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Imigração e Saúde

Rui Marques,

Alto-Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural

Aos Estudos OI juntámos, em boa hora, numa profícua cooperação com a Associação Númena, um sítio na Internet – www.oi.acidi.gov.pt – que se tem vindo
a tornar referencial neste domínio. Foram nascendo igualmente outras linhas
editoriais – Teses e Comunidades – num esforço permanente de fazer sempre
mais e melhor. Tudo isto foi possível graças à estreita cooperação com investigadores e académicos, considerados individual ou colectivamente, e sobretudo
com a sabedoria, o impulso e a clarividência do Prof. Roberto Carneiro enquanto
coordenador do OI, bem como o apoio dedicado da Dr.ª Catarina Reis Oliveira, da
equipa do ACIDI.
A este portfolio faltava, no entanto, uma revista periódica sobre Migrações. Não
existindo em Portugal tal recurso, apesar da signiﬁcativa produção cientíﬁca desenvolvida sobre imigração nas nossas Universidades, o ACIDI decidiu dar este
passo. Como todas as partidas, não vislumbramos mais do que a primeira curva
no horizonte. Temos, porém, a convicção que a Revista MIGRAÇÕES nos trará
mais uma janela de oportunidade para transformar conhecimento em políticas
públicas ao serviço do bem comum.
Escolhemos como tema central deste primeiro número da MIGRAÇÕES, a Saúde
e a Imigração. Não foi por acaso.
A medida de humanismo no acolhimento e integração dos imigrantes pode ter
várias escalas. Entre todas, a mais rigorosa é a do acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde. Uma sociedade civilizada, que queira e saiba colocar o Homem
como medida de todas as coisas, evidenciará uma solicitude com a protecção
da saúde dos seus cidadãos, independentemente da sua nacionalidade, etnia,
religião, género ou situação documental. Cuidará, em primeiro lugar, dos mais
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Ao longo dos últimos anos, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI), através do Observatório da Imigração (OI), tem vindo a desenvolver um trabalho consistente e aprofundado na compreensão da imigração e de
toda a complexidade humana e social a ela associada. Mas não se trata de uma
simples curiosidade cientíﬁca ou de um investimento na investigação fundamental. Os Estudos do OI ajudaram-nos, antes de mais, a conceber, planear, executar
e avaliar políticas de acolhimento e integração de imigrantes. Sem eles, a probabilidade de erro ou de incompreensão da realidade teria sido muito maior.
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vulneráveis e excluídos, para que o essencial não lhes falte. E, nesta categoria,
estão seguramente os imigrantes. Os riscos laborais assumidos, as doenças da
pobreza, a depressão da saudade, os comportamentos de risco associados à solidão, transformam estas pessoas em alvo preferencial da(s) doença(s). Por isso,
o seu acesso aos cuidados de saúde, em plena igualdade de circunstâncias com
os nacionais, é fundamental. Da mesma forma, a compreensão integrada do seu
trajecto de saúde/doença, com a identiﬁcação dos riscos e respectivas medidas
preventivas, é igualmente essencial. É para a concretização desses magnos desideratos que esta edição da MIGRAÇÕES pretende contribuir.
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Roberto Carneiro,

Coordenador do Observatório da Imigração
Após longa cogitação – e debate interno – sobre a natureza, formato e suporte
mais adequados, surge a público o primeiro número da Revista Migrações do
ACIDI, I.P. – Observatório da Imigração.
Esta iniciativa é a consequência “natural” do labor cientíﬁco, informativo e de trabalho em rede, que vem pautando a actividade do Observatório da Imigração no
decurso dos últimos três anos, e que se traduz também numa intensa dimensão
editorial.

• Quatro núcleos documentais relevantes com mais de 40 títulos cientíﬁcos
publicados – Colecção Estudos OI, Colecção Comunidades, Colecção Teses, Colecção Portugal Intercultural.
• Uma “Newsletter OI” com oito números publicados e respectivos dossiers
temáticos.
• O Sítio do Observatório da Imigração, que mantém uma presença regular
e actualizada junto de muitas dezenas de milhares de interessados que o
consultam assiduamente (http://www.oi.acidi.gov.pt/).
O surgimento da Revista MIGRAÇÕES, com natureza temática, formato cientíﬁco
e suporte digital, proporciona um espaço inter e transdisciplinar para divulgar
artigos inéditos da vasta comunidade cientíﬁca nacional e internacional que se
debruça sobre a temática das migrações e dos movimentos populacionais.
Na linha das melhores práticas de journals cientíﬁcos cada número incluirá também secções orientadas para acolher a divulgação de trabalhos que, não revestindo uma perspectiva eminentemente cientíﬁca, se reputam de inequívoca relevância para dar voz a outros parceiros sociais e actores relevantes interessados
em contribuir para o aprofundamento da respectiva temática.
A Revista MIGRAÇÕES tem, pois, como originários e destinatários investigadores,
académicos, estudiosos e público qualiﬁcado, universo que procura alargar continuamente a base de conhecimentos e de saberes sobre a qual repousa a sua
reﬂexão pessoal e institucional em matéria contemporânea de indiscutível im-
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As janelas editoriais do Observatório da Imigração contemplam actualmente, entre outras presenças públicas signiﬁcativas, as seguintes vertentes:
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portância para a compreensão do ﬂuir das sociedades e do “apertar” do diálogo
interpessoal e multicultural.
A escolha do tema Imigração e Saúde para o número de abertura da Revista não
foi inocente. Consagra-se uma abordagem que, não obstante fazer parte integrante da agenda cientíﬁca nacional (como os artigos que agora se publicam o
evidenciam), não conheceu ainda a merecida divulgação, assumindo como linha
editorial da Revista uma clara intencionalidade de estimular caminhos de uma
“nova investigação”.
Tendo aceite generosamente o nosso convite, a Prof.ª Sónia Dias interpretou
plenamente, com notável dedicação e saber, o espírito da Revista MIGRAÇÕES
estabelecendo um benchmark muito exigente para ser ponderado e seguido em
números temáticos posteriores. À guest editor do número e a todos os autores
que, com o seu prestígio e competência, aceitaram o desaﬁo de colaborar, ﬁca
registada a expressão do nosso mais sentido reconhecimento.
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Sónia Dias1

Este número temático é constituído por três partes. A primeira, «contributos da
investigação para o conhecimento da temática imigração e saúde», composta
por artigos originais resultantes predominantemente de investigações cientíﬁcas, pretende contribuir para aprofundar a fundamentação teórica e a evidência
cientíﬁca nesta matéria. A segunda parte, denominada «programas e referências
de boas práticas que promovem a melhoria da saúde dos imigrantes», apresenta
trabalhos que não têm como objecto a migração e saúde numa perspectiva de
investigação, mas constituem um pano de fundo imprescindível para a compreensão holística desta temática. Estes contributos descrevem a experiência prática de quem trabalha no terreno com comunidades imigrantes e resume as diﬁculdades e oportunidades inerentes a esse trabalho, perspectiva extremamente
importante na temática abordada por este número da revista. Por último, foi organizada uma secção composta por «artigos de opinião».
Na secção de «contributos da investigação» apresenta-se um primeiro artigo
que procura fazer um enquadramento geral e uma descrição sumária do «estado
da arte» relativamente às questões da imigração e saúde (Sónia Dias e Aldina
Gonçalves). Segue-se depois um artigo que analisa as condições de acesso aos
serviços de saúde dos imigrantes residentes em Portugal e a relação entre saú1

Unidade de Saúde e Desenvolvimento, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa.
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O convite para coordenar cientiﬁcamente o primeiro número da Revista MIGRAÇÕES dedicado ao tema “Imigração e Saúde” foi aceite com a consciência da complexidade e dos desaﬁos inerentes a esta honrosa tarefa. O intuito deste número
temático não era o de adoptar uma visão limitada sobre as questões da migração
e saúde, que normalmente se centra nos riscos para a saúde associados aos
movimentos migratórios, mas alargar a discussão aos desaﬁos, oportunidades e
potencialidades subjacentes a este fenómeno. Neste âmbito, procurou-se oferecer no primeiro número da revista artigos de diferentes áreas, como a demograﬁa, a geograﬁa humana, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a economia, a
ciência política, as ciências da educação e ciências da saúde. Os trabalhos aqui
apresentados reﬂectem pois a preocupação de reunir diversos contributos de diferentes autores e áreas disciplinares sobre a migração e saúde. Procurou-se
assim, ter uma visão de largo espectro do tema e acesso a uma diversidade de
experiências. Contudo, os contributos reunidos nesta revista constituem apenas
uma amostra da variedade de trabalhos que cruzam diferentes sensibilidades e
experiências relativamente a um objecto de estudo comum.

����������

de e exclusão social dos imigrantes (Lucinda Fonseca et al.), e depois um outro
que procura compreender o caso especíﬁco da imigração qualiﬁcada no sector
da saúde e as suas oportunidades no mercado laboral português (Maria Ioannis
Baganha e Joana Sousa Ribeiro). Em seguida é apresentada uma leitura sobre as
questões da imigração e saúde mental (Elsa Lechner). No contexto das ciências
da saúde, é descrita uma investigação na área da saúde materna e infantil (trabalho galardoado com o Prémio Bial de Medicina Clínica 2006) desenvolvida com
o objectivo de estudar os níveis de saúde e o acesso e utilização destes serviços
numa população imigrante (Maria do Céu Machado et al.), bem como um estudo epidemiológico com imigrantes africanos na área das doenças sexualmente
transmissíveis (Luis Távora-Tavira et al.)
Na secção denominada «programas e referências de boas práticas que promovem
a melhoria da saúde dos imigrantes» é descrito o processo de elaboração do relatório de boas práticas em migração e saúde, inserido na agenda da Saúde, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (Beatriz Padilla e Rui
Portugal). Em seguida, como resposta ao desaﬁo da multiculturalidade em Portugal, apresenta-se, o Gabinete de Saúde do CNAI (Rosário Horta e Amélia Carvalho)
e uma proposta de desenvolvimento de unidades amigas dos imigrantes com base
no Projecto Europeu «Migrant-Friendly Hospitals» (Carla Martingo e António Carlos da Silva). Estão também incluídos três artigos de Organizações Não-Governamentais ilustrativos do trabalho que estas têm desenvolvido, desde há vários anos,
com as comunidades imigrantes e que muito têm contribuído para a melhoria da
sua saúde (MdM-P, Paula Fernandes et al.; Ajpas, António Carlos da Silva e Vitalina
Gomes Costa Silva; Prosaudesc, Viegas de Sousa Bernardo e Maria Virgínia Neto).
Na secção de artigos de opinião apresentam-se os contributos da Prof.ª Maria do
Céu Machado, Alta-Comissária da Saúde, sobre as questões da migração, saúde
e educação e do Prof. Fernando Luís Machado que reﬂecte sobre a investigação
em Portugal em matéria de migrações, saúde e doença.
Pretende-se que este número temático da Revista MIGRAÇÕES possa constituir
um instrumento para a divulgação do trabalho que emerge na comunidade cientíﬁca e na sociedade civil, bem como um estímulo para o desenvolvimento da
investigação nesta área. Aproveito a oportunidade para agradecer ao Alto-Comissário para a Imigração e Diálogo Intercultural e ao Coordenador do Observatório
de Imigração o convite para a coordenação cientíﬁca deste número temático, bem
como aos prestigiados autores que aceitaram participar nesta publicação, cujos
trabalhos são, sem dúvida, um excelente contributo para um melhor conhecimento e compreensão da temática da migração e saúde.
12

Imigração e Saúde

www.oi.acidi.gov.pt

I. CONTRIBUTOS DA INVESTIGAÇÃO
PARA O CONHECIMENTO DA TEMÁTICA
“IMIGRAÇÃO E SAÚDE”

14

Imigração e Saúde

Migração e Saúde

Sónia Dias* e Aldina Gonçalves**
Resumo

A migração internacional é considerada um dos maiores desaﬁos da Saúde Pública a nível mundial. Actualmente há uma
reconhecida necessidade de compreensão da movimentação da
população e do seu impacto na saúde, quer para os países de
acolhimento, trânsito e origem, quer para as populações, migrantes e autóctones. Neste contexto, é fundamental um melhor conhecimento dos determinantes de saúde e do estado de
saúde dos indivíduos e comunidades imigrantes. A crescente
imigração, a que muitos países estão sujeitos, torna necessário
reﬂectir sobre políticas e estratégias de saúde integradoras e
sustentadas, que produzam efeitos reais na redução de riscos e
vulnerabilidades e permitam obter ganhos efectivos em saúde.

Palavras-chave:

migração e saúde, determinantes de saúde, estado de saúde,
políticas e estratégicas de saúde.

Summary

International migration is considered to be one of the greatest
challenges facing Public Health on a world level. There is currently a recognised need to understand population movement
and its impact upon health, in host countries. There is currently a recognised need to understand population movement and
its impact upon health, in host, transitory and origin countries
as well as for migrant and native populations. Within this framework a better understanding of the factors that determine
health, the state of health of individuals and of immigrant communities is fundamental. The growth in immigration that many
countries are subject to has made it necessary to reﬂect upon
integrated and sustained health policies and strategies, that
produce real effects in reducing risks and vulnerability and that
also lead to reaping the positive gains of health.

Key-words:

migration and health, health determinants, state of health, health policies and strategies.

* Unidade de Saúde e Desenvolvimento, Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
Universidade Nova de Lisboa.
** Médica, Professora de Saúde Pública.
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Migração e Saúde

Sónia Dias e Aldina Gonçalves
Os movimentos migratórios têm vindo a ganhar uma frequência cada vez mais
acentuada no mundo actual. Em 2004, estimou-se que existiam cerca de 25 milhões de não-nacionais a viver nos países da União Europeia (EUROSTAT, 2006).
Em Portugal, dados de 2006 referem que a população estrangeira era constituída
por 409.185 cidadãos, contabilizando autorizações de residência, autorizações de
permanência e vistos de longa duração (SEF, 2006).
A migração internacional é actualmente considerada um dos maiores desaﬁos
a nível mundial, surgindo como fonte de reﬂexão para a generalidade dos países. Neste contexto, há uma reconhecida necessidade de compreensão da movimentação da população e do seu impacto, quer para os países de acolhimento,
trânsito e origem, quer para as populações, migrantes e autóctones (Carballo e
Nerukar, 2001; IOM, 2003).
Na história da humanidade sempre existiram deslocações de pessoas ou grupos
dentro dos países e para fora destes. No entanto, as necessidades e as motivações deste fenómeno têm sofrido alterações associadas às rápidas mudanças ambientais, demográﬁcas, sócio-económicas e políticas (Levitt e Jaworsky,
2007). A migração pode ser motivada por vários factores, entre outros, factores
ambientais (e.g., catástrofes naturais), económicos (e.g., pobreza, diferença de
recursos entre os vários países, aspirações a melhores condições de vida, globalização da economia), políticos e religiosos (e.g., guerras, conﬂitos). O estado de
saúde dos indivíduos e a procura de cuidados de saúde é por vezes também uma
causa de mobilidade (WHO, 2003a).
Como fenómeno sócio-económico, a migração pode ser considerada um contributo essencial para o desenvolvimento e para a resolução do problema demográﬁco que ocorre nos países desenvolvidos, na medida em que estes se confrontam
com uma população envelhecida e uma baixa taxa de natalidade. Nestes países,
a população imigrante, geralmente em idade activa, contribui com mão-de-obra
em várias actividades económicas para as quais não existe, muitas vezes, disponibilidade de trabalhadores nos próprios países. Por outro lado, nos países em
desenvolvimento, onde os aspectos demográﬁcos têm outras características, a
migração surge, como já se referiu, como um recurso contra a pobreza ou como
solução para outras situações, nomeadamente catástrofes naturais, conﬂitos bélicos, políticos, étnicos e religiosos.
A migração representa um desaﬁo para a Saúde Pública nos vários países.
Atendendo à complexidade dos determinantes de saúde dos imigrantes, à he-
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terogeneidade destas populações e à falta de dados nacionais e internacionais
consistentes sobre estas questões, a investigação nesta temática é ainda muito
incipiente (Maggi e Cattacin, 2003; McKay et al., 2003).
Apesar da escassez de informação, as investigações e os indicadores de saúde
disponíveis parecem apontar para que os migrantes apresentem uma maior vulnerabilidade a doenças ou a outros problemas de saúde (Carballo et al., 1998;
Jansà, 2004). No que respeita às doenças infecciosas, como sejam tuberculose,
VIH/SIDA e hepatites, alguns estudos disponíveis sugerem que as populações que
migram estão em maior risco de contrair estas doenças do que as populações
autóctones (Coker, 2003; Fennely, 2004; Gardete e Antunes, 1997). Uma investigação realizada por Saracino e colaboradores (2005) concluiu que, apesar da taxa de
prevalência da infecção VIH/SIDA ter diminuído em Itália, houve um aumento da
infecção nas populações imigrantes. Relativamente às doenças cardiovasculares,
diabetes, cancro e outros factores de risco associados, estudos comparativos entre populações autóctones e populações imigrantes apontam para que as últimas
apresentem uma maior taxa de prevalência destas doenças (Rubia et al., 2002;
Mehler et al., 2001; Hyman, 2007).
Alguns estudos referem que a migração pode também ter um impacto negativo na saúde mental dos imigrantes, sugerindo que as populações imigrantes se
encontram em maior risco de vir a sofrer de doenças mentais, nomeadamente
depressão, esquizofrenia e stress pós-traumático, como resultado de diversos
factores de stress presentes ao longo do processo de migração (Carta et al., 2005;
Pumariega et al., 2005; Keyes, 2000; Fox et al., 2001; Hermansson et al., 2002;
Maddern, 2004; Mollica et al., 2001; Steel e Silove, 2001).
No mesmo sentido, investigações na área da saúde reprodutiva apontam para
a existência de piores indicadores de saúde associados à população imigrante,
concretamente no que se refere à mortalidade perinatal, baixo peso à nascença
e menor utilização de métodos contraceptivos (Essen et al., 2000; Mosher et al.,
2004; Kornosky et al., 2007).
O efeito da migração na saúde é contudo controverso. Algumas investigações sugerem que nem sempre os migrantes, quando comparados com as populações de
acolhimento, apresentam piores indicadores de saúde (McKay et al., 2003; Kandula, 2004). Neste sentido, tem sido descrito o fenómeno do “migrante saudável”, que
aponta para o facto de alguns imigrantes serem mais saudáveis do que as populações autóctones e do que as populações da mesma origem, que já nasceram nos países de acolhimento (Abraído-Lanza et al., 1999; Razum et al., 2000). Esta condição
tem sido demonstrada através de indicadores de saúde e de mortalidade entre diferentes grupos de imigrantes e populações de vários países de acolhimento (Muennig
e Fahs, 2002; Noh e Kaspar, 2003; Swerdlow, 1991; Singh e Siahpush, 2001).
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O estado de saúde de uma população é resultado de redes complexas de determinantes que envolvem factores biológicos, genéticos, psicossociais, estilos de vida
e comportamentos, meio ambiente físico, sócio-económico e cultural, aspectos
relacionados com os sistemas de saúde, e ainda factores políticos e de nível macro-social (Reijneveld, 1998). No contexto da migração e saúde, é cada vez mais
consensual que a migração, em si mesma, não representa um factor de risco.
Neste sentido, o impacto da migração na saúde e os determinantes presentes em
cada fase do processo migratório variam com o tipo de migração (legal/irregular,
voluntária/forçada), o ambiente global do país de origem, trânsito e acolhimento,
as políticas de imigração adoptadas no país de chegada, as condições de acolhimento ou o contacto mantido com o país de origem (Jolly e Reeves, 2005; McKay
et al., 2003). Assim, o efeito da migração no estado de saúde do imigrante, bem
como os padrões de morbilidade e mortalidade, dependem de quem está a migrar, quando migra, de onde emigra, para onde migra e quais os parâmetros de
saúde que estão a ser avaliados (IOM, 2004; Carballo, 2007).
Apesar de se considerar que, em geral, a população que migra é a mais saudável,
estes grupos poderão estar mais vulneráveis à doença pelos riscos para a saúde
e bem-estar a que estão expostos nos países receptores (Kandula, 2004). Na chegada aos países de acolhimento, os imigrantes confrontam-se com um contexto
novo que inclui diferenças do meio ambiente físico e social, choque de culturas
e estilos de vida, barreiras linguísticas, diferenças nos sistemas administrativos
e legais, entre outros. Estas circunstâncias podem gerar problemas físicos, psicológicos e sociais, que muitas vezes se associam a outros riscos inerentes ao
próprio indivíduo e ao país de origem (Carballo e Nerukar, 2001).
Os determinantes sócio-económicos têm ganho especial relevo no esforço de
compreensão da relação entre migração e vulnerabilidade no que diz respeito à
saúde (Reijneveld, 1998; WHO, 2003a). Os imigrantes apresentam, em geral, piores
condições de vida do que as populações dos países de acolhimento. Frequentemente, residem em zonas degradadas com reduzidos serviços de âmbito social e
de saúde, em condições habitacionais deﬁcientes e sem infra-estruturas básicas.
No contexto do trabalho, as actividades laborais que habitualmente desenvolvem
são pouco qualiﬁcadas e conjugam exposições a riscos e agentes de doença. Adicionalmente, os imigrantes apresentam muitas vezes menor autonomia laboral e
negligência nos mecanismos de protecção no trabalho, na protecção social e nos
cuidados de saúde. Estas situações estão muitas vezes associadas a um estatuto
irregular, que torna os imigrantes mais vulneráveis à exploração laboral e limita
a capacidade para exercerem os seus direitos (Wolffers et al., 2003).
Um outro factor de vulnerabilidade associado ao processo migratório, que pode
inﬂuenciar o estado de saúde e bem-estar das populações imigrantes, é a própria
experiência de afastamento e ruptura das relações sociais e familiares (espe-
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cialmente quando o imigrante migra sozinho), situação que gera uma redução
do suporte social e emocional dos indivíduos. A ausência de estrutura familiar
e de outros mecanismos micro-sociais de apoio à estabilidade individual e aos
comportamentos protectores de saúde pode aumentar a vulnerabilidade, por
perpetuar a exposição a factores de risco e favorecer práticas prejudiciais à saúde, como sejam os consumos/dependência de substâncias (álcool, tabagismo,
outras drogas) e o envolvimento em episódios de violência (UNAIDS/IOM, 2001).
Por outro lado, o frequente isolamento social das populações imigrantes e a estigmatização e discriminação quanto à sua origem étnica, crenças religiosas ou
condição de imigrante condicionam a sua adaptação e integração na sociedade de
acolhimento. No conjunto, estas situações podem colocar diﬁculdades ao nível da
saúde mental dos imigrantes, que se encontram, muitas vezes, numa situação de
grande stress, motivada pela ruptura familiar, ansiedade quanto à sua situação
no país de acolhimento e receio de ser extraditado, em caso de imigração irregular (Carballo e Nerukar, 2001; Carta, Bernal et al., 2005).
As desigualdades sócio-económicas que estão associadas a contextos de pobreza, exclusão social e a situações laborais precárias podem traduzir-se em reduzidas oportunidades de acesso à educação, informação e utilização dos serviços
sociais e de saúde. Estas desigualdades determinam diferentes graus de exposição a factores de risco e de protecção, que levam a um aumento da vulnerabilidade, com consequências ao nível da saúde destas populações (Braveman e
Gruskin, 2003).
No que diz respeito a uma maior exposição aos riscos para a saúde, as questões
associadas à migração, saúde e género fazem, cada vez mais, parte das agendas
nacionais e internacionais (Jolly e Reeves, 2005; Parlamento Europeu, 2006). De
acordo com o relatório A Passage to Hope – Women and International Migration,
o número de mulheres migrantes (e que migram sozinhas) tem vindo a aumentar
signiﬁcativamente, o que introduz preocupações, pois frequentemente as migrações no feminino representam maiores riscos e vulnerabilidades (UNFPA, 2006).
No contexto de pobreza, que caracteriza muitas vezes estes processos de migração, veriﬁca-se uma maior probabilidade de sexo coercivo, violência, exploração,
fraco poder de decisão e oportunidades limitadas para adoptar comportamentos
saudáveis (Carballo, 2007; Herrera e Campero, 2002; WHO, 2003b).
As políticas de imigração vigentes nos países de acolhimento que não promovem
a integração social e contribuem para a manutenção das condições associadas à
vulnerabilidade das populações imigrantes podem inﬂuenciar de forma negativa
a sua saúde (Carballo e Nerukar, 2001; Grove, 2006). De acordo com algumas investigações, a associação positiva entre imigração e risco na saúde parece estar
relacionada com um limitado acesso aos serviços de saúde (Calado et al., 1997;
Politzer et al., 2001; Stronks et al., 2001). Apesar da existência de cobertura e
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acesso universal aos cuidados de saúde na maior parte dos países receptores
de imigrantes, o que se constata é que muitas vezes as comunidades não beneﬁciam de todos os serviços disponíveis e não são efectivamente abrangidas pelos
sistemas existentes de promoção da saúde, prevenção ou tratamento da doença
(Gautier et al., 1997; Luck et al., 1999; Mcmunn et al., 1998; IOM, 2004).
O acesso e a utilização dos serviços de saúde pode ser diﬁcultada por diferentes
níveis de barreiras e/ou obstáculos, como sejam as barreiras legislativas, estruturais, organizativas, económicas, culturais e linguísticas (Dias et al., 2004;
Fennely, 2004). Apesar de o direito universal à saúde ser reconhecido, na prática
as restrições impostas aos imigrantes (sobretudo, aos que estão em situação irregular) podem determinar o acesso aos cuidados de saúde. A situação laboral
instável e precária dos imigrantes, a diﬁculdade em obter protecção social e o
custo associado aos cuidados de saúde podem constituir barreiras à utilização
dos serviços de saúde por parte das populações imigrantes.
Os constrangimentos ﬁnanceiros e a falta de outros recursos na área da saúde existentes em alguns países de acolhimento podem condicionar a adequação e/ou eﬁcácia das respostas às necessidades de saúde das populações imigrantes. Um dos
aspectos a referir diz respeito às infra-estruturas e funcionamento dos serviços de
saúde, nomeadamente a distância, o horário e os tempos de espera. O comportamento dos administrativos e proﬁssionais de saúde é outro dos factores que pode
ser determinante no uso dos serviços. Frequentemente, os proﬁssionais apresentam
um limitado conhecimento da legislação ou da sua aplicabilidade, que se traduz na
exclusão das comunidades imigrantes do sistema de saúde. Por outro lado, a discriminação e estigmatização, socialmente produzidas e associadas à situação de imigrante (sobretudo a de irregular), podem também condicionar o acesso à informação
e à utilização dos serviços de saúde (Wolffers et al., 2003).
Os determinantes culturais, como os costumes, crenças e representações acerca
de saúde, doença e tratamento, são outro aspecto importante a considerar, pois
inﬂuenciam os comportamentos em saúde, as práticas de risco e a necessidade percebida de utilizar os serviços de saúde (Dias et al., 2002; Fongwa, 2001;
Stronks et al., 2001). As práticas de saúde nos países de origem, que, muitas
vezes, se caracterizam pela preferência da medicina tradicional em substituição
do sistema de saúde, podem tender a perpetuar-se nos países de acolhimento e
traduzir-se numa menor procura e utilização dos serviços de saúde. Alguns estudos sugerem que tende a haver um aumento da necessidade percebida de aceder
aos serviços por parte dos imigrantes que já estão há mais tempo no país e que
têm maior grau de alfabetização (Abbott et al., 2000; Gonçalves et al., 2003).
A menor utilização pode também ser potenciada pela pouca preparação dos proﬁssionais de saúde para lidar com a diversidade cultural. Às barreiras culturais,
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acrescem-se as barreiras linguísticas que poderão existir entre os prestadores e os
utentes dos cuidados. Estas, no seu conjunto, diﬁcultam a comunicação entre paciente e proﬁssionais de saúde, introduzem obstáculos à promoção da saúde, prevenção, diagnóstico e tratamento, e contribuem para um sentimento de insatisfação
por parte do utilizador (Eshiett, 2003; Fenton, 2001). Neste sentido, os proﬁssionais
de saúde devem estar sensibilizados para a importância das diferenças culturais e
ter competências para desempenhar adequadamente a sua função. Os serviços de
saúde devem disponibilizar meios para limitar as barreiras e dar respostas ajustadas
e sensíveis às especiﬁcidades destas populações (Dorr e Faist, 1997; Jansà, 2004;
Kandula, 2004). No global, é necessário uma reorganização dos serviços de saúde
que permita um maior ajustamento e adaptação a esta realidade.
As restrições no acesso aos cuidados de saúde impostas aos imigrantes em situação irregular e o receio de denúncia desta condição pode fazer com que estes
evitem os serviços de saúde e recorram à auto-medicação, à medicina alternativa
e a serviços em que a documentação não é um factor determinante de atendimento – urgências, farmácia, unidades móveis, entre outros (CCHS, 1997). Esta
situação pode levar a que apenas recorram aos serviços de saúde em fase avançada de doença, conduzindo a situações de maior gravidade e custos mais elevados com a saúde (WHO, 2003a).
Uma melhor compreensão dos determinantes do acesso e utilização dos serviços
de saúde na população imigrante poderá ser de grande utilidade para o desenvolvimento de políticas e programas de saúde mais adequados (que contribuam de
forma efectiva para minimizar os seus problemas de saúde). Será fundamental
reconhecer, quer ao nível dos prestadores, quer dos responsáveis políticos, que
não basta que o sistema prestador esteja disponível, mas é necessário que seja
acessível. De forma a contribuir para que os imigrantes tenham pleno acesso ao
que em cada país está estatuído, é também importante que estes sejam informados sobre os seus direitos.
A actual crescente imigração a que muitos países estão sujeitos, em particular os
europeus, constitui um desaﬁo a nível nacional e internacional (Carballo, 2007).
Tem sido advogada a necessidade de deﬁnir uma política de cooperação internacional entre os países de origem, trânsito e destino. É também fundamental
estabelecer políticas intersectoriais que englobem os diferentes actores deste
fenómeno global. Ao longo do tempo, diversas organizações públicas e privadas
têm desenvolvido esforços para elaborar e implementar políticas de imigração
que permitam a integração destas populações (ACIDI, 2007; Nações Unidas,
2003). No estado actual do conhecimento é globalmente aceite que as políticas e
estratégias devem ser sensíveis à diversidade cultural e adaptadas aos diversos
contextos que surgem com o fenómeno migratório, a ﬁm de serem dadas respostas eﬁcazes às necessidades das populações e indivíduos.
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Numa perspectiva de Saúde Pública mais especíﬁca e ao nível da organização e
operacionalização de programas não é demais reforçar que é fundamental um
maior conhecimento das comunidades imigrantes em cada contexto particular,
onde se inclui a saúde e os seus determinantes (Jansà, 2004). Este será um contributo indispensável para identiﬁcar prioridades de intervenção, avaliar necessidades especíﬁcas e estabelecer políticas e estratégias de saúde integradoras e
sustentadas, que produzam efeitos reais na redução de riscos e vulnerabilidades
e permitam obter ganhos efectivos de saúde nestas comunidades, assim como
nas comunidades de acolhimento (Grove, 2006).
Neste quadro referencial é indispensável para a sustentabilidade do processo um
modelo de intervenção que inclua as comunidades imigrantes, com um enfoque
no aproveitamento das suas potencialidades. Neste contexto, deve-se incentivar
a participação e empowerment destas comunidades para que adoptem um papel
activo na melhoria da sua saúde. A um nível mais abrangente é importante a
promoção de parcerias comunitárias que facilitem a identiﬁcação dos principais
problemas e das soluções mais adequadas.
Existe consenso de que é essencial adoptar uma abordagem integrada da migração e saúde e um modelo social de saúde positiva que contemple os determinantes macro-sociais. Tal como é expresso na carta de Ottawa, para existir
saúde é necessário assegurar condições e recursos fundamentais de vida e trabalho (WHO, 1986). As populações imigrantes deverão beneﬁciar do mesmo tipo
de factores protectores da população em geral, nomeadamente recursos sócioeconómicos, condições habitacionais, protecção social, laboral e igualdade de
oportunidades na educação e saúde. Os pressupostos deste conceito reforçam a
necessidade de fortalecimento do compromisso político como eixo fundamental
para que estas metas sejam alcançadas. Neste sentido, os responsáveis políticos
têm de repensar as políticas de saúde relativas aos imigrantes para que seja ultrapassada a abordagem individual do fenómeno saúde e doença e se aprofunde
a discussão em relação às várias dimensões envolvidas na saúde. Na sociedade
global deverá ainda prevalecer o objectivo ético de prevenir a discriminação e a
exclusão que pode ocorrer em vários contextos da vida social e da saúde, bem
como assegurar a promoção e protecção dos direitos humanos a todos os cidadãos (Parlamento Europeu, 2006).

22

Imigração e Saúde

Referências Bibliográﬁcas
Abbott, M. W., Wong, S., Williams, M., Au, M. e Young, W., (2000), “Recent Chinese
migrants’ health, adjustment to life in New Zealand and primary health care
utilisation”, Disability and Rehabilitation, 22, pp. 43- 56.
Abraído-Lanza, A. F., Dohrenwend, B. P., Ng-Mak D. S., e Turner, J. B. (1999), “The
Latino mortality paradox: a test of the ‘salmon bias’ and healthy migrant hypotheses”, American Journal of Public Health, 89 (10), pp.1543-1548.
ACIDI (2007), Plano para a Integração dos Imigrantes, Lisboa: ACIDI, Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, I.P.
Braveman, P., e Gruskin, S. (2003), “Poverty, equity, human rights and health”, ,
Bulletin of the World Health Organization, 81 (7), pp. 539-545.
Calado, B., Silva, L. e Guerreiro, D. (1997), “Barreiras e incentivos à vigilância
pré-natal, identiﬁcação das barreiras – resultados parcelares”, Saúde em Números, 12 (4), pp. 29-31.
Carballo, M., e Nerukar, A. (2001), “Migration, refugees, and health risks”, Emerging Infectious Diseases, 7 (3), pp. 556-560.
Carballo, M., Divino, J., e Zeric, D. (1998), “Migration and health in the European
Union”, Tropical Medicine and International Health, 3 (12), pp. 936-944.
Carballo, M., (2007), The challenge of migration and health, Antwerp: International Centre for Migration and Health.
Carta, M.G., Bernal, M., Hardoy, M.C. e Haro-Abad, J.M. (2005), “Migration and
Mental Health in Europe”, Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 1, p. 13.
CCHS (1997), “Health Care for Children of Immigrant Families”, Pediatrics, 100
(1), pp. 153-156.
Coker, R. (2003), Migration, Public Health and compulsory screening for TB and
HIV – Asylum and Migration Working Paper 1, Londres: IPPR.
Dias, S., Gonçalves, A., Luck, M., e Fernandes, M.J., (2004), “Risco de Infecção
por VIH/SIDA: Utilização-acesso aos Serviços de Saúde numa comunidade
migrante“, Acta Médica Portuguesa, II Série, 17 (3), pp. 211-218.
Dias, S., Matos, M., e Gonçalves, A. (2002), “Conhecimentos, atitudes e comportamentos face ao VIH numa comunidade migrante – implicações para a intervenção”, Psicologia, Saúde & Doença, 3 (1), pp. 89-102.
Dorr, S. e Faist, T. (1997), “Institutional conditions for the integration of immigrants in Welfare states: A comparison of the literature on Germany, France,
Great Britain, and Netherlands”, European Journal of Political Research, 31
(4), p. 401-426.
Eshiett, M.U. (2003), “Migrants and health: a cultural dilemma”, Clinical Medicine,
3 (3), pp. 229-31.
Essen, B. et al. (2000), “Increased perinatal mortality among sub-Saharan immigrants in a city-population in Sweden”, Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 79, pp. 737-742.

Migrações _ #1 _ Setembro 2007

23

EUROSTAT (2006), Statistics in focus: non-national populations in the EU Member
States. Disponível: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITYOFFPUB/KSNK-06-008/EN/KS-NK-06-008-EN.PDF (12-06-2007).
Fennely, K. (2004), Listening to the Experts: Provider Recommendations on the
Health Needs of Immigrants and Refugees, Malmo: Malmo University.
Fenton, K. (2001), “Strategies for improving sexual health in ethnic minorities”,
Current Opinion in Infectious Diseases, 14 (1), pp. 63-69.
Fongwa, M. (2001), “Exploring quality of care for African Americans”, Journal of
Nursing Care Quality, 15 (2), pp. 27-49.
Fox, P., Burns, K., Popovich, J. e Ilg, M. (2001), “Depression among immigrant
Mexican women and Southeast Asian refugee women in the U.S”, The International Journal of Psychiatric Nursing Research, 7 (1), pp. 778-792.
Garbete, M. J. e Antunes, M.L. (1997), “Tuberculose em imigrantes”, Saúde em
Números, 8 (4): 30-32.
Gautier, A. et al. (1997), “Tuberculose em imigrantes: rastreio activo, será importante?”, Revista Portuguesa de Pneumologia, 3 (5), pp. 552-553.
Gonçalves, A., Dias, S., Luck, M., Fernandes, J. e Cabral, J. (2003), “Acesso aos
Cuidados de Saúde de Comunidades Migrantes”, Revista Portuguesa de Saúde Pública, 21 (1), pp. 55-64.
Grove, N. (2006), “Our health and theirs: forced migration, othering, and public
health”, Social Science & Medicine, 62 (8), pp. 1931-42.
Hermansson, A., Timpka, T. e Thyberg, M. (2002), “The mental health of warwounded refugees: An 8-year follow-up”, The Journal of Nervous and Mental
Disease, 190 (6). pp. 374-380.
Herrera, C. e Campero, L. (2002), “The vulnerability and invisibility of women facing HIV/AIDS: constant and changing issues”, Salud Publica de México, 44
(6), pp. 554-564.
Hyman, I. (2007), Immigration and Health: Reviewing evidence of the healthy immigrant effect in Canada, CERIS Working Paper, n.º 55. Disponível: http://
ceris.metropolis.net/Virtual%20Library/WKPP%20List/WKPP2007/CWP55.
pdf(14-06-07).
Jansà, J.M. (2004), “Salud e inmigración: nuevas realidades y nuevos retos”, Gaceta Sanitaria, 18 Supp (l1), pp. 207-13.
Jolly, S. e Reeves, H. (2005), Gender and Migration: Overview Report, Brighton:
Bridge/Institute of Development Studies.
Kandula, N.R. (2004), “Assuring the health of immigrants: what the leading health
indicators tell us”, Annual Review Of Public Health, 25, pp. 357-76.
Keyes, E. (2000), “Mental health status in refugees: An integrative review of current research”, Issues in Mental Health Nursing, 21 (4), pp. 397-410.
Kornosky, J.L., Peck, J.D., Sweeney, A.M., Adelson, P.L. e Schantz, S.L. (2007),
“Reproductive characteristics of Southeast Asian immigrants before and after migration”, Journal of Immigrant and Minority Health. Disponível: http://
www.springerlink.com/content/e06572643512r189/fulltext.pdf (12-06-07).

24

Imigração e Saúde

Levitt, P. e Jaworsky, B.N. (2007), “Transnational Migration Studies: Past Developments and Future Trends”, Annual Review of Sociology, 33, pp. 129-156.
Luck, M., Ferreira, R., Patrício, A., Simões, G., Horta, R. e Magalhães, E. (1999),
“Vigilância da gravidez numa comunidade imigrante africana: necessidades
elevadas, baixa utilização”, Saúde em Números, 14 (1), pp. 1-4.
Maddern, S. (2004), “Post-traumatic stress disorder in asylum seekers”, Nursing
Standard, 18 (18), pp. 36-39.
Maggi, J. e Cattacin, S. (2003), Needed Basic Research in «Migration and Health»
– 2002-2006 in Switzerland, Switzerland: SFM.
Mcmunn, A., Mwanje, R., Paine, K. e Pozniak, A. (1998), “Health service utilization
in London’s African migrant communities: Implications for HIV prevention”,
Aids Care, 10 (4), pp. 453-462.
McKay, L., Macintyre, S. e Ellaway, A. (2003), Migration and Health: A Review of
the International Literature, Glasgow: Medical Research Council – Social and
Public Health Sciences Unit.
Mehler, P. et al. (2001), “Russian immigrant cardiovascular risk assessment”,
Journal of Health Care for the Poor and Undeserved, 12 (2), pp. 224-235.
Mollica, R., Sarajlic, N., Chernoff, M., Lavelle, J., Vukovic, I. e Massagli, M. (2001),
“Longitudinal study of psychiatric symptoms, disability, mortality, and emigration among Bosnian refugees”, Journal of the American Medical Association, 286 (5), pp. 546-554.
Mosher, W.D., Martinez, G.M., Chandra, A., Abma, J.C. e Willson, S.J. (2004), “Use
of contraception and use of family planning services in the United States:
1982–2002”, Advance Data, 350, pp. 1-36.
Muening, P. e Fahs, M. (2002), “Health Status and Hospital Utilization among Immigrants to New York City”, Preventive Medicine, 35, pp. 225-32.
Nações Unidas (2003), Relatório Conjunto sobre a Inclusão Social. Disponível:
http://europa.eu/scadplus/leg/pt/cha/c10616.htm (23-05-07).
Noh, S. e Kaspar, V. (2003), Diversity and Immigrant Health, Toronto: University
of Toronto.
OIM (2003), World Migration: Managing Migration – Challenges and Responses for
People on the Move. Disponível: http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=4992 (15-06-07).
OIM (2004), Migration Health Report. Disponível: http:www.iom.int/iomwebsite/
Publication/ServletSearchPublication?event=detail&id=4494 (28-06-07).
Parlamento Europeu (2006), EU Annual Report on human rights. Disponível:
http://ec.europa.eu/external_relations/library/publications/31_2006_eu_human_rights_en.pdf (16-07-07).
Politzer, R.M., Yoon, J., Shi, L., Hughes, R.G., Regan, J., e Gaston, M.H. (2001),
“Inequality in America: The contribution of health centers in reducing and eliminating disparities en access to care”, Medical Research Review, 58 (2), pp.
234-248.

Migrações _ #1 _ Setembro 2007

25

Pumariega, A.J., Rothe, E. e Pumariega, J.B. (2005), “Mental Health of Immigrants
and Refugees”, Community Mental Health Journal, 41 (5), pp. 581-597.
Razum, O., Zeeb, H. e Rohrmann, S. (2000), “The ‘Healthy Migrant Effect’- Not
Merely a Fallacy of Inaccurate Denominator Figures”, International Journal of
Epidemiology, 21, pp. 199-200.
Reijneveld, S. (1998), “Reported health, lifestyles and use of health care of ﬁrst
generation immigrants in the Netherlands: do socioeconomic factors explain
their adverse position?”, Journal of Epidemiology and Community Health, 52
(5), pp. 298-304.
Rubia, M. et al. (2002), “Increased risk of heart disease and stroke among foreignborn females residing in the United States”, American Journal of Preventative
Medicine, 22 (1).
Saracino, A. et al. (2005), “Access to HAART in HIV-Infected Immigrants: A Retrospective Multicenter Italian Study”, AIDS Patient Care and STD’s, 19 (9), pp.
599-606.
SEF (2006), Relatório de Actividades – Imigração, Fronteiras e Asilo. Disponível:
http://www.sef.pt/documentos/56/RelatorioActividSEF_2006_DIGITAL.pdf
(20-06-07).
Singh, G. K. e Siahpush, M. (2001), “All-Cause and Cause-Speciﬁc Mortality of
Immigrants and Native Born in the United States”, American Journal of Public
Health, 91 (3), pp. 392-99.
Steel, Z. e Silove, D. (2001), “The mental health implications of detaining asylum
seekers”, The Medical Journal of Australia, 175 (11-12), pp. 596-599.
Stronks, K., Ravelli, C.J. e Reijneveld, A. S. (2001), “Immigrants in the Netherlands: Equal access for equal needs?”, Journal of Epidemiology and Community
Health, 55 (10), pp. 701-707.
Swerdlow A. J. (1991), “Mortality and cancer incidence in Vietnamese refugees in
England and Wales: a follow-up study”, International Journal of Epidemiology,
20, pp. 13-19.
UNAIDS/IOM (2001), Migrants’ Right to Health. Disponível: http://data.unaids.org/
Publications/IRC-pub02/JC519-MigrantsRightToHealth_en.pdf (17-06-07).
UNFPA (2006). A Passage to Hope – Women and International Migration. State of
World Population 2006. Disponível: http://www.unfpa.org/swp/ (06-06-07).
WHO (1986), Ottawa Charter for Health Promotion, Geneva: WHO.
WHO (2003a), International Migration, Health and Human Rights. Disponível:
http://www.who.int/hhr/activities/en/intl_migration_hhr.pdf (15-06-07).
WHO (2003b), Gender and HIV/AIDS. Disponível: http://www.who.int/gender/hiv_
aids/en/ (03-07-07).
Wolffers, I., Verghis, S. e Marin, M. (2003), “Migration, human rights, and health”,
Lancet, 362 (9400), pp. 2019-2020.

