dados a constar nos casos registados de VIH/SIDA, visto que há sistemas que apenas incluem 

o ano de nascimento e não a data de nascimento (Infuso et. al, 2000).  

Em Portugal, a notificação de VIH/SIDA é realizada pelos profissionais de saúde, 

principalmente por médicos nas diferentes instituições de saúde a nível nacional (centros de 

saúde e hospitais). Os profissionais de saúde preenchem a folha de notificação de VIH/SIDA 

(Anexo I) e de seguida é enviada para o CVEDT. A notificação inclui o modo de transmissão, 

o tipo de estadio, a data da infecção, a data da notificação, os dados codificados do utente 

(nome, residência, idade, nacionalidade, naturalidade), a serologia do VIH, o motivo da 

consulta, as características do parceiro no contacto sexual e outros dados (Mauch, 2009). A 

notificação é realizada no diagnóstico da infecção, mudança do estadio da infecção 
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(assintomáticos, sintomáticos-não SIDA e SIDA) e morte. A data da notificação não 

corresponde necessariamente à data do diagnóstico mas esta última é referida pelos 

profissionais de saúde. No caso da evolução do estadio da infecção, o médico comunica à 

CVEDT, sendo procedido à reclassificação do mesmo na base de dados. Caso ocorra o óbito 

do caso, o médico também comunica e o mesmo é introduzido na base de dados, 

independemente do ano em que ocorra o óbito. Segundo INSA (2009) a informação referente 

à mortalidade nos casos de infecção VIH/SIDA encontra-se incompleta, uma vez que não 

contempla a sobrevida dos casos, dado que o óbito não é geralmente notificado. É necessária 

uma pesquisa activa realizada pelo CVEDT junto das instituições de saúde sendo realizada 

anualmente (INSA, 2009). 

A notificação iniciou-se a partir de 1 de Janeiro de 1983 até à data actual, apesar de 

que a partir de 2005, esta tornou-se obrigatória para todos os casos de VIH diagnosticados 

(assintomáticos, sintomáticos-não SIDA e SIDA) (Mauch, 2009). Anteriormente, a 

notificação era realizada de forma voluntária pelos diferentes profissionais. A base de dados 

resultantes da notificação obrigatória é sigilosa de forma a respeitar o anonimato dos utentes, 

não estando disponível para a consulta.  

A base de dados disponível para realização deste estudo, tem como data da primeira 

notificação, 16 de Setembro de 1985 até 24 de Novembro de 2009 (data da última notificação 

da base de dados fornecida) e é constituída por 36640 observações. Esta última representa 

todos os casos notificados por VIH/SIDA, em Portugal, desde 1985, e ainda vivos. A base de 

dados refere a nacionalidade do caso notificado e não o estatuto de migrante. Neste estudo, a 

nacionalidade do caso notificado será utilizada como aproximação ao estatuto de migrante. Na 

apresentação e discussão dos resultados, será utilizada a nacionalidade e não o termo migrante 

na análise dos dados. Este estudo tem como foco de atenção, analisar a questão da equidade 

na saúde e cuidados de saúde entre não português e português na infecção VIH/SIDA. 

 

 

1.4 – DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

As variáveis neste estudo são determinadas pela necessidade de obter resultados de 

forma atingir os objectivos propostos. As variáveis determinadas são: 

- Tipo de notificação (tipo de estadio da doença): 

   • CRS (Sintomático-não SIDA) 

   • PA (Assintomático) 



Equidade na saúde e nos cuidados de saúde: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

ENSP - UNL - Andreia Baleizão Página 63 
 

   • SIDA (Síndrome Imunodeficiência Humana) 

- Sexo: 

   • Feminino 

   • Masculino 

   • Desconhecido 

- Nacionalidade: 

   • Português 

   • Não português: Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné, Leste, Moçambique, N/A, 

Outros, Portugal, São Tomé e U.E (estados membros da U.E.). 

- Categoria de transmissão: 

   • Heterossexual 

   • Homossexual (inclui varíavel homossexual ou bissexual e homo/ 

toxicodependente) 

   • Vertical (mãe/filho) 

   • Toxicodependente  

   • Outros (inclui a varíavel dador, desconhecido, hemofílico, nosocomial, 

outro/indeterminado e transfusionados) 

- Data de notificação 

 

A base de dados fornecida apresenta outras variáveis (serologia do VIH, características 

do parceiro no contacto sexual, doenças indicadoras de SIDA, gravidez, instituição que 

notifica, viagens para o estrangeiro com possibilidade de contágio e outras) mas não foram 

utilizadas, por não serem pertinentes para o objectivo do estudo. As variáveis determinadas 

são fundamentais para atingir o objectivo geral deste estudo, de forma a avaliar a equidade na 

saúde e nos cuidados de saúde entre não português e português na infecção de VIH/SIDA. 
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PARTE III – APRESE�TAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

 

 

 1– DESCRIÇÃO DA BASE DE

 

Os dados analisados pertencem à base de dados da notificação obrigatória. As 

notificações são recebidas no INSA e por sua vez pelo 

essencial para aprofundar conhecimentos sobre as diferenças entre 

na infecção por VIH. A base de dados é constituída por 36640 notificações, em que 9456 

(25,8%) pertencem ao sexo feminino, 27167

desconhecido (Tabela 1). 

Na distribuição dos casos

no número de casos notificados até 1999 (3738 casos). A partir

decréscimo no número de casos notificados até à presente data

no número de casos. Em 2009, foram notificados 1217 

notificados desde de 1997. O 

que a data do último caso noficado 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      Gráfico 1 – Distribuição d

 

 

A distribuição dos casos notificados por sexo, demonstra que o sexo masculino 

apresenta uma maior proporção da infecção VIH/SIDA (74,1%) enquanto o sexo 

apresenta 25,8% dos casos notificados

quase o triplo das notificações do que o sexo feminino. Foram notificados 17 casos, em que o 

sexo é desconhecido, porque 

preencheu a folha de notificação.
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APRESE�TAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

DESCRIÇÃO DA BASE DE DADOS 

Os dados analisados pertencem à base de dados da notificação obrigatória. As 

notificações são recebidas no INSA e por sua vez pelo CVEDT. A análise destes dados é 

para aprofundar conhecimentos sobre as diferenças entre português e não português

A base de dados é constituída por 36640 notificações, em que 9456 

pertencem ao sexo feminino, 27167 (74,1%) são do sexo masculino

casos por data de notificação (Gráfico 1), verifica

no número de casos notificados até 1999 (3738 casos). A partir desta última, 

decréscimo no número de casos notificados até à presente data, sem alterações significativas 

no número de casos. Em 2009, foram notificados 1217 casos, sendo o menor número de casos 

 número de casos notificados em 2009, não está completo, dado 

que a data do último caso noficado da base de dados fornecida, é de 24 de Novembro de 2009

Distribuição dos casos por data de notificação 

A distribuição dos casos notificados por sexo, demonstra que o sexo masculino 

apresenta uma maior proporção da infecção VIH/SIDA (74,1%) enquanto o sexo 

apresenta 25,8% dos casos notificados (Tabela 1). Constata-se que o sexo masculino tem 

quase o triplo das notificações do que o sexo feminino. Foram notificados 17 casos, em que o 

porque está relacionado com a forma como o pro

preencheu a folha de notificação. 
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APRESE�TAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Os dados analisados pertencem à base de dados da notificação obrigatória. As 

CVEDT. A análise destes dados é 

português e não português 

A base de dados é constituída por 36640 notificações, em que 9456 

são do sexo masculino e 17 

verifica-se um aumento 

desta última, ocorreu um 

, sem alterações significativas 

casos, sendo o menor número de casos 

não está completo, dado 

é de 24 de Novembro de 2009  

A distribuição dos casos notificados por sexo, demonstra que o sexo masculino 

apresenta uma maior proporção da infecção VIH/SIDA (74,1%) enquanto o sexo feminino 

se que o sexo masculino tem 

quase o triplo das notificações do que o sexo feminino. Foram notificados 17 casos, em que o 

está relacionado com a forma como o profissional de saúde 
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Tipo de 
notificação

CRS

PA

SIDA

Total

Sexo 

Feminino

Masculino

Total

 

 

 

 

       Tabela 1 – Distribuição dos casos por 

 

Na distribuição dos casos por sexo feminino e data de notificação (Gráfico 2), verifica

se um aumento da proporção dos casos ao longo das datas de 

2002 até 2009, a proporção de casos mantêm

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 2 – Distribuição dos casos por sexo 

 

Através da análise dos dados da tabe

notificados pelo estadio da infecção do VIH/SIDA

(47,8%) seguido de casos de SIDA (42,4%) e CRS (9,9%). 

