
Resumo 
 

 
Portugal, país de imigração, viu aumentar a população imigrante em 4,56% de 2006 a 

2008. Assim, torna-se importante conhecer não só as características socioeconómicas 

desta população imigrante, mas também quais as suas necessidades em saúde e que 

utilização fazem dos cuidados de saúde. 

Este trabalho baseou-se no IV Inquérito Nacional de Saúde realizado em 2005 e 2006 

pelo INSA e analisou as populações portuguesa e imigrante nas variáveis de saúde e 

de utilização dos cuidados. Para a análise do rendimento utilizou-se a Curva de 

concentração proposta por Wagstaff, Índices de Concentração da Doença, de 

Utilização e Índice de LeGrand. 

Os resultados sugeriram melhor estado de saúde da população imigrante 

relativamente à população portuguesa (estado de saúde auto-reportado, sensação de 

mal-estar ou adoentado, dias de actividade limitada e dias de acamamento). Nas 

doenças crónicas (diabetes, asma e dor crónica), a população imigrante apresentou 

piores resultados na asma. Foram encontrados piores resultados em saúde entre as 

mulheres nos dois grupos de população, mas também mais frequência de utilização. 

Os imigrantes revelam também menor acessibilidade a consultas médicas e consumo 

de medicamentos. A análise do rendimento enquanto factor gerador de desigualdades 

em saúde permitiu concluir que existem desigualdades na distribuição do rendimento 

que condicionam tanto a população portuguesa como a população imigrante. 

Outros estudos poderão ser considerados para análise da saúde da população 

imigrante, especialmente os que incluam os cidadãos indocumentados, análise das 

populações por país de nascimento, os anos de permanência em Portugal e as causas 

de mortalidade.  
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Abstract 

 

Portugal, a country of immigration, has seen its immigrant population increasing 4.56% 

from 2006 to 2008. Therefore, it is important to analyse, not only the socioeconomic 

characteristics of immigrant population, but also their health needs and utilization of 

health care. This work was based on the IV National Health Survey conducted in 2005 

and 2006 by INSA and analyzed the Portuguese and Immigrant populations in the 

variables of Health and Utilization of Health Services. In order to analyse the income, 

the Concentration Curve proposed by Wagstaff and the Concentration Index was used. 

The results suggested a better health in immigrant population compared with 

Portuguese population (state of self-reported health, feeling sick or ill, days of limited 

activity and days of lodging). For the variables of chronic diseases (diabetes, asthma 

and chronic pain), immigrants have shown worse results in asthma. In both groups 

(Immigrants and Portuguese), women have had more health problems than men. 

Lower utilization among Immigrants was found in outpatient visits and in prescription 

drug utilization. In conclusion, it can be stated that the analysis of the income as a 

generator of health inequalities showed inequalities in the income distribution that 

affects both Portuguese and immigrants’ health. 

Other studies may be considered to analyze immigrants’ health especially those that 

include undocumented immigrants, analysis of populations by country of birth, years of 

residence in Portugal and the causes of mortality. 
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