26

Imigração e Saúde

Saúde e integração dos imigrantes em Portugal: uma perspectiva geográﬁca e política
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Resumo

Palavras-chave:
Summary

Num mundo globalizado e cada vez mais móvel, reforçam-se
as interacções espaciais entre lugares distantes e aceleramse os mecanismos de difusão espacial das doenças à escala
planetária. Simultaneamente, a diversidade geográﬁca e sociocultural da população das regiões que atraem maior número de
imigrantes reﬂecte-se no aparecimento ou expansão de novas
doenças e na diversiﬁcação das práticas de saúde da população. Deste modo, a relação entre saúde e imigração tem vindo a ganhar relevo nas preocupações dos decisores políticos,
nacionais e internacionais, e dos estudiosos dos processos de
integração dos imigrantes nos territórios de acolhimento.
À luz da problemática atrás anunciada, este artigo analisa, num
primeiro ponto, as condições de acesso aos serviços de saúde
dos imigrantes residentes em Portugal, no contexto da União
Europeia. Em seguida, discute a relação entre saúde e exclusão
social dos imigrantes e minorias étnicas de origem africana,
com base num estudo de caso efectuado num bairro de realojamento, localizado na periferia norte de Lisboa, na área de
intervenção do Plano de Urbanização do Alto Lumiar (PUAL).
Finalmente, apresentam-se algumas notas conclusivas e recomendações políticas.
saúde, imigração, exclusão social, Portugal, Lisboa.
A globalised and ever more mobile world compounds the spatial
dynamics between distant places and accelerates the geographical spread of disease to a planetary scale. Simultaneously, the
geographical and social-cultural diversity of the population in
regions that attract large numbers of immigrants reﬂects both
the appearance or increase of new diseases and also the diverse health practices of the population. As result, the relationship between health and immigration has gained importance
in the concerns of national and international political decision
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makers, and the painstaking processes of immigrant integration in host territories.
In light of the above mentioned problems this article analyses,
primarily the conditions of accessing health services for resident immigrants in Portugal, in A European Union context. This
is followed by a discussion of the relationship between health
and social exclusion of immigrants and ethnic minorities of African origin which is based upon a case study carried out in a rehousing borough in a northern district of Lisbon within the area
of intervention of an urbanization plan in Alto Lumiar (PUAL).
Finally, some conclusions and policy recommendations are put
forward.
health, immigration, social exclusion, Portugal, Lisbon.
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Saúde e integração dos imigrantes em Portugal: uma
perspectiva geográﬁca e política

Maria Lucinda Fonseca, Alina Esteves, Jennifer McGarrigle e Sandra
Silva
Introdução
Num mundo globalizado e cada vez mais móvel, em que todos os anos cerca de
mil milhões de pessoas viajam ou deslocam-se para fora dos seus países, reforçam-se as interacções espaciais entre lugares distantes e aceleram-se os mecanismos de difusão espacial das doenças à escala planetária. Simultaneamente,
a diversidade geográﬁca, social e cultural da população das regiões que atraem
maior número de imigrantes reﬂecte-se no aparecimento ou expansão de novas
doenças, na diferenciação das práticas e nas condições de acesso aos cuidados
de saúde formal dos imigrantes e minorias étnicas, descendentes de imigrantes.
Deste modo, a relação entre saúde e imigração tem vindo a ganhar relevo nas
preocupações dos decisores políticos e dos estudiosos dos processos de integração dos imigrantes nos territórios de acolhimento. Acompanhando esta tendência, a Presidência Portuguesa da União Europeia (2.º semestre de 2007) organiza,
durante o mês de Setembro, uma conferência europeia sobre saúde e migrações
e, em Outubro, um encontro dos coordenadores nacionais para a SIDA da Europa
dos 53 e dos países vizinhos sobre “VIH e Migrações”.
Nos últimos anos, os imigrantes tornaram-se um dos principais grupos problemáticos para os sistemas de saúde dos Estados-membros da UE. Diversos factores, como sejam níveis socioeconómicos mais baixos, deﬁcientes condições de
habitação, rendimentos reduzidos, empregos precários, stress psicológico associado à exclusão social e à ausência de redes de apoio, todos relacionados com a
saúde, contribuem para a situação desfavorável deste grupo. As circunstâncias
da vida são apenas parte de um quadro mais vasto em que o acesso aos cuidados
de saúde é diﬁcultado pela frequente ausência de informação sobre direitos e
serviços disponíveis, ou ainda pela falta de sensibilidade e de conhecimento das
entidades e dos proﬁssionais prestadores dos serviços. O acesso aos sistemas
nacionais de saúde e a obtenção de bons resultados no estado de saúde têmse tornado indicadores fundamentais da integração dos imigrantes. Além disso,
como a saúde é considerada um dos motores do desenvolvimento económico, a
desigualdade no acesso aos serviços é considerada uma ameaça aos valores sociais, económicos e aos objectivos da Europa (EHMA, 2004). À medida que o papel
dos imigrantes no mercado de trabalho europeu se torna mais relevante, a sua
saúde é encarada como uma questão cada vez mais importante, não apenas do
ponto de vista económico, mas também numa perspectiva social.
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À luz da problemática atrás anunciada, analisam-se neste artigo, num primeiro
ponto, as condições de acesso aos serviços de saúde dos imigrantes residentes
em Portugal, no contexto da União Europeia, na perspectiva das políticas de saúde e de imigração. Em seguida, discute-se a relação entre saúde e exclusão social dos imigrantes e minorias étnicas de origem africana, com base num estudo
de caso efectuado num bairro de realojamento, localizado na periferia norte de
Lisboa, nas imediações do aeroporto, na área de intervenção do Plano do Alto Lumiar. Finalmente, apresentam-se algumas notas conclusivas e recomendações
políticas.
Acesso aos serviços de saúde: a lei e as práticas – Portugal no contexto europeu
O acesso aos cuidados de saúde pode ser compreendido como um conceito multidimensional. A primeira dimensão inclui os direitos aos cuidados de saúde consagrados na lei, incluindo não apenas os direitos de uso dos serviços, mas também
a capacidade ﬁnanceira para aceder aos mesmos. A segunda está relacionada
com a questão da capacidade que o imigrante tem de usufruir deles. Dixon et
al. (2003) estabelecem uma distinção pertinente entre o acesso e utilização dos
serviços de saúde, em que a igualdade em termos de acesso implica que os indivíduos que deles necessitam tenham oportunidades idênticas de os utilizar, ao
passo que a igualdade de utilização implica igualdade na sua utilização efectiva.
Os autores consideram as desigualdades observadas na utilização dos serviços
de saúde como uma forma aproximada de medir as desigualdades no acesso,
considerando assim as práticas dos indivíduos e dos grupos, para além da legislação, como aspectos centrais para medir a equidade no acesso.
A investigação desenvolvida em diversos países mostra que existem desigualdades sociais no acesso aos serviços médicos, pois indivíduos com necessidades
iguais não são sempre tratados do mesmo modo. De uma forma geral, as pessoas
com maior poder económico e grau de instrução mais elevado têm melhor acesso
aos especialistas e aos dentistas; os indivíduos dos grupos socioeconómicos mais
desfavorecidos, incluindo os imigrantes, tendem a depender mais dos médicos
de clínica geral e dos serviços de urgência, indo ao médico mais tarde e reduzindo, deste modo, as hipóteses de receber todos os tratamentos necessários
e as expectativas de melhorar o seu estado de saúde (Judge et al., 2006; Dixon
et al., 2003; Freitas, 2003; Van Doorslaer, 2002). Com efeito, desde a publicação
do Relatório Black (DHSS, 1980) no Reino Unido, há mais de duas décadas, que
muitos estudos demonstram que a exclusão social não causa doenças ou patologias especíﬁcas, visto que os indivíduos vivendo em condições de pobreza, e não
apenas os imigrantes, sofrem de doenças semelhantes, mas de uma forma mais
acentuada. Por outras palavras, existe um gradiente social para todas as causas
de mortalidade (EMHA, 2004). Esta questão é pertinente, na medida em que entre
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grupos étnicos minoritários há muito deﬁnidos a etnicidade foi identiﬁcada como
um factor-chave nas desigualdades na saúde. Este aspecto está relacionado com
o facto de alguns grupos minoritários serem geralmente mais afectados pelas
condições sociais que interagem com as desigualdades na saúde (LHO, 2004).
Daqui resulta a necessidade de melhorar a qualidade dos serviços, o seu acesso
e a sensibilidade dos proﬁssionais que prestam os cuidados de saúde, de modo a
responder às necessidades deste grupo populacional.
De acordo com a relação cíclica entre saúde, pobreza e exclusão social já amplamente documentada na bibliograﬁa disponível (Stegeman e Costongs, 2003), a
crescente importância do tema da saúde na agenda da União Europeia pode enquadrar-se no contexto do Programa de Acção Comunitária de Combate à Exclusão. Os objectivos comuns da União Europeia fazem referência directa ao papel
do sector dos cuidados de saúde na batalha contra a exclusão social, na medida
em que salientam a importância da salvaguarda da igualdade de acesso a serviços de qualidade e à melhoria dos cuidados prestados. Com base nas decisões do
Conselho Europeu de Lisboa (Março de 2000) para combater a exclusão social, o
Conselho Europeu de Nice adoptou objectivos comuns, um dos quais estipulava a
necessidade de os Estados-membros aplicarem políticas com o intuito de garantir o acesso aos cuidados de saúde a todos os cidadãos. Estes direitos estão claramente deﬁnidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Para
monitorizar o progresso dos Estados-membros neste aspecto, o Comité para a
Protecção Social da Comissão Europeia estabeleceu dez indicadores básicos que
medem a exclusão social. Dois deles estão directamente relacionados com a saúde – a esperança de vida à nascença e o estado de saúde auto-percepcionado
– baseados na noção de que a saúde é simultaneamente uma causa e uma consequência de diﬁculdades socioeconómicas mais vastas (SPC, 2001; EMHA, 2004).
Assim, a equidade no acesso aos cuidados de saúde, bem como a outros serviços,
tornou-se um elemento integral da agenda europeia no que respeita à exclusão
social, tal como a capacidade de resposta e a melhoria dos serviços prestados.
Desde a aprovação da agenda europeia, em Dezembro de 2000, que nos círculos políticos da União Europeia se reconhece a existência de um vasto leque de
barreiras que diﬁcultam o acesso aos cuidados de saúde, afectando muito as
pessoas em situação de exclusão, principalmente imigrantes e minorias étnicas
que assim vêem diﬁcultado o processo de inclusão (Conselho da União Europeia,
2004).
O Conselho da Europa, com um mandato diferente, também promove activamente o acesso aos direitos sociais, incluindo a saúde, como uma componente-chave da coesão social das sociedades europeias. Este Conselho recomendou aos
Estados-membros que desenvolvam um quadro coerente de políticas de saúde
que assegurem a capacidade de resposta dos serviços de saúde à população ca-
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renciada, que previnam a exclusão social e a discriminação e que promovam um
ambiente que proporcione a integração social dos indivíduos a viver em condições
de marginalidade (COE, 2001). Tendo em conta que as pessoas podem passar
por situações de vulnerabilidade em qualquer momento da vida, foi também recomendado aos Estados-membros que garantam a igualdade de acesso de toda
a gente aos sistemas de saúde, independentemente do estatuto legal e situação
económica. A ideia é reduzir o risco potencial de estigmatização associado aos
grupos mais vulneráveis, reaﬁrmando o princípio de que os imigrantes em situação irregular devem ter acesso aos cuidados de saúde respeitando o seu anonimato. O documento aconselhava igualmente os países a desenvolverem sistemas
regionais e locais para identiﬁcação de pessoas a viver em situações de marginalidade social, incluindo imigrantes e grupos étnicos minoritários, por forma a
aumentar as suas hipóteses de acesso aos cuidados médicos, dando particular
ênfase às actividades que contactem as pessoas e à melhoria da comunicação
entre os utentes e os serviços, na medida em que os grupos vulneráveis estão
muitas vezes pouco informados.
Apesar dos pedidos dirigidos aos Estados-membros da União Europeia para reconhecerem as diﬁculdades especíﬁcas dos imigrantes, uma análise dos Planos
Nacionais de Acção para a Inclusão de um conjunto de países realizada pela European Health Management Association (EMHA, 2004: 7) concluiu que os países
“mal pareciam ter em conta as necessidades de cuidados de saúde dos imigrantes ou das minorias étnicas”. Deste modo, embora o tema da saúde tenha vindo
progressivamente a assumir maior relevância na agenda política da integração
e inclusão das minorias étnicas e dos imigrantes nos vários países, ainda é necessário percorrer um longo caminho para fazer cumprir as referidas recomendações, cujo objectivo é diminuir as disparidades prevalecentes no acesso e no
estado de saúde destes grupos na Europa.
Os debates em torno do acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde não podem
ser separados da discussão da inclusão destes cidadãos nos sistemas de segurança social nacionais, estando a sua saúde completamente associada ao quadro
geral das políticas sociais e de integração especíﬁcas de cada país, bem como às
políticas de imigração que determinam o acesso aos serviços de segurança social
(Ingleby et al., 2005). Apesar de todos terem o direito de acesso aos cuidados de
saúde, tal como foi deﬁnido pelo Conselho Europeu no ﬁnal de 2000, o mesmo documento aﬁrmava que o acesso à saúde depende das políticas nacionais (Warnes,
2003; Ingleby et al., 2005) que implicam diferentes deﬁnições e práticas em todos
os países europeus, assim como variações a nível nacional.
Apesar dos assinaláveis avanços legislativos registados em Portugal, com o alargamento do acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde, reﬂectindo melhorias
noutros países europeus, ainda existem problemas relacionados com barreiras
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estruturais/institucionais e com diﬁculdades que os próprios imigrantes enfrentam devido a constrangimentos de ordem pessoal ou à capacidade de receber
tratamento. Em termos legislativos, tal como já referimos, Portugal começou a
permitir o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde após o aumento substancial das entradas no ﬁnal do século XX. Desde 2001 que é garantido aos cidadãos estrangeiros o direito de acesso aos centros de saúde e hospitais do Serviço
Nacional de Saúde (SNS), independentemente da sua nacionalidade, nível económico ou estatuto legal (ACIME, 2007). Os cidadãos estrangeiros têm de obter
um cartão de utente do SNS junto do centro de saúde que serve a sua área de residência, onde devem apresentar um documento comprovativo do carácter legal
da sua residência. Os imigrantes indocumentados têm acesso a um cartão temporário de utente que podem obter apresentando um certiﬁcado de residência
passado pela Junta de Freguesia atestando a sua morada. Esta possibilidade, no
contexto europeu, representa um grande avanço, pois na Holanda os imigrantes
indocumentados apenas têm acesso aos cuidados de saúde “medicamente necessários” e na Grécia somente aos serviços de urgência (Ingleby et al., 2005). Os
custos de utilização dos serviços de saúde estão de acordo com as tabelas oﬁciais
usadas para os cidadãos portugueses, mas os que não efectuam descontos para
a segurança social pagam mais pelos tratamentos médicos. Contudo, através da
apresentação de um documento da segurança social, as condições sócio-económicas do indivíduo são tidas em conta.
A evidência empírica tem demonstrado que os sistemas nacionais de saúde baseados nas contribuições para a segurança social, como o de Portugal, Reino Unido e
Irlanda, tendem a ter melhores desempenhos em termos de custos, o que tem um
impacto directo no acesso (EMHA 2004). Nos países onde os sistemas de saúde se
baseiam em seguros, como é o caso da Suíça, apesar de serem obrigatórios estimase que entre 70 mil e 80 mil imigrantes indocumentados não possuem seguro. Uma
situação semelhante pode ser encontrada na Grécia (Achermann e Eﬁonayi-Mader,
2003; Hatziprokopiou, 2004). Alguns grupos populacionais e determinadas situações
clínicas estão isentos de pagamentos: as doenças transmissíveis, tais como o HIV/
SIDA ou a tuberculose, mulheres grávidas ou que se encontrem nos 60 dias após o
parto, crianças até aos doze anos, beneﬁciários da segurança social e indivíduos desempregados inscritos num centro de emprego. As pessoas com estatuto de asilado
e os refugiados têm direito a receber assistência médica e quando recebem uma
autorização de residência adquirem direitos idênticos aos cidadãos portugueses.
Se lhes for negada assistência médica em algum estabelecimento público de saúde
devem reportar essa ocorrência ao Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (ACIDI), na medida em que a recusa de tratamento médico é punível ao
abrigo da lei portuguesa anti-discriminação. Outros países europeus, como o Reino
Unido e a Holanda, além de garantirem a igualdade de direitos aos imigrantes e aos
cidadãos nacionais no acesso aos cuidados de saúde, dispõem também de iniciativas
especíﬁcas para os imigrantes, aspecto que está ausente em Portugal.
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É importante salientar a falta de estudos sobre o acesso efectivo dos imigrantes
aos cuidados de saúde em Portugal. Por isso, esta sinopse é muito limitada e
enfatiza a necessidade de mais investigação neste domínio temático. Na prática, o acesso aos cuidados de saúde das comunidades imigradas no nosso país é
bastante variável, estando, em certa medida, dependente do estatuto legal e da
nacionalidade dos imigrantes. Alguns dados sobre os estrangeiros residentes em
Portugal mostram que os que têm a sua situação regularizada estão inscritos,
com maior frequência, nos centros de saúde do SNS, onde têm acesso a consultas; pelo contrário, os indocumentados utilizam menos frequentemente estes recursos, recorrendo às urgências dos hospitais quando deparam com uma emergência de saúde (Freitas 2003). Esta opção relaciona-se claramente com o desejo
dos imigrantes em situação irregular de não serem identiﬁcados. Os serviços de
urgência são prestados de forma mais anónima, na medida em que o tratamento
médico não ﬁca dependente da apresentação de documentos.
Num estudo recente Fonseca et al. (2005) concluíram que por vezes os imigrantes
indocumentados usam pseudónimos e moradas falsas para evitar o seguimento
posterior da evolução do seu estado de saúde. Apesar de a legislação portuguesa
garantir a universalidade do acesso aos serviços do Sistema Nacional de Saúde, alguns estudos referem a existência de recusas de assistência a imigrantes
indocumentados em alguns centros de saúde. Fonseca et al. (2005) concluíram
que a negação do acesso aos cuidados de saúde está relacionada com a fraca
capacidade económica de muitas destas pessoas e com a falta de sensibilidade/
conhecimento dos proﬁssionais de saúde. Estes salientam as diﬁculdades que
alguns imigrantes têm para pagar os tratamentos médicos devido à falta de pagamento das contribuições para a segurança social. Quando confrontados com
este problema, de difícil resolução, os proﬁssionais de saúde têm adoptado três
atitudes distintas: não cobrar nada pelo serviço, adiar a cobrança ou mandar o
paciente embora sem receber tratamento. Além disso, no estudo desenvolvido
por Fonseca et al. (2005) veriﬁcou-se ainda que alguns proﬁssionais de saúde não
estavam cientes de que alguns serviços são gratuitos para os imigrantes, como
por exemplo os cuidados incluídos na saúde infantil e as vacinas. Este facto sugere a ausência de transmissão de informação dos níveis superiores da administração central para as entidades locais que atendem os pacientes e uma reduzida
implementação da legislação vigente. De um modo semelhante, os proﬁssionais
de saúde identiﬁcaram a falta de capacidade de resposta e de sensibilidade à diversidade dos doentes que procuram os serviços em todos os níveis da hierarquia
como sendo uma clara barreira à prestação de cuidados de saúde que respondam
às necessidades dos imigrantes (Fonseca et al., 2005).
São ainda muito raros os estudos sobre as diferenças no acesso dos vários grupos de imigrantes aos cuidados de saúde, apesar de um relatório referir que
os imigrantes originários dos PALOP usam em menor proporção os serviços de
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saúde preventiva e curativa (Bentes et al., 2004), incluindo os serviços de saúde
reprodutiva, como mencionado no trabalho de Calado et al. (1997). A utilização
que estes imigrantes fazem dos centros de saúde e hospitais do SNS depende,
em grande medida, da duração da sua residência em Portugal e do seu estatuto
legal (Gonçalves et al., 2003). A mesma conclusão foi obtida com base nos resultados de um inquérito a uma amostra representativa dos imigrantes, com 18 e
mais anos de idade, originários dos Países Africanos de Língua Oﬁcial Portuguesa (PALOP), Brasil e Europa de Leste, efectuado em Dezembro de 2004 e Janeiro
de 2005 no âmbito de um estudo sobre a Reuniﬁcação Familiar e a Imigração em
Portugal (Fonseca et al., 2005)1.
Segundo os resultados desse inquérito, a maioria dos respondentes e respectivas
famílias, em caso de doença, procuram uma consulta do médico de família ou dirigem-se aos serviços de urgência do centro de saúde da área de residência ou de
um hospital. Por se tratar de uma população com rendimentos médios bastante
baixos, apenas uma minoria procura um médico privado (4,9%), 16,8% dirigemse apenas à farmácia e 0,5% recorrem ao curandeiro e a práticas de medicina
popular (Quadro 1).
Comparando os três principais grupos de imigrantes, observa-se que os cidadãos
dos PALOP, estabelecidos há mais tempo em Portugal, são os que utilizam com
maior frequência os serviços públicos de saúde, nomeadamente os centros de
saúde e a consulta do médico de família (63,6%). As comunidades brasileiras e da
Europa de Leste, estabelecidas há menos tempo em Portugal e com um elevado
número de indivíduos em situação irregular, recorrem ao Serviço Nacional de
Saúde sobretudo em casos de urgência e, por isso, há muitos que praticam a automedicação ou dirigem-se apenas à farmácia. Os Europeus de Leste, talvez pela
barreira da língua, apresentam ainda maiores diﬁculdades do que os brasileiros
no acesso aos cuidados de saúde formal e, por isso, apenas 44,3% dos inquiridos
são utentes de centros de saúde e mais de um quarto aﬁrmaram que, quando
estão doentes, não vão ao médico e procuram apenas adquirir medicamentos
numa farmácia.
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Curandeiro/
Medicina
tradicional

Farmácia

Clínica particular/
Médico privado

Hospital público –
urgências

Hospital público –
consultas

Centro de saúde –
urgências SAP

Centro de saúde
– médico de família/consultas

Grupo de Nacionalidades

Quadro 1 – Recurso a cuidados de saúde, por tipo de serviços e comunidades.
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Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

PALOP

63,6

36,4

27,1

72,9

26,3

73,7

30,6

69,4

4,1

95,9

13,2

86,8

0,3

99,7

Brasil

50,0

50,0

27,4

72,6

16,5

83,5

34,0

66,0

5,2

94,8

17,0

83,0

0,5

99,5

Europa
43,7
de Leste

56,3

25,6

74,4

20,9

79,1

29,3

70,7

4,7

95,3

27,0

73,0

0,5

99,5

TOTAL

44,3

25,6

74,4

22,5

77,5

31,4

68,6

4,9

95,1

16,8

83,2

0,5

99,5

55,7

Fonte: Inquérito efectuado no âmbito do estudo Reuniﬁcação Familiar e Imigração em Portugal (Fonseca et al., 2005).

As diﬁculdades de acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde pode ainda veriﬁcar-se através da elevada percentagem dos que não beneﬁciam de nenhuma
comparticipação do Estado nas despesas com medicamentos ou serviços de saúde: cerca de 80% dos respondentes ao inquérito atrás referido aﬁrmaram nunca
ter recebido qualquer apoio ﬁnanceiro para esses ﬁns (Quadro 2).
Embora o facto mais saliente seja o baixo nível de acesso de todos os grupos de
imigrantes a estes benefícios sociais, observa-se uma ligeira vantagem relativa
das comunidades originárias dos PALOP, dado que a percentagem de beneﬁciários (22,6%) é superior à dos brasileiros (15,9%) e das comunidades do Leste
Europeu (18,4%).
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Quadro 2 – Acesso dos imigrantes a benefícios sociais no domínio
dos cuidados de saúde, distribuídos por nacionalidade, 2004-2005.

Grupos de nacionalidades

Comparticipação nas despesas de aquisição de medicamentos e outras despesas de saúde (%)
Sim

Não

PALOP

22,6

77,4

Brasil

15,9

84,1

Europa de Leste

18,4

81,6

TOTAL

20,1

79,9

Fonte: Inquérito efectuado no âmbito do estudo Reuniﬁcação Familiar e Imigração em Portugal (Fonseca et al., 2005).

A bibliograﬁa sobre este tema aponta para a existência de muitos factores que
inﬂuenciam o acesso dos cidadãos imigrantes aos cuidados de saúde. São exemplo desses riscos, a discriminação praticada ao nível das instituições, a falta de
conhecimento entre os proﬁssionais de saúde dos direitos dos imigrantes, o
desconhecimento da informação sobre os serviços de saúde e dos seus direitos
por parte dos próprios imigrantes, devido a barreiras linguísticas, o receio de
detenção no caso dos imigrantes indocumentados, ou simplesmente a falta de
conﬁança num sistema que desconhecem (Ingleby et al., 2005; Manfellotto, 2002).
Uma investigação recentemente desenvolvida na Suíça mostra que 86% dos imigrantes indocumentados incluídos no estudo não sabiam onde se dirigir se tivessem um problema de saúde e 74% tinham receio que os proﬁssionais de saúde
informassem a polícia da sua presença no país (ICMH, no prelo). Outros factores
que impedem o acesso dos imigrantes aos serviços de saúde incluem as barreiras culturais relacionadas com a ausência de sensibilidade dos proﬁssionais de
saúde aos hábitos e costumes das minorias étnicas, em aspectos relacionados
com as diferenças entre géneros ou com as restrições alimentares (Carrillo et al.,
1999), ou ainda com o pouco contacto com o sistema de saúde no país de origem,
ou com a inexistência de saúde preventiva (Carlsten, 2003). Autores como Dixon
et al. (2003) juntam a estes obstáculos a distância e o transporte, as crenças sobre saúde e os comportamentos pessoais na procura dos serviços. O Projecto
“Hospital Amigo do Imigrante” (EMHA, 2004) juntou doze hospitais em diversos
países europeus entre 2002 e 2004, com o objectivo de abordarem as diferenças
na prestação de cuidados de saúde e na eﬁciência alcançada através da identiﬁcação e avaliação de boas práticas. Foram encontradas três áreas problemáticas
que diﬁcultam o acesso dos imigrantes: barreiras linguísticas e de comunicação,
informação adequada do paciente e educação e falta de competências culturais
em todo o espectro do pessoal que trabalha na área.
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Apesar dos poucos estudos existentes, é possível admitir que os imigrantes a
viver em Portugal deparam com estas barreiras e que, para além dos constrangimentos estruturais, ainda enfrentam limitações pessoais, tais como diﬁculdades
ao nível da língua, tornando difícil o acesso a informação básica sobre direitos e
recursos que podem utilizar como resposta a situações de discriminação institucional (Ormond, 2004). As tentativas que têm sido desenvolvidas por parte de
proﬁssionais de saúde, ou pelo próprio Estado, para ultrapassar este desconhecimento são ainda limitadas e têm sido dirigidas preferencialmente para os imigrantes e não para a comunidade em geral. Uma destas iniciativas foi promovida
pelo ACIME (actualmente ACIDI) em 2002 e incluiu a publicação de uma brochura
em português, russo e inglês sobre serviços e questões de saúde. Para além
disto, a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS) distribui brochuras
sobre o HIV/SIDA às principais comunidades imigrantes residentes em Portugal na respectiva língua materna. Foram desenvolvidas outras iniciativas a nível
local em diversos municípios com uma elevada proporção de imigrantes entre a
sua população. Um exemplo destas iniciativas é o projecto lançado pelo Hospital
Miguel Bombarda em Lisboa em cooperação com várias associações de imigrantes com o intuito de disponibilizar consultas de saúde mental para imigrantes. O
workshop organizado pelos municípios de Sintra e Loures sobre saúde dos imigrantes, onde foi dada particular atenção aos direitos dos imigrantes e dirigido
aos proﬁssionais locais, é outro exemplo. Finalmente, a Unidade Clínica do Instituto de Higiene e Medicina Tropical desenvolveu um projecto com a duração de
três anos que incluía check-ups médicos gratuitos para imigrantes e refugiados
que tenham chegado ao país há pouco tempo (Ingleby et al., 2005).
As respostas dadas pelos vários países europeus sobre a forma de ultrapassar
as barreiras do acesso aos cuidados de saúde estão longe de serem convergentes, tal como Pillinger (2003) salienta no seu relatório sobre igualdade racial e
serviços sociais e de saúde. Aí se demonstra que os países europeus diferem
muito na forma como vêem a disponibilização dos serviços como meio de atingir
igualdade no acesso aos mesmos. O Reino Unido, por exemplo, tem um conjunto de iniciativas direccionadas para grupos especíﬁcos de imigrantes e minorias
étnicas, seguindo o princípio de que o respeito pela diversidade e a promoção da
integração dos imigrantes devem ser alcançados através da disponibilização de
serviços de saúde que sejam culturalmente adequados a todos os utentes. Na
Suécia esta abordagem é considerada moralmente inapropriada, pois prevalece a
ideia de que as pessoas devem ser tratadas de igual modo de acordo com as suas
necessidades e não com base noutras variáveis que as diferenciem.
Tal como referimos anteriormente, não existem programas multiculturais de cuidados de saúde para imigrantes de nível nacional em Portugal. Os imigrantes são
atendidos nos serviços dirigidos a todos os cidadãos, existindo contudo algumas
iniciativas desenvolvidas por organizações sem ﬁns lucrativos. Para além das po-
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líticas de cada Estado-membro, o Conselho da Europa recomenda que, apesar de
os recursos deverem concentrar-se na melhoria dos serviços prestados à generalidade dos cidadãos, devem ser exploradas opções de serviços diferenciados
para os imigrantes. Estes serviços devem ser encarados apenas como uma alternativa, pois os imigrantes não devem ser canalizados para uma segunda via de
cuidados de saúde separados dos restantes cidadãos.
Têm sido desenvolvidas muitas iniciativas em vários países europeus para lidar
com as barreiras que diﬁcultam o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde
de qualidade. Estas iniciativas podem ser divididas em três grandes grupos. O
primeiro reúne iniciativas que melhoram a sensibilidade cultural, incluindo os
meios para ultrapassar as barreiras linguísticas, tais como serviços de interpretação, melhoria das capacidades linguísticas dos proﬁssionais de saúde, promoção da compreensão das diferentes religiões de modo a providenciar sempre
que possível médicos do mesmo sexo do paciente, entre outras (Picker Institute,
2003). O segundo conjunto está relacionado com a formação do pessoal de saúde
e inclui a criação de equipas especializadas, bem como a melhoria das qualiﬁcações interculturais do pessoal através do aumento da capacidade de resposta
às comunidades imigrantes (Bruijnzeels, 2004). O terceiro denomina-se envolvimento da comunidade e inclui a ligação aos imigrantes, assim como o trabalho
com as comunidades imigradas, através da auscultação da sua opinião sobre o
planeamento de novos serviços, uso de recursos especíﬁcos das comunidades,
recrutamento de proﬁssionais de saúde dentro das próprias comunidades e formação de membros das comunidades que possam levar a informação até aos
imigrantes (Voorham, 2003).
Resumindo, apesar de Portugal ter progredido signiﬁcativamente em termos legislativos, a ausência de estudos empíricos sobre o tema do acesso dos imigrantes e das minorias étnicas aos serviços de saúde torna muito difícil fazer uma
avaliação detalhada do acesso efectivo, da qualidade e da adequação dos serviços
prestados. Apesar do carácter limitado da informação existente, que limita as
recomendações a realizar, seria aconselhável, após a realização de mais investigação, dar atenção a serviços orientados para as comunidades imigradas a nível
nacional como forma de tornar os serviços gerais mais acessíveis. O desconhecimento dos direitos dos imigrantes por parte de alguns proﬁssionais de saúde,
ou a negação arbitrária da prestação de tratamento médico a imigrantes indocumentados, sugerem que devem ser criados mecanismos mais fortes, a nível local, de implementação das leis vigentes. O conhecimento da diversidade cultural
deve merecer a atenção dos responsáveis através da organização de acções de
formação que abranjam todos os níveis hierárquicos dos proﬁssionais de saúde.
Como referimos anteriormente, além das desvantagens dos imigrantes no acesso aos cuidados de saúde, resultantes do seu estatuto legal, desconhecimen-
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to do funcionamento dos serviços de saúde, diﬁculdades linguísticas e atitudes
discriminatórias por parte dos proﬁssionais de saúde, os imigrantes e minorias
étnicas pobres apresentam ainda desvantagens associadas a outras formas de
privação e exclusão social. Procurando ilustrar essa relação, apresentamos, no
ponto seguinte, a análise da auto-avaliacão do estado e das práticas de saúde
dos imigrantes e minorias étnicas de origem africana residentes nos edifícios de
realojamento de um bairro da periferia norte de Lisboa (Alta de Lisboa), localizado junto ao aeroporto, numa área onde, nos ﬁnais do século passado, se encontrava a maior concentração de barracas da cidade. Esta reﬂexão tem por base
os resultados de um inquérito a 25% das famílias residentes nesse território,
efectuado no quarto trimestre de 2004, no âmbito de um estudo promovido pela
Fundação Aga Khan Portugal (Fonseca et al., 2006).
Saúde e exclusão social dos imigrantes e minorias étnicas residentes nos blocos de realojamento da Alta de Lisboa

Perﬁl demográﬁco e socioeconómico da população realojada
Os edifícios de realojamento da Alta de Lisboa localizam-se na periferia norte do
concelho de Lisboa, em territórios das freguesias da Charneca e do Lumiar, na
área de intervenção do Plano de Urbanização do Alto do Lumiar (PUAL, de 1998)
(Fig. 1), num território que, no ﬁnal dos anos 90, constituía a maior concentração de barracas e outros alojamentos precários da cidade de Lisboa. A maioria
dos realojamentos ocorreram em 2000 e 2001
e abrangeram uma população estimada em
cerca de 10.000 habitantes (Fonseca et al.,
2006).
Trata-se de uma população relativamente jovem, comparativamente à média da cidade de
Lisboa e do país: quase 1/4 das pessoas pertencem ao estrato 0-14 anos e apenas 12,4%
se representam no escalão de ≥ 65 anos. A
dimensão média familiar (3,4 pessoas) é superior à do concelho de Lisboa (2,4 indivíduos
por agregado) e do país (2,8), sendo predominantes as famílias que têm entre duas e quatro pessoas.
Cerca de 8% da população inquirida tem nacionalidade estrangeira e 2,2% tem dupla
nacionalidade. Foram identiﬁcadas dez nacionalidades distintas, observando-se uma
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Fig. 1 – Localização e delimitação da área
de intervenção do Plano de Urbanização
do Alto Lumiar (PUAL).

predominância clara dos Países Africanos de Língua Oﬁcial Portuguesa (PALOP),
que, em conjunto, representam 92,5% da população estrangeira residente na
área em estudo. Os Angolanos, Cabo-verdianos e Santomenses são, pela ordem
indicada, as comunidades mais expressivas, cabendo-lhes 88% do total. Importa
ainda assinalar a presença, ainda pouco expressiva, de imigrantes chegados há
menos tempo, nomeadamente brasileiros e europeus de leste (ucranianos e russos). Os duplos nacionais são, na maior parte dos casos, pessoas que, mantendo
a nacionalidade do seu país de origem (PALOP, sobretudo de Angola), adquiriram
a cidadania portuguesa. Dos portugueses, alguns têm naturalidade estrangeira
(13,2%), sobretudo dos mesmos países de origem dos estrangeiros mais representativos. A maioria dos nacionais é natural de Lisboa (mais de 70%), seguindose origens rurais, com mais peso do interior norte e centro. A população cigana
representa pouco mais de 2% dos residentes em edifícios de realojamento.
A taxa de desemprego na Alta de Lisboa (22,8%) era largamente superior à do
país (7,1%) e da Região de Lisboa e Vale do Tejo (8,1%) no quarto trimestre de
2004. Por outro lado, mais de 15% das pessoas vivia em agregados onde ninguém
tinha emprego. Todavia, a elevada informalidade é marcante (inclusivamente na
forma de obtenção de emprego ou trabalho, em “biscates”), o que se liga ao reduzido nível de instrução dos desempregados, uma forte ameaça à empregabilidade (4,8% de analfabetos; 37,4% com a 4.ª classe; 27,8% com o terceiro ciclo do
ensino básico e 8,8% com o ensino secundário). Reﬂexo da baixa qualiﬁcação, o
tipo de desemprego mais frequente é o de longa duração (doze ou mais meses)
– 53,8% dos casos registados no total da área de estudo, um valor bastante superior ao total nacional no 4.º trimestre de 2004, 46,9%.
Praticamente toda a população realojada nesta área da cidade apresentava no
ﬁnal de 2004 um elevado grau de vulnerabilidade a situações de exclusão social. Em oito dos treze blocos de realojamento analisados, metade ou mais dos
agregados familiares dispunham de um rendimento líquido mensal por indivíduo
equivalente, inferior a 300 euros, a chamada linha de pobreza.
A comparação dos agregados familiares e dos indivíduos residentes nos blocos
de realojamento da Alta de Lisboa que vivem abaixo e acima da linha de pobreza, relativamente a uma série de indicadores socioeconómicos, permitiu veriﬁcar
que os imigrantes e minorias étnicas de origem imigrante (estrangeiros e portugueses com outra nacionalidade) apresentam maior taxa de risco de pobreza2 e
uma situação de desvantagem face à média da população do bairro, em muitos
desses indicadores.
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Auto-percepção do estado de saúde
A percepção dos indivíduos sobre o seu estado de saúde é um aspecto importante
do bem-estar, na medida em que pode condicionar e impor restrições diversas à
realização e felicidade pessoais, ao exercício de uma proﬁssão, ou até à integração na sociedade. O conhecimento da auto-representação do estado de saúde da
população e das suas opiniões e preferências relativamente ao modelo de prestação de cuidados de saúde é essencial para a deﬁnição de políticas públicas de
saúde que procurem dar resposta à satisfação das necessidades dos cidadãos.
No inquérito à população realojada na Alta de Lisboa, apurou-se que cerca de um
terço dos inquiridos consideram que têm doenças graves, sendo que as mulheres
fazem uma auto-avaliação do seu estado de saúde mais desfavorável do que os
homens (Quadro 3). Estas diferenças, para além de causas biológicas, psicológicas e sociais, podem ter a ver com a maior percentagem de mulheres idosas, por
terem uma esperança média de vida superior à dos homens.
As respostas dos inquiridos pertencentes a famílias estrangeiras, mistas e portuguesas (Quadro 3) permite constatar que, mesmo em contextos sociais desfavorecidos, os imigrantes apresentam queixas de doenças graves inferiores à média da população de origem étnica portuguesa: 26,5% e 34,4%, respectivamente.
Contudo, essas diferenças devem-se essencialmente à população masculina,
dado que as mulheres imigrantes fazem uma avaliação do seu estado de saúde
semelhante à das mulheres portuguesas.
Quadro 3 – N.º de pessoas segundo a declaração de existência de doenças graves
(Sim/Não), por sexo, nas famílias portuguesas e nas estrangeiras e mistas

Grupos
de
famílias*

Não
M

Sim

H

N.º

%

N.º

Família
estrangeira

20

62,5

30

Família
mista

142 76,3

Família
portuguesa
Total Geral

HM
%

%

M

H

HM

N.º

%

N.º

%

%

83,3 73,5

12

37,5

6

16,7

26,5

153

79,7

78,0

44

23,7

39

20,3

22,0

675 61,6

696

69,9

65,6

420

38,4

300

30,1

34,4

837 63,7

879

71,8

67,6

476

36,3

345

28,2

32,4

* Designou-se como família estrangeira aquela em que todos os seus membros têm outra nacionalidade
que não a portuguesa; família portuguesa aquela em que todos os seus membros têm nacionalidade
portuguesa; família mista aquela em que alguns membros têm nacionalidade estrangeira e outros nacionalidade portuguesa ou dupla nacionalidade (portuguesa e outra).
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Desagregando as respostas por grupos etários conﬁrma-se que, tendencialmente, os imigrantes e as minorias étnicas com origem na imigração,3 têm uma
auto-representação do seu estado de saúde menos negativa do que os indivíduos
pertencentes a famílias portuguesas, sendo que, em ambos os casos, se observa
um aumento da referência a doenças graves à medida que a idade vai avançando
(Fig. 2).
Fig. 2 – Peso das referências a problemas graves de saúde na Alta de Lisboa,
em cada estrato etário, nos indivíduos pertencentes a famílias portuguesas
e estrangeiras e mistas (%)

As doenças referenciadas com maior frequência pelo conjunto da população inquirida são, pela ordem indicada, as do sistema circulatório (cardiovasculares, incluindo hipertensão), os problemas de ossos, respiratórios, os do domínio endócrino, nutricional e metabólico e do aparelho digestivo. As doenças mais citadas
pelos indivíduos pertencentes a famílias estrangeiras e mistas são semelhantes,
sendo apenas de destacar o facto de os problemas respiratórios surgirem em
segundo lugar, à frente do sistema musculo-esquelético e tecido conexo. Esta
diferença decorre do maior envelhecimento da população autóctone, dado que os
problemas musculares e ósseos tendem a tornar-se mais frequentes à medida
que a idade aumenta.
Estes resultados parecem concordantes com o “efeito dos imigrantes saudáveis”,
observado por Raymond-Duchosal em 1929 e que pressupõe que os imigrantes
são em média mais saudáveis do que a população autóctone porque as pessoas
que são menos saudáveis têm menor propensão para emigrar (Wanner et al.,
2000; Manfellotto, 2002; Westerling e Rosén, 2002) e, por isso, são os mais jovens
que tendem a fazê-lo. Contudo, importa salientar que esta relação nem sempre
se veriﬁca, existindo uma grande diversidade de estados de saúde, perﬁs e tipos
de doenças entre os grupos de migrantes (Ingleby et al., 2005.).
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Acesso aos serviços e práticas de saúde
As famílias realojadas no Alto Lumiar, quando necessitam de cuidados de saúde,
dirigem-se, em primeiro lugar, ao centro de saúde/médico de família (39%) ou à
urgência do hospital (36,9%). Por se tratar de uma população muito carenciada,
apenas uma minoria procura um médico privado (1,4%) e 1,6% recorrem a práticas informais: automedicação, receitas caseiras, ou vão à farmácia (Quadro 4).
A comparação dos padrões de comportamento das famílias estrangeiras, portuguesas e mistas revela que as primeiras têm maior propensão para recorrer
à consulta do centro de saúde, enquanto as últimas utilizam mais as urgências
hospitalares ou do centro de saúde. Além disso, veriﬁca-se também que as famílias estrangeiras, por restrições económicas, educativas ou legais, apresentam
maiores diﬁculdades no acesso aos sistemas formais de saúde, pelo que 11,8%
escolhem, em primeiro lugar, práticas de auto-medicação, receitas caseiras ou
dirigem-se à farmácia, enquanto no caso das famílias portuguesas o valor correspondente é de apenas 1,5%.

Quadro 4 – Primeira opção em caso de necessidade de cuidados de saúde, 2004 (%).

Necessidade de cuidados
de saúde

Nacionalidade da família (%)
Família
estrangeira

Família
mista

Família
portuguesa

Total

Auto-medicação, Receitas
Caseiras / Mezinhas e Farmácia

11,8

0,0

1,5

1,6

Centro de Saúde;
Médico de Família

52,9

37,5

38,8

39,0

Urgências Centro de Saúde

5,9

22,5

21,3

21,1

Urgências do Hospital

29,4

38,8

36,9

36,9

Médico Privado

0,0

1,3

1,5

1,4

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

As razões mais frequentemente apontadas para a escolha do Centro de Saúde,
tanto pelos imigrantes como pela população autóctone, prendem-se com a ligação formal criada pelo próprio Sistema Nacional de Saúde entre o doente e a
estrutura de cuidados de saúde. No entanto, devido a desajustamentos vários,
muitas pessoas que poderiam recorrer a esta estrutura de proximidade acabam
por dar prioridade às urgências do hospital. Em muitos casos, pesam antigos
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hábitos ou as condições do Centro não satisfazem: em caso de dúvida, muitas
situações são vistas como urgentes e de imediato recurso à busca de atendimento no hospital, quando as pessoas não chegaram a ter médico de família ou
este é recente (sem ter induzido conﬁança suﬁciente), o tempo de acesso a este
não satisfaz e parece ser mais cómoda a alternativa. Além disso, a modalidade
hospitalar garante à partida os mais diversos recursos materiais (aparelhos) e
humanos (especialidades médicas), bem como bastante rapidez no atendimento
a quem apresenta sintomas conotados com situações de emergência (Fonseca et
al., 2006).
O acompanhamento dos casos de gravidez parece atestar a boa qualidade de
acesso aos serviços de apoio à saúde materno-infantil, já que 93,4% das mulheres em idade fértil (15-49 anos) que tiveram ﬁlhos declararam ter beneﬁciado
desse tipo de assistência e, no caso das famílias estrangeiras e mistas, apenas
3,8% não foram acompanhadas pelo médico (Quadro 5). Contudo, dados do INE
sobre a natalidade em 2003 nas freguesias do Lumiar e da Charneca indiciam
alguma incidência da gravidez precoce, pois deram à luz 28 mulheres com idades
entre os 15 e os 19 anos, o que corresponde a 4,4% do total dos casos, um peso
algo inferior ao do conjunto concelhio, de apenas 5,6%. No entanto, isso signiﬁca
apenas 2,5% no Lumiar e 12,5% na Charneca, sendo este caso muito mais revelador das condições de pobreza e exclusão social da população realojada nesta
área da cidade.
Quadro 5 – Acompanhamento médico na última gravidez (%).*

Acompanhamento médico na última gravidez (%)
Nacionalidade
da família

Não

Sim

Total

Famílias estrangeiras e mistas

3,8

96,2

100,0

Família portuguesa

7,7

92,3

100,0

Total

6,6

93,4

100,0

* Respostas referentes a agregados com mulheres em idade fértil (15-49 anos)

Outro domínio dos comportamentos preventivos, para além do acompanhamento
da gravidez, com algum valor discriminante, é o da saúde oral, que pode ter como
indicador a frequência da ida ao dentista.
Das 414 famílias que responderam à questão acerca da frequência com que levam os ﬁlhos menores ao dentista, 46,9% responderam «quando é necessário», e
27,6% «nunca», restando 26,4% para a frequência regular (Quadro 6).
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Quadro 6 – Frequência da ida dos pais com os seus ﬁlhos ao dentista.

Frequência com que os pais levam os ﬁlhos menores ao dentista (%)
Nacionalidade da
família

Nunca

Quando é
necessário

Regularmente

Total

Famílias estrangeiras e
mistas

42,6

42,6

14,8

100,0

Família portuguesa

23,7

47,8

28,4

100,0

Total

29,5

46,3

24,3

100,0

Da desagregação por tipo de família, o resultado mais visível é o referente às
famílias estrangeiras e mistas, que respondem que nunca levam os ﬁlhos ao dentista (42,6%) ou apenas quando é necessário (42,6%) demonstrando claramente
que a saúde oral não constitui uma prioridade. As famílias portuguesas que levam os ﬁlhos ao dentista regularmente ou quando é necessário (76,2%) supera as
famílias do mesmo grupo que aﬁrmam que nunca ou apenas quando é necessário
(71,5%), o que signiﬁca que claramente as famílias portuguesas dão maior relevância à saúde oral do que os outros dois grupos. A regularidade explica-se principalmente por tratamentos em curso (havendo referências a sérios problemas
nos dentes) e pela necessidade de utilização de aparelho corrector. O “ser necessário” refere-se ao surgimento de cáries ou outros problemas dentários, que
pode reﬂectir deﬁciências de alimentação e de higiene oral. Entre as razões para
a resistência à regularidade, alega-se sobretudo o ser «dispendioso» e o «ainda
não ter sido preciso». Dos pais que «nunca» levaram os seus ﬁlhos menores ao
dentista, a explicação mais frequente foi a de que nunca tinha sido necessário, ou
que as crianças ainda eram muito pequenas. Os motivos económicos foram também avançados por vários agregados e alguns pais mostraram conﬁar/depender
das orientações da escola e de médicos para cuidar da saúde oral das crianças.
Em síntese, estes resultados permitem extrair duas conclusões fundamentais:
além de demonstrarem uma forte associação entre baixo nível socioeconómico
e uma limitada capacitação dos residentes realojados no Alto Lumiar para que
façam escolhas saudáveis e disponham de condições de vida que lhes permitam adoptar estilos de vida favoráveis à saúde, puseram ainda em evidência uma
situação de maior desvantagem dos imigrantes africanos e seus descendentes,
relativamente ao acesso aos serviços médicos e à adopção de comportamentos
preventivos da saúde.
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Grau de satisfação com os serviços de saúde
O Estudo Saúde e Doença em Portugal, coordenado por Manuel Villaverde Cabral
(2002), indica que as diﬁculdades na obtenção, em tempo oportuno, de uma consulta num centro de saúde são responsáveis pela elevada procura de consultas
de urgência, veriﬁcando-se que, de um total de 2537 indivíduos entrevistados de
1 de Março a 30 de Junho de 2001, 76% recorreram à urgência hospitalar porque
não quiseram esperar por uma consulta, ou porque o atendimento era mais rápido do que no centro de saúde.
Os equipamentos de proximidade na área da saúde que servem a Alta de Lisboa
revelam degradação e múltiplas insuﬁciências (incluindo recursos humanos) face
à actual pressão demográﬁca e carências especíﬁcas. No início de 2005 o Centro
de Saúde do Lumiar e as suas duas extensões registavam a falta de seis médicos e de alguns enfermeiros. Cerca de 15.000 utentes não possuíam médico de
família e a equipa médica da extensão da Musgueira passou de seis para quatro,
apesar do forte aumento da carga populacional (Fonseca et al., 2006).
Os comentários de dois moradores nos edifícios de realojamento atestam estes
problemas:
“O Centro de Saúde é um barracão.”
“O Centro de Saúde é muito velho, [está em] más condições e o atendimento
[é] muito demorado.”
Apesar destas diﬁculdades, segundo os resultados do inquérito às famílias realojadas mais de metade dos respondentes (64,9%) estavam satisfeitos ou muito
satisfeitos com o médico de família no centro de saúde. Ainda assim, ao fazer-se
uma análise mais pormenorizada, veriﬁcam-se algumas diferenças entre o grau
de satisfação das famílias portuguesas e estrangeiras, sendo que o descontentamento das famílias portuguesas é muito superior ao das estrangeiras e mistas: enquanto que apenas 14,3% das famílias estrangeiras inquiridas se mostram
«pouco satisfeitas», «insatisfeitas» ou «nada satisfeitas» com o médico do centro de saúde, para as famílias portuguesas o valor equivalente ascende a 36,5%
(Quadro 7).
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Quadro 7 – Grau de satisfação com o médico/centro de saúde.

% do grau de satisfação com o médico/centro de saúde
Nacionalidade da
Muito
família
satisfeito

Satisfeito

Pouco
satisfeito

Insatisfeito/
Nada satisfeito

Total

Famílias estrangeiras e mistas

12,0

61,0

16,0

11,0

100,0

Família portuguesa

11,6

52,0

19,0

17,5

100,0

Total

11,7

54,2

18,2

15,9

100,0

Embora seja difícil comparar estes resultados com os obtidos pela equipa coordenada por Villaverde Cabral (2002), é interessante notar que o grau de insatisfação do conjunto da população portuguesa com os serviços de saúde é superior
ao manifestado pelos moradores nos edifícios de realojamento do Alto Lumiar,
particularmente pelos indivíduos pertencentes a famílias de origem africana.
Estas avaliações, sempre subjectivas, são construídas e dependentes de vários
factores, como os papéis desempenhados pelos indivíduos, pelo grau de instrução, pelas experiências anteriores com os serviços de saúde, pelos resultados
obtidos, pelas crenças e ainda pelas expectativas que se têm quando se contacta
pela primeira vez um serviço prestador de cuidados de saúde. Contudo, deve salientar-se que tanto para os habitantes da Alta de Lisboa, imigrantes e autóctones, como para a média da população portuguesa, a avaliação mais negativa que
se faz dos centros de saúde é o tempo de espera por uma consulta e, por isso,
são obrigados a recorrer, com frequência, aos serviços de urgência. Passada a
barreira do acesso, quase 50% dos respondentes ao inquérito nacional avaliam
globalmente como muito bons ou bons os cuidados prestados pelo centro de saúde, rondando os 80% a percentagem de utilizadores da amostra que consideram,
por exemplo, que «o médico explicou de forma clara os objectivos dos exames e
tratamentos recebidos».
Em conclusão, parece legítimo aﬁrmar que a avaliação mais positiva que os imigrantes e minorias étnicas de origem africana, residentes na Alta de Lisboa, fazem dos serviços de saúde, resulta da comparação com os serviços disponíveis
nos países de origem e reﬂecte uma situação de desvantagem múltipla, nos planos social e económico, e uma limitada capacitação para adoptar comportamentos e práticas de saúde recomendáveis para uma vida saudável.