5 vezes, em relação aos casos de PA e

casos notificados e quase metade dos casos notificados por VIH encontram

PA. 

 

 

 

 

 

          Tabela 2 – Distribuição dos casos por 

 

 

No Gráfico 3, a distribuição dos casos por tipo

notificação, constata-se que as proporções dos casos apresentam oscilações ao longo das datas 

de notificação. A percentagem de casos diminu
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Tipo de 
notificação

n.º de casos % n.º de casos

3621 9,9%

17497 47,8%

15522 42,4%

36640 100,0%

n.º de casos % n.º de casos

9456 25,8%

27164 74,1%

36640 100,0%
Distribuição dos casos por sexo 

Na distribuição dos casos por sexo feminino e data de notificação (Gráfico 2), verifica

se um aumento da proporção dos casos ao longo das datas de notificação. 

2002 até 2009, a proporção de casos mantêm-se semelhante apesar das pequenas oscilações.

Distribuição dos casos por sexo feminnino e data de notificação 

Através da análise dos dados da tabela 2, verifica-se a distribuição dos casos 

notificados pelo estadio da infecção do VIH/SIDA. Há uma maior proporção de casos de PA 

(47,8%) seguido de casos de SIDA (42,4%) e CRS (9,9%). A proporção de CRS é menor em 

em relação aos casos de PA e SIDA. Constata-se um agravamento da doença nos 

casos notificados e quase metade dos casos notificados por VIH encontram

Distribuição dos casos por tipo de notificação 

, a distribuição dos casos por tipo de notificação CRS e data de 

se que as proporções dos casos apresentam oscilações ao longo das datas 

de notificação. A percentagem de casos diminui, segundo as datas de notificação desde 1986 a 
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Na distribuição dos casos por sexo feminino e data de notificação (Gráfico 2), verifica-

 A partir da data de 

se semelhante apesar das pequenas oscilações. 

a distribuição dos casos 

proporção de casos de PA 

A proporção de CRS é menor em 

um agravamento da doença nos 

casos notificados e quase metade dos casos notificados por VIH encontram-se no estadio de 

de notificação CRS e data de 

se que as proporções dos casos apresentam oscilações ao longo das datas 

segundo as datas de notificação desde 1986 a 
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1999, apesar das oscilações. A partir d

casos até 2009 (14,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 3 – Distribuição dos casos por tipo

 

 

Na distribuição dos casos por tipo de notificação PA e data de 

verifica-se um aumento da proporção dos casos mas com oscilações nas diferentes datas de 

notificação. A proporção dos casos oscila entre 2,5% (1986) e 59,7% (2000).

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

            Gráfico 4 – Distribuição dos caos por tipo 

 

A distribuição dos casos por tipo de notificação SIDA e data de notificação (Gráfico 

5), mostra que a percentagem de casos diminui ao longo das data

percentagem de casos varia entre 30,0% (2000) e 85,7% (1985).

 

: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

 

1999, apesar das oscilações. A partir de 2000 (10,3%), ocorreu um aumento do número de 

Distribuição dos casos por tipo de notificação CRS e data de notificação 

Na distribuição dos casos por tipo de notificação PA e data de notificação

aumento da proporção dos casos mas com oscilações nas diferentes datas de 

notificação. A proporção dos casos oscila entre 2,5% (1986) e 59,7% (2000).

Distribuição dos caos por tipo de notificação PA e data de notificação 

A distribuição dos casos por tipo de notificação SIDA e data de notificação (Gráfico 

), mostra que a percentagem de casos diminui ao longo das datas de notificação

casos varia entre 30,0% (2000) e 85,7% (1985). 
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, ocorreu um aumento do número de 

notificação (Gráfico 4), 

aumento da proporção dos casos mas com oscilações nas diferentes datas de 

notificação. A proporção dos casos oscila entre 2,5% (1986) e 59,7% (2000). 

A distribuição dos casos por tipo de notificação SIDA e data de notificação (Gráfico 

s de notificação. A 
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Categoria de 
transmissão

Heterossexual

Homossexual

Outros

Toxicodependente

Vertical

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 5 – Distribuição dos casos por tipo 

 

 

A análise da distribuição dos casos notificados por categorias de transmissão permite

constatar que os casos associados à toxicodependência e por

maior proporção dos casos notificados (41,40% versus 40,90%). Os casos relacionados 

categoria de transmissão hom

apresentam menor proporção, respectivamente por esta ordem, do que os casos refe

anteriormente (Tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Tabela 3 – Distribuição dos casos

 

 

Através da distribuição dos casos 

notificação, é possível avaliar as diferenças de proporção das categorias pela data em que o 

caso foi notificado (Gráfico 6

casos tem diminuido drasticamente até à data. 

significativa até 1999, a partir desta

transmissão heterossexual apresentou um aumento

notificados até 2009, principalmente desde da data de notificação 2000. A categoria 

: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

 

Categoria de 
transmissão

n.º de casos % n.º de casos

Heterossexual 14969 40,9%

Homossexual 4866 13,3%

Outros 1348 3,7%

Toxicodependente 15162 41,4%

Vertical 295 0,8%

Total 36640 100%

Distribuição dos casos por tipo de notificação SIDA e data de notificação 

A análise da distribuição dos casos notificados por categorias de transmissão permite

constatar que os casos associados à toxicodependência e por via heterossexual 

maior proporção dos casos notificados (41,40% versus 40,90%). Os casos relacionados 

categoria de transmissão homossexual (13,30%), outros (3,70%) e vertical 

apresentam menor proporção, respectivamente por esta ordem, do que os casos refe

Distribuição dos casos por categoria de transmissão 

 

ribuição dos casos notificados por categoria de transmissão e data de 

é possível avaliar as diferenças de proporção das categorias pela data em que o 

6). Na categoria de transmissão homossexual, a proporção dos 

asticamente até à data. Apesar de a diminuição ter sido mais 

significativa até 1999, a partir desta, ocorreu um aumento pouco significativo. A categoria de 

transmissão heterossexual apresentou um aumento significativo na proporção dos casos 

, principalmente desde da data de notificação 2000. A categoria 
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A análise da distribuição dos casos notificados por categorias de transmissão permite 

via heterossexual representam a 

maior proporção dos casos notificados (41,40% versus 40,90%). Os casos relacionados com a 

ssexual (13,30%), outros (3,70%) e vertical (0,80%) 

apresentam menor proporção, respectivamente por esta ordem, do que os casos referidos 

notificados por categoria de transmissão e data de 

é possível avaliar as diferenças de proporção das categorias pela data em que o 

Na categoria de transmissão homossexual, a proporção dos 

diminuição ter sido mais 

ocorreu um aumento pouco significativo. A categoria de 

na proporção dos casos 

, principalmente desde da data de notificação 2000. A categoria 
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homossexual apresentava uma maior proporção do número de casos notificados do que a 

categoria heterossexual até à data de notificação de 1991. A cate

heterossexual apresentou um aumento da proporção dos 

homossexual, desde da data de 1991.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 6 – Distribuição dos casos por 

 

No gráfico 7, a categoria de transmissão vertical não apresenta casos notificados 

1985 a 1987. A categoria vertical apresenta uma baixa percentagem do número de casos 

notificados, não havendo diferenças significativas nas diferentes 

proporção de casos varia entre 2,9% (1994) e 0,2% (1998). Esta categoria apresenta a menor 

proporção de casos de todas as categorias notificadas.