48

Imigração e Saúde

Conclusões e recomendações
A revisão da bibliograﬁa e a análise que efectuámos de alguns indicadores de
acesso à saúde das principais comunidades de imigrantes residentes em Portugal permitiram concluir que, apesar de se terem registado, no plano legislativo,
avanços signiﬁcativos, não existem ainda os estudos necessários para fazer uma
avaliação detalhada e fundamentada das condições e práticas de saúde dos imigrantes, bem como da qualidade e da adequação dos serviços prestados pelo
Sistema Nacional de Saúde. Além disso, constatou-se também que as tendências
observadas na população realojada na Alta de Lisboa coincidem com as desigualdades sociais referidas na literatura cientíﬁca sobre as questões da saúde
noutros países europeus.
O estado de saúde dos distintos grupos de imigrantes é resultante do respectivo
nível socioeconómico e do estatuto enquanto cidadãos estrangeiros. Por conseguinte, estas populações apresentam vulnerabilidades especíﬁcas da condição
de migrante, nomeadamente stress resultante de um maior isolamento social,
do desconhecimento da língua e das regras de funcionamento da sociedade de
acolhimento, estigmatização e atitudes discriminatórias por parte de alguns proﬁssionais de saúde e ainda desvantagens adicionais provocadas pela sua situação
perante a lei, maior precariedade no emprego, condições de habitação e menor
acesso aos mecanismos de protecção social. A desvantagem resultante do “efeito
de ser imigrante” pode ser atenuada criando serviços complementares dirigidos
a estas populações.
As diferenças ao nível das práticas dos indivíduos e da auto-representação do seu
estado de saúde devem ser interpretadas como diferenças culturais. As expectativas em torno dos cuidados de saúde e a “clinicalização” de algumas doenças
ou estados de saúde especíﬁcos podem ser diferentes em regiões com características distintas, e depender do background social e das experiências vividas no
país de origem. Por conseguinte, para interpretar, com exactidão, os resultados
dos estudos já realizados e aprofundar o conhecimento das desigualdades no
acesso à assistência médica, de grupos particulares de pessoas, é necessário
deﬁnir melhor os conceitos-chave e os indicadores mais adequados para avaliar
e monitorizar este fenómeno.
A escassez de estudos sobre esta problemática constitui uma limitação importante para a formulação de recomendações políticas. Apesar disso, as investigações já realizadas, além da necessidade de promover mais trabalhos de pesquisa
neste domínio, aconselham uma maior atenção dos serviços da Administração
Central orientados para as comunidades imigradas, para os tornar mais acessíveis. O desconhecimento dos direitos dos imigrantes, por parte de alguns proﬁssionais de saúde, ou a negação arbitrária da prestação de cuidados a cidadãos
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estrangeiros indocumentados sugerem também que devem ser criados mecanismos mais potentes, ao nível local, de implementação da legislação em vigor. O
conhecimento da diversidade cultural deve merecer a atenção dos responsáveis
políticos, através da organização de acções de formação que abranjam todos os
níveis hierárquicos dos proﬁssionais de saúde.
A comunicação dos imigrantes com o pessoal médico, de enfermagem e aﬁns
constitui também uma questão de importância fundamental. As barreiras linguísticas impedem alguns imigrantes de expressarem as suas necessidades de
saúde. Esta diﬁculdade é particularmente grave para os imigrantes chineses
e da Europa de Leste. Nestes casos, a maior parte dos proﬁssionais de saúde,
para se fazerem entender, têm de recorrer à mímica, conﬁar nos familiares do
doente que sejam mais ﬂuentes na língua portuguesa, ou estabelecer ligações
com membros da comunidade imigrante local quando é necessário. Uma maior
ligação entre entidades fornecedoras de cuidados médicos e de enfermagem, os
CNAIs, CLAIs, ONGs e associações de imigrantes não-lusófonos, poderia ajudar
a resolver alguns destes problemas, nomeadamente através da criação de um
serviço de interpretação e tradução, que pudesse apoiar os utentes e os proﬁssionais de saúde, sempre que necessário. Além disso, importa também continuar
e aprofundar o esforço de informação aos imigrantes sobre o funcionamento do
SNS, que tem vindo a ser desenvolvido pelo ACIDI, alargando os meios habituais
de difusão, em línguas estrangeiras (através da Internet, folhetos informativos,
Centros Nacionais e Centros Locais de Apoio aos Imigrantes), aos locais onde habitualmente se recorre para obter cuidados de saúde ou aconselhamento médico:
farmácias, centros de saúde e urgências hospitalares.
Perante a complexidade e diversidade de situações dos distintos grupos de imigrantes estabelecidos em Portugal, as políticas públicas na área da saúde e noutros domínios da integração social devem ser pensadas, construídas e implementadas tendo em conta as especiﬁcidades, a história e a distinção cultural dos
lugares e das comunidades, com o objectivo de reduzir as desigualdades entre
grupos e criar comunidades sustentáveis e saudáveis.
Em síntese, parece-nos que a chave para evitar os mecanismos de exclusão dos
imigrantes e minorias étnicas e de outros grupos de risco, não só face à saúde mas também face a outros problemas sociais, reside em acções descentralizadas, fundadas no fortalecimento da sociedade civil ao nível local. Contudo,
para serem eﬁcazes, devem ancorar-se num contexto territorial mais amplo que
inclua um planeamento estruturante e de longo prazo, que permita corrigir as
desigualdades económicas, sociais e territoriais e transformar a metrópole de
Lisboa e o país numa sociedade mais tolerante, mais coesa e solidária na sua
diversidade.
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Notas
1
Foram efectuados 1588 inquéritos válidos, distribuídos por 55 pontos de amostragem correspondentes a igual número
de freguesias, disseminadas pelo território nacional, em contexto urbano, suburbano, peri-urbano e rural, tendo em
conta a distribuição da população de nacionalidade originária dos países que fazem parte do universo de referência.
2
Taxa de risco de pobreza é a proporção de população cujo rendimento equivalente, após transferências sociais, se
encontra abaixo da linha de pobreza (as transferências sociais incluem os apoios à família, educação, habitação, doença/invalidez, desemprego e outros). A percentagem de população estrangeira realojada na Alta de Lisboa pertencente a
agregados com rendimentos mensais líquidos, por adulto equivalente, inferiores à linha de pobreza é de 58,7%, sendo
que para os habitantes portugueses (de ascendência portuguesa), o valor equivalente é de 49,9%. Em 2004, a percentagem de população portuguesa com rendimentos inferiores à linha de pobreza era de 21%.
3
A maior parte dos membros das famílias mistas com nacionalidade estrangeira são descendentes de imigrantes que
já nasceram em Portugal.
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Imigração qualiﬁcada no sector da saúde – as
oportunidades do mercado laboral português
Maria Ioannis Baganha e Joana Sousa Ribeiro*
Resumo

Este artigo procura compreender um caso especíﬁco da imigração qualiﬁcada – a “imigração independente” –, centrando o
enfoque da análise em duas ocupações especíﬁcas – a medicina e a enfermagem.
Alguns autores (Lowell e Gerova, 2004) têm alertado para o facto
de ser ainda escassa a pesquisa sobre proﬁssionais imigrantes
na área da saúde. No entanto, este sector apresenta grandes
potencialidades para uma análise operativa dos processos de
integração em contexto institucional.
O recrutamento de proﬁssionais de saúde e a primeira fase da
sua integração proﬁssional são objecto de análise no presente artigo, considerando não só as representações sociais dos
empregadores e das Ordens Proﬁssionais, mas também, e especialmente no que se refere ao processo de reconhecimento
de qualiﬁcações, a experiência dos proﬁssionais de saúde. Para
o efeito, apresentam-se dados estatísticos provenientes do Ministério da Saúde, dados qualitativos de um projecto europeu
de investigação (PEMINT) e dois estudos de caso de integração
proﬁssional.

Palavras-chave:

imigração qualiﬁcada, sector da saúde, mobilidade ocupacional, estratégias de recrutamento, integração.

Summary

This article seeks to understand the speciﬁc case of qualiﬁed
immigration – an “independent immigration”–, focusing on the
analysis of two speciﬁc occupations– medicine and nursing.
Some authors (Lowell & Gerova, 2004) have drawn attention to
the scarcity of research about immigrant professionals in the
health sector. Therefore, in this section we put show the great
potential for operational analysis of integration processes in an
institutional context.
The recruitment of health professionals and the ﬁrst phase of
their professional integration is the subject of analysis of this
present article which considers not only the social representations of employers and Professional Orders but also, and especially with reference to recognizing Professional qualiﬁcations,
* Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra.
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the experience of health professionals. To this effect
statistical data provided by the Ministry of Health is
presented, qualitative data from a European research project (PEMINT) and two case studies on professional integration.
Key-words:
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Imigração qualiﬁcada no sector da saúde – as oportunidades do mercado laboral português
Maria Ioannis Baganha e Joana Sousa Ribeiro

Introdução
A migração de proﬁssionais na área da saúde transformou-se num tema central no debate sobre a política da saúde à escala global (Buchan, 2006).1 A esse
nível, há que destacar uma questão particularmente sensível – os efeitos dessa
migração no desempenho dos sistemas de saúde. Saliente-se que a carência de
recursos humanos na Saúde tem sido identiﬁcada como um dos maiores constrangimentos para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento das Nações Unidas para o Novo Milénio.
De um modo geral, é expectável que a procura de serviços de saúde aumente.
Com efeito, alguns estudos (Smith e Seccombe, 1998) identiﬁcaram o crescimento na procura de proﬁssionais da saúde como sendo uma tendência transversal
a vários países, especialmente, tendo em conta o envelhecimento da população,
em áreas relacionadas com os serviços pessoais e os cuidados continuados. Esta
tendência reﬂecte-se não só no aumento da procura de serviços, mas também na
contracção do campo de recrutamento de activos para a prestação de cuidados.
No entanto, a relação entre tendências demográﬁcas e a expansão do mercado
laboral no sector da saúde é, de certo modo, contingente, uma vez que quer as
estruturas responsáveis pela formação e regulação dos proﬁssionais, quer o próprio desenvolvimento do sector a nível nacional, desempenham um importante
papel na sustentabilidade da oferta (Adel et al., 2004).
Para além das mudanças demográﬁcas, os avanços tecnológicos na área da medicina, a crescente feminização da estrutura ocupacional no sector da saúde e
as alterações nas condições laborais (como sejam, o prolongamento da idade da
reforma ou, por imposição de regulamentações comunitárias, restrições no horário laboral), tornam cada vez mais difícil planear, com algum grau de precisão,
a necessidade de novos proﬁssionais. Acresce o facto de as carências no sector
da saúde não poderem ser resolvidas a curto-prazo, simplesmente expandindo o
número de vagas de acesso aos cursos na área da saúde. Assim, num contexto
de reformas no sector da saúde, que muitas vezes inibem a própria capacidade
de retenção e de atracção de proﬁssionais, a migração laboral surge como uma
solução para compensar deﬁciências na oferta.
Tendo presente que estamos perante um sector caracterizado como sendo trabalho-intensivo, extremamente regulado (sobretudo comparando com outros sectores de actividade económica), e em que a presença estatal ainda é dominante, a
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mobilidade dos proﬁssionais estrangeiros pode ser afectada por políticas nacionais proteccionistas, de âmbito governamental ou corporativo.
Neste artigo procura-se salientar a relação entre o contexto institucional e as
práticas sociais produzida no âmbito dos processos de recrutamento e de reconhecimento da identidade proﬁssional de médicos e enfermeiros, provenientes
de um país da União Europeia – Espanha – e de alguns países que, no período
em análise, eram extra-comunitários – Moldávia, Roménia, Federação Russa e
Ucrânia.
Num primeiro momento, utilizando dados secundários disponibilizados pelo Ministério da Saúde (MS), analisa-se, diacronicamente, a presença de proﬁssionais
estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde (SNS) português. De seguida, após
uma breve descrição metodológica, apresentam-se os resultados de dois estudos
que retratam a mobilidade de proﬁssionais independentes, isto é, a imigração
qualiﬁcada exterior a qualquer enquadramento organizacional (Peixoto, 2004). De
modo a compreender a relação entre a procura e a oferta associada à mobilidade
laboral, será dada especial atenção quer à perspectiva dos agentes empregadores e dos actores institucionais, 2 quer à perspectiva dos actores sociais, enquanto
sujeitos no processo migratório.
O sector da saúde e a migração laboral – uma análise diacrónica do contexto
português
Ao contrário do que acontece com outros ministérios, o Ministério da Saúde tem
publicado dados estatísticos sobre recursos humanos estrangeiros, compreendendo o ano de 1994 e o período de 1998 até 2001 (MS, 1995, 1999, 2000, 2001,
2003). Essas publicações resultam de um inquérito, realizado pelo então designado
Departamento de Modernização de Recursos da Saúde (DMRS), às instituições do
Ministério da Saúde de Portugal continental e do Serviço Nacional de Saúde. Pelo
que os efectivos considerados referem-se aos proﬁssionais que prestam serviços
nessas instituições. Apesar desta limitação, julga-se de maior poder heurístico
apresentar os dados provenientes do Ministério da Saúde do que os dados disponibilizados pelas Ordens Proﬁssionais, a fonte adoptada pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE). A título de exemplo, reﬁra-se que a Ordem dos Médicos contabiliza os proﬁssionais de acordo com o número de vezes em que são registados por
cada especialidade e consoante o local em que o proﬁssional se inscreve, e não
onde efectivamente exerce actividade. Acresce que esta entidade de registo não
procede a uma actualização sistemática dos dados, por exemplo, de forma a ter em
conta os ﬂuxos de saída, motivados, entre outras razões, pelas aposentações. Se
se acrescentar o facto de que o INE contabiliza ainda os efectivos do sector privado,
na sua maioria em regime acumulado de actividade com o sector público, pode-se
estar perante uma duplicação de dados (Rodrigues, 2002; Simões, 2004).
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Assim, tendo em conta os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, é possível efectuar uma análise diacrónica da composição dos recursos humanos estrangeiros, imprescindível para uma interpretação não casuística do fenómeno.
A partir do Quadro 1, veriﬁca-se que o ano de 1999 apresentou, face ao ano
transacto, uma taxa de crescimento anual de 75%. No entanto, posteriormente veriﬁca-se um decréscimo acentuado desse indicador. Nos dois últimos anos,
observa-se mesmo uma taxa de crescimento anual negativa. Se estendermos,
porém, a análise para um período de oito anos (de 1998 a 2006), a taxa média de
crescimento é de 14%.

Quadro 1 – Incidência dos Recursos Humanos Estrangeiros (RHE),
no conjunto dos efectivos do MS (1994,1998-2006).

Incidência
(1/1000)

Tx. Cresc.
Anual (%)

313

2,99

N.A.

1231

10,66

N.A.

2150

18,62

74,7

119.634

2909

24,32

35,3

2001

122.236

3374

27,60

16

2002

116.947

3832

32,77

13,6

2003

119.752

4069

33,98

6,2

2004

122.435

4490

36,67

10,3

2005

125.884

4305

34,20

-12,2

2006

124.555

3555

28,54

-9,8

Ano

Efectivos MS

1994

104.585

1998

115.514

1999

115.464

2000

RHE

Fonte: MS, Secretaria Geral da Saúde.

Reﬁra-se que o ano em que se começou o projecto de investigação em análise
neste artigo (2001) apresentava uma incidência dos efectivos estrangeiros no total dos efectivos do Ministério da Saúde (MS) – 28 por mil – próxima dos valores
actuais – em 2006, 29 por mil. Por seu lado, o ano em que se realizaram a maior
parte das entrevistas (2003) deﬁne-se como um período em que a representatividade dos proﬁssionais estrangeiros é das mais signiﬁcativas no cômputo geral
dos recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde – 34 por mil efectivos do
MS.
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Considerando os dados do Quadro 2, salienta-se a preponderância dos grupos
proﬁssionais em análise – médicos e enfermeiros –, concentrando 86% dos proﬁssionais estrangeiros em 2006.
Quadro 2 – Recursos Humanos Estrangeiros, por grupo de pessoal (1994, 1998-2006).

Grupo
de
Pessoal

1994

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tx.
Média
Cresc.
(98 a 06)

MED.

232

820

1.033

1324

1484

1730

1830

2113

2123

1990

11,72%

ENF.

48

236

881

1376

1619

1769

1813

1730

1526

1054

20,57%

ADM.

9

25

63

51

52

69

72

116

114

105

19,65%

AUX.

5

75

104

83

121

158

238

335

363

269

17,31%

OUT.

19

75

69

75

98

106

116

196

179

137

7,82%

Total

313

1231

2150

2909

3374

3832

4069

4490

4305

3555

14,18%

Fonte: MS, Secretaria Geral da Saúde.

Reproduzindo o perﬁl global dos recursos humanos no sector da saúde, as mulheres, sobretudo na área da enfermagem, predominam entre os proﬁssionais
estrangeiros. Em 2006, a taxa de feminização é de 60%, sendo a relação de masculinidade de 65 homens para 100 mulheres.
A diminuição dos proﬁssionais estrangeiros veriﬁcada a partir de 2005 deve-se,
em grande medida, ao decréscimo de um grupo particular – os enfermeiros estrangeiros. Uma tendência já veriﬁcada no ano de 2004, e que persistiu de uma
forma mais acentuada nos anos subsequentes. Daí que, em 2006, a representatividade dos médicos estrangeiros no total dos efectivos a trabalharem na área
de medicina nas instituições do Ministério da Saúde (9%) seja signiﬁcativamente
superior ao veriﬁcado no caso dos enfermeiros estrangeiros – 3%.
A preponderância dos proﬁssionais espanhóis enquanto prestadores de cuidados
de saúde em Portugal (Quadro 3) é uma tendência que se veriﬁca desde 1999.
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Quadro n.º 3 – Recursos Humanos Estrangeiros por local de origem (1998-2006)

Local de
origem

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tx. Média
Cresc.
(1998-2006)

União
Europeia
(incl. Esp.)

408

1142

1832

2236

2555

2743

2679

2512

1966

21,72%

Espanha

325

1012

1710

2090

2387

2540

2390

2179

1689

22,88%

PALOP

549

711

727

783

835

823

1160

1088

891

6,24%

Brasil

170

204

245

251

307

316

348

10

343

9,17%

Outros
Países

104

93

105

104

135

187

303

331

355

16,59%

Ucrânia

0

0

0

4

15

27

66

91

102

(2001-2006)
91%

Rússia

13

12

8

7

5

15

28

33

39

14,72%

Roménia

1

2

2

2

4

5

10

15

18

43,52%

Moldóvia

0

0

0

0

0

0

0

0

66

N.A.

Sub-Total

14

14

10

13

24

47

104

139

225

41,50%

TOTAL

1231

2150

2909

3374

3832

4069

4490

3941

3555

14,18%

Fonte: MS, Secretaria Geral da Saúde.

Se até 1998 os proﬁssionais estrangeiros provinham, na sua maioria, dos Países
Africanos de Língua Oﬁcial Portuguesa (PALOP) (45%), a partir desta data veriﬁca-se uma inversão. De facto, precisamente em 1999, os proﬁssionais da União
Europeia (53%, dos quais 47% são espanhóis) assumem uma maior evidência,
relegando para segundo lugar os proﬁssionais dos PALOP a trabalhar no Serviço
Nacional de Saúde português (33%). Estamos, pois, perante um alargamento tardio das oportunidades laborais à escala intra-europeia.
Apesar de Espanha apresentar a mais elevada taxa média de crescimento dos
países objecto de análise (de 1998 a 2006, 23%), constitui também o país responsável pela diminuição de proﬁssionais estrangeiros. Uma involução veriﬁcada no
cômputo geral a partir do ano de 2005, mas que no caso espanhol se anuncia com
uma antecedência de um ano, sobretudo no caso dos enfermeiros. Com efeito,
comparando os dados do Quadro 2 com os do Quadro 3, compreende-se que o
decréscimo de proﬁssionais espanhóis se deve sobretudo à saída de enfermeiros. Assim, no período de 2003-2004, existem menos 83 enfermeiros no total dos
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enfermeiros estrangeiros e menos 150 espanhóis no total dos espanhóis; no período de 2004-2005, esse valor aproxima-se (sendo de menos 204 enfermeiros e
menos 211 espanhóis), mantendo-se essa orientação no último período em análise (2005-2006) – menos 472 enfermeiros e menos 490 espanhóis.
Apesar da maior representatividade dos proﬁssionais de nacionalidade espanhola (48%, no ano de 2006), começa a ser notória uma maior diversidade de proveniência dos proﬁssionais estrangeiros a trabalharem nas instituições do MS e do
SNS. A categoria “Outros Países” (na sua maioria constituída por proﬁssionais
provenientes da Ucrânia, Rússia, Roménia e Moldávia – 225 em 355) representa,
em 2006, 10% dos proﬁssionais estrangeiros, uma percentagem similar à observada no mesmo ano pelos proﬁssionais que há 12 anos representavam 35% dos
efectivos estrangeiros (MS, 2003) – os brasileiros.
Reﬂectindo o que acontece no conjunto da população que trabalha na área da
saúde, observa-se uma maior presença dos proﬁssionais estrangeiros na Região
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) (42%) (Quadro 4). Contudo, considerando
a variação anual de 2005 a 2006, é de realçar a signiﬁcativa diminuição de 669
efectivos nessa Região de Saúde.
Quadro 4 – Recursos Humanos Estrangeiros por Região de Saúde (1998-2006).

Região de
Saúde

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Tx. Média
Cresc.
(1998 a
2006)

NORTE

263

364

526

623

845

786

978

893

836

15,55%

CENTRO

159

375

448

502

544

636

634

655

633

18,85%

LVT

724

1169

1535

1679

1904

2067

2212

2162

1493

9,47%

ALENTEJO

18

49

115

189

152

200

209

221

230

37,50%

ALGARVE

67

193

285

381

387

380

457

374

363

23,52%

TOTAL

1231

2150

2909

3374

3832

4069

4490

4305

3555

14,18%

Fonte: MS, Secretaria Geral da Saúde.

Acresce ainda que são as Regiões de Saúde do Algarve e do Alentejo que apresentam uma taxa média de crescimento mais elevada, respectivamente, no período de 1998 a 2006, 24% e 38%. Mesmo assim, como se veriﬁca a partir do Quadro
4, estas duas Regiões de Saúde apresentam um rácio de médicos e enfermeiros
por 100 mil habitantes inferior à média nacional.
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Com a excepção da Região de Saúde do Algarve, é de realçar o facto de os proﬁssionais estrangeiros se distribuírem geograﬁcamente de uma forma semelhante
à veriﬁcada nos efectivos globais (Quadro 5).
Quadro 5 – Distribuição dos Proﬁssionais de Saúde, por Região de Saúde (2004).

Região de
Saúde

N.os Efectivos

% Efectivos
Globais

N.º RHE

% RHE

N.º Médicos /
100000 hab.

N.º Enf. /
100000 hab

NORTE

37078

29,91

978

21,78

328

412

CENTRO

29887

24,10

634

14,12

282

431

LVT

46755

37,70

2212

49,26

421

445

ALENTEJO

5482

4,42

209

4,65

199

423

ALGARVE

4760

3,83

457

10,17

269

380

TOTAL

123962

340

436

4490

Fonte: MS, Secretaria Geral da Saúde; Direcção Geral de Saúde, 2006.

Metodologia
Os dados apresentados resultam de um projecto ﬁnanciado pelo 5.º Programa de
Apoio à Investigação da Comissão Europeia (The Political Economy of Migration in na
Integrating Europe – Contrato n.º HP-CT-2001-00059), que envolveu a participação
de investigadores em seis países europeus durante o período de 2001 a 2004. Em
cada país, no ano de 2002 e de 2003, foram entrevistados, nos sectores da Construção Civil, das Novas Tecnologias e Informação e da Saúde, não só actores institucionais considerados relevantes (no sector da saúde português, um sindicato na área
da enfermagem, um sindicato na área da medicina, um departamento do Ministério
da Saúde, a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros), mas também empregadores e directores de recursos humanos que, no caso do sector da saúde, trabalhavam em dezasseis instituições (duas sub-Regiões de Saúde, uma Administração
Regional de Saúde, nove hospitais, dois lares de idosos e duas empresas de subcontratação). As entrevistas, sendo semi-estruturadas, abordavam temas como o perﬁl
da organização (isto é, a estrutura interna e a hierarquia, desenvolvimentos recentes
e prospectivos dentro da organização, a presença de trabalhadores estrangeiros e
a deslocalização de trabalhadores nacionais), o mercado de trabalho interno (isto
é, as políticas de recrutamento e de formação, as oportunidades de preenchimento de vagas internas, o sistema de desenvolvimento de carreiras), o recrutamento
externo3 e a subcontratação, o processo de recrutamento no mercado de trabalho
nacional e local, os constrangimentos da mobilidade laboral.
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A perspectiva da oferta é desenvolvida neste artigo recorrendo a dados disponibilizados a partir de uma pesquisa efectuada no âmbito de uma tese de doutoramento em curso, cujo principal objectivo é analisar, de um modo longitudinal,
as trajectórias proﬁssionais de médicos e enfermeiros provenientes de Espanha
e de alguns países da Europa de Leste. Assim, neste artigo, analisam-se os resultados de cinquenta e oito entrevistas biográﬁcas, realizadas durante o período em que se desenvolveu a pesquisa de cariz institucional (durante os anos de
2002 e de 2003), e efectuadas a médicos e enfermeiros provenientes de Espanha
(vinte e seis no total, seleccionados pelo método de bola de neve) e oriundos de
alguns países da Europa de Leste – Moldávia, Roménia, Federação Russa e Ucrânia. Neste último caso, os médicos e os enfermeiros foram seleccionados através
de uma base de dados, disponibilizada por uma Organização Não Governamental
(ONG) – o Serviço de Jesuítas para os Refugiados –, que corresponde a uma préinscrição num Programa de Apoio à Proﬁssionalização de Médicos Imigrantes
(iniciado em Setembro de 2002) e num Projecto de Equivalência de Habilitações
Académicas e Proﬁssionais de Enfermeiros Imigrantes (iniciado em 2005). Estes
projectos, destinados a cidadãos estrangeiros a residir legalmente em Portugal,
com cursos superiores de enfermagem e de medicina realizados em países com
os quais Portugal não possui acordos de reconhecimento automático, foram implementados por essa ONG e ﬁnanciados por uma Fundação – a Fundação Calouste Gulbenkian. No caso particular dos enfermeiros, contaram ainda com o
apoio ﬁnanceiro proveniente de fundos do Programa Social Europeu – EQUAL –, e
com a colaboração de uma Escola Superior de Enfermagem – a Escola Superior
de Enfermagem de Francisco Gentil – e de um hospital público de gestão privada
– o Hospital Fernando da Fonseca.
Médicos e enfermeiros estrangeiros – a perspectiva da procura
As referências sócio-económicas nos estudos migratórios e nos estudos organizacionais tenderam a negligenciar a relação entre políticas de recrutamento e os
ﬂuxos migratórios. Por sua vez, as estratégias de recrutamento são frequentemente associadas aos processos de selecção (Fellini et al., 2007).
A procura de mão-de-obra, sobretudo no segmento secundário do mercado de
trabalho, mas também, se considerarmos os esquemas especiais de recrutamento de proﬁssionais qualiﬁcados, no segmento primário do mercado de trabalho, revelou-se como sendo um dos factores principais de atracção da migração laboral. Se analisadas isoladamente, tanto a perspectiva da oferta como a
perspectiva da procura apresentam lacunas heurísticas (Massey et al., 1998). No
entanto, tende-se a privilegiar a análise dos determinantes da oferta – nomeadamente os motivos subjacentes ao processo decisório de imigrar –, em detrimento
do processo decisório decorrente do recrutamento que, directa ou indirectamen-
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te, promove o desenvolvimento de ﬂuxos migratórios. Dentro deste âmbito, modelos como o de atracção-repulsão, ao focalizarem-se no indivíduo, menorizam o
papel desempenhado pelas instituições na produção e na monitorização do ﬂuxo
migratório, quer ao nível estatal, quer ao nível supra-nacional (Bach, 2003).
Tendo como suporte de análise o caso português, num período temporal de profundas reformas no sector da saúde, procura-se compreender as estratégias de
recrutamento e deﬁnir o conjunto de factores que inﬂuencia, explícita ou implicitamente, o recrutamento de proﬁssionais estrangeiros.
O recrutamento de proﬁssionais no sector público depende do descongelamento
de vagas em cada carreira proﬁssional. Num período de contenção orçamental,
como o que subjaz à presente análise, a superação de carências ao nível dos recursos humanos nas unidades do sector público administrativo só é possível por
via da contratação a Termo Certo. A condição de que essa contratação seria para
o preenchimento de necessidades urgentes, e não permanentes, dos serviços é
facilmente contornada.
A abertura das instituições públicas a novos modelos de gestão (como sejam, a
gestão privada e a gestão empresarial pública) cria novas necessidades de recursos humanos, sobretudo numa fase em que a implantação no mercado é ainda
incipiente. Constituindo-se como uma nova oferta de cuidados de saúde, ou apresentando-se num momento de redeﬁnição do seu estatuto jurídico, estas instituições debatem-se com determinadas resistências por parte dos proﬁssionais
de saúde nacionais, pouco receptivos a mudanças que implicam novos vínculos
laborais. Face a estes constrangimentos, estas instituições dependem dos proﬁssionais estrangeiros, sem os quais, especialmente no caso das enfermeiras,
seria impossível, por exemplo, iniciar a prestação de serviços de saúde numa unidade de saúde recentemente inaugurada. Dentro deste âmbito, observou-se uma
incidência de 41% e de 39% de enfermeiras estrangeiras no cômputo geral das
enfermeiras a trabalharem nas duas instituições públicas de saúde entrevistadas
e geridas por um modelo empresarial público.
Por seu lado, as oportunidades de integração proﬁssional no país de origem dos
proﬁssionais estrangeiros condicionam a escolha dos locais de trabalho. Com
efeito, antes do recrutamento ser efectuado, ocorre um processo de pré-selecção
por parte da oferta. Especiﬁcamente no caso dos enfermeiros, a necessidade de
coleccionar pontos que futuramente sejam válidos no mercado de saúde espanhol impele estes proﬁssionais a restringir as suas opções laborais às instituições públicas, as únicas unidades certiﬁcadas para o efeito. A elevada taxa de
rotação veriﬁcada entre estes proﬁssionais explica-se pela necessidade de uma
contínua aquisição de pontuação, só possível por via de uma mobilidade institucional. Para estes proﬁssionais, os contratos a Termo Certo representam uma
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mais-valia. Assim sendo, não é de estranhar que as instituições do sector público
administrativo com uma maior presença de enfermeiras estrangeiras (17%, no
máximo) sejam aquelas que apresentam um regime mais precário de contratação destas proﬁssionais – os contratos a Termo Certo.
Possuindo modelos de contratação mais ﬂexíveis, o hospital público com gestão
privada entrevistado representava, em 2001, a instituição de saúde com a percentagem mais elevada de enfermeiras estrangeiras no total das enfermeiras
em exercício no hospital – 45%. Tal ocorrência resulta, em parte, do facto de este
hospital ter negociado com um sindicato de enfermagem espanhol a validação
da sua pontuação para efeitos de contagem de tempo de trabalho num possível
concurso a uma vaga no mercado de saúde espanhol.
Dada a urgência em colmatar as carências existentes, assiste-se a um processo
de recrutamento cujos critérios de selecção são reduzidos à sua expressão mais
simples – apresentação do diploma, entrevista para avaliar de um modo muito geral as competências linguísticas e analisar em que serviço o proﬁssional
manifesta interesse em trabalhar, uma escolha só possível de concretizar num
contexto de necessidades permanentes.
Sendo o período de férias uma altura do ano em que as necessidades se tornam
mais prementes, convém realçar a instrumentalização desse período para uma
seriação de candidatos em futuras contratações. Com efeito, no caso das instituições públicas com uma gestão empresarial pública, a contratação temporária de
proﬁssionais estrangeiros traduz-se, a breve prazo, numa forma de recrutamento
não sazonal, uma vez que permite uma pré-selecção de candidatos com alguma
experiência laboral na instituição.
De um modo geral, as instituições do sector público administrativo só utilizam o
recrutamento externo depois de falhadas as tentativas de recrutamento no mercado interno, nomeadamente as que se baseiam num auto-recrutamento dos
seus proﬁssionais, isto é, dando prioridade aos formados nas próprias instituições. Os contactos externos ao mercado nacional direccionam-se para Espanha,
sobretudo as regiões raianas, através de anúncios publicados na imprensa escrita espanhola (regional ou local), ou por via do contacto com associações proﬁssionais espanholas.
Como se veriﬁcou no estudo do caso italiano, também em Portugal são as instituições privadas, ou as instituições públicas com uma gestão empresarial (pública
ou privada), que apresentam um processo activo e diversiﬁcado de recrutamento.
Para o efeito, recorrem a anúncios publicados na imprensa escrita, na Internet,
a anúncios divulgados nos hospitais, ao contacto com proﬁssionais seniores, à
apresentação da instituição em Escolas de Enfermagem, a redes informais. Essa
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diversidade de formas de recrutamento constitui uma tendência que se acentua quando se orienta o recrutamento para o mercado laboral internacional. Reﬁra-se, nomeadamente, à divulgação de anúncios nos hospitais espanhóis, ao
estabelecimento de contactos com Escolas de Enfermagem espanholas e com
sindicatos de enfermagem espanhóis, à apresentação da instituição em congressos no Brasil, à mobilização de redes informais, constituídas por proﬁssionais estrangeiros já a trabalharem na instituição e à deslocação a potenciais mercados
de oferta de proﬁssionais, como seja o mercado asiático. Dentro deste âmbito, um
dos hospitais entrevistado – um hospital público com gestão privada – contrata os
serviços de um sindicato espanhol para o recrutamento e selecção de enfermeiros. Atendendo aos resultados apresentados pelos outros países enquadrados no
Projecto de Investigação (nomeadamente, o facto de o regime de subcontratação
se desenvolver por via de agências de recrutamento especialmente criadas para
o efeito), a estratégia accionada pela instituição de saúde portuguesa representa
um caso singular. No entanto, em Portugal também foram utilizadas agências de
recrutamento enquanto empregadoras dos proﬁssionais de saúde colocados nos
serviços de urgência dos hospitais e nos Centros de Saúde.
Para além de uma atitude mais pró-activa no recrutamento de proﬁssionais, as instituições com modelos de gestão fora do âmbito do sector público administrativo tendem
a accionar medidas de apoio especial, particularmente direccionadas aos proﬁssionais estrangeiros. Pensa-se, nomeadamente, no apoio ao alojamento, na elaboração
de cursos de língua portuguesa e num período de integração na instituição.
Para além do regime jurídico da instituição, o recrutamento de trabalhadores estrangeiros é condicionado pelos custos laborais inerentes à morosidade de um
processo de recrutamento externo. A título de exemplo, reﬁra-se a necessidade
de deslocação a mercados laborais internacionais, o processo de reconhecimento
de diplomas ou a instabilidade na dinâmica dos Serviços, provocada, em grande
medida, pela necessidade de uma constante integração de novos proﬁssionais
estrangeiros nas equipas multidisciplinares, em resultado das elevadas taxas de
rotação.
A necessidade de reconhecimento das qualiﬁcações proﬁssionais e as diferenças
culturais, traduzidas, nomeadamente, em diferentes modelos de autonomia proﬁssional e em culturas organizacionais fortemente alicerçadas em contextos nacionais, foram destacados como sendo os factores que podem afectar, de algum
modo, a escolha de proﬁssionais estrangeiros.
De um modo transversal a todas as instituições analisadas, denota-se uma preferência por proﬁssionais oriundos de Espanha, dada a existência de maiores aﬁnidades culturais e linguísticas. Assim se explica a mobilização de estratégias de
recrutamento em direcção às regiões fronteiriças, como sejam, Galiza, Extrema-

Migrações _ #1 _ Setembro 2007

65

dura e Andaluzia. É de salientar que, comparativamente com os outros sectores
analisados (o sector da Construção Civil e o sector das Novas Tecnologias de Informação e de Comunicação), a Saúde representa o sector em que as competências linguísticas e as competências sociais associadas à ﬂuência comunicacional
foram mais valorizadas (Adel et al., 2004).
No caso dos brasileiros, ainda que essas competências lhes sejam socialmente
reconhecidas, esses proﬁssionais são, de certo modo, preteridos na área da enfermagem, uma vez que as qualiﬁcações que possuem relacionam-se sobretudo
com uma formação em gestão dos serviços de saúde, em detrimento de uma
formação na área da prestação de cuidados, uma competência da jurisdição de
um outro grupo proﬁssional – os técnicos de enfermagem.
Dada a morosidade, mesmo no caso dos cidadãos da União Europeia, no processo de reconhecimento de diplomas, veriﬁcou-se a existência de algumas irregularidades, como seja a contratação de enfermeiros espanhóis por instituições
públicas sem que o processo de reconhecimento dos diplomas estivesse concluído. Uma situação descrita pelos entrevistados como sendo um procedimento
habitual, uma vez que o reconhecimento de diplomas para efeitos proﬁssionais é
automático, não necessitando de uma avaliação através de um exame ou de um
período de experimentação. Reﬁra-se que, comparativamente aos diplomas na
área da medicina, os diplomas na área da enfermagem são, segundo os entrevistados, de reconhecimento mais célere.
Os procedimentos requeridos para activar o processo de reconhecimento (como
seja a recolha, nos países de origem, dos documentos solicitados com a respectiva
tradução e autenticação dos documentos), tornam-se morosos, podendo mesmo
desincentivar o recrutamento de cidadãos extra-comunitários. Neste caso encontram-se as enfermeiras dos PALOP que ﬁzeram os seus estudos depois de 1974,
apresentado, desde esse ano, uma formação já não coincidente com a estrutura
dos cursos em Portugal. Pelo contrário, os médicos provenientes dos PALOP estão,
na sua maioria, em Portugal ao abrigo de acordos de cooperação. Sendo formados
por faculdades de medicina portuguesas, não têm que se sujeitar ao processo de
reconhecimento das suas qualiﬁcações. Apesar disso, estes proﬁssionais, dado que
não possuem uma formação pós-graduada, são maioritariamente recrutados para o
desempenho de funções nos serviços de urgência, com contratos de Tempo Certo.
Em Portugal, como nos outros países que participaram no projecto de investigação, os novos modelos organizacionais mobilizam a actuação de diferentes actores institucionais, que vão assumindo um maior protagonismo enquanto entidades reguladoras. A relação entre os diferentes actores institucionais (governo,
associações proﬁssionais, sindicatos) e a sua intervenção no recrutamento e na
regulação proﬁssional depende da conﬁguração institucional nacional.

66

Imigração e Saúde

No caso português, e de acordo com os sindicatos entrevistados, o recrutamento
de proﬁssionais estrangeiros não constitui uma solução efectiva, de modo a colmatar as carências veriﬁcadas no sector da saúde. Defende-se, pelo contrário, o
aumento do numerus clausus. Confrontado, no entanto, com essa possibilidade,
o sindicato médico perspectiva o desenvolvimento do recrutamento internacional por via de acordos governamentais bilaterais. Uma posição partilhada pela
Ordem dos Enfermeiros, uma vez que só assim o processo de recrutamento será
devidamente estruturado. Por seu lado, o sindicato dos enfermeiros, à semelhança do que têm defendido algumas organizações internacionais, como a International Council of Nurses (ICN), julga necessário introduzir uma mudança num dos
requisitos principais na atribuição de uma licença proﬁssional – a substituição
do reconhecimento de diplomas pelo reconhecimento de competências, ou seja,
a avaliação do desempenho proﬁssional em contexto organizacional. Ao contrário da Ordem dos Enfermeiros, este sindicato propõe um aumento do numerus
clausus, o que implica uma solução de recurso – a contratação temporária de
enfermeiros estrangeiros até à formação de novos proﬁssionais.
Por sua vez, a associação proﬁssional que regula o exercício proﬁssional na área
da medicina – a Ordem dos Médicos – adopta uma posição desfavorável no que
diz respeito ao recrutamento de médicos estrangeiros e ao aumento do numerus
clausus. Segundo esta associação, a solução deve centrar-se numa organização
adequada dos serviços de modo a optimizar os recursos já existentes. Esta posição é assumida explicitamente, uma vez que, desde o período em que se veriﬁcou
um aumento do número de médicos espanhóis no Serviço Nacional de Saúde
(1998), a Ordem dos Médicos procedeu a algumas mudanças, que se traduziram
em novos constrangimentos para os médicos estrangeiros. Concretamente, criou
a obrigatoriedade de realizar um exame de comunicação para todos os candidatos
ao “Internato Complementar”. Uma mudança sujeita ainda a posterior alteração,
uma vez que, em 2004, esse exame passou a ser obrigatório para os candidatos
graduados em Universidades, ou que tenham feito o ensino secundário em escolas, em que o português não seja a língua oﬁcial.
A presença de proﬁssionais estrangeiros no sector da saúde, ainda que não sendo
consensualmente avaliada como uma solução para a falta de recursos humanos
no sector, contribuiu para um relacionamento mais intenso entre as associações
proﬁssionais e respectivas congéneres internacionais. Reﬁra-se o caso do sindicato na área da enfermagem que organizou em Portugal, no ano de 2001, o
congresso internacional de enfermeiros, cujo enfoque abrangeu temas como o
planeamento de recursos humanos, os tipos de contratação em Espanha e em
Inglaterra e as políticas de emigração e imigração na área da enfermagem. Mais
recentemente (2007), e já no âmbito da presidência portuguesa na União Europeia, também a Ordem dos Médicos organizou o Fórum Europeu das Associações
Médicas, dando especial destaque à migração de proﬁssionais médicos.
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Ao contrário de outros países europeus (como é o caso da Inglaterra e da Holanda), e apesar de haver algumas diligências nesse sentido, o governo português
ainda não formalizou qualquer acordo bilateral com entidades governamentais
de outros países, no sentido de recrutar proﬁssionais de saúde estrangeiros. Em
2003, a entidade governamental entrevistada subvaloriza o problema da falta de
recursos humanos. A título de exemplo, refere como sendo necessário um efectivo de aproximadamente sete mil enfermeiros, um número substancialmente inferior ao reivindicado num relatório elaborado em Dezembro de 2001, pelo Grupo
Missão para a Saúde, a pedido do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação (Amaral, 2001). Nesse relatório quantiﬁcava-se a necessidade de mais vinte
e um mil enfermeiros para colmatar as carências do sistema apenas com a sua
conﬁguração actual. O mesmo organismo governamental associa as necessidades na área da medicina a um problema de distribuição, que pode ser atenuado
através de políticas de âmbito nacional, como sejam o aumento do numerus clausus e a promoção de formas de incentivo salarial para os médicos que concorram
às vagas carenciadas.
Médicos e enfermeiros estrangeiros – a perspectiva da oferta
O direito à mobilidade e à livre prática do exercício proﬁssional de médicos e de
enfermeiros dentro do espaço da União Europeia estão salvaguardados por directivas que datam dos meados dos anos 70. Contudo, vários estudos (Peixoto, 1999;
Jinks et al. 2000) têm alertado para o facto de, comparativamente com outras
áreas regionais, a mobilidade intra-europeia ainda ser bastante baixa. A liberalização dos mercados de trabalho e o reconhecimento mútuo de qualiﬁcações são
necessários, mas não suﬁcientes, para estimular a mobilidade. Como se constata pela seguinte análise, o desfasamento entre as possibilidades de juris e os
constrangimentos de facto explica-se pela persistência de obstáculos de ordem
cultural e institucional.
Na sua grande maioria, os médicos espanhóis entrevistados vieram para Portugal
com o objectivo de realizarem o Internato Complementar. A vinda para Portugal
ocorreu após o insucesso veriﬁcado no exame de acesso à especialidade – o MIR.
A existência de redes sociais em Portugal, formadas por antigos colegas de curso, ou resultantes da experiência de mobilidade enquanto estudantes (como seja,
a participação no programa de mobilidade de estudantes universitários – ERASMUS), contribuiu para o accionamento do processo migratório.
As especialidades objecto da formação pós-graduada são as preteridas pelos
portugueses – Anestesia, Medicina Geral e Familiar, Anatomia Patológica. Esta
segmentação na atribuição da especialidade explica-se pelo facto de no processo
de reconhecimento para ﬁns proﬁssionais se nivelar as notas dos proﬁssionais
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espanhóis para o seu nível mínimo – 10 valores. A própria candidatura ao Internato Complementar está envolta de alguns obstáculos. A solicitação de uma
residência e de um ordenado mensal ao candidato a um exame de acesso à formação pós-graduada revela-se pouco compatível com o perﬁl de candidatos não
nacionais.
Do leque de entrevistados, fazem ainda parte médicos que, tendo já alguma experiência no mercado laboral espanhol, optaram por Portugal, dada a maior segurança contratual e as oportunidades de inserção laboral em serviços hospitalares
de ponta. Convém realçar que esta segurança contratual é meramente de cariz
temporal, uma vez que, devido às necessidades permanentes dos serviços, os
contratos são constantemente renovados. A atracção de proﬁssionais estrangeiros, sob condições laborais rejeitadas pelos nacionais, constitui uma tendência
que se desenvolveu num período em que emergiram modelos de contratação
mais ﬂexíveis.
Reﬁra-se, contudo, a diﬁculdade dos médicos espanhóis especialistas em obterem o reconhecimento da especialidade pelo Colégio da Especialidade, mesmo no caso em que se conﬁrma a existência de carências no mercado laboral
português – como sejam as especialidades de Pediatria e de Saúde Pública. O
reconhecimento académico das qualiﬁcações é um processo moroso devido, em
parte, aos constrangimentos decorrentes de uma falta de experiência em lidar
com o processo por parte das próprias entidades reguladoras. Como explica uma
médica especialista,
“Ninguém dava muita informação. Mesmo na Ordem dos Médicos de Portugal não davam muita informação. De facto, às vezes, aceitavam umas
coisas, outras vezes outras. Acho que não tinham uma ideia muito clara
do que é.” [PS, 4].
Para além do reconhecimento da especialidade, o reconhecimento do estatuto proﬁssional entre pares não é um processo fácil. Com efeito, a contratação de médicos
especialistas, cuja formação da especialidade ocorreu em universidades espanholas,
reveste-se de um carácter de alguma discriminação institucional. A título de exemplo, reﬁra-se o caso de uma médica espanhola, especializada e doutorada em Espanha, única candidata a uma vaga de “médico assistente especialista”, e a quem
mesmo assim foi rejeitado o ingresso nessa categoria proﬁssional.
Por outro lado, suportando-se numa interpretação estrita do Tratado de Roma,
funções como a de Delegado de Saúde Pública são formalmente vedadas a estes proﬁssionais, alegando-se que esse estatuto proﬁssional envolve decisões de
carácter político. Saliente-se, contudo, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades tem apenas salvaguardado a possibilidade de exclusão de
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nacionais de outros Estados-membros em áreas relacionadas com a segurança
e os interesses gerais do Estado, ou de organismos governamentais. Em termos
efectivos, dada a ausência de proﬁssionais nacionais para o cumprimento dessas
funções, acabam por ser os proﬁssionais espanhóis especialistas na área que,
informalmente, asseguram essas funções.
Perante estes constrangimentos, não é de estranhar que a estratégia adoptada
por alguns médicos especialistas seja a de efectuar uma segunda formação pósgraduada, iniciando um novo percurso de acesso à especialidade, agora em Portugal. Enquanto aguardam a época do concurso ao então designado “Internato
Complementar”, e durante o compasso de espera do reconhecimento dos seus
diplomas, estes proﬁssionais são contratados por uma agência de recrutamento a
operar em Espanha e em Portugal, para os Serviços de Atendimento Permanente
dos Centros de Saúde e para as urgências de hospitais, exercendo, em ambos os
casos, a função de médicos de Clínica Geral sob o regime de avenças.
No que respeita às enfermeiras espanholas, estamos perante um grupo com uma
experiência de trabalho reduzida, dado que, na sua maioria, estas enfermeiras
são recém-formadas e/ou com uma experiência de trabalho sazonal de três ou
quatro meses; ou mesmo com experiências de desemprego de curta duração
no seu país de origem. As redes sociais constituídas pelos colegas espanhóis
desempenharam um papel fundamental na decisão migratória e na escolha de
Portugal como país de destino. Essas redes minimizam os efeitos da inexistência,
em algumas instituições, de determinados apoios à mobilidade. A título de exemplo, apesar de na maioria das instituições de saúde não estar previsto o apoio ao
alojamento, o facto de existir uma concentração de proﬁssionais estrangeiros em
determinadas instituições proporciona o acesso a redes sociais com experiência
acumulada nessa matéria.
Para as enfermeiras espanholas, Portugal constitui um país de destino devido a
uma multiplicidade de factores. Para além de representar um país com o qual
Espanha possui aﬁnidades linguísticas e culturais, constitui também um local
de trabalho em que o tempo de serviço é contabilizado para efeitos de inserção
no mercado de saúde espanhol. Acresce ainda a possibilidade que o país oferece
em termos de progressão das qualiﬁcações académicas, na medida em que os
cursos de enfermagem portugueses são de nível superior. No entanto, veriﬁca-se
que no acesso à frequência do Ano Complementar de Enfermagem – um ano de
formação suplementar ministrado àqueles que possuem apenas o bacharelato
– é dada prioridade aos enfermeiros nacionais.
A diﬁculdade de reconhecimento do diploma para ﬁns proﬁssionais é também realçada pelos enfermeiros entrevistados, o que pode explicar as situações irregulares referidas na secção anterior. Por seu lado, o reconhecimento dos diplomas
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relativos à especialidade na área da enfermagem corresponde a um processo
moroso, caracterizado por uma ausência de informação sobre os procedimentos
a adoptar.4 Uma enfermeira especializada em psiquiatria, contratada como enfermeira generalista, mas a prestar cuidados de saúde num serviço de psiquiatria, conﬁrma esse constrangimento:
“Eu antes não falava porque nem sabia, ni dava jeito para falar porque…
é o primeiro ano. Como é que eu vou a pedir, eu, agora? As coisas são
assim! Tens de começar de baixo. Já é bastante que te dêem trabalho, não
é? Pelo menos para mim, eu agradeci muito” [NS7].
Particularmente no caso das enfermeiras, o período de integração é usado como
uma desculpa para formas mais precárias de regimes contratuais – contratos a
Termos Certo –, em vez de ser usado para uma formação local, em áreas como a
cultura organizacional e os procedimentos clínicos. Reﬁra-se que diferenças na
estrutura ocupacional entre Portugal e Espanha, nomeadamente a inexistência
da categoria proﬁssional de auxiliar de enfermagem em Portugal, contribui para
a percepção de uma segregação ocupacional entre as enfermeiras espanholas
(Ribeiro, 2008). Algumas destas proﬁssionais são frequentemente canalizadas
para o desempenho de tarefas que envolvem actividades de alguma desqualiﬁcação técnica, como a lavagem de doentes, uma segmentação explicada pelas
próprias pelo facto de se apresentarem, comparativamente com as suas colegas
portuguesas, numa faixa etária mais jovem.
O caso dos médicos provenientes dos países de leste assume contornos diferentes, dado constituir uma mão-de-obra que, tendo emigrado também por razões
laborais, não o fez na perspectiva de, pelo menos a curto prazo, se integrar na
proﬁssão que desempenhava no seu país de origem.
O segmento secundário do mercado de trabalho, nomeadamente no sector da
construção civil (particularmente como pedreiros e operadores fabris), dos serviços domésticos e de restauração, constitui, respectivamente para os homens e
para as mulheres, a integração laboral disponível para estes imigrantes. Assim
sendo, os médicos e enfermeiros provenientes de alguns países da Europa de
Leste são sujeitos a processos de mobilidade proﬁssional descendente em Portugal. Essa desqualiﬁcação, já comprovada noutros estudos (Baganha et al., 2004),
tende a ser percepcionada como temporária e como um constrangimento necessário de modo a superar diﬁculdades experimentadas nos países de origem,
nomeadamente, atrasos nos pagamentos da remuneração salarial, uma taxa de
inﬂação incontrolável, a necessidade de contribuir economicamente para a educação dos ﬁlhos, baixos níveis salariais, dependência de pagamentos informais.
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No caso particular das enfermeiras migrantes, veriﬁca-se uma experiência laboral acumulada em diferentes actividades. Uma diversiﬁcação que compreende as
ocupações associadas ao segmento secundário do mercado laboral no sector da
saúde, como seja a de auxiliar de acção médica ou a de ajudante de lar. No entanto, se consideramos que o trabalho desempenhado nessas áreas corresponde,
em termos funcionais, ao de enfermagem, estamos perante uma instrumentalização da contratação destes proﬁssionais de forma a reduzir os custos laborais.
Como explica uma enfermeira ucraniana, citando o seu empregador de um lar de
idosos no qual trabalhava:
“Tu não podes trabalhar de enfermeira legalizada porque tu não tens os
documentos portugueses (…) Eu trabalhar… mas não contrato de trabalho
de enfermeira. Eu ajudante de lar! Mas faço estas coisas todas…” [EU3].
Reﬁra-se ainda que, no caso de estarmos perante uma imigração associada, ou
seja, nos casos em que ocorre uma deslocação movida por um processo de reunião familiar, o cônjuge ou o/a companheiro/a é informado/a, antes de iniciar a
sua trajectória migratória, das possibilidades de inserção no mercado de trabalho na área da saúde. Esta tendência ocorre, em parte, devido às redes sociais
dos primeiros migrantes e aos canais de imigração que entretanto se vão constituindo, e que representam veículos de informação privilegiada, nomeadamente
sobre as oportunidades laborais em Portugal.
Em comparação com os proﬁssionais formados num país da União Europeia – Espanha –, os médicos e enfermeiros provenientes dos países da Europa de Leste
tiveram que passar por um processo de reconhecimento de diplomas não automático, administrado pelas respectivas faculdades e Escolas Superiores. Para
além disso, como quer a medicina quer a enfermagem são proﬁssões regulamentadas, o seu exercício laboral depende de uma cédula proﬁssional, concedida pelas associações proﬁssionais competentes – a Ordem dos Médicos e a
Ordem dos Enfermeiros. A estas entidades que participam no processo de reconhecimento, há que acrescentar o papel desempenhado pelas embaixadas e
consulados na autentiﬁcação dos documentos solicitados. O processo é, assim,
demorado, burocrático e incompatível com o exercício de uma actividade laboral,
exigindo uma dedicação exclusiva na preparação para os exames e avaliações
requeridos pelas faculdades.
No período em análise, quer os médicos quer os enfermeiros, analisados no estudo, estavam inscritos num Programa implementado pela ONG já referida, mas
que no caso dos enfermeiros só viria a começar no ano de 2005. Assim sendo,
em 2003 a experiência dos enfermeiros, no que se refere ao reconhecimento das
qualiﬁcações, ainda se encontra numa fase incipiente. No entanto, é notória a
expectativa demonstrada com a possibilidade do Programa poder desbloquear
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determinados obstáculos experimentados, de uma forma individual, por estes
proﬁssionais, durante o pedido de equivalência. A título de exemplo, reﬁra-se a
diﬁculdade de obtenção de informação junto das Escolas Superiores de enfermagem sobre os documentos necessários para formalizar o pedido, ou ainda os
custos monetários associados ao processo de reconhecimento, nomeadamente,
nesta primeira fase, as despesas relativas às traduções e autenticações dos documentos. Dentro deste âmbito, é ainda salientada a impossibilidade de conjugar
os estudos com o desempenho de uma actividade laboral.
O conhecimento da possibilidade de desenvolvimento de um programa com o intuito de promover o reconhecimento dos diplomas na área da enfermagem ocorreu numa fase anterior à sua divulgação nos meios de comunicação social. Com
efeito, os enfermeiros entrevistados tiveram conhecimento da possibilidade de
concretização de um Projecto após vários contactos com a ONG, o que, conjuntamente com a procura de trabalho nas áreas associadas à saúde, revela uma
atitude pró-activa destes imigrantes na mobilidade proﬁssional ascendente.
Sendo o primeiro grupo proﬁssional de imigrantes a beneﬁciar de um apoio no
reconhecimento de qualiﬁcações, os médicos obtiveram informação acerca da
existência de um Programa especíﬁco para esse ﬁm através de redes sociais,
entretanto estabelecidas com a comunidade portuguesa, como sejam, colegas de
trabalho, empregadores, vizinhos.
Entre os médicos entrevistados, foi possível identiﬁcar um conjunto de constrangimentos, associados a cada uma das fases do processo de reconhecimento – a
fase de solicitação do pedido de equivalência, o período de estágio, a fase de solicitação da cédula proﬁssional.
Durante o longo processo de recolha dos documentos solicitados para a formalização do pedido de equivalência (que, em alguns casos, chega a demorar
um ano), todos os imigrantes contaram com o suporte de redes sociais intensas
(Granovetter, 1973), como sejam as redes accionadas pelos familiares nos seus
países de origem. Particularmente difícil foi a obtenção do Programa de curso,
considerado um documento oﬁcial e, por isso mesmo, de difícil acesso nos países
de origem dos candidatos. Acresce que após a entrega de toda a documentação,
devidamente autenticada, o compasso de espera para participar num estágio
pode demorar cerca de seis meses.
Na esteira de outros estudos (Lerner e Menahem, 2003; Bernstein, 2000), o período de estágio (com uma duração aproximada de seis meses), ao implicar uma
primeira interacção com doentes e com colegas portugueses, foi particularmente
problemático para os médicos mais velhos e para as mulheres, sobretudo no que
diz respeito ao reconhecimento do estatuto dos candidatos – estudantes de me-
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dicina. No entanto, é de salientar o apoio disponibilizado por outros colegas que,
provindo dos PALOP e de Espanha, manifestam uma atitude mais colaborante.
A fase de solicitação da cédula proﬁssional, apesar de constituir um período em
que é dada como adquirida a certiﬁcação de equivalência do diploma, representa
um novo período de constrangimentos e diﬁculdades. O processo de reconhecimento formal da identidade proﬁssional – só plenamente adquirido após a atribuição de uma cédula proﬁssional – continua a estender-se no tempo (podendo
atingir os seis meses). A Ordem dos Médicos exige, para o efeito, a reunião de
alguns documentos de natureza diferente dos documentos solicitados pelas faculdades e cuja recolha, só possível presencialmente, implica uma deslocação
aos países de origem – por exemplo, um certiﬁcado a comprovar idoneidade proﬁssional, uma declaração onde se reﬁra o tempo de exercício da actividade proﬁssional e o registo criminal.
Síntese conclusiva
O estudo da mobilidade laboral, atendendo não só aos sujeitos desse processo,
mas também aos agentes de recrutamento, permite observar como a lógica de
estratégias individuais se cruzam e se relacionam mutuamente com mecanismos
estruturais e organizacionais, decorrentes da própria conﬁguração regulatória do
sector de actividade tido como referência, neste caso, a saúde. Se as estratégias
de recrutamento afectam os padrões migratórios, por sua vez, estes inﬂuenciam
as estratégias de recrutamento (Geddes et al., 2004).
Ao longo deste artigo, foi possível demonstrar como a incidência de proﬁssionais
estrangeiros varia consoante a natureza jurídica da instituição de saúde, dependendo, por um lado, da ﬂexibilidade de gestão na contratação de pessoas e, por
outro lado, da capacidade de retenção e de atracção de proﬁssionais nacionais.
O elevado grau de regulação das condições laborais e níveis salariais, sobretudo
em unidades do sector público administrativo, restringe a possibilidade de utilizar os proﬁssionais estrangeiros como mão-de-obra temporária. No entanto,
com o progressivo envolvimento do sector privado na prestação de cuidados e a
desregulação das proﬁssões é possível perspectivar um acentuar da ﬂexibilização na contratação de proﬁssionais.
A efectiva mobilização de formas de recrutamento externo, tanto na sua vertente
directa como indirecta, resulta, em grande medida, do processo de reconhecimento das qualiﬁcações, dos custos laborais inerentes à estratégia de recrutamento adoptada (compreendendo, por exemplo, deslocações ao mercado laboral
internacional, a subcontratação de uma agência de recrutamento, o recrutamen-
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to de proﬁssionais estrangeiros já presentes no país), das competências linguísticas e culturais dos proﬁssionais, visíveis não só na interacção com os doentes
mas também entre os proﬁssionais. Dentro deste âmbito, convém referir que a
apropriação dessas competências como vantagens competitivas não se restringe,
exclusivamente, a uma identiﬁcação com o contexto institucional receptor, isto é,
com a cultura organizacional, com a estrutura ocupacional e hierárquica, ou com
a linguagem e procedimentos técnicos utilizados. Com efeito, perante uma maior
diversiﬁcação cultural dos próprios utilizadores dos serviços de saúde, compreende-se como uma mais-valia a reprodução dessa diversidade entre os próprios
prestadores de cuidados de saúde, na medida em que permite uma identiﬁcação
com outros contextos e práticas de prestação de cuidados de saúde. Contudo, na
linha de alguns autores (entre outros, Bischoff, 2006), o recrutamento externo
constitui apenas umas das respostas a desenvolver no âmbito da implementação
de serviços “culturalmente sensíveis”.
A par da elegibilidade dos proﬁssionais estrangeiros pelos agentes de recrutamento, desenvolve-se um processo de reconhecimento da identidade proﬁssional, no qual concorrem não só entidades estatais (por intervenção ou, como
exempliﬁca o caso português, por omissão), entidades supra-nacionais (como
seja, a legislação comunitária), agentes reguladores (responsáveis que são pela
seriação e legitimação de todo o processo), mas também, enquanto agente mediador, o terceiro sector. No entanto, como é possível constatar a partir dos dois
estudos de caso apresentados, mais do que um facto adquirido, o processo de
integração proﬁssional constituiu um projecto em curso. Apesar de beneﬁciarem
de um enquadramento regulador que suporta a mobilidade intra-europeia (no
caso dos cidadãos espanhóis) e de um suporte de apoio da sociedade civil (no
caso dos cidadãos provenientes de alguns países de Leste), a transferência de
qualiﬁcações de um país para outro constitui um processo envolto de diﬁculdades e constrangimentos. Porém, uma maior divulgação dos direitos comunitários
(entre os proﬁssionais, associações proﬁssionais e sindicatos), no primeiro caso,
e uma maior legitimidade do processo, no segundo caso, podem contribuir para
minimizar os efeitos. A esse nível, reﬁra-se a importância do desenvolvimento de
Programas de reconhecimento de qualiﬁcações que compreendam, por exemplo,
períodos de formação em contexto local, cursos de linguagem técnica, divulgação
da legislação relacionada com procedimentos deontológicos, apoio social. Face
a processos individuais de candidatura, o desenvolvimento desses Programas
permite não só atender a grupos sociais mais vulneráveis, como sejam os candidatos mais idosos e as mulheres (Iredale, 2005), bem como desenvolver uma
legitimação social das qualiﬁcações (Lerner e Menahem, 2003), quer por parte da
sociedade em geral, quer entre empregadores e reguladores.
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1
No que diz respeito às consequências dos ﬂuxos de saída nos países em desenvolvimento, cf. Agenda item 12.11., Fifty
Seventh World Health Assembly: Health systems including primary care. International Migration and Health Personnel: a
Challenge for health systems in developing countries. Genebra: Organização Mundial de Saúde, 22 de Maio de 2004. Mais
recentemente, em 2006, o Dia Mundial da Saúde foi dedicado à crise de recursos humanos na área da Saúde. O relatório
da organização desse ano – Working Together for Health – centra a sua análise na crise e má distribuição dos recursos
humanos. Por sua vez, nesse mesmo ano, uma outra organização – a Organização Internacional para as Migrações (OIM)
– patrocinou a realização de um Workshop sob o tema Migration and Human Resources for Health – From Awareness
to Action.
2
Deﬁne-se como actores institucionais “«(…) os grupos ou indivíduos que inﬂuenciam, ou que têm o potencial para inﬂuenciar, mudanças no domínio dos recursos humanos, devido ao seu controle ou inﬂuência sobre uma ou mais funções
na área dos recursos humanos» (Martínez eet Martineau, 1998:, 355).
3
Isto é, recrutamento direccionado para a oferta nos mercados internacionais (recrutamento externo directo), ou, na sua
forma indirecta, recrutamento de proﬁssionais estrangeiros já presentes no país.
4
O reconhecimento da especialidade em enfermagem não está regulamentado por directivas sectoriais, mas por uma
Directiva Geral (Directiva 89/48/EEC, 92/51/EEC), o que implica a inexistência de um reconhecimento automático das
qualiﬁcações.
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Imigração e saúde mental
Elsa Lechner*
Resumo

A experiência individual da imigração é vivida com rupturas
nos laços familiares, afectivos, linguísticos, simbólicos, constitutivos da pessoa, e no acumular de referências culturais, por
vezes, contraditórias. Neste sentido, a condição de se ser um
e/migrante comporta um mal-estar e um sofrimento evidentes
que precisam ser, num primeiro momento, reconhecidos para
poderem ser, num momento seguinte, situados nos devidos
contextos particulares de vivência dos seus protagonistas.
O conhecimento directo do mal-estar testemunhado pelos migrantes ajuda a melhor equacionar as respostas dos serviços
de saúde que se dão por vocação acolher e acompanhar tais populações. Nos países onde o apoio médico e psicológico têm já
uma história institucionalizada em serviços de psiquiatria e psicologia cultural ou transcultural, ou ainda de etnopsiquiatria,1 a
experiência aponta para a necessidade de incorporar, nos dispositivos de diagnóstico e de cura, as dimensões não médicas
do apoio aos utentes. De forma acutilante, de facto, o encontro
terapêutico com imigrantes põe em relevo a importância de não
medicalizar os comportamentos e de não estigmatizar os respectivos idiomas de dor e de resiliência sob o risco de impossibilitar, à partida, qualquer reconhecimento do outro por aquilo
que é. Por outro lado, o encontro com a alteridade neste terreno
também sublinha a necessidade de adoptar uma postura crítica
auto-reﬂexiva de questionamento dos saberes instituídos.
A partir do trabalho com emigrantes portugueses em França2,
com pacientes da “Consulta do Migrante” no Hospital Miguel
Bombarda em Lisboa3, e com utentes do Centro de apoio a imigrantes e refugiados Franz Fanon em Turim4, este texto propõe analisar experiências concretas de imigração através dos
testemunhos de interlocutores contactados nos três contextos.
O objectivo é aprofundar o conhecimento das dimensões subjectivas da experiência migratória para lá de qualquer tentação
essencializadora da “condição migrante”, contribuindo, assim,
para apontar direcções no sentido de uma melhor adequação
dos serviços às necessidades dos novos cidadãos.
* Centro de Estudos de Antropologia Social (CEAS/ISCTE).
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Summary

A part of the personal experience of immigration implies breaking
one’s affective family, linguistic and symbolic ties and also assuming cultural references which are sometimes contradictory. To
this end, in situations where a migrant/emigrant might behave
unacceptably and any evident suffering occurs, this needs to be
recognised at once and identiﬁed as being due to and placed within
the context of the protagonist’s speciﬁc life stlye.
The direct experience of ill-feeling witnessed by immigrants
serves to better equate the answers of health services that have
a vocation to welcome and treat such populations. In countries
offering medical and psychological help and where there is an
institutional history of psychiatric and psychological services, of
a cultural, cross-cultural or indeed of an ethnic-psychiatry nature, experience points to the need for including the means for
diagnosis and cure of a non-medical nature in helping patients.
Indeed, in an acute way, being in therapeutic situations with immigrants puts into perspective the importance of not behaving
in an “over-medical” manner and of not stigmatising pain and
tolerance to pain. On the other hand, in situations of diversity
ﬁnd it in this ﬁeld, deﬁne the need to adopt a critical, self-reﬂective stance when questioning informed knowledge should
be underlined.
After working with Portuguese emigrants in France, with patients of “Consulta do Migrante” at the Miguel Bombarda Hospital in Lisbon, and users of the Franz Fanon Support Centre for
immigrants and refugees in Turim, this text proposes to analyse the concrete experiences of immigration through the statements of interviewees questioned in the three contexts. The aim
is to broaden knowledge regarding the subjective dimensions
of migratory experience and whatever temptation considered
essential as a “migrant condition.” This will therefore give direction in the sense of more suitable services for meeting the
needs of new citizens.

Key-words:
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Imigração e saúde mental
Elsa Lechner

Identidades (des)territorializadas: imigração e mal-estar existencial
O preﬁxo “des” colocado entre parênteses no subtítulo serve para criar uma tensão semântica capaz de ilustrar uma contradição fundamental na questão da
identidade em contextos migratórios: por um lado, a imigração desloca as pessoas e os grupos entre espaços geográﬁcos e sociais diferentes (que passam a ser
vistos como desterritorializados ou deslocados), por outro lado, esta deslocação é
muitas vezes confundida com a identidade propriamente dita dos migrantes, que
passa a ser associada, em primeiro lugar, à pertença originária a um território
nacional, e em segundo, à ligação mais recente ao país de imigração.
Esta contradição atrai a nossa curiosidade, fazendo-nos olhar de perto e com
mais atenção a complexidade que oferece à análise a questão da identidade em
situação de imigração. Enquanto experiência identitária, a migração sublinha as
zonas de fronteira de pertença dos migrantes, e revela um diálogo incorporado
ou vivenciado por cada um, “uma contra-dicção” entre ser e estar. O que nos leva
a uma terceira via de compreensão do sofrimento dos migrantes: nem em fusão
com os espaços territorializados das pertenças e respectivas memórias, nem em
oposição a eles, as identidades daqueles que imigram revelam de forma paradigmática a natureza processual e a vocação simultânea de estrutura e acaso das
conﬁgurações identitárias.
Independentemente das dimensões políticas, jurídicas e sociais que lhe estão
associadas, a imigração implica uma deslocação geográﬁca que consubstancia,
para aquele que imigra, uma experiência biográﬁca de ruptura e de descontinuidade. Não é preciso ser-se imigrante para experimentar a descontinuidade,
mas todos os imigrantes vivem uma fractura óbvia dos laços constitutivos da sua
pessoa. Laços esses que também são inscritos no corpo, cinestésicos e vivenciados. Esta experiência provoca um deslocamento do sentimento de si que pode
concorrer para o mal-estar existencial ou mesmo para a doença. Os migrantes
deslocam-se entre contextos espaciais que correspondem a territórios nacionais
e, porventura, continentais diferentes. Neste sentido as identidades são interterritoriais e o sentimento de pertença quase extra-territorial, desaﬁando formas convencionais de representação das identidades. Mas esta viagem de um
país para outro pode revestir-se de muitas facetas, consoante as características
sociais do imigrante, do lugar de origem e de destino, ao mesmo tempo que a
migração também inﬂui de forma importante nas redes de sociabilidade e no
quotidiano das pessoas, tendo consequências adjacentes na vida dos que ﬁcam
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na sociedade de origem, bem como na dos que nascem e crescem no país de
destino.
As trajectórias de vida dos imigrantes são marcadas por linhas temporais inscritas nos mesmos espaços geográﬁcos, culturais e políticos distintos: o antes e o
depois de “dar o salto”; o ali da emigração e o aqui da imigração; as competências
linguísticas desiguais entre pais e ﬁlhos (tanto no que diz respeito à língua de origem como à do país de imigração); o vai e vem entre os vários locais de pertença,
quando a mobilidade é possível. Eles são emigrantes e imigrantes ao mesmo
tempo, fazendo assim a experiência simultânea de uma dupla ausência (Sayad
1999) que se instala na auto-percepção de si destes contrabandistas da memória (Hassoun 1994). Lançados numa aventura existencial de ultrapassagem de
fronteiras da identidade e da memória, os migrantes experimentam justamente
uma transformação (frequentemente dolorosa) da percepção identitária de si, do
valor social das suas referências culturais de origem, e da aura das suas ilusões
de partida.
Se esta experiência não é exclusiva mas é comum a todos os deslocados que um dia
migraram, ela desenha cenários diferentes e vivências individuais exclusivas que
se não podem restringir a categorias de compreensão julgadas universais, como
são as categorias médicas da psiquiatria. É importante não esquecer, quando falamos de imigração, o facto óbvio de que diferentes imigrantes têm origens sociais
diversas, línguas diferentes, códigos de valores e referenciais simbólicos distintos,
culturas diferentes; e que, portanto, a categoria imigrante comporta muitos sentidos distintos. É pois fundamental partir do pressuposto de que a compreensão do
termo imigrante, tal como o de cultura, têm vindo a transformar-se no contexto
mais recente dos grandes ﬂuxos migratórios internacionais.
A cultura não é mais entendida como um sistema fechado ou um conjunto de
crenças e práticas tradicionais transmitidos de geração em geração de forma
“ﬁxa”, mas antes como algo de vivo, de dinâmico e em mudança: um sistema
ﬂexível de valores e de visões do mundo que as pessoas vivem, criam e recriam,
constituindo um referencial através do qual os indivíduos e os grupos deﬁnem as
respectivas identidades e negoceiam as suas vidas. Da mesma forma, a noção
de identidade tornou-se um campo vasto de debate teórico entre antropólogos,
sociólogos, psicólogos sociais, podendo ser observada de diferentes ângulos, em
função de diferentes inquietações. Em particular, a antropologia das migrações
ajuda a compreender as variantes das identidades e do signiﬁcado do termo imigrante, menos tradutoras de uma condição social oﬁcial e mais ilustrativas de
formas concretas de vida humana.
Falamos pois de vidas e de identidades em diáspora, ou dispersas, de pessoas
que nasceram num dado lugar, num certo momento, e que, ao emigrarem, deram
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um passo no sentido desconhecido de uma experiência propriamente iniciática
que os transforma. Se, por um lado, os lugares são incontornáveis, por outro, a
cultura de pertença dos migrantes é permeável, ao mesmo tempo que os sujeitos
são dotados da capacidade de “trabalharem” as suas próprias vidas. As pessoas não são, certamente, indiferentes às experiências que vivem, sendo-o tanto
menos quanto mais as experiências marcam as suas vidas de forma signiﬁcativa
mudando-lhes o rumo, como no caso da imigração.
Do ponto de vista das identidades grupais ou da organização associativa dos imigrantes, a herança cultural e identitária constitui um capital que se transmite
dentro das comunidades, quando não exista impossibilidade política, económica
ou outra, de celebração dessa pertença. A pertença comum a um território passa
a ser lugar privilegiado de memória, e de encontro dos migrantes com espaços
(interiores e públicos) de procura de manutenção da tradição e, ao mesmo tempo, de reinvenção de si. O que se veriﬁca entre diversas comunidades imigrantes
aponta justamente neste sentido da recriação identitária entre dois mundos: o
de partida e o de chegada... (para o caso dos açorianos nos EUA, ver João Leal)
quando não se trata de lugares de passagem prolongada, como é o caso de muitos intelectuais e exilados espalhados pela Terra (Said 1999).
No embalo de um movimento de crioulização global (Bibeau 1997) as identidades diaspóricas põem em evidencia o facto de os lugares de pertença não se
confundirem simplesmente com um espaço geográﬁco e cultural, mas também,
e de forma signiﬁcativa, com o lugar de encontro com alteridades, por vezes extremas. Neste lugar – que não é ﬁxo, portanto –, os sujeitos vivem primeiro a
experiência da separação com o passado, um contacto abrupto com o presente
que faz surgir o novo e o estranho nas suas vidas, para depois passarem – no
melhor dos casos – a habitar as palavras que “dizem” um sentido a domesticar
no futuro (Pandolfo 1997). Veriﬁca-se entre os muitos imigrantes entrevistados, e
independentemente da sua origem, que, à falta desta articulação pela palavra da
experiência migratória, a migração permanece nas suas vidas como uma ferida
sempre aberta, um hiato por signiﬁcar, um absurdo vivido com sofrimento. Neste
sentido, o acto de dizer, bem como a própria palavra, para além de narrarem a
experiência feita, e assim produzirem signiﬁcados, constroem uma nova subjectividade que podemos apelidar de passagem intermediária. Ao deslocarem-se, os
migrantes ultrapassam física e simbolicamente limites, experimentando desta
forma um “fora de sítio” comparável às zonas de passagem ritual estudadas por
Van Gennep (1990 [1909]).
O antropólogo Victor Turner (1990) sublinha o carácter literalmente extra-ordinário desta experiência: os pontos de referência antigos desfazem-se, os novos
levam tempo a ser apropriados, a identidade transportada consigo é despida, os
nomes mudam (nem que seja na sua sonoridade) ou desaparecem, a vida renasce
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diferente. Mas antes que o trabalho de reelaboração se faça nessa zona intermediária, os migrantes podem experimentar um mal-estar agudo, uma separação
de si, uma nostalgia e melancolia, que devem ser enquadradas nos contextos
particulares de vida de cada um, e nos respectivos contextos discursivos de signiﬁcado. Entre um momento e outro, com frequência, o “novo cidadão” (muitas vezes clandestino) é comparável a um morto-vivo, ou a um recém-nascido, frágil e
vulnerável. Com a particularidade social, no entanto, de ser apercebido como um
mutante fugidio, desaﬁador da ordem estabelecida, pelo facto de ser diferente.
No terreno dos serviços de saúde que aqui nos ocupa, esta étrangeté do imigrante desaﬁa igualmente os saberes e práticas instituídos. Se por um lado no discurso médico-psicológico o mal-estar se descodiﬁca em sintomas generalizáveis
e categorizados segundo uma ordem aplicável a todos, por outro lado, o que lhe
está subjacente é particular e deve ser (re)conhecido como tal. O diálogo entre
o geral e o particular, neste contexto da saúde dos migrantes, é pois uma chave
na resolução teórica e prática dos problemas. Coloca-se uma questão de grau
nas generalizações e particularizações possíveis. Dizer que todos os pacientes
imigrantes sofrem de uma síndrome; dizer que, por exemplo, todos os imigrantes
portugueses em França sofrem de uma saudade, ou dizer que todos os imigrantes têm uma “doença do migrante”, e que todos os imigrantes de uma dada aldeia
ucraniana têm ainda outra particularidade, traduz uma generalização que esvazia o grau de particularismo que essa questão geral possa ter na vida de cada um.
No contexto das consultas para imigrantes, veriﬁca-se ainda que o que é decisivo
no desbloquear do mal-estar dos pacientes não é tanto a justeza de um diagnóstico e terapêutica médica – de generalizações baseadas numa dada cientiﬁcidade
(aliás bastante variáveis para cada caso) –, mas a relação que com os migrantes
se estabelece. Os ingredientes desta relação comportam três principais dimensões: a escuta permeável da diferença do outro na aceitação de uma margem de
saber emergente; a validação da experiência do paciente na perspectiva de uma
igualdade situacional; a valorização do seu papel de co-construtor de um sentido
atribuível à experiência de sofrimento. Esta relação é instauradora e não tanto
reparadora, seguindo uma lógica do diálogo e não da tolerância. Esta última, de
facto, não faz senão sublinhar uma desigualdade estrutural de partida entre as
pessoas, enquanto a primeira procura uma igualdade, na maior parte das vezes
inexistente na vida social quotidiana.
Observando a história do pensamento médico sobre os problemas da imigração,
desde o século XVII até aos nossos dias, encontramos a noção de nostalgia erigida a tipiﬁcação nosológica, impermeável à História e aos contextos particulares
nos quais ela deve ser deﬁnida e compreendida. Segundo Roberto Beneduce,5
este conceito faz conﬂuir pressupostos do senso comum sujeitos a alguma fantasia cientíﬁca, e corresponde a uma tentativa de sistematização de uma realidade
que é, ela própria, fugidia.6
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Semelhantes termos e classiﬁcações são hoje utilizados para medicalizar desconfortos individuais e conﬂitos sociais, descontextualizando vivências e recorrendo muitas vezes a estatísticas. Um exemplo que diz directamente respeito aos
imigrantes é o da “Síndrome de Ulisses”, proposto pelo psiquiatra e professor
catalão Joseba Atxotegui. A expressão designa a “síndrome do imigrante, com
stress crónico ou múltiplo, desencadeada por uma série de lutos suscitados por
perdas de grande signiﬁcado para o indivíduo: a família, os amigos, a cultura de
origem, a sua terra, posição social e segurança física”.7 O termo traduz um diagnóstico médico que vemos reproduzido a-criticamente nos meios de comunicação de massa e até mesmo o parlamento europeu já discutiu a “nova doença”
inventada por Atxotegui.8
A crítica a fazer a esta medicalização da condição migrante resulta da inadequação da lógica prescritiva que lhe está subjacente, quando aplicada à(s) realidade(s)
concretas das pessoas. A “doença” que a dita síndrome pretende traduzir não
faz justiça à experiência de sofrimento dos migrantes, quase sempre relacionada
com condições sociais de existência fragilizadoras, tais como a falta de documentação, exploração no trabalho, precariedade nas condições de habitação, inadaptação linguística e cultural. Reduzir a imigração, ou mesmo a experiência migratória, a uma doença do foro psicológico é cair no erro de atribuir um estatuto
ontológico à migração, e homogeneizar experiências que são, no concreto, muito
diversas (como diversas são as formas de ser imigrante). De facto, ao aplicar um
diagnóstico médico aos imigrantes, está-se rapidamente a sobrepor um sistema
de saber hegemónico à realidade dos sujeitos. Está-se a omitir o que cada história, cada imigrante, cada caso clínico, tem de sentido particular, sendo que é esse
sentido e não outro que pede uma escuta e ajuda. É “a verdade do sujeito”, uma
vez reciclada na relação de diálogo com os seus interlocutores atentos, que pode
trazer alívio e reconciliação.
Poder agir a esse nível implica conhecer os idiomas de dor e resiliência das pessoas concretas (Das, 1997), bem como as culturas da memória (Trouillot, 1995)
de que os imigrantes são portadores e agentes transmissores. É neste sentido
que a saudade dos imigrantes e o eventual sentimento de desenraizamento são
melhor compreendidos, analisados e aliviados, quando situados no lugar de Si
historicizável de cada indivíduo, entendido como ponto de cruzamento entre destino individual e história colectiva. No caso de muitos migrantes esta situação determina como que uma prisão psicológica ou melancolia que petriﬁca memórias
e sentimentos de pertença (e de exclusão). Este é contudo o verdadeiro espaço de
liberdade e descoberta em que cada indivíduo pode encontrar o laço que existe
entre a procura de si, da identidade presumida de cada um, e a impossibilidade
de possuir um só lugar de pertença (De Certeau, 1991). Para tal, muito contribui
o facto de que conceitos políticos e do senso comum, como nação, pátria e nacionalidade, já não sirvam de base única e sólida para deﬁnir as identidades. Pro-
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gressivamente, com efeito, as categorias nacionais saem de uma esfera exclusivamente territorial para se estenderem e manifestarem ao nível mais profundo
da vida dos indivíduos. Os laços afectivos, a língua, a memória, manifestam o
apego dos migrantes ao país de origem, do qual progressivamente não se sentem
parte integrante mas que neles, no entanto, subsiste. As referências culturais, os
objectos, os rituais e as lembranças, adquirem um novo sentido quando articulados por um discurso em diferido e à distância. A distância geográﬁca em relação
ao país de origem conduz a um retorno sobre si mesmo e a uma transformação
biográﬁca que não deve ser negligenciada nos estudos sobre migração. A vida de
muitos migrantes desenha assim um círculo aberto entre o ponto de deﬁnição
da(s) terra(s) de pertença e a forçosa redeﬁnição da sua noção de “lar”. Para alguns, o momento da morte fecha este ciclo casa/terra, mas para muitos o corpo
não faz qualquer viagem de retorno ao lugar de nascimento.9
O valor colectivo da não medicalização da experiência migratória, ou o potencial
de “uma imaginação doente” em situação de e/imigração
Entre dezenas de emigrantes portugueses que pude entrevistar na região de Paris no ﬁnal dos anos 90, um caso mereceu particular atenção por se tratar de um
exemplo paradigmático de reconstrução da identidade em situação de imigração. Noutras palavras, trata-se de um exemplo saliente da experiência migratória como um processo iniciático associado a um mal-estar existencial que se
não confunde com doença mental. Este emigrante – António Cravo10 – é hoje um
poeta, jornalista, escritor, autor de várias obras sobre associativismo português
e correspondente de vários jornais da comunidade portuguesa espalhada pelo
mundo. A sua vida e obra, no périplo alargado da sua múltipla pertença, mostram
como o “ser português” ou “ser transmontano” ou “ser de Macedo de Cavaleiros”, ou “ser da aldeia de Salselas”, é tão relevante quanto o “ser emigrante”,
“ser imigrante”, “estar num vai e vem” entre a vida associativa portuguesa na
diáspora e o trabalho de construção da memória (pública e privada) na aldeia e
no mundo.
O itinerário e narrativas biográﬁcas deste migrante, juntamente com o fruto tangível do seu trabalho – livros escritos em francês, artigos de jornal em português, a construção de um museu rural em Salselas, a divulgação internacional
da cultura transmontana –, esclarecem sobre a incontornabilidade dos lugares
de pertença e a instrumentalização da identidade nacional. No momento em que
António Cravo se sentiu desorientado no contexto de e/imigração, desadaptado,
sem saber falar francês e sem encontrar um trabalho ao nível das suas competências, caiu no que o próprio chama “a profundidade de uma depressão” e
sentiu a sua “imaginação doente”, desesperando durante um curto período da
sua vida. Esta experiência conduziu-o a um trabalho da memória que Cravo levou
a cabo com aﬁnco, transformando o seu sofrimento no remédio que o tornou,
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mais tarde, num intelectual da comunidade portuguesa da diáspora. Cravo diz-se
um cidadão europeu e do mundo que se preocupa em transmitir uma herança
cultural e histórica aos outros a partir da sua experiência. O que o move é um
espírito de partilha e uma compaixão pelo mal-estar dos desenraizados11 que são
os migrantes, como sentiu na própria pele. Nunca o seu movimento de emancipação e empowerment na emigração traduziu ou pretendeu traduzir uma qualquer
paixão ideológica pela sua “portugalidade”. Antes revela a reivindicação da conquista pelas próprias mãos de um equilíbrio e inserção social, em relação ao seu
país de origem e ao de imigração.
Ao revisitar a história de vida deste emigrante português em França, identiﬁcam-se pontos de conﬂuência comuns a muitas outras histórias de migrantes.
Num efeito quase plástico de representação (ou de objecto de projecção), o seu
caso condensa, em conteúdos de experiência particularmente interessante, aspectos partilhados pela grande maioria dos imigrantes, tais como os relativos à
experiência de insegurança ontológica (Giddens, 1991), de exploração, exclusão
e inadaptação. Mas o que faz dele um “retrato” da e/imigração é o facto de Cravo se ter tornado num autor e actor da sua própria história. Cravo deu a volta
ao destino de deriva e confusão que a imigração lhe reservou transformando-se
num porta voz dos emigrantes, num contraponto de referência, e num agente de
transmissão/produção cultural no seio da comunidade portuguesa em França e
no mundo.
No seu caso pessoal, Cravo refere-se à nostalgia e à saudade como um momento
de contacto com as raízes, e como uma conexão com o seu íntimo. Tal contacto
foi-lhe imposto pelas circunstâncias, num contexto de sofrimento que quase o
levou ao suicídio. Numa das primeiras entrevistas que gravámos, Cravo mostroume uma fotograﬁa de um edifício onde havia trabalhado como pintor, e onde se
pendurou, do lado de fora das janelas, na esperança de cair e morrer esborrachado no chão. Ao contar-me esse episódio de agonia disse ter conhecido, nesse
momento, o sentido da diferença entre um herói e um cobarde, tal como havia
escutado num ﬁlme americano: “a diferença entre um herói e um cobarde… a
distância entre um herói e um cobarde é tão grande como a espessura mais ﬁna
de uma folha de papel!”.
O heroísmo de não se ter deixado cair representou um esforço que lhe foi quase insuportável nesse momento da sua vida. Mas a sua bóia de salvação foi a
possibilidade de se identiﬁcar com outros “desenraizados” da e/imigração. Não
sendo todos iguais, e representando em conjunto uma multiplicidade de formas
de ser no mundo e na emigração (que é importante reconhecer e conhecer de
perto), outros migrantes partilham com Cravo o facto de serem migrantes e de
viverem e trabalharem num país que não é o de origem. O retrato de Cravo, na
moldura da sua pertença diásporica, traduz uma realidade partilhada por uma
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grande diversidade de pessoas no mundo. Ele é comum a todos os que, independentemente da nacionalidade, naturalidade, língua, cultura, se sentem pertencer
a uma comunidade alargada de migrantes. Cravo é certamente um construtor de
memórias locais, um transmissor de uma cultura especíﬁca no seio de uma dada
comunidade, mas é também um exemplo que inspira outras gerações e grupos
diferentes.
A sua experiência de desespero e de sofrimento absurdo que sentido na emigração signiﬁcou um meio, um luto necessário, que o próprio utilizou para dar sentido à sua experiência de desenraizamento e à necessidade de re-invenção de si,
na emigração. O seu caso é um exemplo de resiliência pessoal que, ao fazer face
às adversidades vividas na migração, adquiriu uma relevância social e identitária
útil no seio da comunidade portuguesa em França. Ao sentir uma nostalgia, uma
melancolia de desenraizado, Cravo iniciou um processo de reapropriação identitária que corresponde a uma motivação e gesto propriamente contra-melancólicos. O seu luto pessoal tem um alcance colectivo através do seu trabalho que se
dá por objectivo “preservar a memória, tomar consciência das nossas capacidades individuais e colectivas, e acabar com uma certa ideia do emigrante”.12
Cravo procurou, num primeiro momento, sair da sua dor e encontrar um sentido
para a experiência difícil de migrante, mas compreendeu o alcance mais vasto
das causas e consequências da sua vivência pessoal. Voluntariamente, escolheu
como pano de fundo da sua (auto)construção a reﬂexão sobre as questões que
entraram na sua consciência pela via do mal-estar: a fractura identitária, a múltipla pertença, a reconstrução de si, a reinvenção dos laços com o passado e a
imaginação de um futuro comum. Para tal, decidiu agir em conjunto com outros
emigrantes, a partir da realidade quotidiana da sua vida de homem de trabalho,
“jamais indiferente às diﬁculdades, à luta corajosa e ao sofrimento (tantas vezes
esquecido) dos nossos concidadãos.”13 Cravo é um exemplo singular, nos dois
sentidos da palavra (único e especial), da experiência do mal-estar como oportunidade de auto-descoberta e transformação. O sofrimento que ameaçou, num
dado momento, a sua integridade física e mental pode ser visto como uma etapa
necessária no seu processo emancipatório em França. Este dependeu, de forma
decisiva, do trabalho individual de reelaboração de Cravo sobre a sua experiência
de vida. O facto de não viver a sua imaginação doente como uma doença foi, por si
só, um gesto de emancipação por parte deste homem. Tal pode ser interpretado
como uma escolha também política face ao poder discriminatório (nas suas consequências) de um diagnóstico psiquiátrico. Cravo não só não confundiu essa vivência com uma representação médica de doença mental, como se apropriou dos
conteúdos subjectivos da sua experiência particular, fortalecendo a capacidade
de resistência sã ao seu mal-estar. É certo que se assim aconteceu foi porque
assim pôde acontecer, ou seja, Cravo não caiu na doença como outros podem cair
ou ser arrastados. O seu, não foi um caso dos que são conduzidos ao hospital. O
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desespero de Cravo pode assim servir de exemplo do potencial criativo do malestar existencial não apenas sujeito a considerações patologizáveis do sofrimento
físico e psicológico que lhe está subjacente.
De que falamos quando falamos de não medicalização da imigração?
A observação do trabalho terapêutico junto de populações migrantes chama a
atenção para as condições reais de vida das pessoas em sofrimento, para os
contextos políticos e históricos em que se inserem tanto os sintomas, como as
estratégias de cura, e, ainda, as relações de poder implícitas no encontro entre
técnicos de saúde e pacientes.
Sabemos como a imigração é, antes de mais, um facto político e, consequentemente, como o trabalho terapêutico com imigrantes é igualmente político. A
propósito deste facto, Abdelmalek Sayad (1990, 1999) sublinha como o corpo dos
imigrantes incorpora todas as contradições da sua condição no país de imigração. Muitas vezes, é na ocasião de uma doença ou acidente que se dão a ver as
contradições constitutivas da condição do imigrante. Como locus e agente de uma
condição social particular, o corpo traduz o sistema em que se enquadra a vida
do imigrante. Neste sentido, ele manifesta, não apenas os problemas dos imigrantes, mas também os problemas da sociedade e das suas instituições. Uma
resposta adequada dos serviços de saúde mental para imigrantes implica, assim,
o desenvolvimento da capacidade auto-reﬂexiva destes mesmos serviços. Implica olhar o encontro terapêutico como um momento de encontro com o passado
da pessoa do paciente, com a sua história de e/imigração, com a história da sua
terra de origem. Uma outra dimensão política é ainda a da relação de poder que
existe entre imigrantes e técnicos de saúde ou terapeutas.
No centro Franz Fanon de apoio a imigrantes e refugiados na cidade de Turim,14 esta consciência política – transmitida aliás pela personalidade que lhe
dá o nome15 –, traduz-se na distanciação voluntária, por parte dos terapeutas,
da questão da cultura como factor exclusivo de sensibilização técnica, para antes
sublinhar as condições sociais de existência dos pacientes e a tomada em consideração dos contextos políticos e históricos de vivência dos mesmos. A pergunta
que guia os princípios e práticas deste centro para imigrantes não diz respeito
à cultura do paciente (“de onde vêm”, “como fazem”), mas ao uso que se pode
fazer da cultura do outro no horizonte de uma consciência política do encontro
terapêutico. Subjacente a esta consciência política encontra-se uma consciência
histórica que situa igualmente a sua própria prática etnopsiquiátrica no tempo e
sua relação íntima com o colonialismo. Já estas dimensões, só por si, mostram
como o uso da variável cultura pode cair facilmente no racismo e na banalização
da diferença.
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Simona Taliani escreve a este propósito sobre o imaginário colectivo ocidental sobre o “outro” para situar a sua reﬂexão sobre o encontro de alteridade que ocorre
entre imigrantes e hóspedes, num terreno consciente da herança comum de uma
cultura de violência (Taliani, 2006). Este terreno permite compreender os malentendidos que fazem obstáculo a uma interacção construtiva entre cidadãos estrangeiros e cidadãos nacionais em termos gerais, e nos termos especíﬁcos de
relações no trabalho, de vizinhança, nas escolas, como nas próprias consultas
para imigrantes dos nossos países.
Um olhar informado sobre o passado traz à luz do dia a herança histórica de cada
uma das duas partes do encontro onde podemos constatar como “nós” somos os
ocidentais brancos com berço nos impérios europeus, com apogeu nas colonizações e maturação nas descolonizações, e “os outros” são os sempre dominados,
longamente colonizados, e diﬁcilmente independentizados. A esta desigualdade
histórica, sobrepôs-se uma ideologia eurocêntrica, ainda persistente, segundo a
qual a dominação dos brancos sobre os demais constituía “prova” da superioridade civilizacional ocidental. Neste sentido, embora de maneira nem sempre evidente, ainda hoje o encontro entre uns e outros, no novo contexto de mobilidade
humana à escala planetária, pode ser tão “exótico” quanto o testemunhado por
Fernão Mendes Pinto no início do século XVI.
Este quadro permite compreender melhor a razão pela qual o pretenso universalismo das categorias cientíﬁcas da psiquiatria é, como os próprios autores da
psiquiatria cultural defendem, irrealista (nomeadamente Kleinman, Littlewood,
Kirmayer): as particularidades não só existem como condicionam os destinos das
pessoas e dos grupos. É pois importante que o saber médico ocidental deixe de
tornar invisíveis os aspectos que não entram no seu modelo ou grelha de entendimento e de leitura da realidade. O desaﬁo da diversidade cultural para os saberes médicos passa pelo empenho técnico mas também e sobretudo pela reﬂexão
epistemológica e ética, uma vez que só estas tomam em conta a complexidade e
a totalidade dos perﬁs dos interlocutores imigrantes. Basta perguntar, por exemplo, o signiﬁcado dos seus nomes pessoais aos pacientes migrantes e todo um
universo cultural se abre perante nós. Um universo que não é o das classiﬁcações
médicas, mas que convida os técnicos a uma reﬂexão sobre os seus próprios
dispositivos de cura.
O trabalho com a diversidade implica situar os sinais na sua justa signiﬁcação
e recorrer a uma nova semiótica que não é só a da suposta cultura do outro,
mas a do encontro intercultural entre cidadãos situados em posições opostas na
sociedade: os imigrantes e os não imigrantes. Este trabalho é incessante, uma
vez que não existe uma deﬁnição de uma estratégia válida independentemente
da retórica do respectivo contexto de referência. Para além deste facto incitar a