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 7 – Distribuição dos casos por categoria de transmissão 

 

A distribuição dos casos por data de notificação e categoria de transmissão 

toxicodependente (Gráfico 8) 

data de 1999 (61,7%). No entanto

casos notificados até 2009 (20,4%).

: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

 

homossexual apresentava uma maior proporção do número de casos notificados do que a 

categoria heterossexual até à data de notificação de 1991. A categoria de transmissão 

heterossexual apresentou um aumento da proporção dos casos em relação à categoria 

ssexual, desde da data de 1991. 

Distribuição dos casos por categoria de transmissão heterossexual/homossexual 

a categoria de transmissão vertical não apresenta casos notificados 

A categoria vertical apresenta uma baixa percentagem do número de casos 

notificados, não havendo diferenças significativas nas diferentes datas de notificação. 

proporção de casos varia entre 2,9% (1994) e 0,2% (1998). Esta categoria apresenta a menor 

proporção de casos de todas as categorias notificadas. 

Distribuição dos casos por categoria de transmissão vertical e data de notificação

A distribuição dos casos por data de notificação e categoria de transmissão 

 verifica um aumento significativo da proporção de casos até à 

. No entanto, a partir daí, ocorreu uma diminuição da percentagem de 

(20,4%). 
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homossexual apresentava uma maior proporção do número de casos notificados do que a 

goria de transmissão 

casos em relação à categoria 

heterossexual/homossexual e data de notificação 

a categoria de transmissão vertical não apresenta casos notificados entre 

A categoria vertical apresenta uma baixa percentagem do número de casos 

datas de notificação. A 

proporção de casos varia entre 2,9% (1994) e 0,2% (1998). Esta categoria apresenta a menor 

e data de notificação 

A distribuição dos casos por data de notificação e categoria de transmissão 

tivo da proporção de casos até à 

daí, ocorreu uma diminuição da percentagem de 
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      Gráfico 8 – Distribuição dos casos por 

Tendo em conta os gráficos anteriores

notificação apresentou a maior proporção em relação às outras categorias de transmissão. 

Aproximadamente desde 1992 até 2003, os casos de toxicodependência apresentam maior 

proporção do que as restantes categorias. A partir de 2003, os casos de categoria de 

transmissão heterossexual apresentam um maior número/proporção dos casos notificados. As 

categorias de transmissão vertical apresentam menor proporção do que as categorias já 

referidas anteriormente.  

 

      2 – APRESE�TAÇÃO DE R

 

Numa primeira fase, foi realizado

diferentes variáveis em estudo.

portugueses e não portugueses na infecção de VIH/SIDA

transmissão, tipo de notificação e data de notificação

realizado testes de Qui-Quadrado

fundamental para avaliar a equidade na saúde 

infecção de VIH/SIDA, através 

precisar se o caso notificado é migrante, podemos avaliar a proporção e gravidade da infecção 

de VIH/SIDA através da na

português e não português, para comparar as diferenças entre 

portugueses na infecção de VIH/SIDA e assim como a equidade em saúde nestes dois grupos. 

A variável, não português, inclui todas as na

que contempla os indivíduos que nasceram fora 

contempla apenas a nacionalidade

: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

 

Distribuição dos casos por categoria de transmissão toxicodependente e data de notificação

 

conta os gráficos anteriores, a categoria homossexual nos primeiros anos de 

notificação apresentou a maior proporção em relação às outras categorias de transmissão. 

Aproximadamente desde 1992 até 2003, os casos de toxicodependência apresentam maior 

ão do que as restantes categorias. A partir de 2003, os casos de categoria de 

transmissão heterossexual apresentam um maior número/proporção dos casos notificados. As 

categorias de transmissão vertical apresentam menor proporção do que as categorias já 

APRESE�TAÇÃO DE RESULTADOS 

fase, foi realizado uma análise dos casos pela nacionalidade

diferentes variáveis em estudo. Esta análise é importante para averiguar as 

não portugueses na infecção de VIH/SIDA em termos de sexo, categoria de 

transmissão, tipo de notificação e data de notificação. Para precisar estas diferenças

Quadrado, nas diferentes varíaveis em estudo. Esta análise anterior 

avaliar a equidade na saúde entre os não portugueses

infecção de VIH/SIDA, através do estudo dos casos notificados. Apesar desta base dados

precisar se o caso notificado é migrante, podemos avaliar a proporção e gravidade da infecção 

de VIH/SIDA através da nacionalidade do caso notificado. Foi definido duas variáveis 

português e não português, para comparar as diferenças entre os portugue

na infecção de VIH/SIDA e assim como a equidade em saúde nestes dois grupos. 

A variável, não português, inclui todas as nacionalidades expecto Portugal, o que significa 

que contempla os indivíduos que nasceram fora do território nacional. A variável, português, 

cionalidade Portugal. Numa segunda fase, é realizado uma análise mais 

Página 69 

e data de notificação 

categoria homossexual nos primeiros anos de 

notificação apresentou a maior proporção em relação às outras categorias de transmissão. 

Aproximadamente desde 1992 até 2003, os casos de toxicodependência apresentam maior 

ão do que as restantes categorias. A partir de 2003, os casos de categoria de 

transmissão heterossexual apresentam um maior número/proporção dos casos notificados. As 

categorias de transmissão vertical apresentam menor proporção do que as categorias já 

cionalidade para as 

 diferenças entre os 

em termos de sexo, categoria de 

. Para precisar estas diferenças, foi 

íaveis em estudo. Esta análise anterior é 

não portugueses e portugueses na 

Apesar desta base dados não 

precisar se o caso notificado é migrante, podemos avaliar a proporção e gravidade da infecção 

Foi definido duas variáveis 

os portugueses e não 

na infecção de VIH/SIDA e assim como a equidade em saúde nestes dois grupos. 

Portugal, o que significa 

. A variável, português, 

Numa segunda fase, é realizado uma análise mais 
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detalhada sobre as diferentes nacionalidades 

a equidade em saúde entre migrantes 

pertencem. 

A distribuição dos casos por na

9) mostra proporções elevadas dos casos de na

notificação. As proporções dos casos notificados oscilam entre 95,2% (1985) e 72,2% (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos casos por na

 

No gráfico 10, a distribuição dos 

notificação apresenta proporções baixas ao longo das datas de notificação. 

mostra as oscilações nas proporções segundo a

(1985) e 27,8% (2000). Os portugueses apresentam um

e com pequenas diferenças nas proporções

portugueses apresentam uma menor proporção d

oscilações nas proporções dos casos notificados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 10 – Distribuição dos casos por na
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detalhada sobre as diferentes nacionalidades a que pertencem os migrantes, para compreender 

migrantes e não migrantes segundo as nacionalidades a que 

A distribuição dos casos por nacionalidade (português) e data de notificação (Gráfico 

proporções elevadas dos casos de nacionalidade portuguesa ao longo dos anos de 

notificação. As proporções dos casos notificados oscilam entre 95,2% (1985) e 72,2% (2000). 