90

Imigração e Saúde

teoria e a prática terapêuticas a uma crítica permanente, a psiquiatria cultural e a
etnopsiquiatria podem recorrer aos ensinamentos da antropologia que põem em
evidência o carácter total do sofrimento como objecto de conhecimento. Qualquer
mal físico ou espiritual, e respectivas curas, reveste-se de aspectos colectivos
e religiosos que ultrapassam largamente a biologia da doença, ou a química da
terapêutica.
Nos anos 60, na Suíça, os médicos Risso e Böker, trabalhando junto de imigrantes italianos (1992 [1964]), foram levados a concluir como o modelo bio-médico é
um modelo entre outros, apontando para a necessidade indispensável de que os
próprios representantes da medicina ocidental não deixem de olhar para a complexidade da sua própria cultura terapêutica. Perante a forma como os pacientes
italianos exprimiam o mal-estar e o explicavam associando-o à ideia de sortilégio, Risso e Boker desenvolveram uma reﬂexão sobre sintoma e cultura, acautelando-se nos seus diagnósticos de delírio e doença mental. Existem tensões
entre modelos diferentes de doença e de cura, e existem diferenças no poder
que cada modelo assume publicamente por razões económicas, políticas, sociais,
atribuindo a História hegemonia a uns em detrimento de outros.
A não medicalização do sofrimento implica a aquisição de uma consciência proﬁssional e política que encara os sintomas de qualquer paciente como sendo simultaneamente orgânicos, psíquicos e sociais e a cura como uma arte para além
da clínica. A questão prática que se levanta aqui é pois a da necessidade de desenvolver competências não estritamente médicas. E esta realidade é tanto mais
evidente quando as populações consultantes pertencem a camadas socialmente
mais vulneráveis e marginais.
O olhar da antropologia põe a nu o facto de a doença não ser nunca simplesmente
“natural”. Por outro lado, mostra como existe uma contaminação recíproca entre
saberes diferentes, o que permite problematizar a questão da eﬁcácia terapêutica. Assim, enquanto a medicina ocidental se ocupa da natureza e mecanismo
biológico da doença, a antropologia questiona-se sobre o sentido vivencial e as
formas de compreensão da mesma por parte de pessoas concretas situadas em
contextos culturais, sociais e políticos num dado tempo, num dado lugar. À lógica da “evidência cientíﬁca”, a antropologia contrapõe uma lógica cruzada dos
múltiplos aspectos implicados nas experiências humanas de doença e de cura.
A questão da crença, por exemplo, bem estudada pela antropologia, oferece um
conceito operativo fecundo para pensar criticamente a experiência da doença e
da cura. Estas últimas não são objectos, mas conceitos e construções sociais que
exigem, por isso, uma atenção multiplicada.
Para a antropologia existem apenas três realidades humanas universais: o nascimento, a doença e a morte. Mas tal como a linguagem é uma aptidão universal
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que se adapta a uma diversidade de línguas faladas no planeta, cada um destes
universais também se adapta a formas particulares de experiência humana. O
nascimento, a doença e a morte são factos biológicos imediatamente culturais
e sociais (Augé, 1984). Note-se, aqui, como o advérbio faz toda a diferença entre
uma compreensão naturalista de cada um desses universais e uma compreensão
mais vasta que reconhece a imediata inserção do biológico num contexto cultural e social. O conceito de doença traduz em cada língua uma noção de pessoa,
de corpo, de universo. A doença está inserida neste contexto mais vasto e, em
função da terapêutica aplicada, o destino da pessoa segue igualmente caminhos
diversos. Como aﬁrmou Michel Foucault na sua Histoire de la Folie, o facto de se
atribuir um nome ou outro a uma doença produz doenças diferentes.
Como fazer então, na prática? Um exemplo concreto, acompanhado pelos psicólogos Simona Taliani e Francesco Vacchiano do Centro Franz Fanon, permite aqui
ilustrar este propósito. Vejamos então a situação:
Uma família berbere do sul de Marrocos dirigiu-se à consulta com uma criança
de três anos que urinava nas calças. O sintoma havia sido anteriormente diagnosticado num centro de saúde como um problema médico. Mas a criança apresentava também queimaduras no corpo, tendo a professora da escola descoberto
que era a mãe quem queimava a criança. Com isto, a escola suspeitou de maustratos da família e deu início a um processo institucional: da clínica ao tribunal,
passando por exames psicológicos, a criança foi colocada numa comunidade. A
mãe pediu que retirassem a criança da comunidade e levou o ﬁlho ao Centro
Fanon. Na primeira consulta os psicólogos e psiquiatras repararam que os pais
mostravam iguais queimaduras nos seus corpos, insistindo que não maltratavam
o ﬁlho e dizendo que inﬂigir queimaduras é um costume da sua cultura. Os terapeutas confrontaram-se então com a necessidade de reconstruir a complexidade
do gesto dos pais sobre o ﬁlho, perguntando-se: quem legitimou a mãe a fazer a
queimadura? (Já que qualquer gesto de cura necessita de uma legitimação). Que
representações tinha esta mãe do estado do seu ﬁlho?
O encontro terapêutico organizou-se em etapas diferenciadas de compreensão,
por parte dos clínicos, e de relação com a família marroquina:
1) Numa primeira fase os pais mostraram queimaduras nos seus próprios
corpos, assim como no corpo da criança, informando os técnicos do facto
de que cada cicatriz correspondia a uma doença, e cada queimadura equivalia a um acto de cura que deixa uma memória inscrita no corpo.
2) Num segundo momento, a mãe foi considerada uma pessoa isolada, nada
ﬂuente na língua italiana mas, em contrapartida, em contacto com a sua
comunidade de origem em Marrocos. Soube-se então que a mãe era ori-
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ginária de uma aldeia de descendentes do profeta Maomé, o que signiﬁca
que descendia de uma linhagem considerada santa; soube-se também
que nesta comunidade cada queimadura corresponde a uma bênção, e
que quem queima, na sua aldeia, faz uma bênção (Baraka). Esta mãe tinha
pois uma legitimidade na sua comunidade para queimar o ﬁlho, só que
tal reconhecimento social não só não era visível aos olhos de estranhos,
como carecia de uma interpretação contextualizada para não ser entendida como uma agressão ou crime, no contexto de imigração.
3) Estabeleceu-se assim uma conﬁança entre a família e os terapeutas do
Centro. Estes puderam dar um passo em frente na compreensão dos
eventos, para a qual foi indispensável a participação de um mediador cultural e tradutor.
4) A mediação permitiu estabelecer uma relação mais próxima e apreender
o universo cultural da família em questão com as respectivas inscrições
identitárias e memórias sociais. Dois sistemas culturais (senão mais) encontraram-se nesse objectivo comum de resolver o problema da criança,
pondo a nu a possibilidade de negociação de sentidos nos encontros onde
existe abertura ao outro diferente de nós.
Lahcen Aalla, o mediador cultural que acompanhou esta família, refere16 a importância do conhecimento profundo da língua no desvelar da complexidade que se
esconde por detrás das palavras dos consultantes. E sublinha a importância de
se trabalhar em equipa, de forma a reunir vários olhares e fazer os emigrantes
sentirem-se “como um entre outros“. Aalla diz, a este propósito, “somos todos
outros”, devendo assim a diversidade ser um factor de proximidade entre técnicos e pacientes. Uma vez sentindo-se “em casa”, os emigrantes podem exprimir
o inexprimível e podem conﬁar nos terapeutas que entram em relação de diálogo.
Tanto a identidade como a cultura e o próprio encontro terapêutico são de natureza processual, sendo, por isso mesmo, negociáveis.
Diálogos de vida: a biograﬁzação no alívio da aﬂição dos migrantes
No contexto do trabalho de pesquisa na “Consulta do Migrante” no Hospital Miguel Bombarda, tive oportunidade de participar do encontro entre clínicos e consultantes, e realizar entrevistas biográﬁcas aos imigrantes. A análise parcial de
algumas das narrativas dos migrantes foi partilhada com a equipa, tendo o efeito
de ressonância destas entrevistas no trabalho terapêutico sido sublinhado pelos
técnicos nas reuniões de grupo. Neste sentido houve uma colaboração prática
entre a antropóloga e os terapeutas no acompanhamento dos migrantes entrevistados e uma descentragem do trabalho clínico para uma elaboração mais vasta,
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por parte dos imigrantes, recobrindo os percursos migratórios, as histórias familiares, e a revisitação de acontecimentos históricos que cruzaram e cruzam os
trajectos biográﬁcos individuais.
As narrativas biográﬁcas constituem um instrumento privilegiado de pesquisa
que se revela particularmente fértil na construção de pontes entre teoria e prática no contexto da psicopatologia das migrações. A abordagem biográﬁca ediﬁca
uma metodologia que aproxima os sujeitos pesquisados da sua subjectividade, e
de uma “identidade narrativa” no sentido sugerido por Paul Ricoeur (1985). Ou
seja, uma reinvenção de si do narrador que se conta; uma versão única entre
outras possíveis, sempre potencialmente retomada e revisitada.
Do lado do investigador que recorre a entrevistas biográﬁcas, veriﬁca-se um efeito de aproximação entre os meios e os ﬁns da investigação, o que faz com que a
dimensão da “relação” com os nossos interlocutores não ﬁque privada de uma
reﬂexão sobre ética da alteridade no terreno, nem da representação dos resultados da pesquisa (Lechner, 2006). Tal aproximação faz aumentar, como um zoom,
a atenção prestada à permeabilidade/impermeabilidade das interacções com os
interlocutores no terreno.
A jusante dos condicionalismos institucionais e de estatutos inevitavelmente implicados, foi aqui possível observar como o interesse pela biograﬁa dos imigrantes que recorrem à consulta abriu as portas a uma permeabilidade por parte
dos entrevistados (dos que aceitaram, porque também houve os que não aceitaram falar das suas vidas) a temas que os próprios não abordavam nas consultas.
Este facto pode ser fruto do carácter não médico das entrevistas e do propósito
académico das conversas. Mas esta constatação parece sublinhar que vantagens
existem – também para os clínicos que trabalham com imigrantes – em introduzir
dispositivos das ciências sociais na abordagem dos utentes da consulta que se
dá por vocação as populações migrantes. A montante, porém, da experiência de
trabalho com os utentes da “consulta transcultural”, também observamos que os
mesmos condicionalismos limitam a eﬁcácia do serviço junto de uma população
extremamente diversiﬁcada que coloca, por si só, um desaﬁo aos saberes médicos instituídos.
As vidas que as histórias de vida dos imigrantes consultantes trazem ao nosso
conhecimento implicam-nos numa obrigação de reciprocidade (Marcel Mauss,
1938) e dom que reconhece o valor existencial das histórias... Tal reciprocidade
parece comportar três dimensões principais: a) a validação dos testemunhos fora
do contexto meramente técnico; b) a valorização das experiências partilhadas nas
entrevistas; e c) a co-construção de uma relação respeitadora da singularidade
dos sujeitos. Estas três dimensões sublinham os ingredientes do que entendo
por relação instauradora: um encontro com o outro, construído segundo uma ló-
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gica, não da tolerância, mas baseada na curiosidade, numa abertura e respeito.
A noção de ética da alteridade de Lévinas (1963), e o conceito de hospitalidade de
Derrida (1997), fornecem os elementos teóricos legitimadores deste quadro da
relação instauradora.
Com efeito, no trabalho junto de imigrantes, a relação assim entendida parece
indicar um horizonte de esperança no entendimento entre uns e outros. Os imigrantes são muitas vezes marcados por experiências de desigualdade de oportunidades, de pobreza, exploração no trabalho, discriminação, e guardam um
sofrimento mudo vivido em solidão. Na sua origem, aliás, as «histórias de vida
enquanto metodologia» foram utilizadas nos trabalhos de pesquisa em ciências
sociais no seio de comunidades migrantes. Marie-Christine Josso lembra-nos
a ambição prática deste método: «permettre aux sujets de prendre conscience
de leurs potentialités d’acteurs sociaux». (Josso 2006: 21). Adivinha-se aqui o
alcance político e cívico das histórias de vida, capazes de promover os indivíduos a
sujeitos conscientes de si como cidadãos e pessoas. Christine Delory-Momberger
dedica a este tema um subcapítulo, «l’étranger dans la ville», do seu livro sobre
as histórias de vida (2004: 174-180). A pertinência deste trabalho é de toda a actualidade no actual contexto dos serviços para e trabalhos sobre os imigrantes.
Pelo simples facto de nos interessarmos pela sua história, os imigrantes entrevistados libertam-se de uma solidão onde guardam autênticos romances pessoais. Muitas vezes dizem que falam nas entrevistas de assuntos sobre os quais
nunca haviam falado a ninguém. Precisamente os assuntos que depositam no
interior um sofrimento de fundo, transformado um dia em mal-estar, e noutro
dia, em fronteira entre a vida e a morte: factos de experiência que ameaçam a
integridade física e mental.
As entrevistas biográﬁcas tornam claro o efeito de esperança trazido pelos diálogos sobre as vidas dos imigrantes, ao mesmo tempo que comportam um valor
ético e político de partilha de uma identidade humana comum entre entrevistadora e entrevistados. No horizonte de respeito por esta humanidade, as humanidades e identidades diferentes dos imigrantes podem respirar sem receio. Nem
um diagnóstico os espera, nem um policiamento os escuta. O quadro situacional
da entrevista, aliás, contribui para este acolhimento, uma vez que a iniciativa parte do entrevistador, sendo que os potenciais entrevistados podem não aceitar a
solicitação. No contexto de trabalho na “Consulta do Migrante” esta recusa só
aconteceu em dois casos, dos quais é pertinente analisar o primeiro.
Trata-se de uma refugiada da Guiné-Bissau, de origem cabo-verdiana, sexagenária residente no (entretanto encerrado) centro de acolhimento do Instituto São
João de Deus. Saída da Guiné com uma espingarda apontada ao pescoço, esta
mãe de quatro ﬁlhos espalhados pelo mundo tem “uma história muito triste” de

Migrações _ #1 _ Setembro 2007

95

que não quer falar face ao meu gravador, apesar de falar na minha presença
durante as consultas com o psiquiatra. A sua resposta negativa ao meu pedido
pareceu ser menos um evitar do encontro comigo (que acontecia nas consultas) e
mais uma impossibilidade de encontro consigo mesma, inevitável na revisitação
da sua história. As consultas com o médico tratavam da questão dos medicamentos e de algumas questões imediatas sobre a vida no centro para refugiados e
sobre a possibilidade de ir viver com o ﬁlho mais novo, residente em Portugal. D.
Maria17 frequentou o hospital como quem vai ao supermercado, repetindo várias
vezes um mesmo caminho, e reproduzindo palavras e gestos que nunca a livraram da sua história. A possibilidade de sair desse automatismo representou uma
ameaça ao equilíbrio que fazia do seu mal-estar uma fonte renovada de alienação. Perante a sua recusa especíﬁca tornou-se evidente o poder desestabilizador
das entrevistas biográﬁcas que descortinam o velho para construir de novo. Podem todas as histórias ser contadas?
Em contrapartida, a grande maioria dos utentes entrevistados ressalvaram os
efeitos positivos das entrevistas. Nuns casos, a história pela primeira vez contada
permitiu-lhes descobrirem-se para além do mal psicológico; noutros casos possibilitou imaginar novos horizontes de esperança; ainda noutros, levou-os(as) a
ousar falar dos silêncios que, guardados, se transformam em quistos na alma. A
responsabilidade evidente que este trabalho biográﬁco comporta para o entrevistador, alertou-me para a necessidade de pensar o acompanhamento dos efeitos
das entrevistas. É fundamental pensar nas implicações desta escuta de um ponto
de vista não apenas da compaixão, mas também da justiça social. Didier Fassin e
a sua equipa (2004) mostram a propósito dos lugares de escuta criados pelo governo francês para acolher os “distúrbios” sociais interpretados como sofrimento
psíquico, como a psicologização do sofrimento não basta para aliviar o mal. É
necessário ter consciência de que a linguagem do sofrimento pode esconder desigualdades sociais perante as quais as medidas paciﬁcadoras e reparadoras dos
lugares de escuta não são suﬁcientes. A proposta de Fassin é pois a de pensar a
acção social/terapêutica bem intencionada nos moldes de uma consciência política capaz de reconhecer justamente as histórias que não se podem contar.
Conclusões
Com o objectivo de analisar a experiência migratória dos sujeitos para além de
qualquer tentação essencialista da condição migrante, este texto discute a noção de identidade (des)territorializada e as rupturas biográﬁcas traduzidas em
sofrimento, à luz de testemunhos concretos de imigrantes entrevistados em três
terrenos: junto de emigrantes portugueses em França, com utentes do Centro de
apoio a imigrantes e refugiados Franz Fanon em Turim e com pacientes da “Consulta do Migrante” no Hospital Miguel Bombarda em Lisboa.
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O mal-estar existencial que conduz os imigrantes a um pedido de ajuda representa um desaﬁo teórico e prático a todos os que se interessam ou trabalham com
populações migrantes. No contexto particular de apoio psicológico (institucionalizado ou não) aos migrantes, a questão é a de acolher as experiências particulares
de vida de pessoas que atravessam fronteiras da identidade e da memória. Mais
do que considerar a psicologia ou psicopatologia desta experiência propriamente
iniciática, trata-se de situar as vivências pessoais dos sujeitos nos mapas mais
vastos da história e da política das relações entre Estados, povos e pessoas concretas. A sensibilidade técnica face às aﬂições generalizáveis dos migrantes não
basta para dar resposta aos problemas particulares que dão forma e conteúdo ao
sofrimento também social desta população vulnerável. É necessário desenvolver uma consciência crítica construtiva capaz de rever os próprios instrumentos
conceptuais e práticas institucionalizadas de apoio aos imigrantes, tais como as
noções de identidade, cultura, saúde, doença e cura.
À escala individual do encontro entre interlocutores migrantes e não migrantes,
o desaﬁo traduz-se no conhecimento e reconhecimento do outro por aquilo que
é, e de “nós” por aquilo que somos historicamente, no horizonte de uma relação
que possa ser instauradora e não apenas reparadora ou paciﬁcante. Mesmo que
a história de cada um não se queira contar ou não encontre a coragem de se desvendar, faz toda a diferença propor espaços de escuta no quadro de uma consciência política e reﬂexiva da função terapêutica do acto de se contar e ouvir. Com
efeito, a proposta é, nas suas causas e consequências, a da emancipação social e
participação cívica dos imigrantes.
Os exemplos concretos citados ao longo do texto ilustram o valor colectivo da não
medicalização da experiência migratória e o potencial emancipatório que se esconde
por detrás do mal-estar existencial dos migrantes. Põem também em relevo a natureza social e cultural da aﬂição humana e o trabalho de negociação necessária entre
imigrantes e técnicos de saúde mental segundo uma postura auto-crítica historicamente informada dos poderes e saberes postos em contacto. Eles ressalvam a importância do diálogo e das histórias de vida na compreensão da “condição migrante”.
Este ponto de partida e chegada teórico traduz-se em novas posturas terapêuticas
no seio dos dispositivos institucionalizados nas nossas sociedades. O caso do Centro
Franz Fanon em Itália é um exemplo de referência que conjuga a eﬁcácia terapêutica
a uma adaptação incessante dos saberes médicos e psicológicos ao encontro com a
alteridade histórica e identitária trazida pela imigração.
O contributo das ciências sociais em geral e da antropologia em particular é fundamental para a compreensão dos múltiplos desaﬁos colocados aos serviços de saúde pelos imigrantes. A antropologia mostra como a doença, nomeadamente psiquiátrica, nunca é simplesmente “natural”. Existem vivências individuais singulares
que se não podem apreender em categorias nosológicas julgadas universais.
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A nossa análise revelou que nas consultas para imigrantes o diagnóstico e a terapia baseadas na observação cientíﬁca apenas aliviam o que ﬁsicamente é “curável”. Se por um lado os sintomas são generalizáveis e categorizáveis segundo
uma ordem julgada aplicável a todos, por outro lado, o que lhe está subjacente é
particular e só se descobre na relação humana que se estabelece entre doente
e terapeuta. Veriﬁcamos que os ingredientes desta relação se revestem de três
características principais: a escuta permeável à diferença do outro, a validação
da experiência singular do paciente e a valorização do seu papel de co-construtor
de um sentido atribuível ao seu sofrimento.
Consideramos assim que a medicalização da condição migrante no sentido que
lhe dá a teoria da “Síndrome de Ulisses” omite o essencial da compreensão da
experiência dos imigrantes: reconhecer que cada história, cada migrante, cada
caso clínico, tem um sentido particular e único, sendo esse sentido e não outro
que pede uma escuta e ajuda. Para evitar a excessiva medicalização do sofrimento dos migrantes a antropologia completa a lógica da “evidência cientíﬁca” por
uma lógica cruzada dos múltiplos aspectos implicados nas experiências humanas de doença e de cura. Por isso mesmo a nossa conclusão leva-nos a realçar a
utilidade crescente do método das “Histórias de Vida” cujos resultados operacionais abrem perspectivas de alcance social.
Para além de fornecer instrumentos analíticos capazes de abarcar a ﬂuidez e
complexidade dos factores e dimensões em causa no encontro entre imigrantes e serviços de saúde, a biograﬁzação juntamente com o olhar da antropologia
permitem, neste contexto, alargar os horizontes de acção concreta (terapêutica
e de justiça social) junto de uma população crescentemente diversiﬁcada. É também neste sentido que o presente texto propõe uma abordagem complementar
entre práticas instituídas e saberes emergentes a co-construir com os próprios
imigrantes.
Estas diferentes designações correspondem a concepções distintas da teoria e prática terapêutica. As primeiras encontram raízes na tradição anglo-saxónica (Carothers, Murphy), enquanto a segunda é herdeira da tradição francesa ou
francóﬁla (Devereux, Fanon).
2
Trabalho realizado no âmbito da preparação da tese de doutoramento sobre ruptura biográﬁca e reconstrução da identidade em situação de emigração, junto de emigrantes transmontanos na região parisiense. Tese defendida na EHESS
em Janeiro de 2003.
3
Projecto de Pós-Doutoramento ﬁnanciado pela FCT.
4
Missão de terreno no Verão de 2006.
5
No seu livro Frontiere dell’identità e della memoria: etnopsiquiatria e migrazione in un mondo creolo, Roberto Beneduce propõe uma fenomenologia crítica da nostalgia. A sua proposta é a de desconstruir as tipiﬁcações nosológicas que
erigiram a nostalgia a uma noção impermeável à história e aos contextos particulares nos quais ela deve ser deﬁnida
e compreendida.
6
Beneduce mostra como este termo foi introduzido no rol de categorias diagnósticas médicas por Johannes Hofer em
1688, autor de uma dissertação em medicina sobre a etiologia e os sintomas de Heimweh, termo alemão que designa
casa (Heim) e mal (weh). Hofer escreveu sobre este mal du pays – equivalente ao termo português de saudade – a propósito do sentimento de desenraizamento (de soldados, escravos, imigrantes) ou da angústia territorial associada ao estar
longe da terra natal. A revisitação da genealogia da utilização do termo nostalgia na história da medicina e da psiquiatria
serve para criticar a reiﬁcação do seu sentido numa noção nosológica, bem como questionar a progressiva naturalização
(sob forma de doença) de comportamentos e emoções que têm a característica comum de pôr em crise relações sociais,
hierarquias simbólicas, ou relações de poder. O mesmo autor refere, por outro lado, o facto de a retórica médico-cientíﬁ1
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ca participar na construção da norma, regulando existências, deﬁnindo valores, desvios e excessos. Sendo que a norma,
por sua vez, se refere não a uma suposta “normalidade” mas a uma normatividade, a regras de comportamento e a uma
média social (1998: 29).
7
www.saudenainternet.pt
8
www.europarl.europa.eu
9
As sepulturas e lugares de enterro (e as viagens depois da morte) são um tema particularmente rico de informações
sobre práticas identitárias entre migrantes. A este propósito, ﬁca aqui apenas uma nota, a partir do testemunho de Azouz
Begag sobre a morte de seu pai, emigrante argelino em França desde os anos 50: “Mon père est mort. Sur l’épitaphe de
sa tombe, dans le cimitière de Guejel, dans la campagne sétiﬁenne, en allant vers le beau massif des Aurès, j’ai tenu à
ce que l’on inscrive: «Décédé le 7 avril 2002 à Lyon», pour bien marquer l’incroyable voyage accompli.” in L’Intégration,
Paris, Le Cavalier Bleu, 2003.
10
O nome é real e foi objecto de um capítulo da tese de doutoramento em questão. António Cravo não só me autorizou
a publicitar o seu nome (que é um nome composto de parte do seu nome próprio “Jaime António” e do pseudónimo que
adoptou quando se tornou escritor em França, “Cravo”), como alimentou a minha pesquisa sobre a sua pessoa. Cravo
“investiu” na relação de diálogo comigo durante vários anos e para além do tempo de pesquisa no terreno, oferecendome dossiers auto-biográﬁcos, cópias dos seus livros publicados ou romances por publicar, exemplares dos seus estudos
ou poesias, fotograﬁas, a fotocópia da sua certidão de nascimento, cartas a mim dirigidas falando da sua história de
vida e dos temas colectivos transversais à sua biograﬁa, como o dos ﬁlhos ilegítimos em Trás-os-Montes, dos judeus
convertidos das montanhas do nordeste, dos emigrantes portugueses dos anos 60 e 70 à procura de um reconhecimento
público dos Estados português e francês.
11
António Cravo é autor de um livro intitulado Os Desenraizados, Paris, 1981.
12
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Cuidados de saúde materna e infantil a uma
população de imigrantes
Maria do Céu Machado,* Paula Santana,** Helena Carreiro,1 Helena Nogueira,* Rosalina Barroso1 e Alexandra
Dias1
Resumo

A proporção de imigrantes nos concelhos de Amadora e Sintra
atinge um dos valores mais elevados do país. A equidade na
prestação de cuidados tem sido demonstrada como factor de
redução das disparidades na saúde que determina a morbilidade e a mortalidade decorrentes da assimetria das populações. Objectivos do estudo – Deﬁnir a prevalência dos ﬁlhos
de imigrantes dos concelhos de Amadora e Sintra; analisar as
famílias quanto ao país de origem, integração e procura dos
serviços de saúde; avaliar as crianças nos primeiros meses
de vida quanto à morbilidade e mortalidade; relacionar as características do contexto físico e social com a saúde/doença.
Metodologia – A população estudada é constituída por 1979
nados-vivos e 10 nados-mortos, cujo nascimento ou admissão
na sala de partos ocorreu no Hospital Fernando Fonseca (HFF).
Resultados – As famílias dos recém-nascidos dos concelhos de
Amadora e Sintra que nasceram no HFF são, genericamente,
mais privadas sociomaterialmente do que a população da Área
Metropolitana de Lisboa e as dos imigrantes estão, ainda, em
situação de maior desvantagem. A fragilidade/vulnerabilidade
dos imigrantes revela-se nos maus resultados em saúde. Houve maior mortalidade fetal e neonatal e mais patologia durante
a gravidez, nomeadamente de doenças infecciosas. Conclusões
– Os resultados deste estudo poderão contribuir para reﬂectir
sobre a reorganização dos serviços de cuidados de saúde e para
repensar processos de planeamento e modelos de intervenção
que culminem numa integração de sucesso nas comunidades
imigrantes.

Palavras-chave:

saúde materna e infantil, imigrantes, vulnerabilidade, acesso e
utilização dos serviços de cuidados de saúde.

Summary

The proportion of immigrants in the Amadora and Sintra Council districts has become the highest in the country. Equal health
* Departamento de Pediatria do Hospital Fernando Fonseca.
** Centro de Estudos Geográﬁcos da Universidade de Coimbra.
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care has been seen as a factor in reducing the disparities in
health that determine un-healthiness and mortality occurring
asymmetrically in these populations. Study aims - To deﬁne
the prevalence of immigrant children form the Amadora and
Sintra Council districts; to analyse families in relation to the
parent’s origins, how they integrate and how they seek health services; to assess the children in their ﬁrst months of life,
morbidity and mortality; in the context of relating physical and
social characteristics to health/illness. Methodology - The
population studied is made up of 1979 live-births and 10 stillbirths, whose births or admission into labour occurred at the
Fernando Fonseca Hospital (HFF). Findings – The families of
newborn in Amadora and Sintra Council districts who were born
at the HFF are, generically, more socio-materially deprived than
the population of the Greater Metropolitan Area of Lisbon and
the immigrants are still at greater disadvantage. The fragility/
vulnerability of immigrants is revealed in their poor health results. There were greater foetal and post-natal mortalities and
more deaths during pregnancy, namely because of infectious
diseases. Conclusions – The results of this study give cause
to reﬂect upon the reorganisation of health care services and
to re-think the processes of planning and modes of intervention that will culminate in successful integration in immigrant
communities.
Key-words:
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Cuidados de saúde materna e infantil a uma população
de imigrantes
Maria do Céu Machado, Paula Santana, Helena Carreiro, Helena Nogueira, Rosalina Barroso e Alexandra Dias

Os concelhos de Amadora e Sintra constituem um território de fortes características de identidade na Área Metropolitana de Lisboa que resultam, entre outros
aspectos, da elevada densidade populacional, do marcado crescimento na última
década e, principalmente, da sua diversidade social, cultural e étnica. De facto, a
proporção de imigrantes nestes concelhos atinge um dos valores mais elevados
do país. A equidade na prestação de cuidados tem sido demonstrada como factor
de redução das disparidades na saúde, que determina a morbilidade e a mortalidade decorrentes da assimetria das populações. Na Unidade de Saúde D, constituída pelo Hospital Fernando Fonseca e nove Centros de Saúde da Amadora e
Sintra, não tinha ainda sido desenvolvida uma investigação cientíﬁca estruturada
sobre os níveis de saúde e o acesso e utilização dos serviços e que sustentem políticas ajustadas às vulnerabilidades deste grupo. Este conhecimento possibilita a
reorganização dos serviços de cuidados de saúde e é fundamental para repensar
processos de planeamento e modelos de intervenção que culminem numa integração de sucesso no século XXI.
Objectivos
Deﬁnir a prevalência dos ﬁlhos de imigrantes dos concelhos de Amadora e Sintra;
analisar as famílias quanto ao país de origem, integração e procura dos serviços
de saúde; avaliar as crianças nos primeiros meses de vida quanto à morbilidade e mortalidade; relacionar as características do contexto físico e social com a
saúde/doença.
Metodologia
Estudo de coorte, realizado nos concelhos de Amadora e Sintra, envolveu a Unidade de Saúde D – Hospital Fernando Fonseca e Centros de Saúde dos concelhos
da Amadora (Amadora, Reboleira e Venda Nova) e Sintra (Algueirão, Cacém, Queluz, Pero Pinheiro, Rio de Mouro e Sintra) – e o Centro de Estudos Geográﬁcos da
Universidade de Coimbra.
A população estudada é constituída por 1979 nados-vivos e 10 nados-mortos, cujo
nascimento ou admissão na sala de partos ocorreu no HFF, entre 1 de Dezembro
de 2005 e 31 de Maio de 2006. Excluíram-se 25 por falta de dados determinantes
e 18 gestações eram gemelares, pelo que a amostra estudada de 1964 recémnascidos corresponde a 1946 famílias. Subdividiram-se posteriormente em dois
grupos: recém-nascidos ﬁlhos de imigrantes, constituído por 838 nados-vivos e
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5 nados-mortos cujo pai ou mãe é residente em Portugal mas não tem nacionalidade portuguesa, e recém-nascidos ﬁlhos de portugueses, constituído por 1116
nados-vivos e 5 nados-mortos cujos pais são de nacionalidade portuguesa. A recolha de dados foi efectuada pela aplicação de quatro inquéritos diferentes, na
alta do recém-nascido e da mãe, nos episódios da consulta, urgência e internamento no HFF e nos Centros de Saúde da Amadora e Sintra, até 31 de Agosto de
2006. A informação foi organizada e analisada por recurso à análise descritiva das
características da amostra e subgrupos, à elaboração de um indicador compósito
de privação múltipla, à implementação de um Sistema de Implantação Geográﬁca
e elaboração de modelos estatísticos de regressão logística. Respeitou-se a lei de
protecção de dados.
Resultados

Nacionalidade dos pais
Relativamente à origem dos 1946 pais e mães dos recém-nascidos, regista-se
uma predominância de pais e mães portugueses, embora a percentagem de progenitores imigrantes (pai ou mãe) atinja um valor elevado (43%).
O estudo dos progenitores relativamente ao país de origem revela que cerca de
um terço das mães e/ou dos pais são de origem não europeia. Entre estes, veriﬁca-se uma clara predominância dos africanos (Quadro 1).

Quadro 1 – Origem dos progenitores por Continentes (N= 1946).
Mãe

%

Pai

%

Europa

1330

68,3

1298

67,7

África

473

24,3

519

26,6

América

128

6,6

101

5,2

Ásia

15

0,8

13

0,7

desconhecida

0

0,0

15

0,8

Total

1946

100,0

1946

100,0

Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.

Uma análise mais detalhada da nacionalidade dos progenitores revela que, entre
os imigrantes europeus, predominam os provenientes de Países Europeus Não
Comunitários, sobretudo Roménia e Ucrânia e ainda Moldávia, para as mães
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(Quadro 2). Relativamente à origem dos progenitores africanos, destaca-se a
maior percentagem dos provenientes de Países Lusófonos, principalmente Angola (8,5%), Cabo Verde (7,5%) e Guiné-Bissau (5,1%) (Quadro 3).

Quadro 2 – País de origem dos progenitores europeus.
Mãe
Portugal
Outros da EU
Países europeus não
comunitários

%

N=1931

%

1251

64,3

1232

63,8

20

1,0

13

0,7

Total

59

3,0

54

2,7

Roménia

28

1,4

27

1,4

Ucrânia

8

0,4

12

0,6

Moldávia

8

0,4

6

0,3

Croácia

6

0,3

4

0,2

Rússia

5

0,3

2

0,1

Kosovo

2

0,1

1

0,1

Polónia
Total

Pai

N=1946

2

0,1

1

0,1

1330

68,3

1298

67,2

Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.
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Quadro 3 – País de origem dos progenitores africanos.
Mãe
Países lusófonos

Países não lusófonos

Pai

N=1946

%

N=1931

%

Total

461

23,7

510

26,4

Angola

166

8,5

195

10,1

Cabo Verde

146

7,5

158

8,2

Guiné-Bissau

99

5,1

105

5,4

São Tomé e Príncipe

33

1,7

33

1,7

Moçambique

17

0,9

19

1,0

Total

12

0,6

9

0,5

Guiné Conacri

8

0,4

5

0,3

Guiné Equatorial

2

0,1

2

0,1

Senegal
Total

2

0,1

2

0,1

473

24,3

519

26,9

Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.

A predominância da imigração de países de língua portuguesa veriﬁca-se também nos progenitores de nacionalidade americana, claramente dominada por
brasileiros (Quadro 4).

Quadro 4 – País de origem dos progenitores americanos.
Mãe

Pai

N=1946

%

N=1931

%

América do Norte

1

0,1

1

0,1

América Central

2

0,1

2

0,1

Total

125

6,4

98

5,1

Brasil

123

6,3

94

4,9

128

6,6

101

5,2

América
do Sul
Total

Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.
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Quanto à nacionalidade dos avós dos recém-nascidos, veriﬁca-se que segue,
grosso modo, a proveniência dos pais, com grande semelhança entre avós maternos e paternos.

Análise comparativa entre ﬁlhos de imigrantes e ﬁlhos de portugueses
O Quadro 5 apresenta as características gerais dos dois grupos estudados. Veriﬁcam-se algumas diferenças quanto à fetomortalidade, que é maior no grupo de
nacionalidade não portuguesa, assim como à mortalidade perinatal e prematuridade.
Quadro 5 – Características gerais dos recém-nascidos.
Filhos imigrantes
N = 843

%

Filhos portugueses
N = 1121

%

Total
N = 1964

Nados-vivos

838

1116

1954

Nados-mortos

5

5

10

Sexo masculino

430

Peso médio ±DP

3232±580

51,0

3224±553

601

53,6

1031

Comprimento médio
±DP

48,8±2,9

48,5±2,9

48,6±2,9

Perímetro Cefálico
médio ±DP

34,2±1,7

34,1±1,8

34,1±1,8

%

52,5

Gemelaridade

12

1,4

24

2,1

36

1,8

Prematuridade

84

10,0

89

7,9

173

8,8

Idade Gestacional
<32 SG

15

1,8

13

1,2

28

1,4

Baixo peso (PN <2500g)

63

7,5

88

7,9

151

7,7

Mortalidade
Neonatal

5

4

9

Pós-neonatal

0

1

1

Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.
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Em relação ao baixo peso à nascença, veriﬁca-se uma grande semelhança entre
os grupos estudados. Os pesos, mínimo e máximo, foram, respectivamente, 550g
e 4920g no grupo de imigrantes e 590g e 5695g no grupo dos portugueses.
O Quadro 6 resume alguns aspectos relativos à gravidez e ao parto. Analisando os
valores apresentados, conclui-se que a maioria das gestações foi vigiada, em ambos os grupos, embora 8,4% tenha sido reportada como não vigiada no grupo dos
imigrantes. No grupo dos portugueses, esse valor decresce para 6,8%. Porém,
essa diferença não é estatisticamente signiﬁcativa. A análise das serologias do
3.º trimestre revela a existência de diferenças signiﬁcativas entre os grupos, nomeadamente a maior prevalência de casos positivos de Hepatite B entre as mães
imigrantes (p = 0,0001), com percentagens superiores a 5% e a maior prevalência
VIH 1 (p <0,05), que atinge cerca de 1,6% das mães imigrantes, para um valor de
0,5% nas portuguesas.
Quadro 6 – Características gerais da gravidez e do parto.
Imigrantes

Portugueses

Total

Vigilância da gravidez

N=706

%

N=944

%

N=1650

%

não vigiada (até duas
consultas)

59

8,4

64

6,8

123

7,5

Local da vigilância

N=837

%

N=1109

%

N=1946

%

exclusivamente no CS

244

29,2*

242

21,8*

486

25,0

HFF ou privado

337

40,3**

621

56,0**

958

49,2

Serologias

N=837

%

N=1109

%

N=1946

%

VDRL (positivo)

11

1,3

8

0,7

16

0,8

Hepatite B (positivo)

46

5,5**

8

0,7**

54

2,8

VIH 1 (positivo)

13

1,6***

5

0,5***

18

0,9

VIH 2 (positivo)

1

0,1

1

0,1

2

0,1

Rubéola (não imune)

40

4,8

45

4,1

85

4,4

Toxoplasmose (não
imune)

244

29,2*

411

37,1*

655

33,7

Ecograﬁas realizadas

777

92,8

1050

94,7

1827

93,9

Patologias na gravidez

256

30,6****

289

26,1****

545

28,0

Parto por cesariana

328

39,2

391

35,3

719

36,9

* p=0,0002; ** p=0,0000; *** p=0,0119; **** p=0,0277
Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.
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Uma percentagem considerável de mães apresentou patologia na gravidez, destacando-se a maior morbilidade das mães imigrantes (30,6%, contra 26,1% no
grupo II; p < 0,05), nomeadamente por infecções.
Não se encontraram diferenças signiﬁcativas quanto aos valores médios do peso,
perímetro cefálico e comprimento entre os dois grupos. No entanto, encontraram-se diferenças no sexo masculino, com os ﬁlhos de imigrantes a nascerem
com comprimento signiﬁcativamente mais elevado (49,3cm vs 48,9cm p=0,019).

Características das famílias
A família nuclear, predominante em ambos os grupos, é signiﬁcativamente mais
característica no grupo de portugueses (p <0,0001). Em oposição, a percentagem
de famílias monoparentais – por mãe e ﬁlhos – eleva-se no grupo de imigrantes
(4,3% para 1,7% no grupo de portugueses, p <0,005), assim como a de famílias
alargadas (10,8% para 6% no grupo de portugueses, p <0,001).
Em relação às características e posse da habitação registam-se, também, diferenças estatisticamente signiﬁcativas entre os dois grupos. Assim, apesar de se
registar a mesma tipologia dominante em ambos os grupos – o apartamento – veriﬁca-se que estes constituem habitação própria para a maioria dos portugueses (71,3%), valor signiﬁcativamente inferior ao registado no grupo de imigrantes
(39,6%) (p <0,0001).
Diferenças importantes surgem ainda quando se consideram outras tipologias
residenciais: a percentagem de casas unifamiliares, geralmente consideradas de
melhor qualidade, eleva-se no grupo de portugueses (mais de 10% dos inquiridos; p <0,005); em oposição, os alojamentos familiares não clássicos (barracas,
alojamentos móveis, alojamentos improvisados em construções não destinadas à
habitação) são mais frequentes para os imigrantes (2,1% vs 0,6%, p <0,05).
O número de coabitantes é tendencialmente maior no grupo de imigrantes: com
cinco ou mais coabitantes registam-se 31,7% dos agregados familiares no grupo
de imigrantes e apenas 19,7% no grupo de portugueses; acima de cinco coabitantes, as maiores percentagens ocorrem sempre no grupo de imigrantes, sendo
as diferenças signiﬁcativas.
A análise dos hábitos tabágicos mostra também diferenças consideráveis entre
os grupos. As famílias sem qualquer fumador representam mais de 68% dos
agregados familiares no grupo de imigrantes e 49,2% no grupo dos portugueses (p <0,0001). As maiores diferenças veriﬁcam-se para as famílias com um ou
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dois fumadores, signiﬁcativamente mais frequentes no grupo dos portugueses (p
<0,0001). A ingestão de álcool apresenta um padrão oposto, sendo signiﬁcativamente superior nas mães imigrantes (p <0,0001), onde foram reportados consumos, essencialmente ligeiros e moderados (2/3 copos dia).
Relativamente às mães, veriﬁca-se que a maioria possui idades entre os 18 e os
34 anos. A percentagem de mães mais jovens é semelhante em ambos os grupos,
mas a de mães com idade igual ou superior a 35 anos é maior para o grupo dos
imigrantes (Quadro 7).
Quanto à escolaridade, predomina o 3.º ciclo do ensino básico e ensino secundário, em ambos os grupos. Porém, no grupo das mães imigrantes seguem-se as
categorias de menor escolaridade, enquanto no grupo das portuguesas adquire
maior relevância o ensino superior. As diferenças entre categorias extremas (inferior a quatro anos e ensino superior) são signiﬁcativas.
Relativamente ao local de vigilância, veriﬁca-se que maior número de mães
imigrantes foram seguidas exclusivamente no CS (29,2% das mães imigrantes
e apenas 21,8% das portuguesas; p <0,001). Além disso, registaram-se 30% de
imigrantes com menos de seis consultas pré-natais mas apenas 22% portuguesas, o que foi estatisticamente signiﬁcativo (p=0,0005).
Registam-se ainda diferenças importantes no estado civil das mães, com a situação de casada a ser predominante para as portuguesas (65,8% das mães), mas
não para as imigrantes (48,4% das mães) (p <0,0001).

Quadro 7 – Características gerais da mãe.
Imigrantes
Idade

N=834

Portugueses
%

N=1105

%

Total
N=1939

%

< 18 anos

18

2,2

22

2,0

40

2,1

≥ 35 anos

150

18,0

175

15,8

325

16,8

Doença crónica da mãe

114

13,6

128

11,5

242

12,4

Consumos

N=532

%

N=763

%

N=1295

%

Tabaco

68

12,8*

167

21,9*

235

18,1

112

Álcool

55

10,3*

17

2,2*

72

5,6

Drogas

1

0,2

6

0,8

7

0,5

Escolaridade

N=680

%

N=943

%

N=1623

%
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≤ a 4 anos

53

7,8**

50

5,3**

103

6,3

2.º ciclo do ensino
básico

85

12,5

88

9,3

173

10,7

3.º ciclo do ensino
básico

231

34,0

298

31,6

529

32,6

Ensino secundário

252

37,1

339

35,9

591

36,4

Licenciadas

75

11,0*

174

18,5*

249

15,3

Estado civil

N=564

%

N=772

%

N=1336

%

Casadas

273

48,4*

508

65,8*

781

58,5

Outras situações

291

51,6*

264

34,2*

555

41,5

Gestações anteriores

N=766

%

N=1015

%

N=1781

%

Nenhuma

210

27,4*

389

38,3*

599

33,6

1

263

34,3

346

34,1

609

34,2

≥3
150
19,6*
107
10,5*
257
14,4
* p=0,0000; ** p=0,0032
ª São considerados todos os tipos de consumo de álcool, incluindo os ligeiros e moderados
(2/3 copos dia).
Desconhecidos Idade: Imigrantes = 3; Portugueses = 4; Total: 7.
Desconhecidos Consumos: Imigrantes = 305; Portugueses = 346; Total: 651.
Desconhecidos Escolaridade: Imigrantes = 157; Portugueses = 166; Total: 323.
Desconhecidos Estado Civil: Imigrantes = 273; Portugueses = 337; Total: 610.
Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF.

Em relação ao número de gestações anteriores e ﬁlhos vivos, regista-se tendência de aumento no grupo de imigrantes. Encontram-se diferenças signiﬁcativas
quanto a três ou mais gestações anteriores (19,6% nas imigrantes para 10,5% nas
portuguesas; p <0,0001).
A análise da situação proﬁssional e proﬁssão das mães revela a existência de
profundas diferenças na amostra estudada. A maioria das mães é empregada,
mas a proporção é signiﬁcativamente maior para o grupo de nacionalidade portuguesa (p <0,0001). Em oposição, o desemprego e o trabalho doméstico – este
último camuﬂando, muitas vezes, o primeiro – são mais característicos no grupo
das imigrantes.
A consideração do grupo proﬁssional das mães revela a tendência de concentração das mães imigrantes nos grupos proﬁssionais de menor estatuto (trabalhador não qualiﬁcado), em oposição à veriﬁcada para as mães portuguesas.
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Quanto às características dos pais (810 imigrantes e 1089 portugueses), veriﬁcase que 7,6% dos pais portugueses e 12,7% dos imigrantes têm mais de 40 anos,
o que é signiﬁcativo. Os hábitos alcoólicos são mais frequentes nos imigrantes
(54,5% vs 38,7%; p <0,0000) enquanto os tabágicos mostram o contrário (29,2%
vs 48,4%; p <0,0000). O desemprego é signiﬁcativamente maior para os pais imigrantes (p <0,01).
A caracterização do ambiente socioeconómico dos grupos em estudo foi complementada com informação dada por um indicador compósito de privação sociomaterial múltipla, calculado para todos os recém-nascidos dos dois grupos. Evidencia-se maior privação sociomaterial das famílias de imigrantes em comparação
com o valor de menor privação apresentado pelo grupo dos portugueses (o valor
do indicador é de 2,47 e -0,7, respectivamente para imigrantes e portugueses)
(Nogueira e Santana, 2005).
Quanto à utilização dos Serviços de Saúde, as 1964 crianças do estudo (com idades entre 1 e 270 dias) geraram um número muito elevado de actos médicos e
de enfermagem em 1739 consultas e exames, 1666 episódios de urgência e 290
internamentos, com uma distribuição que foi muito semelhante no dois grupos
(Quadro 8).