Distribuição dos casos por nacionalidade português e data de notificação 

, a distribuição dos casos por nacionalidade (não português) e data de 

apresenta proporções baixas ao longo das datas de notificação. 

nas proporções segundo as datas de notificação, estas variam entre 4,8% 

s portugueses apresentam uma maior proporção de casos notificados 

e com pequenas diferenças nas proporções nas diferentes datas de notificação. Os não 

menor proporção dos casos notificados mas apresentam maiores 

oporções dos casos notificados. 

Distribuição dos casos por nacionalidade não português e data de notificação
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a que pertencem os migrantes, para compreender 

segundo as nacionalidades a que 

(português) e data de notificação (Gráfico 

portuguesa ao longo dos anos de 

notificação. As proporções dos casos notificados oscilam entre 95,2% (1985) e 72,2% (2000).  

 

(não português) e data de 

apresenta proporções baixas ao longo das datas de notificação. Este gráfico, 

de notificação, estas variam entre 4,8% 

de casos notificados 

nas diferentes datas de notificação. Os não 

casos notificados mas apresentam maiores 

e data de notificação 
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�acionalidade n.º de casos % n.º de casos

�ão Português 6422 17,5%

Português 30218 82,5%

Total 36640 100%

% n.º de casos 
não português

% n.º de casos 
português

Feminino 36,9% (2367) 23,5% (7089)

Masculino 63% (4046) 76,5% (23121)

Sexo Total

25,8% (9456)

74,1% (27167)

�acionalidade

Na distribuição dos casos por nacionalidade, constata-se um maior número de casos 

notificados para os portugueses do que os não portugueses (82,50% versus 17,50%). Os 

portugueses apresentam cinco vezes mais a proporção dos casos notificados do que os não 

portugueses (Tabela 4). 

 

 

 

 

        Tabela 4 - Distribuição dos casos por nacionalidade  

 

A distribuição dos casos notificados por nacionalidade e sexo, possibilitou avaliar as 

diferenças entre os portugueses e não portugueses segundo o sexo feminino e masculino 

(Tabela 5). Os casos portugueses masculinos apresentam uma maior percentagem das 

notificações (76,5%) do que os não portugueses (63%). As notificações dos casos femininos 

não portugueses apresentam uma maior representatividade do que os casos femininos 

portugueses (36,9% versus 23,5%). Foi realizado o Teste de Qui-Quadrado, cujo χ2 é de 

513,516 e p< 0,01, o que indica que as diferenças na proporção de homens e mulheres são 

estatísticamente significativas entre os grupos. 

 

 

 

 

 

Tabela 5 – Distribuição de casos por nacionalidade e sexo 

 

 

Na distribuição dos casos notificados por tipo de notificação e nacionalidade (Gráfico 

11), verifica-se que no estadio CRS os portugueses e não portugueses apresentam 

aproximadamente a mesma proporção de casos (9,90% versus 10,00%). Relativamente ao tipo 

de notificação PA, os não portugueses apresentam uma maior proporção dos casos notificados 

(58,2%) do que os portugueses (45,50%). Contudo, estes últimos apresentam uma maior 

proporção de casos de SIDA do que os não portugueses (31,80%), o que significa que os 

portugueses manifestam uma maior gravidade da infecção VIH/SIDA do que os não 

portugueses. Foi realizado o teste do Qui-Quadrado, cujo χ2 é de 318,844 e p< 0,01, o que 
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Categoria de 
transmissão

indica que as diferenças 

portugueses/tipo de notificação,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Gráfico 11 – Distribuição de casos por tip

 

 

Na análise da Tabela 6

uma maior percentagem para a categoria de transmissão heterossexual do que os 

(65% versus 35,7%). Os casos 

mais na categoria de toxicodependência do que os não 

categoria de transmissão homossexual, os 

não portugueses (14% versus 9,8%). Os casos notifica

percentagem na categoria de outros do que os 

transmissão vertical, a proporção de casos é igual para 

efectuado o Teste de Qui-Quadrado, cujo 

diferenças na proporção de não portugueses/categoria de transmissão e portugueses/categoria 

de transmissão, são estatísticamente significativas entre os grupos

 

 

 

 

 

 

 

 

        Tabela 6 – Distribuição dos casos por na

 

: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

 

% n.º de casos 
não português

% n.º de casos 
português

65% 35,7%

9,8% 14%

7,1% 3,0%

17,4% 46,5%

0,8% 0,8%

�acionalidade
Total

40,9% (14969)

13,3% (4866)

3,7% (1348)

41,4% (15162)

0,8% (295)

diferenças na proporção de portugueses/tipo de no

/tipo de notificação, são estatísticamente significativas entre os grupos.

Distribuição de casos por tipo de notificação e nacionalidade 

6, verifica-se que os casos notificados não portugueses

uma maior percentagem para a categoria de transmissão heterossexual do que os 

(65% versus 35,7%). Os casos portugueses apresentam uma maior proporção de três vezes 

de toxicodependência do que os não portugueses (46,5% versus 17,4%). 

homossexual, os portugueses mostram maior percentagem do que os 

(14% versus 9,8%). Os casos notificados não portugueses

ntagem na categoria de outros do que os portugueses. Em relação à categoria de 

a proporção de casos é igual para os não portugueses e portugueses

Quadrado, cujo χ2 é de 2502,268 e p< 0,01, o que indica que 

na proporção de não portugueses/categoria de transmissão e portugueses/categoria 

de transmissão, são estatísticamente significativas entre os grupos. 

Distribuição dos casos por nacionalidade e categoria de transmissão 
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40,9% (14969)

13,3% (4866)

3,7% (1348)

41,4% (15162)

0,8% (295)

/tipo de notificação e não 

os grupos. 

portugueses mostram 

uma maior percentagem para a categoria de transmissão heterossexual do que os portugueses 

proporção de três vezes 

(46,5% versus 17,4%). Na 

mostram maior percentagem do que os 

portugueses apresentam maior 

Em relação à categoria de 

portugueses e portugueses. Foi 

0,01, o que indica que as 

na proporção de não portugueses/categoria de transmissão e portugueses/categoria 
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�acionalidade n.º de casos % n.º de casos

Angola 936 2,6%

Brasil 553 1,5%

Cabo-Verde 1047 2,9%

Guiné 1173 3,2%

Leste 97 0,3%

Moçambique 293 0,8%

�/A 1681 4,6%

Outros 236 0,6%

Portugal 30218 82,5%

São Tomé 146 0,4%

U.E. 260 0,70%

Total 36640 100%

A população residente a viver em Portugal é de 105.695.92, sendo que 432.022 

indivíduos são migrantes (Eurostat citado por Malheiros et al., 2007). Estes representam 3,9% 

da população portuguesa, sem compreender os migrantes em situação ilegal. Segundo este 

estudo, os migrantes representam 17,5% da proporção dos casos notificados de infecção por 

VIH/SIDA. O que significa que estão sobre-representados e mostram um aumento do número 

de casos notificados nos últimos anos. Torna-se importante aprofundar o conhecimento sobre 

as diferentes nacionalidades dos não portugueses que constituem os casos notificados de 

VIH/SIDA. 