Quadro 8 – Utilização de Serviços no HFF: Consulta, Urgência e Internamento.
Filhos
Imigrantes

%

Filhos
Portugueses

%

Total

%

Consulta
N.º de
crianças

N=831
317

38,1

N=1113
401

36,0

N=1944
718

36,9

N.º de
episódios

771

Urgência
N.º de
crianças

N=831
348

N.º de
episódios

746

968

41,9*

N=1113
408
920

1739

36,7*

N=1944
756
1666

* p=0,0195
Fonte: Elaborado a partir de inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.
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38,9

Das 1944 crianças que tiveram alta após o período neonatal, foram referenciadas
para a consulta externa 718 (36,9%), das quais 317 (38,1%) do grupo de ﬁlhos de
imigrantes e 401 (36,0%) do grupo de ﬁlhos de portugueses.
Das 1944 crianças estudadas, 756 procuraram o Serviço de Urgência Pediátrica
(SUP), originando 1666 episódios de urgência, no período de 1 de Dezembro de
2005 a 31 de Agosto de 2006.
Quanto à frequência de episódios de UP por criança e os episódios de urgência
gerados, a distribuição é sobreponível mas o grupo de portugueses gerou mais
episódios e procurou a urgência mais vezes. Analisando as idades em que as
crianças foram trazidas à urgência, veriﬁca-se que 37,7% dos imigrantes e 33,8%
dos portugueses procuraram a urgência pediátrica no período neonatal.
De 1 de Dezembro de 2005 a 31 de Agosto de 2006 foram internadas 254 crianças
(13,0% da amostra) que originaram 290 episódios de internamento. Destas, 128
foram admitidas da sala de partos para as Unidades de Cuidados Intensivos e
Especiais Neonatais. As restantes 126 foram admitidas do exterior para as Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos, Enfermaria de Pediatria e Unidade de
Internamento de Curta Duração.
Para conhecer as determinantes do internamento foram elaborados três modelos
de regressão logística, controlando factores de risco individual, parental e social. Os
resultados revelam que a probabilidade de ser internado à nascença diminui com o
aumento da idade gestacional (75% por cada semana de gestação); aumenta com o
baixo peso (7 vezes); aumenta quando a idade da mãe é de risco (2 vezes) e também
nos casos em que ocorre diabetes materna (2 vezes maior). Quanto às crianças internadas do exterior, a probabilidade é superior (1,8 vezes) para os rapazes e se os pais
tiverem menos de quatro anos de escolaridade (2 vezes).
A caracterização dos grupos em estudo foi complementada com informação dada
por um indicador compósito de privação sociomaterial múltipla, calculado para
todas as famílias do estudo e para as internadas. Evidencia-se:

(1) maior privação sociomaterial no grupo de Filhos de Imigrantes, sendo o valor
do indicador de 2,47 e -0,7, respectivamente para imigrantes e portugueses; (2)
Manutenção da tendência anterior quando se considera apenas o subgrupo das
crianças internadas (3,5 e 0,41, respectivamente em imigrantes e portugueses);
(3) Maior privação sociomaterial das crianças que estiveram internadas, independentemente dos pais serem imigrantes (3,5) ou portugueses (0,41).
Quanto à mortalidade, veriﬁcaram-se 20 óbitos na população estudada: 10 fetos mortos e 10 mortes pós-natais das quais 6 neonatais precoces, 3 neonatais
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tardias e 1 pós-natal aos seis meses de idade. Em 10 (50%) dos óbitos, foi diagnosticada patologia materna. Quanto à história perinatal dos dois grupos, houve
uma diferença signiﬁcativa nos ﬁlhos de imigrantes relativamente à gravidez não
vigiada, prematuridade e risco social.
Quanto ao seguimento nos Centros de Saúde, obtiveram-se dados referentes a
346 crianças que correspondem a 41,6% dos 831 ﬁlhos de imigrantes estudados.
De salientar que 27,8% do total de famílias não estavam registadas em qualquer
Centro de Saúde. Uma percentagem importante de famílias não tem médico atribuído, veriﬁcando-se que 26,2% das crianças não tiveram consulta de saúde infantil nos primeiros meses de vida. Também a idade da primeira consulta médica
foi muito variável e em mais de um terço das crianças ocorreu apenas no 2.º mês
de vida. No entanto, 82,2% dos recém-nascidos tiveram uma consulta de enfermagem nas duas primeiras semanas de vida.
Observou-se ainda que 76 ﬁlhos de imigrantes que procuraram a urgência pediátrica do HFF antes dos 28 dias de vida não tinham qualquer seguimento, médico
ou de enfermagem, nos CS até essa data.

A inﬂuência do contexto sociomaterial na saúde dos recém-nascidos no concelho
da Amadora
No concelho da Amadora moram 539 famílias de recém-nascidos incluídos neste
estudo, dos quais 114 (21,2%) residem em área de núcleos degradados, incluídos
no Programa Especial de Realojamento (PER). Dos 539 RN, 288 (53,4%) são ﬁlhos
de pai e mãe portugueses e 251 (46,6%) ﬁlhos de pai ou mãe imigrante. Destes,
72,1% são de ascendência africana.
Figura 1 – Localização das residências das famílias dos recém-nascidos segundo
os grupos de estudo e a ascendência.
Figura 2 – Distância ao Hospital Fernando Fonseca (minutos).
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Figura 1

Figura 2

Fonte: Elaborado a partir de dados do inquérito directo efectuado no HFF, 2005/2006.

A Figura 1 mostra a localização das crianças no concelho da Amadora, segundo
os grupos de estudo, a sua ascendência e a localização das áreas degradadas. A
análise da ﬁgura permite sublinhar: (1) A relativa concentração de imigrantes de
ascendência africana em núcleos degradados incluídos no PER ou a cinco metros destes (encontram-se nestas situações 39,2% das crianças de ascendência
africana); (2) A formação de um cluster espacial de imigrantes de ascendência
africana na Cova da Moura e um, menos visível, no Bairro de Santa Filomena e na
sua proximidade.
A localização das unidades de saúde no concelho da Amadora revela uma concentração das unidades de saúde (Hospital, Centros de Saúde e extensões) no
sudeste do concelho, sobretudo próximo da via-férrea e do IC19. O norte do concelho encontra-se desprovido destes equipamentos.
Veriﬁca-se que 46,6% destas não utilizaram o Centro de Saúde mais próximo da
sua residência, tendo optado por unidades de cuidados de saúde primários mais
distantes. Tal poderá ser explicado pelas iniciativas de alguns centros de saúde
nestas comunidades, de que é caso ímpar o Centro de Saúde da Venda Nova.
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A Figura 2 revela a menor acessibilidade ao Hospital pela população das freguesias da Brandoa, a norte da IC16, e de São Brás, situação semelhante à evidenciada no mapa de distância ao Centro de Saúde.
Pode então concluir-se que, para além das utilizações nos CSP, 55 em cada 100
crianças estudadas utilizaram cuidados de saúde diferenciados, maioritariamente o HFF. Esta unidade oferece uma boa acessibilidade à população do concelho
da Amadora, em especial à que se localiza a sudoeste, veriﬁcando-se que os tempos de percurso em transporte privado da residência da criança a esta unidade de
saúde nunca excedem os 10 minutos (São Brás), sendo quase sempre inferiores a
5 minutos, facto que talvez possa explicar a elevada utilização do HFF. Veriﬁcou-se
que o HFF foi procurado/utilizado na urgência por crianças, independentemente
de terem ou não procurado/utilizado o CS. Em cada 100 crianças que utilizaram o
CS, 46 utilizaram as urgências do HFF e 18 tiveram internamento hospitalar.
A distância aos serviços utilizados parece não ser determinante para a sua utilização. O HFF não é escolhido, apenas, pela população que vive mais próximo.
De facto, considerando apenas as crianças que tiverem utilizações no serviço de
urgência do HFF, veriﬁca-se que as distâncias ao hospital (média=2879; desvio
padrão de 769m; máxima=5248m) são superiores às distâncias anteriormente
calculadas para os CS. Ou seja, as crianças que utilizaram a urgência encontravam-se mais próximas de um CS ou Extensão (média: 771m; desvio padrão=523m;
máxima=3296m) do que do HFF.
Podemos, então, concluir que a principal razão da procura/utilização da urgência do
HFF parece não ser a proximidade da residência relativamente a esta unidade (ou a
maior distância da residência ao CSP). Poder-se-ão incluir outras razões, como a
percepção da gravidade da doença, não ter médico de família atribuído, etc.
Discussão
Dos 1989 nascimentos registados, foram excluídos 25 por falta de dados determinantes. A amostra do nosso estudo é assim constituída por 1964 recém-nascidos,
sendo 1954 nados-vivos e 10 nados-mortos, e 1946 famílias (dado que houve 18
gestações gemelares).
Em cada 100 recém-nascidos, 43 tinham pai ou mãe imigrante, com predomínio
da ascendência africana, em alguns casos de segunda geração, veriﬁcando-se
frequentemente coincidência entre a nacionalidade de pais e avós. Este facto é
justiﬁcado pela história da imigração dos concelhos de Amadora e Sintra, áreas de forte atracção nos últimos trinta anos, predominantemente de indivíduos
de países africanos. Nos últimos anos os brasileiros têm vindo a aumentar, em
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valores absolutos e percentuais, bem como os imigrantes oriundos de países europeus não comunitários.
No nosso estudo, o grupo de imigrantes é heterogéneo, com pais de 32 nacionalidades diferentes, sendo 623 de comunidades de países de língua portuguesa; os
restantes mostram uma grande dispersão quanto à origem, pelo que se analisou
o grupo dos imigrantes como único.
A observação comparada dos grupos em estudo parece revelar maior vulnerabilidade dos recém-nascidos ﬁlhos de imigrantes. A vulnerabilidade dos imigrantes decorre, em primeiro lugar, das características da família: emprego/desemprego, tipo de emprego, escolaridade e habitação. A percentagem de mães
e pais desempregados e não qualiﬁcados é signiﬁcativamente superior no grupo
de imigrantes. Neste grupo a escolaridade é mais baixa, tanto para mães como
para pais. É nos imigrantes que se registam valores percentuais mais elevados
de famílias monoparentais e alargadas (superior ou igual a 5 elementos). Vivem
maioritariamente em apartamento arrendado e/ou alojamentos familiares não
clássicos (“barracas”), sendo este mais um indicador da sua condição de privação social e económica. A família alargada, signiﬁcativamente mais frequente,
pode justiﬁcar-se pela fertilidade ser encarada como um valor cultural, o homem
procurar sistematicamente constituir uma família mais jovem e a mulher, sozinha com os ﬁlhos, em situação de debilidade psicossocial e económica, procurar
apoio noutros familiares.
Pobreza ou privação sociomaterial repercutem-se, em alguns casos, na exclusão
social a bens e serviços, onde se incluem a saúde e a educação, tornando estas
famílias e grupos mais vulneráveis e frágeis. A aplicação do índice compósito
de privação múltipla às famílias dos recém-nascidos evidenciou a forte privação sociomaterial das famílias de imigrantes (2,47) em comparação com o valor
dos portugueses (-0,7), ambos acima do registado para a Área Metropolitana de
Lisboa (AML). Os resultados a que se chegou neste estudo estão de acordo com
outros anteriores (Nogueira e Santana, 2005) que revelaram bolsas (freguesias)
de privação no concelho de Amadora (Alfornelos, Venda Nova, Brandoa, Mina) e
Sintra (Casal de Cambra), das de maior precariedade da AML.
A evidência de diferenças signiﬁcativas observadas entre os grupos em estudo
pressupõe, também, a existência de diferenças entre os recém-nascidos (Gould
et al., 2003). No entanto, não se observam diferenças estatisticamente signiﬁcativas nas características gerais, tais como gemelaridade, prematuridade, peso
à nascença. A gemelaridade foi até ligeiramente superior nos ﬁlhos de portugueses, o que se deve, provavelmente, à maior percentagem de fertilização in
vitro neste grupo. Outros autores encontraram também diferenças quando compararam a gravidez múltipla nos portugueses e nos africanos (Registo Nacional,
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2002). Quanto à prematuridade, apesar da não signiﬁcância, é sempre superior
nos imigrantes, considerando todos os prematuros (10,0% vs 7,9%), ou apenas os
grandes prematuros, com menos de 32 semanas de gestação (1,8% vs 1,2%). A
prematuridade é multifactorial e mais elevada no grupo étnico africano (Hessol
et al., 2005), tendo sido identiﬁcado, em afro-americanos, um gene cujo polimorﬁsmo pode condicionar menor actividade na produção de colagéneo e menor resistência das membranas do saco amniótico, que se traduz em rotura prematura
e parto pretermo (Holden et al., 2006).
A incidência de baixo-peso é também indicador de desenvolvimento de um país,
variando entre 6% nos países industrializados e 17% nos países em desenvolvimento (WHO, 2002). Todavia, no nosso estudo esta incidência foi superior nos
ﬁlhos de portugueses. Nascer com baixo-peso pode apenas resultar de uma baixa estatura materna ou familiar, mas pode também ser sinónimo de atraso de
crescimento intrauterino, cuja etiologia mais frequente é a malnutrição materna,
o tabagismo e a hipertensão arterial. Não foi possível estudar o estado nutricional
das mães nem a variação da altura, por serem campos do inquérito raramente
preenchidos. Quanto aos factores ambientais, foram encontradas diferenças: as
mães portuguesas fumam mais (21,9% vs 12,8% p=0,0000) e também há maior
número de fumadores coabitantes. A hipertensão arterial induzida pela gravidez
foi mais frequente nas imigrantes (8,2% vs 6,6%). Em estudo prospectivo no HFF
e noutros estudos, comparando um grupo de recém-nascidos baixo-peso e leves
para a idade de gestação com recém-nascidos de peso normal, encontrou-se diferença signiﬁcativa em mães fumadoras e nas que coabitavam com fumadores
(Owen et al., 1998; Saldanha et al., 2003; Harding et al., 2006a). Sabe-se hoje
que o baixo-peso ao nascer está associado a doença no adulto, nomeadamente
diabetes tipo II, obesidade, doença isquémica coronária e hipertensão arterial
(Barker, 2001; Irving, 2000) pelo que o seguimento da gravidez é fundamental na
prevenção destas situações.
Cuidados pré-natais adequados são um factor determinante de uma gestação
e um período neonatal sem complicações. Veriﬁcou-se no nosso trabalho que
a percentagem de grávidas com vigilância da gravidez foi semelhante nos dois
grupos. Não conseguimos identiﬁcar a data da primeira consulta mas a diferença entre os dois grupos foi estatisticamente signiﬁcativa para um mínimo de
seis consultas (30% das imigrantes e 22% das portuguesas tiveram menos de
seis consultas), o que evidencia um início da vigilância mais tardio no grupo das
imigrantes. Este achado poderá ter tido inﬂuência na maior morbilidade e prematuridade no grupo imigrantes. Alguns autores referem que, em certos grupos
étnicos, a gravidez é um estado natural, sem necessidade de cuidados de saúde
(Registo Nacional, 2002; Luck et al., 1999; Calado et al., 1997). Johnson analisou
os factores que determinaram o adiamento da primeira consulta pré-natal nas
mulheres afroamericanas para depois das 20 semanas de gestação e concluíu
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que as barreiras psicossociais e os factores culturais foram as principais causas
do início tardio do seguimento da gravidez (Johnson et al., 2003).
A fragilidade/vulnerabilidade dos imigrantes revela-se nos maus resultados em
saúde. Observam-se valores signiﬁcativamente mais elevados de doenças infecciosas nas mães imigrantes, como foi referido anteriormente e encontrado por
Enders e outros (2006). A infecção/seroconversão a VIH 1 foi predominante nas
imigrantes (1,6% vs 0,5%). No HFF há protocolos de obstetrícia e pediatria quanto
às terapêuticas pré-natal e pós-natal, parto por cesariana e actuação imediata
no RN, de modo a baixar a transmissão vertical, inferior a 2% nos últimos anos e
semelhante à de outros países europeus (Public Health Service Task Force, 2006).
A hepatite B e a síﬁlis são muitas vezes co-infecções que acompanham a infecção
pelo VIH, como se veriﬁcou no nosso estudo, sempre com predomínio de todas
estas infecções nas mães imigrantes (5,5% vs 0,7% e 1,3% vs 0,4%).
A taxa de imunidade para a toxoplasmose foi signiﬁcativamente superior nas imigrantes. A seroprevalência para a toxoplasmose varia de 15 a 77% nos diferentes
países, com valores superiores nos europeus (Jeffrey et al., 2002), que se explica
por certos hábitos alimentares, como ingestão de carne mal passada, ou socioculturais, como contacto com gatos domésticos, e, ainda, condições climáticas
que favorecem o desenvolvimento do parasita. Um estudo realizado em São Tomé
e Príncipe encontrou na população adulta uma seroprevalência de 21,49% (Fan et
al, 2006). Neste estudo, único que se conhece como proveniente dos países africanos lusófonos, os resultados são muito semelhantes ao grupo de imigrantes.
Quanto às características maternas, a diferença entre as médias da idade da mãe,
em cada grupo, não foi signiﬁcativa, mas veriﬁcou-se que a dispersão das idades
é signiﬁcativamente maior no grupo de mães imigrantes. Este facto deve ainda
ser relacionado com a paridade. O recém-nascido deste estudo era o primeiro
ﬁlho em 38% das portuguesas e em 27% das imigrantes, diferença que foi estatisticamente signiﬁcativa; 9,8% das imigrantes tinham já dois ﬁlhos anteriores, o
que acontecia em 4,7% das portuguesas.
O consumo de tabaco foi signiﬁcativamente superior nos pais e mães do grupo
português. Em estudo recente nos EUA (Acevedo-Garcia et al., 2005), foi descrito
um padrão de fumador entre diferentes grupos raciais e étnicos, com menor consumo nos imigrantes. Este efeito parece ser mediado por factores demográﬁcos
e socioeconómicos, independentemente da idade, sexo e grupo étnico. Por outro
lado, Nierkens e outros (2006), na Holanda, veriﬁcou que as imigrantes com maior
nível educacional e os homens de minorias étnicas são os maiores consumidores,
o que parece indicar que mais uma vez e rapidamente os imigrantes ganham os
hábitos do país que os acolheu. Genericamente, as mulheres imigrantes africanas apresentam a prevalência mais baixa de tabagismo (Lucas et al., 2005).
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Sendo o grupo de imigrantes maioritariamente oriundo dos países africanos lusófonos e europeus não comunitários, em que o consumo de bebidas alcoólicas é
culturalmente aceite, não surpreende que este consumo seja uma característica
dominante deste grupo.
Quando se observam os factores de risco associados a comportamentos, veriﬁcase serem as mães e os pais portugueses quem consumiu mais tabaco e que apresentam maior índice de toxicodependência (13 portugueses e 2 imigrantes). Pelo
contrário, a ingestão de álcool tem um padrão oposto, signiﬁcativamente superior
nas mães e pais imigrantes. Resultados semelhantes foram publicados em estudos de populações de recém-nascidos do Hospital Fernando Fonseca (Harding et
al., 2006a; Saldanha et al., 2003) que revela a inﬂuência determinante de factores biológicos e comportamentais, como o consumo de tabaco, nas diferenças de
peso de recém-nascidos com tempo de gestação completo. Um estudo efectuado
com base em todos os nascimentos registados em Portugal entre 1995 e 2002
(Harding et al., 2006b) revela que, contrariamente ao que acontece com as mães
portuguesas – declínio de nascimentos antes dos 20 anos –, as mães africanas
revelam um aumento de nascimentos em idade jovem e muito jovem.
Quanto à utilização dos serviços de saúde, as 1964 crianças geraram uma multiplicidade de actos clínicos no HFF: 1737 consultas e exames, 1666 episódios de urgência
e 290 internamentos, com repercussões sociais, médicas e económicas.
Se a acessibilidade geográﬁca do hospital parece ter sido um factor condicionante da ida à Urgência, a iniciativa própria revela-se um factor preponderante conforme referido em estudo anterior efectuado neste Serviço de Urgência (Barroso
et al., 2003).
O estudo da inﬂuência do contexto sociomaterial no concelho da Amadora mostrou que metade das crianças utilizou os Serviços de Pediatria do HFF, que ﬁca
a uma distância-tempo média de sete minutos em transporte privado. A boa
acessibilidade, especialmente para a população localizada a sudoeste, não determinou a maior utilização e, na maioria dos casos, as distâncias ao hospital são
superiores às calculadas para os centros de saúde. A maior procura dos cuidados
hospitalares pelas famílias imigrantes parece ser condicionada pela percepção
da gravidade da doença, pela facilidade de atendimento sem horário, pela ausência de médico atribuído no CS e ainda por, numa urgência, serem menos evidentes os problemas sociais.
A idade da primeira ida à Urgência no período neonatal poderá revelar insegurança materna face a situações não graves como alterações do trânsito intestinal, obstrução nasal e cólicas, tanto por ser o primeiro ﬁlho como pelo atraso na
primeira consulta nos CS.
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Como foi já referido, o acesso é facilitado nestas idades, a primeira consulta no
CS não é marcada no primeiro mês de vida e, actualmente, qualquer problema
minor tem um impacto signiﬁcativo nas famílias que não esperam que as crianças adoeçam e não têm experiência de lidar com a doença em casa. Mais uma vez
se reforça a necessidade de ensino e educação para a saúde.
O estudo da mortalidade é um indicador fundamental na avaliação dos cuidados
de saúde prestados. No nosso estudo, a mortalidade perinatal foi de 9,6‰, sendo
de 13,1‰ nos ﬁlhos de imigrantes e 7,1‰ nos ﬁlhos de portugueses, o que principalmente no primeiro grupo foi superior ao esperado.
No estudo agora realizado, veriﬁca-se que 52,6% da mortalidade perinatal foi por
óbito antes do início do trabalho de parto, valor superior ao nacional (45,5%) e ao
da Região de Saúde em que estamos inseridos (47,2%) (DGS, 2004).
A mortalidade dos recém-nascidos de imigrantes dos países lusófonos contribuiu
com 90% da mortalidade deste grupo. Embora estes imigrantes predominem no
grupo de estudo, há uma clara desproporção neste achado.
O nosso estudo parece indicar que a comunidade imigrante lusófona, com raízes de longa data comparativamente aos outros imigrantes, foi perdendo os seus
hábitos culturais, como os alimentares e de estilo de vida, factores que poderão operar em sentido contrário aos mais favoráveis, decorrentes da integração.
Por outro lado, os imigrantes vindos de outros países tendencialmente possuem
maior diferenciação, o que também está de acordo com a teoria proposta por
Troe.
A elevada mortalidade veriﬁcada nos imigrantes da Guiné foi já explicada, mas
não é de mais repetir que estes são provenientes de estratos socioeconómicos
muito débeis e chegam a Portugal em fase avançada da gravidez; associam-se
também hábitos culturais muito diferentes e diﬁculdades linguísticas, que actuam certamente como desvantagens na acessibilidade e penetração na sociedade, incluindo os serviços de saúde. Goza (2006), ao comparar recentemente as
diferenças económicas e étnicas dos imigrantes da área metropolitana de Ohio,
descreve um fenómeno semelhante.
No grupo dos falecidos ﬁlhos de imigrantes registou-se maior percentagem de
prematuridade, paridade, gravidez não vigiada e risco social, dados também descritos no estudo Nascer Prematuro em Portugal, quando se analisa a mortalidade dos prematuros ﬁlhos de pais africanos (Registo Nacional, 2002).
Estes resultados sugerem que será mais importante proporcionar mecanismos
de suporte a estas populações do que apenas aumentar o investimento em cuida-
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dos de saúde cada vez mais diferenciados. Entre estes mecanismos, os cuidados
de saúde primários são essenciais, devendo ser acessíveis a todas as famílias
da comunidade e englobar acções de promoção da saúde, prevenção, cuidados
curativos e reabilitação (Biscaia et al., 2006).
A todas as crianças e famílias deve ser atribuído um médico de família. Se apenas
lhe forem permitidos cuidados de urgência, o diagnóstico e intervenção de atrasos no desenvolvimento estaturoponderal e psicomotor e nas doenças crónicas
pode ﬁcar comprometido, assim como a educação para a saúde.
Um aspecto importante a realçar é que 29% das famílias imigrantes registadas
no nosso estudo, através do nascimento de um ﬁlho no HFF, não foram identiﬁcadas nas listas dos CS. Esta percentagem, muito elevada, pode corresponder à
utilização de CS de outras áreas, o que não parece muito plausível, já que estas
famílias têm pouca mobilidade. Acresce referir que a situação ilegal de algumas
famílias e/ou razões culturais podem fomentar o uso da medicina tradicional.
Um estudo recente sobre cuidados de saúde primários a ﬁlhos de afro-americanos conclui que estes se queixam de discriminação que se reﬂecte em menos
referências a consultas de especialidade, menos disponibilidade e mais agressividade quanto a suspeita de situações de violência, negligência e abuso. Esta
percepção condiciona a procura dos serviços de saúde (Flores et al., 2005).
Através dos resultados encontrados nesta amostra da população imigrante identiﬁcada no HFF como inscrita nos Centros de Saúde da área, percebe-se que a
maioria dessas crianças (82,2%) foi observada em consulta de enfermagem nas
duas primeiras semanas de vida; destas, 40,6% só tiveram consulta médica após
os 30 dias de vida e 5,9% após os três meses. Estes resultados são inferiores aos
encontrados nos cuidados primários da Sub-região de Lisboa (INE; DAT, 2005).
Conclui-se ainda que a média de 3,7 consultas de saúde infantil no primeiro ano
de vida e de 1,9 urgências no centro de saúde está aquém da recomendada pela
DGS no Plano de Saúde Infantil.
A percentagem de crianças sem médico atribuído é elevada (26%), o que poderá
justiﬁcar, em parte, os resultados anteriores. Deve ser realçado o papel a desempenhar pela equipa de enfermagem nos Cuidados Primários, particularmente na
consulta de Saúde Infantil e Juvenil, já que tem uma posição privilegiada de relação com as famílias, mais acessível, menos informal e mais disponível.
O Centro de Saúde é pois um ponto nevrálgico para o acesso aos cuidados gerais
de saúde. Em particular, para a população imigrante, desprovida da sua cultura,
da sua família, da sua língua e muitas vezes em condições socioeconómicas pre-
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cárias; o Centro de Saúde assume uma relevância extrema, como sinalizador de
situações de risco e como motor e coordenador na resolução de problemas.
Em resumo, segundo Machado (2006) os cuidados de saúde à criança devem ser
centrados na família, em parceria, com continuidade e partilhados, qualquer que
seja o nível, primário ou hospitalar, através de um esforço interdisciplinar coordenado. A sua dimensão é especialmente importante nas crianças de famílias
com pobreza e exclusão social. A continuidade é assegurada entre as equipas do
hospital e centro de saúde, sendo da responsabilidade dos cuidados primários o
seguimento regular, a promoção da saúde e prevenção da doença e o tratamento
da doença aguda.
No entanto, segundo alguns autores (Blair et al., 2003; Geiger et al., 2006), os
cuidados de saúde contribuem apenas para 15% do estado de saúde e os estilos
de vida para 20 a 30%; as determinantes sociais do estado de saúde incluem a
segregação étnica, as bolsas de pobreza e outros factores de risco da comunidade, o desemprego, o baixo património educativo e a falta de coesão social, pelo
que as formas de eliminar disparidades não se devem apenas focar no acesso aos
cuidados de saúde, mas também às alterações dos estilos de vida e promoção de
comunidades saudáveis.
1

Este trabalho foi galardoado com o Prémio Bial de Medicina Clínica 2006.
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Infecções sexualmente transmissíveis numa
população migrante africana em Portugal: estudo de base resultante do projecto EpiMigra

Luís Távora-Tavira,* Rosa Teodósio,* Jorge Seixas,* Emília Prieto,** Rita Castro,** Filomena Exposto** e Jorge
Atouguia*
Resumo

Introdução: Por razões geográﬁcas e história recente, Portugal é porta de entrada e ﬁxação de imigrantes de países da
África subsariana. Impressões e preconceitos relativos a estas
populações consideram-nas frequentemente como núcleos
de alta prevalência e transmissão de infecções sexualmente
transmissíveis (IST). Dados epidemiológicos obtidos com base
na evidência são necessários para compreender esta realidade e os estudos de base são uma ferramenta para atingir este
objectivo. Metodologia: Um estudo prospectivo abrangeu 220
migrantes africanos (171 homens e 49 mulheres) recém-chegados a Portugal na altura da primeira consulta. A presença de
IST foi avaliada usando um sistema de abordagem sindromática e conﬁrmação biológica para gonorreia, clamidiose genital,
síﬁlis, hepatite B e infecção pelo vírus da imunodeﬁciência humana. Resultados: A prevalência das infecções estudadas foi
de 1,8% para gonorreia, 4,1% para síﬁlis, 7,3% para a infecção
pelo vírus da Hepatite B e 7,3% para a infecção pelo VIH. Não
se observaram casos de clamídiose genital. Conclusões: As taxas de prevalência encontradas são semelhantes às descritas
para população portuguesa não-migrante considerada de alta
frequência de transmissão de IST com enquadramento social e
económico semelhante ao da população estudada. A migração
da África subsariana não parece constituir um factor isolado
especialmente crítico de risco para a saúde pública nestas populações.

Palavras-chave:

infecções sexualmente transmissíveis, migrantes africanos,
prevalência, Portugal.

Summary

Introduction: For reasons of geography and recent history, Portugal is a ﬁxed point of entry for immigrants from sub-Saharan
African countries. The relative impressions and preconceptions
*
Unidade de Clínica das Doenças Tropicais, Centro de Malária e Doenças Tropicais, Instituto
de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa.
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about these populations is that they are considered to have a
great prevalence for and the passing on of sexually transmitted
diseases (IST). The epidemiological data obtained forms the basis of evidence, is necessary in understanding the reality and its
studies can be used as a tool in reaching this objective. Methodology: A prospective study covering 220 African migrants (171
men and 49 women) who recently arrived in Portugal at the time
of their ﬁrst consultation. The presence of IST was assessed
using a biological syndromatic and conﬁrmation approach for
testing for gonorrhoea, genital clamídiose, syphilis, hepatitis
B and the HIV virus. Results: The prevalence of the infections
studied were 1,8% for gonorrhoea, 4,1% for syphilis, 7,3% for
infection through the Hepatitis B virus and 7,3% for infection
through HIV. No cases of genital clamidiose were observed.
Conclusions: The rates of prevalence found are similar to those
for the non-migrant Portuguese population considered to be of
high risk in transmitting IST within a social and economic framework similar to the population studied. Migration from subSaharan Africa does not appear to constitute a speciﬁc isolated
risk factor for public health within these populations.
Key-words:
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Infecções sexualmente transmissíveis numa população
migrante africana em Portugal: estudo de base resultante do projecto EpiMigra
Luís Távora-Tavira, Rosa Teodósio, Jorge Seixas, Emília Prieto, Rita
Castro, Filomena Exposto e Jorge Atouguia

Projecto EpiMigra
Um dos problemas que mais tem perturbado a organização dos sistemas de saúde, na Europa no ﬁnal deste século, tem sido o ﬂuxo de migrantes oriundos de
áreas geográﬁcas diversas, no contexto do aumento das condições de mobilidade
a nível mundial. A queda de barreiras socioculturais e políticas, associada ao desenvolvimento das comunicações, obriga a que os problemas de saúde pública do
próximo século tenham de ser encarados numa perspectiva integrada e global.
Assim, as consequências sanitárias destes ﬂuxos migratórios tornaram-se um
problema mundial que tem de ser encarado nas suas diferentes vertentes locais,
tendo em conta as vicissitudes e particularidades geográﬁcas e culturais de cada
região e/ou país.
Por razões históricas recentes e geográﬁcas, Portugal é ponto de passagem e ﬁxação para migrantes da África subsariana. De facto, após um processo de descolonização recente, manteve-se um constante ﬂuxo migratório de países de língua
portuguesa daquela região, bem como de países vizinhos que partilham as mesmas rotas migratórias. Estes fenómenos migratórios são geralmente baseados
em factores económicos e conﬂitos regionais e não têm características distintivas
marcantes, quando comparados com fenómenos semelhantes de países do Sul
da Europa.
A Consulta de Doenças Tropicais e de Medicina das Viagens do Instituto de Higiene e Medicina Tropical atende anualmente cerca de três mil pessoas, incluindo
viajantes, migrantes, refugiados e requerentes de asilo em Portugal. Esta população recorre à consulta directamente ou encaminhada ao abrigo de protocolos
de cooperação estabelecidos com outras instituições, como Organizações NãoGovernamentais (ONG) e o Conselho Português para os Refugiados (CPR). Não
existe conhecimento epidemiológico estruturado sobre as doenças transmissíveis que afectam esta população no nosso país.
Foi assim desencadeada a criação, implementação e divulgação de um Núcleo de
Diagnóstico, Prevenção e Controlo de doenças transmissíveis, oferecendo diagnóstico clínico e laboratorial, aconselhamento e encaminhamento, no âmbito da
prevenção primária e secundária destas patologias, em comunidades migrantes.
Esta população incluiu um contingente signiﬁcativo de indivíduos oriundos de
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países tropicais, nomeadamente Países Africanos de Língua Oﬁcial Portuguesa
(PALOP), e dos países do Leste Europeu.
O projecto, ﬁnanciado por verbas próprias e pela Fundação Calouste Gulbenkian,
designa-se EPI-MIGRA – Núcleo de Estudo Epidemiológico de Doenças Transmissíveis em Populações Migrantes e é liderado pela Unidade de Clínica das Doenças
Tropicais do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (Universidade Nova de Lisboa). Participaram como parceiros iniciais a Unidade de Doenças de Transmissão Sexual (IHMT), Conselho Português para os Refugiados, Liga dos Africanos
e Amigos de África, AGIR XXI, Associação dos Jovens Promotores da Amadora
Saudável.
Resumidamente, o projecto teve como objectivos a criação, implementação e divulgação de um Núcleo de Diagnóstico, Prevenção e Controlo de doenças transmissíveis, tendo em vista: i) a caracterização epidemiológica das doenças transmissíveis na população-alvo, ii) deﬁnir o padrão das grandes doenças endémicas
nesta população e seus factores de transmissão, iii) caracterizar as doenças de
importação associadas à migração, iv) estabelecer protocolos adequados à prevalência e tipo de patologias encontrados e, v) promover na população abrangida
e seus contactos atitudes preventivas com base em acções de educação para a
saúde, nomeadamente em relação à tuberculose, SIDA e doenças de transmissão
sexual.
O projecto cumpriu o seu tempo de execução, tendo alargado, neste período, a
sua estrutura e parceiros, sobretudo Organizações Não-Governamentais. A Unidade integrou a Rede Alargada de Saúde dos Refugiados. Foram incluídos no programa cerca de 900 indivíduos.
Devemos notar que, embora não prevista como fundamental no início do projecto,
se tornou necessária uma atitude mais pró-activa no contacto com a população
migrante, implicando a execução de consultas fora do IHMT, nos pólos de residência dos núcleos migrantes. Ainda assim, o número de indivíduos atendidos
e/ou estudados ﬁcou aquém do previsto para o total do projecto, motivando a
decisão de prolongar o período de estudo por pelo menos mais um ano.
Indicadores de Realização
Dos indivíduos estudados, 20,9% são do sexo feminino e 79,1% do sexo masculino, estando esta distribuição de acordo com o esperado para um grupo de migrantes, i.e., a regra é a da migração com base na procura de trabalho por parte
do homem, ﬁcando a restante família no país de origem. Esta relação não é tão
nítida no que toca a população proveniente de países do leste europeu, em que a
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distribuição entre sexos é quase igual, o que atribuímos aos padrões de migração
(familiar) nesta subpopulação do estudo.
Trataram-se, na sua maioria, de adultos jovens (idade média de 30,7 anos), com
a distribuição etária que se pode apreciar no gráﬁco seguinte. Esta distribuição
corresponde aos padrões conhecidos para população migrante activa com as características de proveniência da população do estudo.
Gráﬁco 1 – Distribuição etária.

Os países de proveniência dos indivíduos que recorreram ao projecto são, na sua
maioria, países da África subsariana, logo seguidos pelos países da Europa de
Leste que, actualmente, mostram clara tendência para se tornarem mais prevalecentes, como se pode ver no gráﬁco seguinte. Esta tendência está de acordo
com as modiﬁcações dos padrões de migração existentes em Portugal e corresponde ainda a uma maior solicitação de apoio por parte de organizações ligadas
a comunidades migrantes do Leste Europeu.
Gráﬁco 2 – Origem dos migrantes incluídos no estudo.
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A nossa população é constituída por pessoas recentemente chegadas a Portugal
(gráﬁco seguinte), em média há cerca de cinco meses, estando 77,7% dos indivíduos a residir há menos de dois meses no nosso país. Tal ﬁca a dever-se, em
grande parte, à grande celeridade no apoio e referenciação dos migrantes nas
instituições de acolhimento, nomeadamente pelo Centro de Acolhimento do Conselho Português para os Refugiados.
Gráﬁco 3 – Tempo (meses) de estadia em Portugal, à data primeira consulta no IHMT.

Embora com origens e culturas bastante diversiﬁcadas, tratam-se de pessoas
com um grau de escolarização apreciável, atendendo aos seus países de origem.
Assim, mais de metade dos indivíduos refere ter nove ou mais anos de escolaridade, cuja distribuição está ilustrada no gráﬁco seguinte.
Gráﬁco 4 – Escolaridade.

Quase metade (46%) dos indivíduos estudados tinha pelo menos uma queixa clínica, salientando-se as alterações do comportamento como as mais frequentes.
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Gráﬁco 5 – Sintomas na altura da primeira consulta.

O número de indivíduos incluídos no estudo tem ﬁcado aquém dos máximos previstos inicialmente. Embora não signiﬁcativo, tal facto ﬁcou, na nossa análise, a
dever-se a um conjunto de factores não previsíveis, nomeadamente na diﬁculdade de mobilidade dos migrantes por razões que têm a ver com o trabalho, distância entre o local de acolhimento e o Instituto, horário da consulta e diﬁculdades
económicas. Adoptámos entretanto medidas correctivas, nomeadamente diversiﬁcando os horários disponíveis e efectuando consultas nos locais de residência,
em parceria com as organizações de acolhimento ou de bairro.
Uma parte considerável dos indivíduos consultados (cerca de 20%) não efectuou
a totalidade dos exames complementares protocolados no estudo. Na maioria
dos casos, tal resultou de desacordo com exames invasivos e/ou não assinatura
do termo de consentimento informado, bem como da não entrega de produtos
biológicos em data posterior à consulta. O receio, não dissipado, de consequências legais de testes positivos seguramente está sempre presente, sobretudo em
refugiados e requerentes de asilo.
Consideramos ainda assim uma taxa de adesão dentro do previsto, não sendo prejudicadas as conclusões e objectivos do programa. A grande prevalência recente
de indivíduos do Leste Europeu, com maiores diﬁculdades linguísticas, pode explicar uma parte dos casos. Evoluímos, em termos de exames complementares,
para testes minimamente invasivos (ex. utilização de amostras de urina, sempre
que possível) a ﬁm de reduzir os níveis de recusa de testes.
A ligação entre os parceiros do programa tem funcionado adequadamente, sendo menos satisfatória a capacidade de encaminhamento de doentes, sobretudo
indocumentados ou sem papéis da segurança social, para o sistema nacional de
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saúde, à semelhança do que acontece com programas semelhantes noutros países europeus.
O problema da integração administrativa é de difícil solução no âmbito do programa e tem sido mitigado combinando a abordagem casuística e pessoal com o
recurso a instituições de solidariedade, organizações de migrantes, numa base
quase sempre graciosa e voluntarista. Não sendo objectivo do EpiMigra substituir-se ao papel do Serviço Nacional de Saúde, as situações de carência em
indivíduos indocumentados mantêm-se como a diﬁculdade principal com que nos
deparamos quase diariamente.
Duas conclusões importantes podem ser desde já retiradas do programa, nesta
data. As doenças transmissíveis afectam uma parte importante, cerca de um terço, deste grupo populacional, logo seguidas pelos distúrbios psicológicos, muitas
vezes ligados ao próprio processo de migração ou fuga. Torna-se assim prioritário oferecer diagnóstico e tratamento reforçados nestas duas áreas aos migrantes, com especial saliência para o apoio psicológico e as infecções sexualmente
transmissíveis, incluindo a infecção pelo VIH/SIDA.
As infecções sexualmente transmissíveis e a condição de migrante
Ideias não baseadas na evidência sobre estas populações levam frequentemente a
considerá-las como núcleos de alta transmissão ou grupos de risco para a transmissão e disseminação de doenças transmissíveis, com relevo para as infecções
sexualmente transmissíveis (IST). Escassos estudos noutros países europeus parecem associar uma prevalência aumentada de IST nestas populações mais a factores
económicos e sociais (condições de vida, trabalhadoras do sexo) do que ao factor
migração em si, embora por vezes diﬁcilmente dissociáveis. Acresce que estudos
comparativos com a prevalência de IST em migrantes de proveniência não-africana
não mostram diferenças signiﬁcativas de prevalência em relação aos migrantes africanos. Apesar disto, continua a ser frequentemente assumida a associação entre alta
prevalência de IST e migração, especialmente em migrantes de origem africana.
Por razões diversas, os dados sobre prevalência de IST em Portugal são muito escassos e reconhecidos como tal pelas autoridades de saúde e comunidade
cientíﬁca. Por maioria de razão, são quase inexistentes em relação a populações
migrantes. Dados baseados na evidência são assim da maior importância para a
correcção de visões distorcidas do problema e para suportar estratégias e políticas de saúde. Estudos de base sobre prevalência constituem o ponto de partida
para isso. O objectivo do nosso estudo é a avaliação da prevalência das IST em
migrantes de origem africana recém-chegados a Portugal, utilizando critérios de
diagnóstico clínico conﬁrmados biologicamente.
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Material e Métodos
Estudámos uma população constituída por 220 migrantes de origem africana.
Os indivíduos foram incluídos no estudo após explicação presencial e assinatura de termo de consentimento informado redigido na sua língua-mãe. Foram
adoptados como critérios de exclusão a não aceitação dos termos do estudo e da
terapêutica com antimicrobianos no mês anterior à consulta. Todos os indivíduos foram submetidos a um questionário padronizado incluindo questões sobre
história pregressa de infecções sexualmente transmissíveis, número e tipo de
parceiros sexuais, história ginecológica e obstétrica na mulher e abuso de substâncias. A população de estudo inclui 171 homens e 49 mulheres, com uma idade
média de 33,1 anos e recentemente chegados a Portugal (média = 1,2 meses à
data da consulta). Os países de origem dos migrantes mais frequentes foram
a Serra Leoa (n=65, 30,1%), Angola (47/21,7%), Guiné-Bissau (21/9,7%), Nigéria
(14/6,5%) e Libéria (12/5,6%).
Após o inquérito e consulta, incluindo exame objectivo, foram colhidos sangue por
venipunção e exsudado genital (uretral nos homens e vaginal e cervical nas mulheres) e processados para pesquisa biológica de infecção por agentes de IST, conforme
descrito anteriormente (CDC, 2002; 2006). As amostras de sangue foram centrifugadas e o soro separado e congelado a -20º C até serem testados em séries. As zaragatoas de exsudado foram processadas para microscopia, imunoﬂuorescência directa e
cultura numa base diária, de acordo com metodologia padronizada. Resumidamente,
para o diagnóstico de síﬁlis foi usado como teste de primeira linha o R.P.R. (Rapid
Plasma Reagin Test) da Melotec®, seguido do T.P.H.A. (Treponema pallidum Haemaglutination Assay) PHASYL 210 da Diagast Laboratories para conﬁrmação dos casos
positivos; para a detecção do antigénio de superfície do vírus da Hepatite B foi usado
um teste de E.L.I.S.A. Melotest HbsAg da Melotec Biotechnologyand®; para o diagnóstico de infecção pelo vírus da imunodeﬁciência humana (VIH), foram pesquisados
anticorpos anti VIH I e II usando ELAVIA Ac (Diagnostics Pasteur®), com conﬁrmação
dos casos positivos por Western Blot, usando New Lav Blot II (Sanoﬁ Pasteur®). O
diagnóstico de infecção por Neisseria gonorrhoea foi efectuado por exame corado
pelo Gram de esfregaços uretrais/cervicais, seguidos de cultura em NYCM (New York
City Medium) e identiﬁcação por testes bioquímicos API NH®; para a detecção de
infecção por Chlamydia trachomatis infection usámos o IFD kit da BioMerieux®. A
análise de dados foi feita a partir de uma base de dados protegida sobre Access®,
usando o SPSS® da SPSS Inc.
Resultados
Os nossos resultados mostraram que 16,36% dos migrantes estudados tinham
pelo menos uma das IST consideradas no estudo, com a distribuição e frequências descritas no Quadro 1. Não veriﬁcámos diferenças signiﬁcativas entre a pre-
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sença de infecção e factores de risco considerados, nomeadamente sexo, idade,
educação, país de origem ou número de parceiros sexuais nos seis meses anteriores.
Homens
N = 171

Parâmetros

Mulheres
N = 49

Global
N = 220

média

d.p.

média

d.p.

média

d.p.