De seguida, realizou-se uma análise mais detalhada sobre as diferentes nacionalidades 

que constituem os casos notificados, segundo as distintas variáveis em estudo. As 

nacionalidades que constituem a base de dados são muito extensas, estas foram agrupadas 

para facilitar a análise dos casos notificados. As nacionalidades foram agrupadas conforme a 

proporção dos casos notificados dos diferentes países (maior proporção de casos), estados 

membros da União Europeia, países de Leste, não referem (nacionalidades que não constam 

na folha de notificação) e outros (países de pequena proporção de casos e que não se integram 

nas categorias anteriores). As nacionalidades foram agrupadas, da seguinte forma: Angola, 

Brasil, Cabo-Verde, Guiné, Leste (Albania, Biolorrusia, Croácia, Jugoslavia, Georgia, 

Cazaquistão, Moldava, Russia e Ucrania), Moçambique, N/A (não referem), Outros (America, 

Argelina, Argentina, Australia, Bangladesh, Botswana, Camarão, Canadá, Chile, Congo, 

Costa do Marfim, Cuba, Étiopa, Gambia, etc), Portugal, São Tomé e U.E (estados membros 

da U.E.).  

A nacionalidade de Portugal é aquela que apresenta maior proporção dos casos 

notificados (82,5%). As nacionalidades com maior percentagem, seguidos de Portugal são: 

N/A (4,6%), Guiné (3,2%), Cabo-Verde (2,9%), Angola (2,6%), Brasil (2,6%) e Moçambique 

(0,8%). As outras nacionalidades têm uma menor proporção dos casos notificados do que as 

restantes nacionalidades já referidas (Tabela 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 – Distribuição de casos por nacionalidade 
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Na análise dos casos por na

femininos com maior percentagem 

(51,5%), São Tomé (45,9%) e 

baixa de casos notificados do sexo feminino. Os casos mascul

maior percentagem são de Portugal (76,5%), U.E. (75%), N/A (74,4%), Leste (72,2%) e 

Brasil (69,6%).  
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São Tomé (13%), Guiné (11,3%), Moçambique (10,9%). No entanto, Portugal é das 

nacionalidades com menor proporção dos casos notificados (9,9%). 

casos com maior evidência são de N/A (77,4%), Leste (68%), Brasil (

(54,3%). As nacionalidades de Cabo Verde (46,4%), Portugal (44,6%) e São Tomé (41,1%) 

apresentam a maior percentagem de casos de SIDA. Neste caso, os PALOP e Portugal 

apresentam uma maior representação de casos de SIDA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 13 – Distribuição dos casos por nacionalidade e tipo de notificação
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Na análise dos casos por nacionalidade e sexo (Gráfico 12), verificou

femininos com maior percentagem são provenientes de Angola (54,2%), Moçamb

(51,5%), São Tomé (45,9%) e Guiné (44,8%). Contudo, Portugal apresenta a proporção mais 

baixa de casos notificados do sexo feminino. Os casos masculinos notificados que apresentam 

maior percentagem são de Portugal (76,5%), U.E. (75%), N/A (74,4%), Leste (72,2%) e 

Distribuição dos casos por nacionalidade e sexo 

Na distribuição dos casos por nacionalidade e tipo de notificação

cionalidades com maior proporção de casos de CRS são: U.E. (14,6%), 

São Tomé (13%), Guiné (11,3%), Moçambique (10,9%). No entanto, Portugal é das 

com menor proporção dos casos notificados (9,9%). Nos casos

com maior evidência são de N/A (77,4%), Leste (68%), Brasil (

(54,3%). As nacionalidades de Cabo Verde (46,4%), Portugal (44,6%) e São Tomé (41,1%) 

or percentagem de casos de SIDA. Neste caso, os PALOP e Portugal 

apresentam uma maior representação de casos de SIDA. 
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com maior evidência são de N/A (77,4%), Leste (68%), Brasil (61,5%) e Angola 

(54,3%). As nacionalidades de Cabo Verde (46,4%), Portugal (44,6%) e São Tomé (41,1%) 
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Na análise dos casos notificados por na

heterossexual (Gráfico 14), mostr

categoria sendo a Guiné (90,2%), Cabo Verde (88,1%) e São Tomé (87%). 

Portugal têm das menores proporções de casos notificados (35,7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 14 – Distribuição dos casos por na

 

Graficamente (Gráfico 
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            Gráfico 15 – Distribuição

 

 

No Gráfico 16, as nacionalidades

toxicodependente são da U.E. (50,8%), Portugal (46,5%), 

: migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA em Portugal 

 

análise dos casos notificados por nacionalidade e categoria de transmissão

mostram as nacionalidades que apresentam maior proporção 

a Guiné (90,2%), Cabo Verde (88,1%) e São Tomé (87%). 

das menores proporções de casos notificados (35,7%).  

Distribuição dos casos por nacionalidade e categoria de transmissão heterossexual

Graficamente (Gráfico 15), constata-se que na categoria homossexual, as 

com maior evidência são: Brasil (51,2%), U.E. (21,2%), Outros (19

cionalidades de São Tomé (0,7%), Guiné (1%) e Cabo

menor percentagem nesta categoria.  

Distribuição dos casos por nacionalidade e categoria de transmissão homossexual

cionalidades com as percentagens mais elevada

.E. (50,8%), Portugal (46,5%), N/A (38,1%) e Leste (35,1%)
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categoria vertical apresenta a menor representatividade de todas categorias de transmissão, as 

nacionalidades com maior proporção são do Moçambique (2,0%) e Angola (1,5%).
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De seguida, é realizado a distribuição dos casos por data de notificação e as três 
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oscilações ao longo das datas de notificação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 17 – Distribuição dos casos por nacionalidade de Angola, Cabo
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3 – DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

A discussão de resultados é fundamental para salientar as evidências mais pertinentes 

dos resultados obtidos. Este estudo pretendeu avaliar a equidadade na saúde e nos cuidados de 

saúde entre migrantes e não migrantes na infecção de VIH/SIDA, através da nacionalidade do 

caso notificado como aproximação ao estatuto de migrante. No entanto, a nacionalidade não 

determina se o caso notificado é migrante ou migrante de 2ª ou 3ª geração (sem nacionalidade 

portuguesa). Não há outros dados que indicam o estatuto de migrante no momento da 

notificação do caso. Para além disso, Portugal é um país recente de migração, pelo que o 

número de migrantes de 2ª e 3ª geração pode ser reduzido. Estas limitações podem conduzir a 

resultados pouco fidedignos mas são os resultados mais próximos da questão de investigação.  

O número de casos notificados tem diminuido ao longo dos anos, principalmente para 

o sexo masculino. No caso feminino, constata-se um aumento do número de casos nos últimos 

anos. Este aumento pode estar relacionado com a pobreza, as desigualdades de género e a 

relações sexuais desprotegidas. WHO (2004) afirma que o número de mulheres portadoras de 

VIH/SIDA tem aumentado em todas as regiões do mundo nos últimos dois anos. Gatali e 

Archibald (2004) acrescentam que as mulheres apresentam uma maior vulnerabilidade 

biológica, social e epidemiológica na infecção de VIH/SIDA do que os homens. Fonseca et 

al.(2009) refere que Portugal apresenta um aumento do número de casos de HIV/SIDA nas 

mulheres. Este facto é preocupante devido às consequências em termos de transmissão 

vertical (mãe-filho) e na capacidade reprodutiva da mulher. 