Idade

28,25

9,74

32,73

12,05

29,25

10,15

Meses após a chegada

5,67

12,9

9,32

16,60

6,21

13,60

Anos de escolaridade

7,62

5,18

7,67

3,62

7,63

5,02

Parceiros sexuais
nos últimos 6 meses

1,93

2,48

0,86

0,36

1,82

2,37

n

%

n

%

n

%

Casados

37

21,6

7

14,3

44

20

Empregados

13

7,6

5

10,2

18

8,2

Recorreram ao SNS

1

0,6

0

0,0

1

0,5

Uso regular de preservativo

1

2,0

2

1,2

3

1,4

Separação/ruptura familiar

90

52,6

10

24,0

100

45,5

IST anterior

47

27,5

3

6,1

50

22,7

IST detectada no estudo

30

17,5

6

12,2

36

16,4

Gonorreia

4

2,3

0

0

4

1,8

Clamidiose

0

0

0

0

0

0

Síﬁlis

8

4,7

1

2,0

9

4,1

Hepatite B

12

7,0

1

2,0

13

5,9

Infecção VIH

12

7,0

4

8,2

16

7,3

Discussão e conclusões
Estudámos uma população constituída por adultos sexualmente activos de origem africana, tendo encontrado uma prevalência global e distribuição de IST
concordante com taxas de prevalência descritas noutros estudos semelhantes
em migrantes. Embora o sistema de vigilância de IST seja recente em Portugal,
tornando as projecções e estudos comparativos difíceis ou impossíveis, os valores detectados na população estudada parecem não diferir signiﬁcativamente de
grupos especíﬁcos de origem europeia, quando considerados clusters de comportamento semelhantes (Matic, et al., 2006).
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As prevalências encontradas foram inferiores ao esperado no que respeita a infecções clássicas curáveis (gonorreia e clamidiose genital) e ligeiramente superiores ao esperado quando consideradas as infecções com detecção serológica
(síﬁlis, VIH e hepatite B). Este facto pode ser interpretado como infecção maioritariamente adquirida no país de origem, mais do que relacionada com o comportamento ou padrão de migração, já que a infecção aguda clínica esteve presente
em apenas alguns casos de gonorreia. As maiores prevalências nos homens podem reﬂectir mais alta frequência de contactos sexuais e número de parceiros e/
ou factores culturais associados ao comportamento sexual, sendo semelhantes a
padrões de diferença de género encontrados em não-migrantes.
Concluímos que a prevalência de IST na população do nosso estudo se aproxima
dos valores encontrados em alguns estudos envolvendo grupos considerados «de
risco» em Portugal, nomeadamente população prisional e trabalhadoras do sexo,
sendo mais altas do que na população em geral (Fenton e Lowndes, 2004). A migração, como factor isolado, não parece assim ser um factor-chave de inﬂuência,
contudo, mesmo na ausência de dados nacionais que permitam o estudo comparativo, os altos níveis de infecção VIH e pelo vírus da Hepatite B aproximam-se de
valores encontrados em populações de alto risco na Europa.
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Saúde e migrações: boas práticas na União
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Resumo

Palavras-chave:
Summary

A identiﬁcação de boas práticas é um método de estudo e de
sistematização da aplicação da teoria à prática que tem sido
usado em muitas disciplinas e áreas temáticas. Se bem que a
identiﬁcação dos problemas é importante, também é relevante saber como os outros reagem perante os problemas. Com
o aumento da migração internacional, a saúde dos migrantes
representa um desaﬁo a nível europeu. Conhecer quais as experiências positivas de acção por parte dos diferentes Estados-membros da União Europeia e das diferentes organizações
que lidam com o assunto pode ser uma boa forma de difusão
das experiências de sucesso e assim ser vista como uma ferramenta de aprendizagem. Por outro lado, a identiﬁcação de
boas práticas em migração e saúde tem normalmente valores
e princípios associados que podem ser escrutinados e servir de
pontos de referência para o futuro. No âmbito da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, a agenda na área
da Saúde valoriza o tema das Migrações. Neste âmbito desenvolveu-se um relatório das boas práticas. Este artigo é apenas
o relato do processo de concretização do relatório.
boas práticas, saúde e migrações, integração, União Europeia
The identiﬁcation of good practices is a study method and a systematic way of applying the theory and practice which has been
used in various subjects and thematic areas. If identifying problems is important, it is also then important to know how others
react when facing problems. With the increase in international
migration the health of migrants represents a challenge at a
European level. Knowing the positive experiences of actions
taken by different European state members and the different
organisations that lead in such matters can be a good way of
sharing successful experiences and therefore used as a learning tool. On the other hand identifying good practices in migration and health normally have values and principles that after
scrutiny can serve as reference points for the future. Within the
Beatriz Padilla (beatriz.padilla@insa.min-saude.pt) e Rui Portugal (ruipt@insa.min-saude.
pt), editores do Relatório das Boas Práticas sobre Saúde e Migrações, preparado para a
Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia no âmbito da Saúde.
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scope of the Portuguese Presidency of the Council of the European Union the Health agenda placed importance upon the theme of Migration. A report upon good practices was drawn up in
this area. This article is merely an account of the concretization
process of the report.
Key-words:
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Saúde e migrações: boas práticas na União Europeia
Beatriz Padilla e Rui Portugal

Introdução
As migrações têm colocado à União Europeia um grande desaﬁo em diferentes
frentes, já que a crescente mobilidade internacional é alimentada por factores de
expulsão nos países de origem e de atracção (push & pull factors) nos países de
destino. Na realidade, as pessoas migram porque existe uma tendência natural
de assegurar a sobrevivência e melhorar as condições de vida.
Um desaﬁo especíﬁco que as migrações têm trazido é o tema da saúde dos migrantes, o qual também tem sido menos explorado. Como consequência desta
falta de conhecimentos (dados, estudos, etc.) hoje escasseia a informação no que
se refere à epidemiologia como a outros aspectos relevantes da saúde dos migrantes, nomeadamente os determinantes da saúde, o estado da saúde e o acesso aos cuidados de saúde.
Uma forma positiva de encarar os desaﬁos que as migrações colocam é a identiﬁcação de boas práticas, ou seja, modelos de acção, programas e/ou políticas
que se mostraram bem sucedidos na resposta a determinadas necessidades dos
migrantes e da população em geral.
A vantagem do modelo de boas práticas baseia-se na utilidade que um determinado projecto demonstrou em contextos semelhantes, sendo que assim permite
poupar tempo e recursos na aprendizagem prática quando se procuram soluções
óptimas ou melhores para um determinado problema ou situação.
Segundo Guchteneire e Terada (2006), as boas práticas permitem identiﬁcar experiências de parcerias entre as comunidades, os governos e o sector privado.
Neste sentido, várias organizações internacionais consideram útil identiﬁcar
boas práticas num primeiro momento, e disseminá-las num segundo momento,
com o objectivo de ajudar na resolução de problemas semelhantes. Esta forma de
disseminação denomina-se conhecimento horizontal, ou seja, de igual a igual.
No entanto, na identiﬁcação de boas práticas dois problemas devem ser considerados. Por um lado, é importante deﬁnir o conceito de boas práticas para que
se possa chegar a um consenso sobre as suas características e a forma como
são seleccionadas e avaliadas. Por outro lado, como o conhecimento escolhido
é horizontal, não acontece num vazio de valores, o que tem implicações epistemológicas, isto é, as boas práticas devem prover técnicas e ferramentas sobre
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como realizar a actividade/projecto, e, por sua vez, tem normas implícitas sobre
validade e valores nos quais se sustenta.
As boas práticas, também chamadas melhores práticas (best practices), são fundamentais porque “oferecem uma ligação muito necessária entre a investigação
e o policy-making ao inspirar os decisores (políticos) com iniciativas bem sucedidas e projectos/modelos que podem contribuir de forma inovadora e sustentável
na resolução de problemas da sociedade.” (Guchteneire e Terada, 2006).
Identiﬁcando boas práticas na área da saúde e migrações na União Europeia
No segundo semestre de 2007 decorre a Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia. Vários ministérios têm escolhido como tema principal o das
migrações, com diferentes enfoques. O Ministério da Saúde é uns dos ministérios
que decidiu dar relevância ao tema das migrações vinculado à saúde, e, de entre
as várias iniciativas a ser desenvolvidas neste semestre, o evento central é uma
conferência sobre “Saúde e Migrações” para a qual se desenvolvem trabalhos
preparatórios. Um dos dois relatórios a ser preparados especiﬁcamente para a
conferência é o Relatório das Boas Práticas, o outro é sobre aspectos demográﬁcos, epidemiológicos e de políticas relativas a saúde e migrações.
Este relatório técnico tem sido construído em colaboração com os países membros da União Europeia, tanto com a colaboração dos governos como com a participação de organizações não-governamentais nacionais e internacionais (participação da sociedade civil). Neste sentido, pode-se aﬁrmar que o modelo foi
construído em forma consensual, com aportes concretos dos participantes (autores particulares e países membros). A iniciativa, além do carácter técnico, tem
uma componente política, que foi desenvolvida em várias etapas “construtivas”.
Em primeiro lugar, Portugal estabeleceu um modelo generalista que serviria de
referência na identiﬁcação das boas práticas. Desta forma, pediu-se aos países
membros que identiﬁcassem boas práticas nos seus países, e indirectamente a
autores que ﬁcassem responsáveis de escrever cada um dos casos. Paralelamente, instituições e organizações internacionais (nível europeu) não-governamentais foram contactadas para identiﬁcarem, se interessadas, boas práticas
dentro das suas actividades.
Numa fase intermédia, os países membros, alguns autores freelancers e organizações
internacionais enviaram as suas candidaturas de boas práticas. Dentro das boas práticas
recebidas, e segundo critérios pré-estabelecidos, os editores portugueses ﬁzeram uma
selecção. Os critérios referidos consideraram aspectos políticos, geográﬁcos, de nível jurídico-administrativo, tipo de organização, entre outros, como se descreverá mais à frente.
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Numa segunda etapa realizou-se uma reunião com os autores das boas práticas
seleccionadas, cujo objectivo foi apresentar os modelos recebidos e consensualizar o modelo geral de apresentação das boas práticas para o relatório, de forma
a uniformizar e incluir um largo espectro de iniciativas em migração e saúde que
fossem, tanto quanto possível, representativas dos diferentes modelos europeus.
Nesta reunião foram introduzidas alterações substanciais ao modelo inicial. Por
exemplo, na discussão realizada a denominação inicial de Melhores Práticas foi
substituída pela designação de Boas Práticas. Para melhor perceber o processo
apresenta-se o modelo escolhido das boas práticas.
Modelo e características das boas práticas
O projecto adoptou um modelo generalista sugerido pela UNESCO, que pode ser
aplicado a várias situações ou para a resolução de problemas como pobreza, habitação, ambiente, entre outros. Este modelo tem quatro características principais, que permitem responder aos nossos princípios fundamentais para a saúde
e as migrações:
1. As melhores práticas são inovadoras: desenvolvem soluções novas e criativas a problemas comuns que são consequência da migração, a pobreza
e a exclusão social.
2. As melhores práticas marcam a diferença: demonstram um impacto positivo e tangível nas condições de vida, na qualidade de vida ou no ambiente à volta das pessoas, grupos ou comunidades envolvidas.
3. As melhores práticas têm um efeito sustentável: contribuem para a erradicação sustentável da pobreza ou da exclusão social, especialmente
devido ao envolvimento e participação dos interessados.
4. As melhores práticas têm um potencial para replicação: servem como
modelo para gerar políticas e iniciativas em outros locais e situações.
Além do modelo conceptual escolhido, era preciso determinar claramente quais
os dados e informações especíﬁcos para a redacção e posterior avaliação das
práticas. Neste caso, a matriz modelo foi construída com base em dois modelos
principais, o da UNESCO e o do Departamento de Saúde e Serviços Humanos
dos Estados Unidos da América. A matriz pretendia ser simples e de fácil compreensão, a qual pudesse incluir informação relevante na área da saúde e das
migrações.
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Modelo UNESCO
Composição da prática
Enfoque
Propósito/Objectivo
Principal parceiro
Outros parceiros (comunidade, organização não-governamental, etc.)
Stakeholders
Custo
Marco temporal (time-frame)
Área geográﬁca
Informação administrativa sobre a organização
Contactos (organização e pessoas)
Sensibilidade cultural especíﬁca
Forças
Fraquezas
Lições aprendidas
Breve descrição do funcionamento

Modelo do Departamento de Saúde
e Serviços Humanos dos Estados Unidos

Introdução
Metas e objectivos
Modelo
Resultados
Conclusões
Futuro
Referências (opcional)
Para informação adicional contactar:

De uma discussão sobre estes dois modelos resultou o seguinte modelo:
Matriz Modelo para as “Melhores Práticas” – Primeiro Modelo
Introdução
Metas e Objectivos
Campo ou determinante da saúde
Alcance
Provedor
Modelo
Recursos
Gestão/Administração
Indicadores
Resultados
Conclusões
Futuro
Referências (opcional)
Contactos
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Como é possível observar, o modelo escolhido resultou numa matriz que conjuga
aspectos de ambos os modelos.
Das melhores práticas às boas práticas
A reunião de trabalho convocada com os autores, já referida, foi decisiva na deﬁnição ﬁnal da matriz de base, por isso é importante salientar o processo de
construção do relatório. Como consequência dessa reunião, introduziram-se
alterações, algumas sugeridas pelos coordenadores/organizadores em reacção
aos casos apresentados, e outras surgidas da discussão com os autores.
Embora o modelo ideal das Melhores Práticas (Best Practices) da UNESCO sintetizado nas quatro características acima enunciadas (inovadoras, que marcam
a diferença, sustentáveis e replicáveis) seja o óptimo, na prática é muito complicado encontrar experiências que reúnam as quatro características simultaneamente. Isto é, na prática nenhuma das práticas apresentadas poderia ser de facto
classiﬁcada com Melhor Prática, visto que pelo menos uma das características
não era preenchida, sobretudo a respeitante à sustentabilidade dos projectos ou
programas. Assim sendo, e numa perspectiva realista, optou-se por considerar
as práticas em que pelo menos três das características estivessem presentes
– Modelo Boas Práticas.
Da frutífera discussão das experiências, do modelo e da matriz, concluiu-se que o
nome adoptado Melhores Práticas (do inglês Best Practices) devia ser substituído
por Boas Práticas, já que tanto a conotação de melhor signiﬁca um superlativo
nem sempre possível de encontrar, enquanto Boa Prática signiﬁca uma prática
bem sucedida, sem necessariamente fazer referência a uma hierarquia de melhor ou pior. Em resumo, o primeiro acordo foi a transformação da denominação
de melhor em boa prática.
Durante a reunião também se discutiram as categorias do modelo de matriz, sobretudo em relação à falta de informação ou dados concretos em algumas delas,
tais como os resultados e indicadores em muitas práticas difíceis de medir, à
falta de clareza no funcionamento das parcerias, ou à incerteza em relação à
sustentabilidade de certos projectos, embora de sucesso mas sem ﬁnanciamento
garantido em termos de futuro. O diálogo permitiu encontrar uma forma prática
de resolver o problema e a matriz foi enriquecida com outras categorias que permitissem ter a mesma informação (resultado/indicador) de uma maneira mais
simples, como sejam testemunhos e/ou imagens. Desta forma, uma variável
mais qualitativa foi permitida para ilustrar quando não existiam dados concretos,
muito devido à falta de diagnósticos/avaliações prévias que não permitiram medir
a evolução ou a melhoria em forma quantitativa.
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Para além destas alterações, foi também acordado que a matriz iria ter um anexo
no qual se incluiria informação não incluída na Boa Prática propriamente dita,
mas outro tipo de informação de carácter estratégico ou prático e que fosse útil
para análise do conjunto das práticas e para as conclusões do relatório. Assim,
a matriz inicial acabou por sofrer mudanças nas quais o processo de construção
horizontal permitiu acrescentar uma mais-valia ao processo de “fazer o relatório”. A seguir, apresenta-se a versão ﬁnal da matriz das Boas Práticas.

Matriz das Boas Práticas – Final
Introdução: informação sobre o problema de saúde especíﬁco, o seu signiﬁcado e impacto, as populações afectadas e as tendências.
Metas e objectivos: explicita o que se pretende alcançar como resultado dos esforços
para resolver o problema de saúde.
Modelo: descreve o enfoque ou padrão global de procedimentos que se usam para responder ao problema de saúde pública.
Campo ou determinante da saúde: indica os campos ou determinantes envolvidos na
prática (i.e., prevenção, promoção, saúde materno-infantil, etc.).
Alcance (scope): explica o alcance do modelo, ou seja, o nível de centralização ou descentralização, e se é local, regional ou nacional.
Provedor: indica quem é o principal prestador de serviço, se é público, privado, não-governamental, ou parcerias de vários.
Recursos: descreve os aspectos ﬁnanceiros mais relevantes da prática (fontes de ﬁnanciamento, etc.).
Sistema de administração ou gestão: indica como as decisões são tomadas e como se
implementam. São considerados os interesses dos interessados?
Indicadores: indicam se existe uma forma de medir ou controlar os efeitos da prática (se
possível referir o antes e o depois).
Resultados: discute os fundamentos para determinar o sucesso da prática/modelo em
termos de resultados medíveis. Pode usar um gráﬁco (JPEG ou GIF) de menos de 400_
400 pixels.
Conclusões: brevemente resume o signiﬁcado dos resultados e as implicações potenciais
para a prática e política de saúde pública.
Futuro: esboça passos que podem ser tomados para estender ou melhorar a prática.
Referências (opcional): pode dar até cinco referências.
Lições apreendidas: indica conselhos baseados na experiência, identiﬁca debilidades e
pontos fortes ao pensar na réplica ou aplicação.
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Testemunha/Fotograﬁa: permite incorporar a testemunha ou experiência de um migrante que tem usufruído da boa prática em questão. Também pode enviar uma fotograﬁa.
Para informação adicional contactar: incluir os dados do/a(s) autor/a(s) acrescentando
título, endereço, contactos de email e telefónico (para divulgação). Se o autor e a pessoa
de contacto são diferentes, indicar ambas informações.
Anexo: não será incluído na publicação, mas deve ser enviado com a boa prática. O objectivo desta secção é facilitar informação aos editores. Espera-se que os autores incluam
detalhes como as vantagens e desvantagens, os problemas encontrados, entre outros, ao
longo da experiência. Esta informação será chave para os editores escreverem as conclusões e fazerem as recomendações.

Critérios para a selecção das Boas Práticas
No processo receberam-se 45 boas práticas. Estas boas práticas foram sujeitas a
um processo de selecção. A selecção foi realizada pelos editores, que utilizaram
para o efeito os critérios anteriormente referidos como a representatividade dos
Estados-membros, o alcance e o tipo de boas práticas, a participação ou envolvimento público/privado, entre outros. Da selecção resultou a representatividade
geográﬁca da União Europeia, das parcerias e dos diferentes sectores institucionais, e práticas de cooperação com países terceiros (países de origem).
Do total de boas práticas recebidas, 27 foram escolhidas para inclusão ﬁnal no relatório. Do espectro das práticas seleccionadas, e para além dos critérios anteriormente
expostos de origem geográﬁca, alcance e cooperação com países terceiros, as boas
práticas identiﬁcadas reﬂectem, relativamente ao tema da saúde propriamente dito,
práticas de promoção da saúde e prevenção da doença, práticas especíﬁcas em relação à saúde materno-infantil, incluindo o tema da VIH/SIDA, práticas que pretendem
garantir o acesso aos imigrantes e a oferta de serviços culturalmente adequados.
Em consequência, pode-se aﬁrmar que a maioria das boas práticas tem como alvo
populações especíﬁcas (mulheres, crianças, jovens, etc.) com serviços diferenciados
(exemplo: tradução e interpretação).
Dentro da generalidade das populações-alvo descritas nas práticas, aparece uma
subcategoria de migrantes com um estatuto legal especíﬁco, que é a categoria
dos refugiados. Por isso, no conjunto das práticas apresentadas, podemos encontrar algumas destinadas exclusivamente aos refugiados, distinguindo-se do resto
dos migrantes com outros estatutos, e sublinhando a diferença com os possíveis
migrantes irregulares. No entanto, outras boas práticas têm como alvo os migrantes em geral, mas sobretudo os indocumentados ou irregulares, com a preocupação de oferecer serviços de prevenção ou tratamento da SIDA e classiﬁcando
as populações no grupo das vulneráveis em termos de acção em Saúde Pública.
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Conclusões
Embora na União Europeia existam inúmeras boas práticas no âmbito da saúde
e das migrações, a realização deste relatório permite esboçar várias conclusões
preliminares em diversas frentes.
Por um lado, a falta de boas práticas representativas de alguns países (apesar
do esforço feito para obter experiências) é indicativa da novidade do fenómeno
migratório e explica a não presença de países como Lituânia, Estónia, Letónia,
entre outros. Obviamente que os movimentos migratórios entre países da União
Europeia não são objecto de análise deste relatório. É sobre os países onde a migração é um fenómeno antigo e tem uma ampla representação e os descendentes de migrantes poderão ser classiﬁcados como minorias, que nos debruçamos
neste relatório.
Alguns dos países do Sul da Europa, por serem países que mais recentemente
têm vindo a receber migrantes e anteriormente eram conhecidos por ser países
de emigração – Espanha, Itália, Portugal e Grécia –, contam com uma grande
diversidade de boas práticas, entre as quais são de destacar a acessibilidade aos
serviços de saúde, inclusivamente dos migrantes irregulares, sendo que a saúde
pública e o direito à saúde são valores assumidos.
Alguns países de incorporação recente na União Europeia têm tido necessidade
de actuar rapidamente devido à ameaça iminente do tráﬁco ilegal, relacionado
com a prostituição e exploração associados a altos riscos de transmissão de VIH/
SIDA, pelo que a disseminação de informação nas línguas dos migrantes tem
sido uma resposta comum. Em vários países, devido ao facto de a língua ser uma
barreira na comunicação, especialmente nos países nórdicos, mas não só, uma
resposta corrente tem sido a utilização de mediadores culturais e serviços de
tradução.
Em relação ao alcance das boas práticas, é relevante salientar que geralmente o
alcance, sobretudo quando é governamental ou com apoio público, relaciona-se
com a divisão político-administrativa do país, sendo que alguns países são muito
centralizados (Portugal e Suécia) e outros descentralizados (Espanha e Finlândia). Quando as boas práticas são mediadas ou oferecidas por organizações nãogovernamentais, existe uma tendência de aplicação mais local e delimitada.
Finalmente, um tema recorrente no tipo de boas práticas no âmbito da saúde e
dos migrantes é a ampla participação e envolvimento das organizações não-governamentais. De facto, o papel da sociedade civil parece ser extraordinariamente relevante em relação ao apoio à promoção da saúde, à prevenção da doença
e ao acesso aos serviços de saúde para os migrantes na Europa. Neste sentido,
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existem muitas vantagens, especialmente porque em geral as ONGs tendem a
envolver os interessados na solução dos problemas e as relações estabelecidas
são mais horizontais. O que parece ser interessante, e que resulta de uma primeira análise para o relatório, é o papel que as ONGs assumem como substituto,
e não exclusivamente como complemento, da possível responsabilidade dos Estados em relação à saúde dos migrantes, com eventuais consequências para a
saúde de todos e da saúde pública em geral.
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Unidades de saúde amigas dos migrantes –
uma resposta ao desaﬁo da multiculturalidade
em Portugal
António Carlos da Silva* e Carla Martingo**
Resumo

As migrações internacionais, a globalização e o alargamento da
União Europeia têm-se reﬂectido na diversidade étnica, cultural,
religiosa e linguística das comunidades. É uma realidade sem retrocesso para a qual as organizações governamentais e não-governamentais que trabalham com e para migrantes têm de estar
preparadas, sobretudo os serviços de saúde que lidam com utentes das mais diversas nacionalidades, pertença étnica e/ou convicções religiosas. O conceito de user-friendly estende-se ao de
migrant-friendly adoptado no Projecto Europeu “Migrant-Friendly
Hospitals”, visando ultrapassar as barreiras no acesso e utilização
dos hospitais pelos migrantes. De forma a evitar que os migrantes
apenas recorram aos serviços de saúde em situações de emergência (hospitais), propõe-se para Portugal um modelo que alargue aos Centros de Saúde essa política de proximidade.

Palavras-chave:

migrantes, unidades de saúde, migrant-friendly, proﬁssionais de
saúde, interculturalidade.

Summary

International migration, globalization and the expansion of the European Union have all reﬂected the ethnic, cultural, religious and
linguistic diversity of communities. It is a reality with no going back
for governmental and non-governmental organisations who work
both with and for migrants. These organisations have to be prepared, above all to offer health services that deal with patients of the
most diverse nationalities, who have ethnic and/or religious convictions. The concept of “user-friendly” also extends to “migrantfriendly” as adopted by the European “Migrant-Friendly Hospitals”
Project, seen as overcoming the obstacles to migrant access and
use of hospitals. A proposed way of avoiding immigrants simply
running to accident and emergency departments at hospitals in
Portugal was the idea of expanding the responsibilities and remits
of health centres.

Key-words:

migrants, health centres, migrant-friendly, health professionals,
inter-culturality.
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Unidades de saúde amigas dos migrantes – uma
resposta ao desaﬁo da multiculturalidade em Portugal
António Carlos da Silva e Carla Martingo

A riqueza decorrente das sociedades pluri ou multiculturais acarreta, de igual
modo, grandes desaﬁos quer para os migrantes, quer para os serviços/instituições da sociedade de acolhimento (Trindade, 1995). Entre os obstáculos identiﬁcados no processo de integração das comunidades migrantes, o acesso à saúde
ﬁgura entre os mais relevantes (Carballo et al., 1997).
Se, numa primeira fase, o constrangimento se veriﬁca nas condições de acesso,
num segundo momento poderão surgir obstáculos na qualidade da prestação do
serviço. Os diferentes códigos culturais dos diversos grupos de migrantes presentes em território português e a deﬁciente preparação académica para lidar
com a diferença poderão comprometer a qualidade do serviço prestado (AIDS &
Mobility, 2003).
Em termos das unidades de saúde, numa primeira linha os Centros de Saúde
e na retaguarda as Unidades Hospitalares, os problemas agudizam-se quando
utente e proﬁssional de saúde não falam a mesma língua e possuem diferentes
códigos culturais e de conduta para uma mesma situação. A deﬁciente ou mesmo
inexistente comunicação intercultural é uma das barreiras identiﬁcadas no acesso aos serviços de saúde por parte dos migrantes, sendo necessário encontrar
estratégias que os aproximem. A criação ou optimização de serviços que, de uma
forma estruturada e continuada, dêem resposta a estas questões é um desaﬁo
que a multiculturalidade coloca.
É neste contexto que surge a proposta de criação de unidades de saúde amigas dos migrantes, tendo como exemplo o projecto europeu “Migrants-Friendly
Hospitals” (MFH).1 Este projecto, com início em Outubro de 2004, com a duração
de dois anos e meio, reuniu Hospitais de doze países da União Europeia, que se
constituíram como Hospitais-piloto.
Partindo de um diagnóstico de necessidades, que integrou uma ampla consulta a serviços, peritos e organizações que trabalham na área da saúde e/ou populações migrantes, identiﬁcaram-se três áreas de intervenção: melhoria dos
serviços de interpretação clínica, produção de informação amiga do migrante e
formação para os cuidados materno-infantis e, ainda, formação dos proﬁssionais
de saúde com vista à aquisição de competências culturais.
A partir das áreas de intervenção inicialmente seleccionadas, desenharam-se
três subprojectos: melhoria da interpretação na comunicação clínica (Subpro-
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jecto A), produção de informação amiga do migrante e formação em cuidados
materno-infantis (Subprojecto B) e formação dos proﬁssionais para aquisição de
competências culturais – capacitar o pessoal hospitalar para melhor gerir encontros transculturais (Subprojecto C).
Um dos produtos do projecto europeu foi a “Declaração de Amesterdão para Hospitais amigos dos migrantes numa Europa etno-culturalmente diversa”,2 na qual
são feitas recomendações para uma política de saúde amiga dos migrantes, quer
ao nível hospitalar, quer de outros stakeholders.
Sensível à importância desta problemática, o Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Cultural integrou, na Medida 24 do Plano para a Integração dos
Imigrantes (PCM /ACIDI IP, 2007), o projecto europeu como um modelo a seguir
em contexto nacional, dada a grande diversidade, em termos de país de origem
ou pertença étnica, dos utentes que recorrem aos serviços de saúde. Ciente da
importância desta medida, o Ministério da Saúde comprometeu-se com a sua
implementação ao estabelecer como meta 100% dos hospitais do SNS terem conhecimento da Declaração de Amesterdão através de circular normativa e 5%
assinarem o protocolo respectivo.
O modelo que se propõe para Portugal baseia-se no modelo do projecto europeu
e assenta em unidades de saúde que tenham uma atitude pró-activa face a utentes estrangeiros (Schulze et al., 2002), que “convide” o migrante a entrar e não
espere que ele se desloque apenas já em situações de grande debilidade física
e emocional. Propõe-se, assim, um modelo para fazer face aos seguintes problemas: existência de barreiras linguísticas e iliteracia dos utentes; inexistência
de serviços culturalmente adaptados; inexistência de elementos facilitadores da
proximidade entre prestador de cuidados e utentes migrantes.
Este modelo deverá integrar uma cultura organizacional que faça com que a política
migrant-friendly seja vertical e instituída como prática comum e quotidiana, não dependendo de boas vontades ou de um ou outro proﬁssional mais sensibilizado para
esta temática. Por outro lado, para fazer face a argumentos eminentemente economicistas, dever-se-á apostar na constatação de que o custo do não atendimento é
superior ao do atendimento e que a rentabilização de recursos existentes deverá ser
o caminho a trilhar. Perante a inexistência de recursos é necessária a sensibilização
para a sua criação, a constituição de parcerias e redes com associações/organizações de imigrantes que intervêm na área das unidades de saúde, de forma a aproximar os utentes e prestadores de cuidados, para a promoção da interculturalidade
tanto na unidade de saúde como na própria comunidade.
No primeiro caso, é possível indicar recursos como a utilização do Serviço de
Tradução Telefónica do Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultu-
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ral3 (ACIDI, anteriormente designado por ACIME), a constituição de uma bolsa de
intérpretes/mediadores entre os próprios proﬁssionais das unidades de saúde,
ou a celebração de protocolos com associações de imigrantes, para que estes
possam auxiliar os prestadores de cuidados quando estejam perante utentes estrangeiros. O recurso a intérpretes vindos da comunidade, mas necessariamente preparados para a mediação da interpretação clínica, será uma estratégia a
adoptar, podendo, inclusivamente, possuir habilitações académicas nas áreas da
medicina, enfermagem ou outras áreas da saúde, mas, por razões várias, não
tenham conseguido obter equivalência em Portugal.
O deﬁciente ou mesmo inexistente conhecimento da língua portuguesa poderá
ser ultrapassado com uma sinalética que, com recurso a imagens, permita ao migrante saber para onde se dirigir. A produção de material informativo em línguas
estrangeiras será, igualmente, uma forma de ultrapassar essa barreira tanto no
acesso como na utilização dos serviços de saúde.
A prestação de serviços culturalmente adaptados não se restringe à relação proﬁssional de saúde/utente. Há todo um conjunto de outros serviços passíveis de
adaptação cultural, como o apoio espiritual, aberto a todas as convicções religiosas (aplicação da Lei n.º 16/2001, de 22 de Junho, publicada no DR. 143/2001,
Série A, I); apoio emocional com o incentivo à visitação dos migrantes internados
por voluntários das mesmas nacionalidades; disponibilização de refeições que
tenham em conta os tabus alimentares dos utentes.
É importante sublinhar que a implementação de um modelo de unidades de
saúde amigas dos imigrantes tem inerentes dois grandes objectivos: captar os
utentes migrantes para o SNS e, por outro lado, contribuir para uma maior humanização dos próprios serviços, que permita ultrapassar barreiras na prestação
de cuidados que serão, per si, factores obstrutores de acesso e de prestação de
serviços. Ter consciência que o outro será necessariamente diferente de nós, ter
a abertura para o ouvir e ver através de umas lentes destituídas de preconceitos,
será o primeiro passo para a vivência da interculturalidade quer nos serviços de
saúde, quer noutros serviços que lidam com populações migrantes. O ser amigo
dos imigrantes signiﬁca ter humanidade em relação a quem, por razões várias,
incluindo situações de fragilidade física, psicológica e emocional, se vê envolvido
na imbricada teia dos serviços e sem competências pessoais ou sociais para se
libertar.

URL – http://mfh-eu.net.
URL – http://mfh-eu.net/public/ﬁles/european_recommendations/mfh-amsterdam_decalaration_portuguese.pdf.
3
URL – http://www.acidi.gov.pt.
1
2
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A imigração e o acesso à saúde. Boas práticas
identiﬁcadas em dois projectos de intervenção
na área da saúde
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Resumo

Palavras-chave:
Summary

Key-words:

O presente artigo reﬂecte dois anos de experiência de Médicos
do Mundo Portugal (MDM-P) em projectos de out-reach, desenvolvidos em particular na região de Lisboa, especiﬁcamente os
projectos Noite Saudável e Bairro Feliz. Foram identiﬁcadas seis
acções, que podem ser reconhecidas como boas práticas e que
compõem uma resposta das equipas de MDM-P às necessidades
identiﬁcadas no processo de acesso a serviços de saúde e de apoio
social por parte da população imigrante que recorre a estes dois
projectos.
imigração, saúde, acesso aos serviços, boas práticas.
The present article reﬂects two years of experience of Médecins
du Monde Portugal (MDM-P) in out-reach projects, developed in
particular in the Lisbon region and speciﬁcally in the Noite Saudável e Bairro Feliz (Healthy Night and Happy Borough) projects. Six
actions were identiﬁed which can be recognised as good practices
and which make up the MDM-P teams response to the identiﬁed
needs of the immigrant population, who took part in these two projects, in accessing health services and welfare support.
immigration, health, access to services, good practices.
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A imigração e o acesso à saúde. Boas práticas identiﬁcadas em dois projectos de intervenção na área da saúde
Paula Fernandes, Ricardo Pereira e João Blasques de Oliveira

Introdução
Os Médicos do Mundo Portugal (MDM-P) elaboraram, desde há mais de dois anos
uma “Carta de posição de princípios básicos sobre a Imigração Irregular na Comunidade Europeia (CE)”.1 Nesta carta de princípios, as novas vagas de imigração
Sul/Norte, em massa, são enquadrados na perspectiva de que: “os ﬂuxos migratórios subsarianos que a Europa tem vindo a acolher são apenas o espelho da
busca de equilíbrio que a História sempre assumiu, entre os países desenvolvidos
e os em vias de desenvolvimento”.
O mesmo documento sustenta ainda que os movimentos migratórios comportam
há séculos dois lados de um mesmo problema complexo, que deve ser ponderado tendo em consideração todos os factores envolvidos e onde se devem evitar
apreciações imediatistas. O primeiro problema refere-se à situação dos países de
origem, em que as oportunidades são poucas, e o segundo à dos países de acolhimento, que vêem na sua chegada uma potencial ameaça à estabilidade económica. Desde os séculos XVIII e XIX, com a revolução industrial e o começo do
desenvolvimento económico e industrial, que a Europa passou a ser um destino
apetecível para as populações mais pobres de África. Mas é sem dúvida no século XX que este movimento mais se acentuou, apresentando-se como a solução
à miséria de campos inférteis, às nações destruídas pelas guerras ou simplesmente como local de novas e/ou melhores condições de vida. Por estes motivos,
milhares de pessoas percorrem o continente africano, atravessando fronteiras,
aventurando-se por territórios hostis, e com frequência entregando todas as suas
economias a máﬁas de tráﬁco de pessoas.
Ao mesmo tempo, sabe-se que os processos de desenvolvimento económico e
de urbanização, tal como existem na maioria dos países, acabam por, através de
mecanismos vários, criar as condições de alienação dos recém-chegados, reduzindo as possibilidades de integração a áreas de desenvolvimento marginal nessas sociedades. Alguns dos factores determinantes nesses processos são, por
exemplo, o corte mais ou menos abrupto das redes de suporte social e o quadro
sócio-cultural rural de onde os recém-chegados provêem. Este processo é ainda
mais brutal no caso dos imigrantes que muitas vezes ainda não se “urbanizaram”
completamente nos seus países de origem e que têm de se adaptar a uma sociedade com normas e referências culturais completamente diferentes, com uma
legislação que não conhecem e com preconceitos raciais e religiosos que entre
si contribuem para a criação de barreiras à integração. Simultaneamente têm-se
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detectado bloqueios no acesso aos serviços públicos nos países de acolhimento
destes imigrantes e, em especial, no acesso aos cuidados de saúde.
O quadro conceptual das intervenções
A teoria do Modelo Comportamental de Acesso aos serviços de Saúde por parte de
Populações Vulneráveis, desenvolvida e testada por Gelbert desde 2000 (Gelbert
et al., 2000), permite deﬁnir um quadro conceptual relativo à procura de serviços
por parte destas populações. Este quadro conceptual aponta para um conjunto
de factores predisponentes e facilitadores que condicionam/determinam os resultados da maior ou menor procura e utilização dos serviços, em particular dos
serviços de saúde, por parte dessas populações, onde se incluem pessoas sem
domicílio ﬁxo e imigrantes. Embora desenhado nos Estados Unidos, o modelo
ajuda-nos a compreender o que se passa na nossa própria realidade, embora seja
preferível que se venham a realizar estudos que o validem e adaptem à realidade portuguesa. As boas práticas descritas ao longo deste artigo enquadram-se
como soluções práticas dentro do modelo referido. Contribuem, pois, para que os
utilizadores dos serviços possam minimizar alguns dos factores predisponentes
para a não procura de serviços e aumentar o acesso a factores facilitadores do
uso dos mesmos.
A intervenção
Este artigo reﬂecte cerca de dois anos de experiência e de implementação no terreno de actividades ligadas aos projectos que MdM-P desenvolve em especial na
região de Lisboa, em particular os projectos Noite Saudável e Bairro Feliz. Foram
identiﬁcadas seis acções, que poderemos descrever como boas práticas e que
representam uma resposta das equipas de terreno às diﬁculdades encontradas
no processo de ajudar a melhorar o acesso a serviços de saúde e de suporte e
integração social.

Os Projectos Noite Saudável e Bairro Quinta da Serra
O projecto Noite Saudável foi iniciado em 2000 com o objectivo de prestar apoio
nocturno em termos de encaminhamento e acompanhamento à população semabrigo e imigrante. Foi ultimamente reformulado, procurando fornecer aos beneﬁciários uma resposta mais integrada e abrangente. Desde o início do projecto foi
possível contar com uma unidade móvel, onde os utentes podem receber atenção
médica e de enfermagem, assim como apoio psicossocial, com alguma privacidade. A partir de 2007, a equipa móvel foi complementada por uma equipa satélite
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que se desloca a pé. Com estas equipas é assegurada a prestação de cuidados
primários de saúde em horário nocturno, atendimentos em “regime urgente”,
acompanhamento diurno a utentes hospitalizados, apoio medicamentoso, apoio
psico-afectivo e aconselhamento, encaminhamento de utentes para estruturas
complementares de saúde e para outras respostas sociais. É igualmente disponibilizada informação sobre VIH/SIDA e IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis, distribuição gratuita de preservativos e de informação sobre o teste voluntário e despiste de IST. Desde o segundo trimestre de 2007 que se iniciou uma
componente de “redução de danos” do projecto, com a distribuição gratuita de
seringas a pessoas que usam drogas intravenosas.
O projecto Bairro Feliz está a ser implementado desde 2002 no Bairro Quinta da
Serra, Prior Velho, e foi fruto da necessidade de realizar um acompanhamento e
monitorização mais próximo do local de residência dos doentes diagnosticados
com Tuberculose pelo Centro Diagnóstico Pulmonar (CDP) – Dona Amélia. Durante a intervenção no Bairro foram identiﬁcados outros problemas que exigiram
uma resposta preventiva, nomeadamente em relação ao VIH/SIDA e outras IST.
Actualmente o designado Projecto Integrado – Componente Prevenção em VIH/SIDA,
Tuberculose (TB) e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) surge com o objectivo
de reforçar o conhecimento sobre o VIH/SIDA e IST e capacitar a comunidade deste
bairro para a prevenção das mesmas ao nível da diminuição de comportamentos de
risco. Para tal são desenvolvidas actividades de Informação, Educação e Comunicação (IEC) sobre meios de prevenção, questões de género, discriminação e direitos
humanos. É ainda feito o reencaminhamento de pessoas para a consulta de cuidados
primários de saúde, distribuição de preservativos e actividades culturais.

A população-alvo
A população-alvo dos dois projectos de MDM-P, apesar de ser geograﬁcamente diferente, apresenta similaridades. Os beneﬁciários directos do projecto Noite
Saudável são predominantemente homens, entre os 30 e os 45 anos, neste sentido em idade activa, normalmente em situação de isolamento (familiar e social).
O imigrante que recorre à Unidade Móvel fá-lo quando a doença é já manifesta e
com alguma diﬁculdade acede aos serviços públicos, porque receia faltar ao seu
trabalho ou não tem informação sobre os seus direitos e deveres, mas sobretudo
demonstra um receio manifesto de ser denunciado. Convêm realçar que, embora
inicialmente focada na atenção ao imigrante, tem-se veriﬁcado que a unidade é
cada vez mais utilizada por portugueses em situação de vulnerabilidade, como
sejam sem-abrigo, pessoas idosas e sozinhas, entre outros. Os problemas relacionados com o aparelho digestivo, o alcoolismo e as alterações do foro psiquiátrico são os principais motivos de procura de cuidados.
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O projecto Bairro Feliz, inserido num bairro de autoconstrução, dirige-se, de
uma forma global, a toda a população do bairro, num total de 1559 habitantes,2
sendo beneﬁciários directos os moradores na faixa etária dos 12 aos 60 anos.
Nesta comunidade, maioritariamente constituída por imigrantes de Cabo Verde
e Guiné-Bissau, as famílias alargadas são predominantes, existindo igualmente
“casas de aluguer”, especíﬁcas para imigrantes homens que percorrem o país
de acordo com a disponibilidade de trabalho. Durante o período de férias escolares a população do bairro, mesmo durante o dia, torna-se predominantemente
jovem, criando a necessidade de ter intervenções especiais orientadas para essa
realidade.
O acesso à saúde – factores de vulnerabilidade na população imigrante
Segundo os dados do Relatório Anual do Observatório de Acesso à Saúde nos
Imigrantes, da Rede Internacional MdM (2006),3 “apenas um terço das pessoas
que sofrem de um problema de saúde crónico beneﬁcia de um tratamento em
curso e (…) Perto de metade das pessoas que declararam pelo menos um problema de saúde sofreu um atraso no recurso aos cuidados de saúde”. O mesmo
Relatório (2006) aﬁrma ainda que “os obstáculos mais frequentes ao acesso e à
continuidade dos cuidados de saúde, expressos pelas próprias pessoas, dizem
principalmente respeito ao desconhecimento dos seus direitos, dos locais onde
se devem dirigir para receber esses cuidados, ao custo dos tratamentos, às diﬁculdades administrativas, ao medo de uma denúncia, à discriminação e às barreiras linguísticas e culturais”. Da nossa experiência no terreno é de destacar, entre
os principais obstáculos em primeiro lugar aqueles que podemos associar às
condições de vida e que contribuem directamente para a deterioração do estado
de saúde, nomeadamente as precárias condições de habitabilidade, alimentação
deﬁcitária, baixos rendimentos e as condições precárias de contratualização e
segurança no trabalho.
Uma das características que distingue as comunidades imigrantes residentes em
Portugal, por comparação com as residentes noutros países da UE, é a sua alta
concentração nas zonas urbanas, ou nas suas periferias, onde, se por um lado
tradicionalmente há maior concentração de oferta de trabalho, por outro lado são
zonas em que o metro quadrado de espaço habitável é mais caro. Acresce ainda o
facto de a maior parte das comunidades imigrantes residentes em solo nacional
ter-se concentrado, nas décadas de 70 e 80, em terrenos baldios e através da
autoconstrução terem dado origem a bairros com pouca organização arquitectónica, com casas feitas com materiais acessíveis, mas que são os que mais rapidamente se deterioram. Para além disso, estes alojamentos são mal arejados
e frequentemente não tem saneamento básico, existindo ainda locais sem água
potável. O subarrendamento destas casas leva, por sua vez, à maior precarização

Migrações _ #1 _ Setembro 2007

165

das condições já por si difíceis e consequente degradação do estado de saúde
da comunidade. Fonseca, Malheiros e Silva (2005) referem igualmente as diﬁculdades no acesso aos programas de realojamento PER, em constante debate. O
Bairro Quinta da Serra, entre outros, reﬂecte um pouco esta realidade.
Os imigrantes com quem os técnicos do MDM-P contactam têm com frequência
vínculos contratuais precários, frequentemente no mercado informal, e normalmente associados a tarefas muito pesadas, com elevadas horas diárias de trabalho e de baixo rendimento. Estes vínculos laborais associam-se ainda a ausência
de direitos sociais e a falta de seguros de acidentes de trabalho, bem como promovem uma nova série de factores debilitantes no dia-a-dia, como por exemplo o acesso a alimentação adequada. Também na doença, os constrangimentos
económicos e legais, tais como a não comparticipação do Estado na aquisição de
medicamentos, limitam o acesso ao tratamento, uma vez que a aquisição de medicamentos tem de ser, muitas vezes, preterida em função da alimentação.
Para além deste primeiro grupo de obstáculos surgem, por outro lado, aqueles que
podemos associar à comunicação, especiﬁcamente a falta de domínio da língua, considerado por ciclos cientíﬁcos nesta área como um factor determinante de acesso à
informação e em particular em termos de deveres e direitos no acesso à saúde. Na
questão da saúde, o desconhecimento pode não só trazer barreiras a nível do acesso
aos serviços no dia-a-dia, mas também prolongar os obstáculos até à sala de consulta e à comunicação com o proﬁssional de saúde, condicionando a capacidade de
explicitar os sintomas e compreender a terapêutica recomendada.
No contexto português, apesar de alguns avanços, as barreiras persistem. Se,
por um lado, o sistema já está simpliﬁcado, requerendo apenas a inscrição no
Serviço Nacional de Saúde através dos Centros de Saúde locais, para que tal seja
possível é ainda pedido que o imigrante se inscreva tanto na Segurança Social,
como na Direcção-Geral de Finanças, como contribuinte, informação com que
depara só na hora em que recorre aos serviços. Para além disso, ainda há a necessidade de ter um médico de família, conhecer o direito à isenção na doença
crónica, entre outros.
A falta de conhecimento, ou não cumprimento da lei, por parte dos prestadores de
serviços nas unidades de saúde, origina processos discriminatórios que se traduzem na recusa do atendimento a pessoas estrangeiras, coarctando o seu acesso
à saúde. Segundo o Relatório (MdM, 2006) acima citado, na população estudada
“uma pessoa em dez recebeu uma recusa de prestação de cuidados por parte dos
proﬁssionais de saúde”.
No estudo realizado por José Edmundo Sousa (2006) sobre os imigrantes ucranianos e os cuidados de saúde, estes constrangimentos no que respeita ao aces-
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so ao SNS são agrupados em três subcategorias, nomeadamente a nível do atendimento, salientando-se o tempo de espera e a diﬁculdade de comunicação, a
nível do processo terapêutico e do cuidado prestado. Com fracas condições para
a convalescença, e com um permanente risco de perda do seu único e precário
meio de subsistência, o imigrante chega muitas vezes aos serviços de saúde em
estado muito avançado da doença, muitas vezes já depois de ter perdido o emprego porque o despediram por baixa produtividade ou então já em caso de emergência médica. Os obstáculos referidos só aumentam os riscos e o acesso a um
direito fundamental que é o direito à saúde.
Boas práticas identiﬁcados em projectos de out-reach, a experiência de MdM-P
Quando falamos das boas práticas identiﬁcadas nos projectos MDM-P não podemos deixar de referir o imenso trabalho desenvolvido a nível nacional e internacional, quer em termos de intervenção concreta, quer na realização de estudos e
debates, sobre a problemática da migração.
Segundo Fonseca, Malheiros e Silva (2005) este tema tem estado na agenda académica, social e política desde os anos 90, centrando-se inicialmente nas mudanças ocorridas ao nível de alguns sectores da economia, como resultado da chegada a Portugal, e restantes países europeus, de um número crescente de pessoas
em idade activa com perﬁs proﬁssionais novos. A identiﬁcação de problemas comuns a toda a população imigrante assumiu uma prioridade, apressado pelos
novos desenvolvimentos e tomadas de posição de algumas minorias residentes
em países da UE, numa aﬁrmação por novos direitos sociais e de participação,
diálogo esse ainda assombrado pelo paradigma securitário recente, imposto no
espaço europeu, considerado como o maior obstáculo apontado pelas vias mais
integracionistas. Desta nova vaga veio a conﬁrmação da Multiculturalidade na
diversidade das sociedades europeias, e com ela novas cosmovisões e a necessidade das sociedades de acolhimento de lidarem com elas no dia-a-dia, nos mais
diversos contextos, desde o contexto laboral ao comunitário, até aos casos de
maior marginalização e isolamento.
Intervindo igualmente nestes contextos, MdM-P tem desenvolvido estratégias
que procuram minorar o impacto dos obstáculos enunciados ou simplesmente
anulá-los, sempre que possível. De referir, como medida determinante, a constituição de equipas multiétnicas que conhecem os idiomas, estão familiarizadas
com os usos e costumes, conhecem os modos de vida e as convicções e, muitas
vezes, as terapêuticas alternativas praticadas, ajudando desta maneira a corrigir algumas práticas que para um proﬁssional de saúde nacional possam passar
despercebidas ou desvalorizadas por falta de conhecimentos. O trabalho de terreno demonstra que muitas das questões que normalmente são identiﬁcadas pe-

Migrações _ #1 _ Setembro 2007

167

las comunidades imigrantes como problemas de saúde são na verdade situações
originadas por falta de acesso a recursos e serviços, problemas de solidão ou até
mesmo de falta de expectativas de vida. As equipas multidisciplinares são uma
mais-valia, pois permitem um acompanhamento em todas as esferas da vida da
pessoa, num mesmo local, procurando encontrar as respostas adequadas a cada
situação especíﬁca.
Os projectos inseridos nas comunidades têm por base um funcionamento pouco
burocratizado que permite ao técnico ter maior disponibilidade no atendimento do utente, maior disponibilidade para ouvir, compreender e comunicar com a
pessoa. Este atendimento continuado na comunidade permite, com o passar dos
meses, criar um ambiente muito familiar de recepção e acolhimento ao utente,
que é reforçado ao longo do período de doença através de uma maior proximidade, incrementando os níveis de conﬁança mútua.
A disponibilização de medicamentos e tratamentos de forma gratuita a pessoas
que auferem honorários muito baixos e são desprivilegiados, por factores contratuais, em relação à protecção na doença, torna-se igualmente uma maneira
eﬁcaz de aliviar o orçamento do utente, que ﬁca mais disponível para a obtenção
de uma melhor alimentação ou, em alguns casos, permite que este atravesse
períodos por vezes longos de procura de um novo emprego.
Uma outra boa prática vivenciada nos projectos nos últimos dois anos de intervenção, em termos de acesso ao SNS, são as cartas de encaminhamento que, na
génese, permitem colmatar duas grandes áreas de necessidades identiﬁcadas na
população imigrante. Uma primeira é a de anular as barreiras comunicacionais,
isto é, permite que a mensagem sobre a sintomatologia seja entregue com mais
exactidão do que oralmente, permite também que o proﬁssional possa devolver
as suas conclusões e indicações de terapêuticas sem correr o risco de que a
mensagem seja enviesada pelo utente, que não a compreendeu totalmente. A
segunda é a de mediação e garantia dos direitos. A experiência demonstra-nos
que mesmo em situações em que, num primeiro encontro, o imigrante tenha sido
discriminado pelos técnicos das instituições, as cartas abrem portas. O facto de
serem enviadas por uma organização informada e com mais conhecimentos do
que muitos dos utentes em relação aos seus direitos, oferecem-lhe a segurança
de uma aﬁrmação contra a intolerância. A função destas cartas traduz-se no facto de poder também alcançar níveis hierárquicos mais altos do que aqueles que
normalmente estão acessíveis ao utente, como por exemplo os cargos de cheﬁa,
ou mesmo outro tipo de instituições como por exemplo o ACIDI ou as embaixadas,
promovendo a mediação do problema e salvaguardando o cumprimento da lei.
Tal como as cartas, o acompanhamento presencial por técnicos ou voluntários
muitas vezes é a certeza de uma mediação bem conseguida. Este acompanha-
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mento tem ainda a capacidade de atenuar a ausência de redes sociais de suporte,
que muitas vezes caracteriza os percursos migratórios. Por outro lado, as cartas
reforçam um sentimento de segurança ao imigrante que recorre aos serviços.
Segundo alguns estudos (Bentes et al., 2004; Gonçalves et al., 2003), a utilização
dos hospitais e centros de saúde, por parte das comunidades de imigrantes africanos, depende da sua estadia e posse de permissão legal de residência. Como
referido anteriormente, o medo da denúncia da sua situação, em caso de irregularidade administrativa, está sempre presente.
Segundo Dias et al.(2004), a disponibilidade de actividades de informação e educação
para a saúde nos seus idiomas de origem e que tenham em conta os seus padrões
culturais de crenças e costumes servem muitas vezes para atenuar ou anular alguns
comportamentos de risco para a saúde, ou pelo menos promover estilos de vida mais
saudáveis. E nesta área os técnicos dos MDM-P desenvolvem esforços particulares
para tornar acessível a informação necessária aos utentes imigrantes. Segundo a
deﬁnição clássica de saúde da OMS, que surge na Constituição de 1948, a intervenção
de MDM-P elabora a sua intervenção considerando a Saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social. Neste sentido, associado aos cuidados de
saúde, devem ser criados outros tipos de respostas, tais como o apoio psicossocial.
O projecto Noite Saudável é, neste sentido, um exemplo de sucesso. A partir de
2006 a equipa do projecto foi reforçada com uma psicóloga e uma técnica de serviço social, o que possibilitou criar novas respostas e minorar problemas persistentes em algumas pessoas que recorriam aos cuidados.
As alterações do foro psiquiátrico, resultantes da depressão, da solidão e das
dependências, são actualmente um dos maiores problemas do imigrante que recorre às equipas de rua para obter apoio. No entanto, as respostas existentes
são insuﬁcientes e ainda pouco articuladas. Uma das abordagens que, a nível do
apoio psicossocial, a nossa técnica de serviço social desenvolve, numa abordagem personalizada, é a de dar capacidades e informação que leve o imigrante a
apropriar-se do processo de ultrapassar um dos seus maiores medos – as situações administrativas e burocráticas.
O trabalho em parceria
Outra das boas práticas aprendidas na implementação dos nossos projectos é
que um trabalho desenvolvido para e junto das comunidades não pode ser feito
isoladamente. As parcerias são indispensáveis no processo. Devemos pensar o
trabalho com parceiros como necessário, desejável e enriquecedor, e a parceria
deve considerar não só ﬁnanciadores, como também instituições públicas, privadas, associações locais, grupos de pares e comunidades e/ou beneﬁciários. Como
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refere José Edmundo Sousa (2006: 57-58) quando nos fala do conceito de cidadania
em saúde, “(…) na medida em que considera que a saúde deve ser desenvolvida em
parceria com o indivíduo e a comunidade, com benefícios para ambos”. Segundo Himmelman (apud Wolf, 2001), o trabalho em parceria tem como ênfase o “aumento do
controlo e poder dos/as que serão directamente ou indirectamente afectados pelas
actividades da parceria”. Nesse sentido, as equipas de MDM-P pretendem, acima de
tudo, criar uma ponte entre o utente e os serviços de saúde, assegurando que o primeiro aceda o mais precocemente possível aos cuidados de saúde de que necessita e
que o segundo não crie barreiras a esse acesso. Espera-se que o utente, capacitado
para uma auto-gestão da sua própria saúde e doença, seja mais autónomo e capaz de
criar maior sustentabilidade na promoção de estilos de vida mais saudáveis e, como
resultado, mais integrado e útil à sociedade que o acolhe, podendo ele próprio ser o
principal agente na mudança e na concretização dos seus objectivos.
Carta de posição de princípios básicos sobre a Imigração Irregular na Comunidade Europeia (CE) 2006: documento
não publicado, disponível para consulta.
Dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Loures em 2004.
3
Relatório Anual do Observatório (2006) de acesso à Saúde nos Imigrante, da Rede Internacional MdM: em edição para
publicação, disponível para consulta.
1
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AJPAS – mais de uma década a promover
saúde e a prestar cuidados em prol dos
mais desfavorecidos