Os casos de assintomáticos e sintomáticos de VIH/SIDA têm aumentado nos últimos 

anos. Este facto pode estar relacionado com o precoce diagnóstico e tratamento do VIH/SIDA 

dos casos notificados. Por outro lado, os casos de SIDA apresentam uma diminuição da 

proporção dos casos desde 1996. WHO (2007) refere que os casos de SIDA na U.E: 

diminuiram desde 1996 devido à implementação da medicação anti-retroviral mas há países 

que continuam apresentar elevadas proporções de casos de SIDA nomeadamente em Portugal, 

Espanha e Letónia. A categoria heterossexual apresenta a percentagem mais elevada dos casos 

de infecção de HIV/SIDA, em Portugal. ECDC (2007) afirma que a categoria de transmissão 

mais predominante nos novos casos diagnosticados na U.E. em 2006 é por via heterossexual 

com 53% dos casos. A categoria homossexual mostra um aumento pouco significativo no 

número de casos nos últimos anos. Segundo EUPHIX (2009), os novos casos de VIH na 

categoria homossexual aumentou quase 50% desde de 2000, na Europa Ocidental. O 

agravamento da infecção VIH/SIDA por via heterossexual e homossexual pode ser explicado 
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pelas seguintes situações: o desconhecimento da prevenção da doença, o aumento do número 

de parceiros sexuais, questões culturais, a não utilização de métodos contraceptivos, etc. A 

categoria vertical apresenta uma baixa representatividade dos casos notificados. A categoria 

de toxicodependência mostra uma diminuição significativa da percentagem dos casos 

notificados desde de 1999 até 2009. EMCDDA (2010) refere que o consumo de drogas 

injectáveis está a diminuir na Europa, assim como a taxa de infecção de VIH dos 

toxicodependentes. Acrescentam que foi fundamental o investimento na área de prevenção e 

tratamento da toxicodependência para a redução do consumo de drogas. 

Numa primeira fase da apresentação dos resultados, foi realizado uma análise para 

determinar as diferenças nas proporções entre portugueses e não portugueses. Os casos 

notificados portugueses apresentam proporções elevadas ao longo das datas de notificação, 

que contempla 82,5% dos casos. Os casos não portugueses representam 17,5% dos casos, com 

aumento significativo nos últimos três anos. Tal como foi referido anteriormente, a população 

migrante representa 3,9%, o que significa que estes estão sobre-representados na infecção de 

VIH/SIDA. Os migrantes apresentam barreiras (linguistícas, económicas, sociais, etc) que 

podem interferir na integração no país de destino, aumentando a propensão à infecção de 

VIH/SIDA. O que pode explicar esta sobre-representação deste grupo social, nos casos 

notificados pois há um excesso na proporção de migrantes na população com VIH/SIDA. A 

pobreza, a condição social e a ilegalidade dos imigrantes representam factores que podem 

afectar negativamente a progressão do VIH (Dray-Spira; Lert, 2003). No entanto, a infecção 

por VIH/SIDA entre a população estrangeira em Portugal apresenta das taxas mais baixas de 

notificação em relação aos países da Europa Ocidental (EuroHIV, 2008). 

Os casos portugueses masculinos mostram uma maior proporção das notificações 

(76,5%) do que os não portugueses (63%). Os casos não portugueses femininos apresentam 

uma proporção mais elevada (36,9%) do que os casos portugueses (23,5%). O que revela uma 

iniquidade na saúde a favor das portuguesas femininas. Esta iniquidade pode estar relacionada 

com as barreiras de ordem socioeconómica e culturais que as não portuguesas apresentam no 

acesso à saúde e cuidados de saúde. A migração de mulheres aumentou, principalmente 

devido ao reagrupamento familiar (OECD, 2001). As mulheres migrantes são um dos grupos 

mais vulneráveis à infecção por VIH/SIDA pelo aumento do número de mulheres na 

prostituição e a transmissão de homem para mulher é mais eficiente do que mulher para 

homem (Fernandes et al., 2007). Esta tendência assiste-se em muitos países e não apenas em 

Portugal. As mulheres migrantes no Canadá apresentam uma maior proporção de infecção por 
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VIH/SIDA do que as mulheres autóctones, respectivamente 23,4% versus 8% (Gatali; 

Archibald, 2004).  

O estadio CRS, os casos portugueses e não portugueses apresentam proporções 

semelhantes (9,90% e 10,0%). No estadio PA, os não portugueses tem uma proporção mais 

elevada do que os portugueses (58,2% e 45,50%). Este resultado foi uma surpresa pois 

calculava que os portugueses mostravam uma proporção mais elevada nos PA do que os não 

portugueses por apresentarem maior acesso aos cuidados de saúde mas revelou-se o contrário. 

Este resultado pode estar relacionado com a hipótese dos médicos realizarem mais exames de 

diagnóstico às populações de risco na infecção VIH/SIDA, nomeadamente nos migrantes. 

Este facto pode explicar uma maior proporção de casos PA nos não portugueses do que os 

portugueses. O estadio SIDA mostra uma maior proporção de casos para os portugueses 

(44,60%) do que os não portugueses (31,80%), o que demonstra uma iniquidade na saúde a 

favor dos não portugueses. Esta evidência pode ser explicada pelo menos, em duas hipóteses. 

Os portugueses por apresentarem um maior acesso à saúde e cuidados de saúde, pode 

conduzir a que mantenham um estado de saúde razoável até atingir o último estadio da 

infecção VIH/SIDA e assim pode explicar, um maior número de casos de SIDA nos 

portugueses. Por outro lado, os migrantes podem morrer mais cedo e não atingir o estadio da 

SIDA, o que pode explicar uma menor proporção no estadio SIDA. Os indivíduos de classes 

socioeconómicas mais desfavorecidas (migrantes) apresentam menor acesso aos cuidados de 

saúde apesar de apresentarem pior estado de saúde. Estes indivíduos ao acederem de forma 

tardia aos cuidados de saúde colocam em causa os tratamentos e as expectativas de uma 

melhor saúde (Van Doorslaer; Masseria; Koolman., 2006). Esta evidência é supreendente pois 

a nível da literatura internacional os migrantes apresentam uma maior probalidade de ter um 

estadio mais avançado da infecção VIH/SIDA do que os nacionais. Num estudo desenvolvido 

no Reino Unido sobre a infecção VIH/SIDA, os migrantes africanos apresentam uma maior 

probalidade de ter o estadio da doença mais avançado no momento do diagnóstico do que os 

não africanos (Burns et al., 2009). 

Na categoria de transmissão heterossexual, os não portugueses tem uma maior 

percentagem da doença do que os não portugueses (65% versus 35,7%). EUPHIX (2009) 

afirma que o aumento da prevalência da infecção entre heterossexuais na Europa Ocidental é 

em grande parte devido à migração. Os migrantes apresentam barreiras na adaptação ao país 

de destino, o que pode aumentar a vulnerabilidade para a prática de estilos de vida 

prejudiciais nomeadamente o aumento do número de parceiros, relações sexuais 

desprotegidas, etc. Shenghui et al. (2009) afirmam que os migrantes apresentam uma carência 
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de conhecimentos sobre a infecção de VIH e uma baixa taxa de uso do preservativo. Na 

categoria homossexual e toxicodependente, os casos não portugueses apresentam uma menor 

proporção dos casos do que os portugueses. Na categoria vertical, os casos portugueses e não 

portugueses mostram a mesma proporção dos casos notificados.  

Numa segunda fase do estudo, foi realizado o estudo mais detalhado das 

nacionalidades dos casos não portugueses. Tal como foi dito anteriormente, a nacionalidade é 

utilizada como aproximação ao estatudo de migrante. As nacionalidades com maior proporção 

dos casos são provenientes da Guiné (3,2%), Cabo-Verde (2,9%) e Angola (2,6%). Dias et al. 

(2004) afirmam que os migrantes africanos são reconhecidos, com um dos grupos mais 

vulneráveis à infecção por VIH/SIDA. UNAIDS (2009) afirma que a África Subsariana 

representa 67% de todas as infecções de VIH/SIDA a nível mundial. Em 2006, a origem 

geográfica de 65% das infecções de VIH/SIDA na U.E. provém da África Subsariana (ECDC, 

2009). Os casos masculinos não nacionais apresentam uma maior proporção da doença do que 

os casos femininos não nacionais. Este resultado pode estar relacionado com o facto de que os 

homens tem uma maior representatividade na migração do que as mulheres e estes apresentam 

maiores comportamentes de risco do que as mulheres. A migração de homens solteiros sem as 

suas famílias pode contribuir para a vulnerabilidade à infecção por VIH/SIDA (Levy et al., 

2005). Shedin el tal. (2006) num estudo desenvolvido nos E.U.A., afirmam que os migrantes 

masculinos (India e República Dominicana) apresentam uma maior proporção da doença do 

que as mulheres migrantes.  

No estadio CRS, as nacionalidades com maior proporção são da U.E., São Tomé e 

Guiné. No estadio PA, as nacionalidades com maior evidência são do Leste, Brasil e Angola. 

Estes resultados podem estar relacionado com a hipótese dos médicos realizarem mais exames 

de diagnóstico às populações de risco na infecção VIH/SIDA, nomeadamente nos não 

nacionais do que os nacionais. No estadio SIDA, as nacionalidades com maior proporção da 

doença são de Cabo-Verde (46,4%), Portugal (44,6%) e São Tomé (41,1%). Estes últimos 

apresentam maior gravidade da doença em relação às restantes nacionalidades. Williamson et 

al. (2009) afirmam que Portugal tem demonstrado taxas elevadas de mortalidade de SIDA nos 

migrantes africanos provenientes de ex-colónias do que os nacionais. Estes autores 

acrescentam que esta diferença pode estar relacionada com a pobreza, desemprego, tipo de 

trabalho (profissionais de classe manual) e a fraca utilização dos cuidados de saúde primários. 

Na categoria heterossexual, as nacionalidades que mostram maior proporção, são da 

Guiné (90,2%), Cabo-Verde (88,1%) e São Tomé (87%). Estas nacionalidades apresentam 

uma percentagem superior à nacionalidade portuguesa (35,7%). Na comunidade dos PALOP, 
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o uso do preservativo está relacionado com a prevenção da gravidez e não do VIH, dado que 

está associado a ideias como a infidelidade, falta de confiança, relações casuais, etc (Fonseca 

et al., 2009). Esta situação pode explicar as elevadas proporções da infecção nestas 

nacionalidades por relação heterossexual, pela baixa adesão dos migrantes africanos no uso do 

preservativo, devido à sua cultura e falsos conceitos sobre a transmissão de VIH. Na categoria 

homossexual as nacionalidades com maior proporção são da U.E. e Brasil. A prática de estilos 

de vida prejudiciais nomeadamente o sexo inseguro e múltiplos parceiros sexuais, podem 

explicar uma proporção mais significativa nos não nacionais do que os nacionais. Na 

categoria de toxicodependência, as nacionalidades que mostram maior infecção são da U.E., 

Portugal e Leste. Na categoria vertical, as nacionalidades com maior proporção dos casos são 

do Moçambique (2,0%) e Angola (1,5%), sendo que esta categoria apresenta a menor 

representatividade dos casos. 

 Através do conhecimento da base de dados de notificação obrigatória e do tratamento 

estatístico da mesma, foi constatado que os não nacionais apresentam uma maior 

vulnerabilidade à infecção por VIH/SIDA em relação aos nacionais. As barreiras (económica, 

linguísitica, burocrática, etc) que os não nacionais apresentam no acesso à saúde e cuidados 

de saúde podem explicar a vulnerabilidade a esta infecção. 

 

 

3.1 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

Este estudo apresenta algumas limitações, o que pode influenciar o tratamento e a 

interpretação dos dados. Tal como foi referido anteriormente, a nacionalidade foi utilizada 

como aproximação ao estatuto de migrante, não diferenciando o migrante de 1ª, 2ª ou 3ª 

geração, o que pode conduzir a um enviesamento dos dados interpretados. Não existem outros 

dados que indicam o estatuto de migrante no momento da notificação do caso. Para além 

disso, Portugal é um país recente de migração, pelo que o número de migrantes de 2ª e 3ª 

geração pode ser reduzido. 

Os não nacionais, por apresentarem uma menor taxa de utilização das consultas de 

centro de saúde, podem não consultar o médico e assim não realizam os exames de 

diagnóstico, de modo a precisar esta infecção. Em Portugal, estes apresentam uma maior 

utilização das urgências hospitalares em detrimento dos outros serviços mas apenas recorrem 

em caso de necessidade extrema (Fonseca et al., 2009), não sendo possível avaliar a equidade 

nos cuidados de saúde nos não nacionais. Este facto pode determinar uma maior iniquidade 
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do que aquela que foi avaliada no estudo. Por outro lado, há indivíduos que desconhecem que 

são portadores de VIH e assim sendo os dados conhecidos desta infecção, ficam aquém da 

realidade. WHO (2010) estima que há 2,8 milhões de indivíduos infectados na região 

Europeia em 2008 e que cerca de metade destes desconhecem o seu estado serológico. 

Acrescentam também, que nenhum país sabe o número exacto dos indivíduos portadores de 

VIH/SIDA dentro das suas fronteiras. A sobre-representação dos não nacionais pode indicar 

que há um maior número de não nacionais infectados, do que aquele que é conhecido. Este 

facto pode ser explicado pelo desconhecimento de serem portadores de VIH/SIDA e não 

recorrem aos serviços de saúde com regularidade. Não foi possível avaliar com exactidão o 

acesso e adesão ao tratamento anti-retroviral entre nacionais e não nacionais, apenas foi 

realizado uma pequena aproximação através do estadio da infecção de VIH/SIDA. Deveria ser 

avaliado as diferenças entre nacionais e não nacionais no acesso e utilização dos testes de 

diagnóstico, na referenciação dos casos notificados e ainda no acesso e adesão ao tratamento 

anti-retroviral. 

Pelas limitações já referidas, o tratamento de dados pode não corresponder à actual 

realidade da infecção VIH/SIDA entre os nacionais e não nacionais. Podem existir outras 

limitações, mas não foi possível identificar ao longo do desenvolvimento deste estudo. 

 

 

3.2 – PERSPECTIVAS PARA INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

 

A infecção por VIH/SIDA é uma doença que afecta mundialmente as diferentes 

sociedades. Os migrantes são dos grupos sociais mais atingidos por esta doença pela 

exposição a riscos para a saúde. A mobilidade não é um factor de risco para contágio de 

HIV/SIDA, as situações e os padrões de comportamentos adoptados durante o processo de 

migração são os factores responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade e o risco de infecção 

por HIV/SIDA (Rhouch, 2007). Um estudo, desenvolvido em 2005, afirma que metade das 

infecções de HIV adquiridas por via heterosexual na Europa Ocidental e Central 

correspondiam a migrantes provenientes de países com elevada incidência de HIV em que 

tinham adquirido a infecção fora da UE (EuroHiv, 2006). Perante este contexto internacional 

e nacional, é pertinente a realização de investigações científicas sobre o acesso à saúde e 

cuidados de saúde nos migrantes na infecção de VIH/SIDA. Sendo essencial para a 

compreensão da vulnerabilidade deste grupo social. 
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O desconhecimento do número exacto de casos VIH/SIDA dos nacionais e não 

nacionais nos diferentes países torna essencial que os sistemas de vigilância epidemiológicos 

considerem como dado, o facto de ser migrante (1ª, 2ª ou 3ª geração). Fonseca et al. (2009) 

afirmam que, estudos já realizados, a percentagem de migrantes infectados por VIH é superior 

à proporção da população estrangeira na totalidade dos residentes em Portugal. Contudo, não 

se pode afirmar que os migrantes apresentam maior risco de infecção pois não há estudos 

realizados sobre a taxa de prevalência na população nativa e migrante com situações iguais de 

contexto económico e social para cada grupo social. 

O desenvolvimento de estudos sobre a equidade nos cuidados de saúde dos migrantes 

na infecção de VIH/SIDA é importante para determinar a vulnerabilidade deste grupo social 

face a esta patologia. A determinação das barreiras e disparidades no acesso aos cuidados de 

saúde no VIH/SIDA é essencial para priorizar a prestação de cuidados junto desta população. 

Os migrantes apresentam falta de informação sobre o modo de transmissão da infecção, sendo 

fulcral a aposta na prevenção primária. O desenvolvimento de estudos sobre a prevenção 

primária na infecção do VIH nos migrantes é necessário para determinar medidas adequedas 

na redução da infecção neste grupo social. 

As necessidades de saúde e de cuidados de saúde dos migrantes devem estar incluídas 

nos objectivos das insituições de saúde de modo a que a prestação de cuidados realizada pelos 

profissionais de saúde, respeite as diferentes culturas dos migrantes. As políticas de 

integração e de saúde pública devem contemplar as necessidades de saúde dos migrantes, de 

modo a diminuir a vulnerabilidade à infecção ao VIH/SIDA e as dificuldades no acesso aos 

serviços de saúde. 

Em Portugal há escassez de estudos sobre os migrantes, acesso à saúde e infecção 

VIH/SIDA. O investimento em estudos que forneçam uma melhor compreensão da saúde e 

cuidados de saúde dos migrantes no contexto do VIH torna-se urgente, para a melhoria 

contínua da saúde e dos cuidados de saúde da sociedade. O desenvolvimento dos seguintes 

estudos entre migrantes e não migrantes seria enriquecedor para uma melhor percepção sobre 

a infecção de VIH/SIDA: as desigualdades sociais e de saúde, o acesso aos testes de 

diagnóstico, a referenciação da notificação dos casos infectados, o acesso e adesão ao 

tratamento anti-retroviral e a adesão à consulta de infecciologia após o diagnóstico da doença. 

Também seria importante, a realização de estudos acerca do número exacto de migrantes de 

1ª, 2ª ou 3ª geração infectados a nível regional e nacional. Através destes, é possível fornecer 

respostas adequadas a este grupo social como forma de melhorar a saúde. 
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PARTE IV – CO�CLUSÃO 

 

Para dar início ao desenvolvimento deste estudo foi fundamental, colocar como 

objectivo a análise da questão da equidade em saúde e nos cuidados de saúde entre migrantes 

e não migrantes no contexto da infecção de VIH/SIDA. O presente estudo é fruto de uma 

reflexão de meses de dedicação e esforço pessoal, de forma a dar resposta a este desafio, 

proposto na execuçao do mestrado de gestão em saúde. Este estudo de investigação 

representou, um despertar para a realidade da equidade em saúde e cuidados de saúde dos 

migrantes e não migrantes na infecção do VIH/SIDA, em Portugal como a nível internacional. 

Enquanto enfermeira a exercer funções num hospital, constato que os migrantes apresentam 

um estado de saúde debilitado, fruto das dificuldades ou barreiras na integração no país. Os 

governos, instituições e profissionais de saúde desempenham um papel relevante de forma a 

melhorar o estado de saúde dos migrantes. 

De forma a responder à pergunta de partida, foi necessário realizar uma pesquisa 

profunda sobre a temática. A equidade em saúde representa um valor de justiça distributiva 

contemplada nas sociedades, que implica as diferenças que são desnecessárias e injustas no 

estado de saúde dos indivíduos nas diferentes classes socioeconómicas. A equidade em sáude 

é difícil de atingir pelos diferentes condicionantes da sociedade. Os indivíduos de classes 

socioeconómicas desfavorecidas apresentam piores níveis de saúde nomeadamente os 

migrantes, por estes apresentarem dificuldades em aceder à saúde e cuidados de saúde.  

A saúde é sem dúvida, o direito mais importante que o indíviduo possui na sociedade. 

Através da saúde é possível atingir o bem-estar e conforto nas diferentes vertentes da vida. Os 

cuidados de saúde são um meio necessário para atingir um nível ideal de saúde. Os sistemas 

de saúde desempenham um papel fundamental na igualdade de cuidados de saúde 

independemente da classe socioeconómica, de forma a reduzir as desigualdades em saúde. O 

acesso aos cuidados de saúde é um direito e um determinante essencial de saúde comum a 

todos numa sociedade. A equidade nos cuidados de saúde é fundamental para evitar a 

exclusão e isolamento social, tendo com fim, uma melhoria contínua do estado de saúde da 

sociedade.  

Os migrantes apresentam uma maior vulnerabilidade a desigualdades sociais e por sua 

vez, a desigualdades em saúde em relação a outras classes socioeconómicas (autóctones). 

Estes apresentam uma maior propensão para um estado de saúde débil do que os não 

migrantes, relacionado com o processo de integração, pobreza, discriminação social e 

barreiras de acesso aos cuidados de saúde. Estudos realizados indicam que os migrantes 
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apresentam um pior nível de saúde do que os autóctones. Os migrantes são dos grupos 

populacionais mais atingidos pela infecção VIH/SIDA, por uma maior exposição a factores de 

risco durante o processo de migração. A vulnerabilidade à infecção de VIH/SIDA, nos 

migrantes está intimamente relacionada com os estilos de vida adoptados no país de destino, 

desconhecimento e dificuldade no acesso aos cuidados de saúde, marginalização, isolamento 

social, contexto económico, estatuto legal, etc.  

Na União Europeia, Portugal apresenta a taxa mais elevada de VIH/SIDA. Esta doença 

apresenta uma maior taxa de infecção junto dos indivíduos de classes socioeconómcas 

desfavorecidas. Portugal é um país receptor de migrantes, constítuido por indivíduos de 

ínumeras culturas. A saúde e os seus cuidados tornam-se fulcrais para uma melhor integração 

no país. Revela-se urgente a realização de estudos para uma resposta adequada eficaz junto 

desta população no combate à infecção VIH/SIDA. 

 A realização da pesquisa bibliográfica permitiu um aprofundar de conhecimentos 

sobre esta temática, o que revelou-se elementar para tornar este estudo original pois há poucos 

estudos sobre esta temática. Para tornar interessante esta investigação, foi realizado um estudo 

estatístico sobre a equidadade na saúde e cuidados de saúde entre migrantes e não migrantes 

na infecção VIH/SIDA. A base de dados utilizada foi a da notificação obrigatória dos casos 

do VIH/SIDA do INSA. Foi utilizada a nacionalidade como aproximação ao estatuto de 

migrante, apesar de ser uma das limitações deste estudo, pois desconhece-se a geração do 

migrante (1ª, 2ª ou 3ª geração). 

Os resultados obtidos neste estudo constaram que há uma sobre-representação dos não 

nacionais infectados. Ocorre uma maior proporção da doença nos casos femininos não-

ncaionais do que os casos nacionais e nos casos masculinos revela-se a situação contrária. 

Nos casos notificados de SIDA, os não nacionais apresentam uma maior percentagem da 

doença. Os não nacionais mostram uma percentagem mais elevada no tipo de notificação PA. 

A categoria de transmissão mais evidente é por via heterossexual principalmente entre os não 

nacionais. As nacionalidades com maior representatividade nos casos notificados provêm da 

África Subsariana, nomeadamente Guiné, Cabo-Verde e Angola.  

Os governos e sistemas de saúde têm um papel basilar na igualdade de direitos na 

saúde e nos cuidados de saúde para todos e principlamente na infecção VIH/SIDA. O estatuto 

de migrante não deve e não pode ser penalizante no acesso à saúde e aos seus cuidados, 

perante os governantes e profissonais de saúde. A implementação de políticas que promovam 

a redução das desigualdades sociais entre os migrantes é urgente, para que este grupo social 

tenha mais oportunidades para um melhor nível de saúde. 
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