António Carlos da Silva* e Vitalina Gomes Costa Silva**
Resumo

A AJPAS – Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, é uma Organização Não-Governamental, com Estatuto de
Instituição Particular de Solidariedade Social, sem ﬁns lucrativos, inscrita no Livro n.º 1 das IPSS com ﬁns de saúde, em 26 de
Novembro de 1998, fundada a 18 de Junho de 1993, data da sua
primeira Assembleia Geral. Reconhecida como Instituição de Utilidade Pública, pela Câmara Municipal da Amadora em 28 de Abril
de 1999, publicada em Diário da República em 6 de Setembro de
2000, e como Associação de Imigrantes, pelo ACIME (actual ACIDI), em 10 de Janeiro de 2002. Sedeada na Amadora, desenvolve
a sua actividade nas áreas da Saúde Pública e do Apoio Social. A
AJPAS iniciou as suas actividades, na área da Promoção da Saúde
e da Prevenção das ISTs com ênfase no VIH/SIDA. Para responder
aos desaﬁos e às necessidades da população-alvo, que foram surgindo ao longo dos anos, alargou a sua intervenção comunitária às
áreas da Educação, do Emprego e da Formação Proﬁssional. Para
tal, teve que criar condições de empowerment da população-alvo,
investindo na informação, formação, produção de materiais informativos culturalmente adaptados, trabalhando em redes formais
e informais, privilegiando parcerias sem esquecer as raízes culturais dessas mesmas pessoas. Com a sua intervenção, a AJPAS
pretende responder às necessidades sentidas e/ou expressas da
comunidade onde intervém, sem esquecer que essas pessoas são
os actores principais em todas as fases da sua intervenção. Actualmente, a AJPAS intervém nas seguintes áreas: Promoção da
Saúde (Formação de Promotores); Prevenção Primária (Formação de Voluntários); Prestação de Cuidados (Apoio Domiciliário,
Psicossocial e Jurídico); Apoio Social (Creche Babete); Serviço de
Apoio ao Imigrante (Saúde, Educação, apoio Jurídico, social e outros); Formação Proﬁssional (Estágios); Ensino de Adultos; Cooperação Europeia (National Focal Point em vários projectos).
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Summary

AJPAS – The Amadora Association of Young Promoters of Health is
a non-proﬁt making NGO with a Private Institution and Social Solidarity Statute. It was ofﬁcially registered in Book number 1 of the
IPSS for health means on November 26th, 1998 and was founded
on June 18th, 1993, the date of its ﬁrst Annual General meeting. It
was recognised as a Public Utility Institution by the Amadora City
Council on April 28th, 1999, published in Diário da República on
September 6th, 2000, and as an Immigrant Association by ACIME
(now ACIDI), on January 10th, 2002. With its headquarters in Amadora, it has developed its work in the areas of Public Health and
Welfare Support. AJPAS began its activities by promoting Health
and Prevention of Sexually transmitted Diseases with a special
emphasis on HIV/AIDS. To respond to the challenges and needs of
the target population, which has increased over the years, its involvement in the community has grown into the ﬁelds of Education,
Employment and Professional training. In order for conditions of
empowerment for the target population to be created there has
been investment in information, for training, producing culturally
adapted informative materials, working in formal and informal networks, favouring partnerships without forgetting the cultural routes of the same people. Through its involvement AJPAS, intends
to respond to the needs felt and/or expressed by the community
in which it Works whilst remembering that these people are the
principal actors in every phase of involvement. AJPAS, is currently
involved in the following areas: Health Promotion (Training Promoters); Primary Prevention (Training Volunteers); Offering Services (Domestic, Psycho-Social and Legal Help); Welfare Support
(Crèche facilities); Immigrant Support Service (Health, Education,
Legal Aid, Social Support etc); Professional Training (Work training
placements); Adult Education,; European Cooperation

Key-words:

AJPAS, immigrants, health, community intervention, social exclusion, partnership.
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AJPAS – mais de uma década a promover saúde
e a prestar cuidados em prol dos mais desfavorecidos
António Carlos da Silva e Vitalina Gomes Costa Silva

A criação de organizações da Sociedade Civil está intimamente ligada à procura
de respostas a problemas diagnosticados em determinadas comunidades, a que
os organismos oﬁciais não têm capacidade de resposta, ou, ainda, para prevenir
as consequências desses possíveis problemas.
A AJPAS, não sendo excepção à génese da criação das organizações da sociedade
civil, surgiu para responder a problemas da comunidade imigrante a viver em determinados bairros degradados da Amadora. Estes bairros são maioritariamente
habitados por imigrantes de origem cabo-verdiana e seus descendentes, a viverem em verdadeiras “ilhas de pobreza”, com culturas, tradições, crenças, tabus e
mitos muito diferentes da comunidade nacional.
Muitos desses imigrantes apresentavam um déﬁce em educação e saúde, condições de habitação precárias e desemprego muito elevado, circunstâncias que
contribuíram para que alguns fossem “empurrados” para a malha da exclusão
social. Em alguns desses bairros degradados surgiram alguns casos de infecção
por VIH, o que levou a que um grupo de moradores iniciasse um trabalho conjunto com alguns proﬁssionais da Câmara Municipal e dos Serviços de Saúde. Com
base neste trabalho surge o projecto de “Promoção da Saúde na Comunidade Migrante da Amadora”, em parceria com a Câmara Municipal da Amadora, Centros
de Saúde e Segurança Social. Como os técnicos, promotores e demais pessoas
envolvidas no projecto entenderam que muito havia a fazer e necessitavam de
uma estrutura formal, decidiram criar a AJPAS (Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável), formalizada em 1993.
A AJPAS intervém com base nas necessidades sentidas, expressas e/ou diagnosticadas, tendo, para o efeito, efectuado diversos estudos, nomeadamente no
âmbito do INVESTAMADORA, do APROPRE, etc., com o objectivo de obter dados
que permitam compreender a tendência de alguns fenómenos ligados às atitudes
e comportamentos da população residente nos bairros degradados da Amadora.
Como organização que trabalha prioritariamente na área da saúde, a AJPAS começou por formar jovens da comunidade “Promotores de Saúde” e Voluntários
que fossem reconhecidos pelos seus pares, pela comunidade e pelos diversos
serviços, para que fossem o veículo de transmissão da mensagem e do trabalho
que pretendia desenvolver junto dessa camada da população.
Com esta ﬁlosoﬁa de intervenção pretendia-se contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos e desmistiﬁcação de certas crenças, tabus e mitos as-
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sociados à saúde. Passada esta primeira fase, e baseando a sua intervenção no
trabalho em rede, parceiras, e empowerment da comunidade-alvo, a AJPAS foi ao
encontro de respostas que pudessem ajudar a diminuir os factores associados à
pobreza e que inﬂuenciam negativamente a saúde.
Na área da educação, promoveu cursos de alfabetização e formação de promotores de saúde. Na área da habitação, e para preparar o realojamento, que se
caracteriza muitas vezes por uma mudança brusca da horizontal para a vertical,
sem ter em conta as especiﬁcidades da população (estratégia que é criticada pela
AJPAS), além de sessões de informação e de sensibilização esta associação formou jovens Agentes de Desenvolvimento Comunitário, em parceria com o Município, os Centros de Saúde, Escolas, Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional
e outros serviços, com o objectivo de preparar a mudança dos bairros degradados
para os de realojamento. Devido ao atraso no processo de realojamento, e para
garantir um posto de trabalho, estes jovens acabaram por ser integrados como
mediadores nas escolas do concelho, onde ﬁzeram, e muitos deles continuam a
fazer, a mediação entre as escolas, famílias e a comunidade.
Para responder ao desaﬁo do desemprego no grupo das mulheres, a AJPAS
respondeu a um desaﬁo da CMA (entidade promotora) para formar um grupo
de amas no âmbito de um projecto europeu. Algumas destas mulheres, depois
de formadas, e para que não ﬁcassem desempregadas, foram absorvidas pela
AJPAS que, numa primeira fase, criou um serviço de amas, tendo mais tarde evoluído para uma creche social – Creche Babete – numas instalações cedidas pela
CMA, onde ainda hoje funciona.
Com a criação deste serviço respondemos a dois problemas, o da empregabilidade e o de resposta à primeira infância na valência creche. Esta valência continua
deﬁcitária no concelho da Amadora, sendo que na freguesia da Venda Nova, onde
se situa, é única.
As mulheres da comunidade africana, por diversas razões, são as mais atingidas
pelo desemprego. Aproveitando a experiência acumulada ao longo de vários anos
na área da promoção da saúde e da prevenção das ISTs, e mais especiﬁcamente
do VIH/SIDA, a AJPAS formou ajudantes domiciliárias, maioritariamente oriundas
da comunidade africana, com o apoio do IEFP e da CNLCS e em parceria com os
Centros de Saúde e CMA.
Nessa sequência, e enquanto decorria o curso de formação, a AJPAS encetou negociações com a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida (CNLCS), Câmara Municipal
de Amadora (CMA) e Câmara Municipal de Sintra (CMS) e, com o apoio destas mesmas instituições, criou o projecto Viver com o VIH, um serviço de apoio domiciliário,
psicossocial e jurídico, para apoiar doentes com VIH/SIDA e seus familiares.
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Com a inauguração do Hospital Fernando da Fonseca a parceria com esta instituição foi alargada e foi assinado um protocolo de colaboração, cabendo a esta
entidade a responsabilidade de encaminhar para a Associação os doentes com
VIH/SIDA dos concelhos de Amadora e Sintra e prestando apoio técnico e ﬁnanceiro.
Neste momento o projecto dispõe de uma equipa técnica multidisciplinar composta por uma coordenadora técnica, uma coordenadora executiva, uma psicóloga, uma enfermeira, uma jurista, uma técnica de reinserção social, uma administrativa e catorze ajudantes domiciliárias, actualmente denominadas de ajudantes
de acção directa. Desta equipa só a coordenadora executiva, a técnica de reinserção social e a administrativa trabalham a tempo inteiro.
Em paralelo com o projecto “Viver com o VIH”, a AJPAS criou o “Viver com Qualidade”, um serviço de apoio domiciliário, de cariz privado, que presta cuidados de
saúde a doentes acamados, a doentes no pós-operatório e em convalescença, a
doentes em fase terminal e acompanhamento de pessoas idosas.
Ainda no âmbito do apoio domiciliário a AJPAS participa no projecto “ADAPT,
Apoio Domiciliário em Parceria na Amadora”. Este projecto, no âmbito do EQUAL,
tem como interlocutor o Município da Amadora e como parceiros a Cruz Vermelha
Portuguesa – Delegação da Amadora, o Centro de Formação proﬁssional para a
Qualidade, a AFID, a AURPIF, o Casal Popular e a AJPAS.
No âmbito do projecto “Formar e Apoiar”, ﬁnanciado pela Coordenação Nacional
para a Infecção VIH/SIDA, a AJPAS forma, todos os anos, jovens promotores de
saúde na área do VIH/SIDA para intervir na comunidade, nas escolas e nos hospitais. Estes jovens fazem campanhas de sensibilização, visitam os doentes levando
a solidariedade e conforto e disponibilizam informação para reinserção na vida
activa, além de dinamizarem a produção de materiais informativos culturalmente
adaptados. São estes jovens que contribuem para a revitalização da Instituição
com as suas ideias e dinamismo.
O trabalho que a AJPAS tem desenvolvido, com base numa metodologia de educação de pares, tem-se mostrado particularmente adequado à população-alvo da
sua intervenção, jovens e imigrantes, tal como é reconhecido inclusivamente pela
UE (Rede Europeia Educação Inter-pares) e pela Rede NIGZ (Netherlands Institut
for Health Promotion and Disease Prevention).
No apoio ao imigrante, a AJPAS criou, em 2006, um Serviço de Apoio ao Imigrante (SAI) baseado na experiência acumulada ao longo destes anos, onde se faz
o atendimento e encaminhamento dos imigrantes aos diversos serviços públicos. Neste mesmo projecto, e em parceria com o Ministério da Educação, tem
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a funcionar uma turma de ensino de adultos, em horário pós-laboral, às terças,
quartas e quintas-feiras, com um curriculum adaptado às suas necessidades de
aprendizagem. A professora foi destacada pela DREL e pertence ao Agrupamento
de Escolas da Serra das Minas (Concelho de Sintra). O curso é frequentado por
catorze formandos, onze mulheres e três homens. A AJPAS, além de ceder o
espaço onde funciona o curso, dá todo o suporte administrativo e logístico e cabelhe, também, a responsabilidade de divulgar e seleccionar os formandos.
Desde 3 de Fevereiro do corrente ano, intervém semanalmente, aos sábados, no
bairro do Casal da Mira (bairro de realojamento, em que, segundo testemunhos
da própria população, “falta tudo”), com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde – Instituto das Comunidades, a Câmara
Municipal da Amadora e Ministério da Saúde através da Sub-Região de Saúde de
Lisboa – Centro de Saúde da Venda Nova, este com a cedência da Unidade Móvel,
e em parceria com a Associação Unidos de Cabo Verde e a Farmácia do Casal da
Mira.
Neste bairro a Associação presta apoio à população nas áreas da prestação de
cuidados em saúde materna, planeamento familiar, saúde infantil, vacinação,
promoção e prevenção da saúde, com o apoio de voluntários e técnicos do projecto “Formar e Apoiar” e SAI. Faz campanhas de informação/sensibilização,
distribuição de materiais informativos culturalmente adaptados e distribuição
de preservativos. Recentemente, a Associação criou a consulta de saúde sexual
e reprodutiva/sexualidade dirigida aos jovens, com atendimento individual e de
grupo e, também, com o objectivo de criar grupos formais e informais para intervirem junto dos seus pares e da população em geral. Integrado neste projecto
de intervenção comunitária, as pessoas deste bairro têm também ao seu dispor
apoio jurídico e social.
A população que vive neste bairro é oriunda de vários bairros degradados da
Amadora e até de alguns bairros de Lisboa. Devido às diﬁculdades em que estas
populações vivem, a AJPAS criou um banco de distribuição semanal de roupas
para adultos e crianças, leite, papas, pomadas para bebés e brinquedos.
Nesse bairro, e ainda no âmbito da intervenção comunitária, os técnicos e voluntários da AJPAS desenvolvem actividades especíﬁcas para as crianças, que lhes
proporcionam formas lúdicas de ocupação dos tempos livres de que dispõem e
meios para adquirirem competências.
Com essas mesmas crianças, a Associação iniciou uma série de visitas temáticas
que têm como objectivo mostrar outros contextos “fora do bairro”, para que adquiram informações, troquem experiências e tragam para o bairro a informação
e sensibilização de forma a manter o bem comum.
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A intervenção da AJPAS neste bairro tem sido difícil por falta de espaço físico,
mas mesmo na rua e em condições adversas a associação acredita que vale sempre a pena trabalhar em prol dos mais desfavorecidos. Para desenvolver estas
actividades, a instituição conta com uma equipa técnica e voluntários com uma
vontade inexcedível. Esta equipa é composta por médicos, enfermeiros, educadora de infância, jurista, psicóloga, assistente social, administrativos, voluntários
com formação em diversas áreas do saber, bem como estagiários. O trabalho que
a associação tem vindo a desenvolver no já referido Bairro do Casal da Mira tem
contribuído para a integração dos seus residentes.
Ao longo da sua existência, a AJPAS tem vindo a colaborar com várias instituições
académicas, proporcionando estágios e apoiando estudos que visem o conhecimento da realidade da população-alvo da sua intervenção. Tem contribuído com a
sua experiência em pós-graduações e mestrados, leccionando alguns módulos e
levando a visão da comunidade às universidades.
A AJPAS participou e continua a participar em vários projectos europeus, algumas
vezes como promotores e outras como parceiros, dos quais se destacam o “Projecto
de Parceria Europeia entre Comunidades Africanas e Actores em Saúde para a Prevenção do VIH/SIDA” e “SEYPA – Social Exclusion Young People Afectted”.
O “Projecto de Parceria Europeia entre Comunidades Africanas e Actores em
Saúde para a Prevenção do VIH/SIDA”, que se desenvolveu de Janeiro de 1999 a
Dezembro de 2003, tinha como grande objectivo a prevenção do VIH/SIDA junto
das comunidades africanas subsarianas residentes na Europa. O projecto centrava-se na identiﬁcação e implementação de estratégias de prevenção do VIH/SIDA
que tivessem em conta as especiﬁcidades culturais desses mesmos imigrantes,
residentes em cada um dos países parceiros. Participaram neste projecto seis
ONGs e a Escola Nacional de Saúde Pública de Espanha, totalizando sete países
(Espanha, França, Reino Unido, Holanda, Suécia, Bélgica e Portugal).
Em parceria com os parceiros holandeses e suecos, desenvolvemos uma acção
denominada “Skills building of Organization” com o objectivo de capacitar técnicos e dirigentes associativos para a capacitação/sustentabilidade das associações e dos seus projectos. A nível nacional realizou: quatro Cursos de Formação
de Activistas, vocacionados para Dirigentes Associativos, Líderes Comunitários e
Proﬁssionais que trabalham ou visam trabalhar com as minorias étnicas; duas
Formações de Jovens para a Promoção da Saúde; produziu e avaliou materiais
culturalmente adaptados; realizou três encontros em parceria com a Comissão
Nacional de Luta Contra a SIDA, para a validação do estudo de crenças, tabus
e mitos e o seu impacto na prevenção. Com base nesse estudo produziu o Kit
de Prevenção do VIH/SIDA, baseado nas crenças, tabus e mitos da comunidade
africana, composto por um vídeo, uma brochura e um manual de utilização em
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língua portuguesa, com legendagem em inglês, francês e espanhol, que podem
ser utilizados na prevenção do VIH/SIDA.
A AJPAS tem capacitado, na área da Saúde, diversas instituições, das quais se
destacam: a capacitação de jovens da Associação Cultural Moinho da Juventude
através do curso de formação “Educação de Pares – Prevenção do VIH/SIDA” e
formação de Ajudantes Domiciliárias na PROSAUDESC. No âmbito do Projecto de
Parceria Europeia, formação de jovens e dirigentes associativos nos concelhos
de Amadora e Loures, de técnicos e dirigentes associativos de Espanha, França e
Portugal e formação de Promotores de Saúde, no Tarrafal, Ilha de Santiago, em
Cabo Verde.
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O Gabinete de Saúde do Centro Nacional de
Apoio ao Imigrante: uma estratégia de acesso
dos imigrantes aos cuidados de saúde
Rosário Horta* e Amélia Carvalho**
Resumo

Palavras-chave:
Summary

Key-words:

O presente artigo pretende apresentar o Gabinete de Saúde do
Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI), relativamente aos
seus objectivos e actividades, funcionalidades, principais questões
de que trata, mais-valias e novas áreas a investir de forma a melhorar o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde.
modelo integrado, acesso à saúde, imigrantes.
The current article intends to present the health ofﬁces at the National Immigrant Support Centre (CNAI), in relation to its objectives and activities, functions and principal questions in dealing with
newer and more valid ways to better invest in the improvement of
immigrants access to health care.
integrated model, access to health, immigrants.
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O Gabinete de Saúde do Centro Nacional de Apoio ao
Imigrante: uma estratégia de acesso dos imigrantes
aos cuidados de saúde
Rosário Horta e Amélia Carvalho
Introdução
O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, I.P.), enquanto serviço estatal com a missão de acolher e integrar os imigrantes que escolhem
Portugal para viver, tem como uma das suas grandes prioridades assegurar e/ou
facilitar o contacto dos imigrantes com a administração pública para a resolução
das suas diﬁculdades de integração.
A criação dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, em 2004, procurou consolidar exactamente a missão do ACIDI de acolher com eﬁcácia e humanidade todos
os cidadãos imigrantes. Seguindo o modelo de Loja do Cidadão para imigrantes, o
CNAI oferece uma resposta integrada, disponibilizando no mesmo edifício vários
serviços da administração pública com os quais o imigrante precisa de contactar
(e.g., Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Segurança Social, a Inspecção Geral
do Trabalho, o Ministério da Educação – Direcção Regional de Lisboa –, Ministério
da Saúde e Ministério da Justiça – extensão da Conservatória dos Registos Centrais), e gabinetes especializados que respondem a necessidades concretas dos
imigrantes (e.g. Gabinete de Apoio Jurídico, Gabinete de Apoio ao Reagrupamento Familiar, Gabinete de Apoio Social, Gabinete de Apoio ao Emprego e de Apoio
à Habitação).
Desde a sua criação o CNAI alicerça a sua organização e actividade em três pilares estruturantes: (1) o trabalho em parceria; (2) a aposta nos mediadores sócioculturais provenientes das comunidades imigrantes e (3) o desenvolvimento de
uma estrutura ágil e ﬂexível.
Representando onze nacionalidades diferentes e falando mais de doze línguas
e dialectos, a equipa de mediadores do CNAI representa seguramente uma das
grandes mais-valias deste modelo de integração de imigrantes, conforme atestou a avaliação independente levada a cabo pela Organização Internacional para
as Migrações.1 Assim, esta estrutura fornece no mesmo edifício uma variedade
de serviços em diversas línguas e dialectos.
Ora, é exactamente neste contexto integrado e cultura organizacional que funciona o Gabinete de Saúde do CNAI, resultado de uma parceria entre o ACIDI e
Ministério da Saúde.
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Gabinete de Saúde do CNAI: promover o acesso dos imigrantes aos cuidados de
saúde
A proporção e diversidade dos ﬂuxos migratórios para Portugal têm vindo a apresentar novos desaﬁos ao sistema de saúde português. Neste âmbito, e atendendo
ao facto de que a experiência migratória tem importantes implicações na saúde
individual dos imigrantes,2 considerou-se prioritário disponibilizar um Gabinete
de Saúde desde a génese do CNAI.
Através de um protocolo com o Ministério da Saúde, assinado em Dezembro de
2003, foi criado o Gabinete de Saúde do CNAI, que desenvolve as suas actividades
com o apoio de duas Mediadoras Sócio-culturais, que reportam à Administração
Regional de Saúde de Lisboa – ARSLVT, IP, com a colaboração da Responsável da
Área da Saúde no ACIDI, IP. À semelhança do que acontece nos restantes serviços
do CNAI, as mediadoras sócio-culturais, pela sua origem imigrante, deﬁniram-se
desde o início como um factor de proximidade com imigrantes e de compreensão
das problemáticas apresentadas.
O direito à saúde constitui um direito humano fundamental, independentemente
da nacionalidade, língua, religião ou convicções políticas, que está regulamentado na lei portuguesa. Ou seja, todos os imigrantes têm o direito e o dever de protecção da sua saúde em Portugal. Contudo, reconhecendo que nesta vertente as
diﬁculdades dos imigrantes prendem-se essencialmente com a falta de informação, tanto dos imigrantes como dos próprios serviços de saúde, em relação aos
direitos e deveres dos imigrantes no Serviço Nacional de Saúde, este gabinete foi
criado com o intuito de garantir o acesso dos imigrantes a cuidados de saúde (não
prestando directamente cuidados de saúde).
Os principais objectivos do Gabinete são:
- Identiﬁcar os problemas de acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional
de Saúde;
- Informar sobre os direitos e deveres dos imigrantes;
- Desbloquear situações de acesso em articulação com centros de saúde,
hospitais e/ou instituições promotoras de saúde;
- Acompanhar e encaminhar utentes em situações de carência social e de
cuidados de saúde.
Nesse contexto, a equipa do Gabinete de Saúde centra as suas actividades:
- no acolhimento dos cidadãos estrangeiros por contacto telefónico ou directo, em articulação com o CNAI. Ou seja, potenciando a rede de diferentes serviços dos vários gabinetes, é feito um encaminhamento integrado e
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mais adequado das situações;
- na disponibilização de informação às diferentes instituições de saúde, sobre os direitos e deveres de saúde de cidadãos estrangeiros (previstos no
Despacho 25.360/2001, de 12 de Dezembro);
- na resolução dos constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde a
nível nacional e encaminhamento, quando necessário, das situações para
a DGS, Sub-Regiões, Centros de Saúde, Hospitais, Associações, ONGs,
CLAIs, IPSS, Representações Consulares, instituições religiosas e/ou
ONGs promotoras de saúde.
- na pesquisa de soluções recorrendo a outros gabinetes do CNAI;
- na participação, como formadoras, em seminários externos e cursos de
formação do ACIDI (a técnicos e mediadores do CNAI, CLAIs, Bolsa de Formadores);
- na participação em Grupos de Trabalho acerca de Imigração e Saúde, junto
do Alto-Comissariado da Saúde e do ACIDI.
Neste âmbito, este gabinete desempenha um papel muito importante na resolução dos problemas relacionados com o acesso dos imigrantes (em situação irregular ou regular) e dos doentes dos PALOP, que vêm para Portugal ao abrigo dos
Acordos de Cooperação, aos cuidados de saúde. Grande parte do funcionamento
do gabinete baseia-se no diálogo com outras instituições – e.g., ARS, IP de todo
o País, Centros de Saúde, Hospitais, Linha SOS Imigrante, IPSS, Centros Locais
de Apoio aos Imigrantes (CLAIS), Representações Consulares de alguns países,
Instituições Religiosas, ONGs promotoras de saúde.
Enquanto agente de informação acerca de direitos e deveres de saúde dos imigrantes, este gabinete disponibiliza inúmeras publicações e brochuras informativas promovidas pelo ACIDI: (1) Guia da Saúde para Imigrantes; (2) Guia Imigração
em Portugal. Informação Útil (com capítulo especíﬁco acerca do acesso à saúde);
e (3) brochura informativa acerca da Tuberculose, disponível em português e em
russo, produzida em parceria com a Direcção-Geral de Saúde.

Os utentes
O gabinete tem tido uma grande procura de utentes que pretendem obter informação, mas sobretudo que desejam a resolução dos seus problemas e diﬁculdades de acesso ao sistema de saúde.
Entre as situações mais problemáticas com que a equipa se confronta, destacamse: a falta de conhecimento da legislação por parte de proﬁssionais de saúde;
diﬁculdades de acesso a cuidados de saúde por mulheres grávidas em situação
irregular, por ﬁlhos menores de imigrantes em situação irregular e por titulares
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de vistos de estudo; diﬁculdades várias dos doentes transferidos dos PALOP que
estão em Portugal ao Abrigo dos Acordos de Cooperação no Domínio da Saúde; situações de saúde pública/doenças infecto-contagiosas, doenças crónicas;
imigrantes em situações de carência sócio-económica; vítimas de acidentes de
trabalho.
Este gabinete tem-se constituído como uma mais-valia no acesso dos imigrantes
ao serviço nacional de saúde, tendo em conta as respostas que o mesmo tem
conseguido dar, nomeadamente na resolução de problemas de especial complexidade, informação sobre os direitos e deveres, sobre temáticas de saúde (por
exemplo, Tuberculose, DST), esclarecimentos sobre o Despacho 25.360/2001 e
apoio ao pessoal administrativo na aplicação do mesmo.
Esta mais-valia é reconhecida quer pelos imigrantes que procuram este Gabinete, quer pelos técnicos das Instituições de Saúde. Na avaliação dos CNAI, os
utentes aﬁrmaram ser próxima a relação estabelecida com os funcionários e terem muita conﬁança na resolução das suas situações e/ou suﬁciente informação,
apoio ou aconselhamento prestados (OIM, 2007: 51-54).
No início do funcionamento do gabinete os utentes eram apenas imigrantes de
países não comunitários. Hoje a realidade é diferente, tendo sido atendidos imigrantes tanto da União Europeia, como de países não comunitários. Entre Janeiro
e Julho do corrente ano, o gabinete fez 740 atendimentos de imigrantes de perto
de trinta nacionalidades distintas.
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Diﬁculdades e bloqueios identiﬁcados
1. A legislação em vigor em Portugal prevê o acesso a cuidados de saúde a todos
os cidadãos, independentemente da sua condição legal no território nacional e
origem. Contudo, alguns imigrantes têm tido diﬁculdades signiﬁcativas em aceder a serviços de saúde nacionais. Neste âmbito, muitas vezes os obstáculos encontrados pelos imigrantes não estão relacionados com a falta do conhecimento
da lei, mas sim com o incumprimento da mesma, o que requer atenção por parte
da coordenação que tutela a Instituição. O pessoal administrativo do Serviço Nacional de Saúde e os proﬁssionais de saúde que atendem utentes imigrantes carecem muitas vezes de actualização de conhecimento acerca do enquadramento
legal na resolução das situações. Neste contexto, por vezes o Gabinete de Saúde
surge apenas como um agente de pressão para a efectiva e plena implementação
do Despacho 25.360/2001.
2. A falta de conhecimento da legislação por parte dos imigrantes, bem como dos
serviços de saúde disponíveis, tem sido o factor que cria constrangimentos e, por
vezes, o agravamento das situações que por si já são complicadas. Para alguns
imigrantes não é evidente a forma como funciona o sistema de saúde português,
sendo por isso complicada a sua integração nas formalidades que envolvem o
acesso aos serviços e/ou o preenchimento de boletins/ﬁchas. Por desconhecerem os serviços de cuidados de saúde da área de residência e alguns serviços especializados disponíveis, os imigrantes tendem a procurar de forma inadequada
as urgências hospitalares.
3. Identiﬁcação de casos em que as debilidades de saúde advêm de fragilidades
sócio-económicas. Muitos imigrantes, após a Alta Clínica e devido a carência económica no período de convalescença, não conseguem cumprir com a terapêutica
prescrita devido a falta de meios para aquisição dos medicamentos. Nessas alturas a articulação com algumas IPSS, Instituições Religiosas e ONGs promotoras
de saúde, que possuem um suporte em medicamentos, é fundamental.
4. Outra realidade é a dos cidadãos estrangeiros com Visto para tratamento médico. Devido ao desconhecimento da estrutura do Serviço Nacional de Saúde encontram obstáculos e a maioria não consegue atingir os seus objectivos.
5. Os doentes transferidos ao abrigo de Acordos de Cooperação no domínio da
saúde entre Portugal e os PALOP têm tido alguns problemas. Algumas embaixadas dos países de origem não assumem despesas dos doentes, o que, em casos
de falta de recursos de subsistência em território nacional, força doentes estrangeiros a trabalhar em Portugal (de forma ilegal). Recorde-se que não é requisito
destes acordos o doente dar provas de subsistência suﬁcientes para a sua manutenção durante o período de tratamento e/ou de capacidade para custear o tra-
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tamento. Finalmente, ao abrigo destes acordos têm vindo a veriﬁcar-se algumas
situações de abandono de doentes (em particular de crianças) por familiares que
os acompanham.
Da experiência do gabinete e da avaliação que foi feita, algumas das medidas
previstas no Plano para a Integração dos Imigrantes procuram exactamente combater estas e outras diﬁculdades dos imigrantes no acesso ao Serviço Nacional
de Saúde. Há, pois, muito boas prospectivas de melhorias neste âmbito.
Conclusões – “O que estamos a aprender com esta experiência?”
Esta experiência tem demonstrado que a mediação junto das instituições de
saúde tem-se revelado de grande utilidade num melhor acesso aos cuidados de
saúde. Também revelou que os mediadores têm de ter um perﬁl especial para a
relação com o outro e para ajudar a ultrapassar os obstáculos junto dos proﬁssionais de saúde. Para além de possuírem competências técnicas (conhecimento
da legislação, das culturas, entre outras), têm de possuir competências pessoais
que mobilizam de forma positiva para esta actividade (por exemplo, assertividade, paciência, capacidade para resistir à frustração, persuasão, etc.), bem como
capacidades sócio-relacionais que ajudam a comunicar eﬁcazmente e a compreender a situação apresentada (por exemplo, capacidade de escuta, saber fazer
perguntas, empatia, etc.).
O Gabinete de Saúde do CNAI surge como uma importante resposta na promoção
do acesso dos imigrantes ao Serviço Nacional de Saúde, seja como agente de
pressão da aplicação da lei ou informador dos direitos e deveres dos imigrantes,
seja como promotor de uma resposta integrada e articulada com outros serviços
da administração pública ou da sociedade civil.

IOM, 2006.
Uma deﬁciente alimentação, más condições de alojamento, inserção laboral em actividades perigosas, excesso de horas de trabalho, condições de trabalho precárias (e.g., situações de subemprego, emprego clandestino) e divisão do
rendimento com familiares na origem (ﬁcando, por vezes, com pouco recursos para gerir as necessidades básicas de
sobrevivência mensais), deﬁnem-se como algumas das condições que aumentam o risco de doença entre os imigrantes
(tal como acontece com portugueses que vivem em condições semelhantes).
3
Também disponível no site do ACIDI em http://www.oi.acime.gov.pt/docs/rm/Brochuras/saude.pdf.
1
2
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PROSAUDESC – Juntar as mãos para promover e defender a saúde pública
Viegas de Sousa Bernardo e Maria Virgínia Neto*
Resumo

O texto descreve o percurso da PROSAUDESC – Associação de
Promotores de Saúde, Ambiente e Desenvolvimento Sócio-Cultural, uma Instituição Particular de Solidariedade Social criada
por proﬁssionais formados no âmbito de um projecto-piloto de
intervenção pública num bairro degradado. Focalizando prioritariamente os jovens, as mulheres, os técnicos de intervenção
comunitária e os doentes em situação de maior vulnerabilidade
social, a associação disponibiliza informação e serviços. Ao longo
dos sete anos de existência ganhou força através de parcerias e
realizou iniciativas e projectos que visam informar, mobilizar e envolver os destinatários na promoção de estilos de vida saudáveis
que são a maior defesa contra as doenças (por exemplo, infecções
sexualmente transmissíveis como o VIH/SIDA) e comportamentos
que degradam o ambiente, condicionando assim a nossa saúde.
Partindo do âmbito local, alargou o seu raio de acção a projectos
de cooperação para o desenvolvimento com os PALOP no contexto
sociopolítico em que as questões da saúde ocupam lugar de destaque.

Palavras-chave:

PROSAUDESC, saúde, ambiente, mulheres, jovens, doentes, parceria, comunidades desfavorecidas e vulneráveis, sensibilização,
formação.

Summary

The text describes the direction of PROSAUDESC – The Association for Promoters of Health, the Environment and Social-Cultural development, a Private Social Solidarity Institution, founded by
professionals trained in the area of setting up public pilot projects
in degraded boroughs. Focusing its priorities on the young, on women, on community activist specialists, and on the ill in situations
of great social vulnerability, the association offered information
and services. During 7 years of existence strength was gained
through partnerships and through the initiatives and projects carried out, which were seen to inform, mobilise and involve the recipients in promoting the idea of healthy life styles as the best defence against illness (for instance, sexually transmitted diseases
*

Direcção da PROSAUDESC.
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such as HIV/AIDS) and also behaviour that prejudices the environment, which in turn conditions our health. Starting at a local level,
PROSAUDESC extended its ﬁeld of activity to cooperation projects
developed with PALOPs (countries with Portuguese as an ofﬁcially
spoken language) in a social-political context where questions of
health are the prior concern.
Key-words:

188

PROSAUDESC, health, environment, women, young people, the ill,
partnership, underprivileged and vulnerable communities, sensitisation, training.

Imigração e Saúde

PROSAUDESC – Juntar as mãos para promover e defender a saúde pública
Viegas de Sousa Bernardo e Maria Virgínia Neto

1. Génese e objectivo da Associação
À semelhança de outras Associações, a PROSAUDESC – Associação de Promotores
de Saúde Ambiente e Desenvolvimento Sócio-Cultural – resultou da capacitação de
técnicos e proﬁssionais de saúde oriundos dos Países Africanos de Língua Oﬁcial
Portuguesa (PALOP), outrora mergulhados num certo anonimato. Foram formados
como “Promotores de Saúde” para participarem na dinamização de um projecto-piloto de intervenção comunitária na então Quinta do Mocho, Freguesia de Sacavém,
promovido por uma Comissão Interministerial (Saúde, Educação e Emprego e Segurança Social). Terminado o Projecto, os técnicos (formandos e alguns formadores)
decidiram constituir uma associação que continuasse a procurar respostas para os
problemas que os moradores enfrentavam ao nível da saúde, do meio ambiente em
que viviam e do desenvolvimento comunitário como um todo.
Em Abril do ano 2000, a PROSAUDESC obteve personalidade jurídica. Os seus objectivos essenciais são a promoção e defesa da saúde pública e a acção social voltada para o empowerment das comunidades mais desfavorecidas e vulneráveis.
Tendo em conta o contexto da sua emergência – um bairro degradado com ambiente insalubre por falta de saneamento básico, água canalizada e electricidade,
nem condições para garantir uma boa higiene urbana – a acção da PROSAUDESC
focalizou-se na Educação para a Saúde, informação e sensibilização dos moradores para a prevenção primária, a higiene doméstica e a preservação de um
ambiente saudável dentro e fora de casa.
2. Trabalho em parceria
Ao longo dos sete anos de existência a PROSAUDESC manteve a linha orientadora
e a população-alvo mais directa, mobilizando recursos humanos e materiais que
contribuíssem para minorar as carências das comunidades, mas foi alargando os
horizontes da sua intervenção, quer em termos geográﬁcos, quer técnicos e metodológicos. Para isso, aliou-se progressivamente a parceiros de natureza pública, privada e associativa, a ﬁm de ganhar mais competências, articular iniciativas
e trabalhar cada vez mais em rede.
Entre os seus parceiros habituais podemos destacar os seguintes: Câmara Municipal de Loures, Centro de Saúde de Sacavém, Hospitais, Comissão Nacional de
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Luta Contra a SIDA, Direcção-Geral de Saúde, Sub-Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, Centro de Emprego de Sacavém, Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, IP, ex-ACIME), Serviço Jesuíta aos Refugiados
(JRS), Centro Padre Alves Correia (CEPAC), AJPAS – Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Lusófona, Junta de Freguesia de Sacavém, Associação Unida e Cultural da
Quinta do Mocho, Rede Social das Freguesias de Camarate, Prior Velho e Sacavém, Escola EB 2-3 Bartolomeu Dias, APF – Associação para o Planeamento da
Família , entre outros.
Com a implementação do Plano Especial de Realojamento (PER), toda a população da Quinta do Mocho foi realojada na Urbanização Terraços da Ponte, novo
bairro construído a escassos metros do anterior. Antes da mudança para a nova
urbanização, com novas condições de habitabilidade e ambiente, uma das tarefas
da PROSAUDESC e seus parceiros consistiu em preparar a população para saber
usar convenientemente as novas habitações e colaborar na manutenção do bairro, de modo a criar e preservar um ambiente saudável que contribuísse para o
bem-estar comum.
Na senda do trabalho em rede e da necessidade de aprofundar continuamente o
conhecimento dos comportamentos, hábitos e estilos de vida da população, que
têm uma inﬂuência decisiva na saúde pessoal, familiar e pública, foi realizado
um inquérito geral de caracterização social com enfoque especial sobre o estado
de saúde da população residente na Urbanização Terraços da Ponte (Freguesia
de Sacavém) em 2004/2005. Embora os parcos recursos ﬁnanceiros e humanos
tenham atrasado tanto a aplicação do questionário, como a publicação do relatório ﬁnal, os dados recolhidos permitiram já fundamentar a elaboração de vários
projectos de intervenção por parte dos parceiros envolvidos.
3. Grupos-alvo prioritários
Além do atendimento permanente à comunidade na sede da associação, a partir
do qual se realizam a orientação e o encaminhamento dos utentes para os serviços competentes, a PROSAUDESC desenvolveu uma estratégia de intervenção
junto de quatro grupos-alvo preferenciais: jovens, mulheres, técnicos de intervenção social e doentes imigrantes.
a) Para os jovens, a grande aposta vai para a informação e sensibilização sobre
as questões ambientais e a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis,
com o inevitável destaque sobre o VIH/SIDA. Foi criado um Clube do Ambiente
que realiza ciclicamente campanhas de limpeza no Bairro, alertando a população
através do exemplo e da informação regular.

190

Imigração e Saúde

Nesse sentido promoveu um projecto designado “Lixo no Caixote”, ﬁnanciado
pelo Programa Saúde XXI, o qual visava a redução das desigualdades em saúde.
O projecto teve a particularidade de incluir um concurso musical que culminou
com a edição de um CD com diversas músicas compostas e cantadas por jovens
de vários bairros sociais. Através da música e da criação de eventos juvenis desenvolveu-se a campanha, abrangendo e interpelando toda a população.
A grande temática trabalhada com os jovens inclui, além da prevenção de infecções, o desporto e a escolarização, como formas de assegurar o pleno desenvolvimento do ser humano, tornando-o apto para gerir a sua pessoa e protagonizar
uma cidadania activa e solidariamente responsável.
No âmbito do acompanhamento dirigido aos jovens, como população que evidencia mais comportamentos de risco em matéria de saúde sexual e reprodutiva, a
PROSAUDESC distribui anualmente entre 1000 e 3000 preservativos na sua sede,
graças a uma óptima articulação com a então Comissão Nacional de Luta Contra
a SIDA e a associação Abraço.
b) Focalizando sobretudo as mulheres, a PROSAUDESC procura desenvolver projectos de educação para a saúde (prevenção primária e criação de condições para
estilos de vida saudáveis), promoção da saúde sexual e reprodutiva e formação
para a empregabilidade.
O primeiro projecto de vulto foi uma acção de formação realizada em parceria
com a AJPAS e o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) versando sobre o
tema: “Mulher – como viver com a sua seropositividade”. A acção foi especiﬁcamente dirigida a mulheres afectadas pelo VIH/SIDA e suas famílias. Outro projecto de grande impacto nas mulheres e em toda a comunidade, também realizado
em parceria com a AJPAS, mas envolvendo igualmente a Câmara Municipal de
Loures, o Centro de Saúde de Sacavém e a APF, com o ﬁnanciamento do Centro
de Emprego de Sacavém, foi a formação de doze mulheres como Ajudantes Domiciliárias nos anos 2004 e 2005. Seleccionadas quinze mulheres de entre vinte
e cinco candidatas, em situação de desemprego ou beneﬁciando do então Rendimento Mínimo Garantido, seguiram o programa de formação durante catorze
meses, tendo doze das formandas concluído o curso com sucesso. A maioria das
Ajudantes Domiciliárias formadas ﬁcou integrada proﬁssionalmente nas instituições de solidariedade social em que estagiaram e duas trabalharam com a PROSAUDESC no programa de apoio domiciliário na Urbanização Terraços da Ponte.
Esta formação foi especialmente concebida para apoiar doentes acamados, deﬁcientes motores e portadores de VIH/SIDA e suas famílias.
A dedicação, o empenho e os resultados alcançados por essas mulheres, algumas das quais com baixa escolaridade e/ou chefes de famílias monoparentais,
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surpreendeu positivamente a PROSAUDESC, seus parceiros, formadores e a
comunidade envolvente que acompanhou ou beneﬁciou directamente dos seus
serviços e proﬁssionalismo. Depois do primeiro curso, a associação continuou a
receber solicitações de outras mulheres no sentido de organizar nova acção de
formação. Infelizmente, ainda não foi possível reunir os recursos ﬁnanceiros para
concretizar a iniciativa.
c) Ligando o grupo-alvo mulheres aos técnicos de intervenção social que trabalham na comunidade servida pela PROSAUDESC, foi promovida uma acção de
formação sobre “Aconselhamento de Jovens em matéria de Sexualidade”, com
a duração de três meses. Participaram vinte e cinco pessoas, entre pais, mães,
técnicos dos serviços de intervenção local da Câmara Municipal de Loures, professores do Ensino Básico, dirigentes associativos e técnicos afectos aos projectos de intervenção social na área de Sacavém. Mais uma vez, a PROSAUDESC e
seus parceiros – APF, Câmara Municipal de Loures, ACIDI, IP – procederam a
um diagnóstico rigoroso das necessidades antes de apostarem na capacitação de
pessoas que desempenham um papel de liderança na comunidade, esperando
obter efeitos multiplicadores signiﬁcativos da acção.
Nesta linha de actuação, a associação participa como parceira de vários projectos
promovidos por outras instituições, de entre os quais importa referir o Projecto Esperança, em curso desde Novembro de 2004 na Urbanização Terraços da
Ponte, ﬁnanciado pelo Programa Escolhas, no qual estão inseridas actividades
de informação, sensibilização e acompanhamento de crianças, jovens e famílias
sobre matérias de saúde, ambiente e desenvolvimento comunitário.
d) Relativamente ao quarto grupo-alvo prioritário da intervenção da PROSAUDESC, ou seja, os doentes, é justo particularizar, pelo peso das necessidades
identiﬁcadas, aqueles imigrantes que buscam tratamento médico em Portugal.
A associação foi recebendo e apoiando individualmente as pessoas à medida que
contactavam a sede directamente ou eram encaminhados por parceiros. No entanto, o universo destes doentes aumentou de tal forma que se tornou imprescindível abordar a situação de modo global: uma caracterização social dos doentes e
seus familiares ou acompanhantes, com o objectivo de conhecer melhor os percursos feitos e as suas principais necessidades.
Assim surgiu o Projecto “Dar a Mão”, realizado no ano de 2006, concebido para
prestar apoio psicossocial a essas pessoas, ao mesmo tempo que decorre o levantamento da situação em toda a Área Metropolitana de Lisboa, recorrendo
sistematicamente aos parceiros do Grupo de Trabalho sobre esta categoria de
pacientes. Os apoios ﬁnanceiros para a efectivação deste importante projecto vieram da Fundação Calouste Gulbenkian e do ACIDI, IP. A base de dados resultante
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do levantamento ainda em curso conta actualmente com cerca de 150 pessoas,
entre doentes e acompanhantes, estando prevista a publicação da síntese dos
resultados no ﬁnal do corrente ano.
As actividades do Projecto “Dar a Mão” não se limitaram aos doentes transferidos
dos PALOP e consistiram essencialmente em visitas domiciliárias e hospitalares,
durante as quais se prestava o apoio psicológico e social (alimentos, roupa, calçado, brinquedos, utilidades domésticas, medicamentos, passe social). Os doentes
e familiares são igualmente apoiados na marcação e ida a consultas, contactos
institucionais (por exemplo, com os Consulados dos países de origem) e encaminhados para a rede de parceiros que trabalham com esta população. O Serviço
Jesuíta aos Refugiados (JRS), o Centro Padre Alves Correia e a Cruz Vermelha são
exemplos de parceiros da rede de apoio, com muitas histórias para contar.
Na sequência deste trabalho com os doentes, em especial os imigrantes, a PROSAUDESC está a desenvolver desde Julho de 2007 o projecto “Informações Saudáveis”. Destina-se a promover o conhecimento das condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde por doentes estrangeiros (sobretudo provenientes dos
PALOP), a partir dos países de origem, ou seja, antes do embarque para Portugal.
Trata-se de criar uma rede de apoio aos interessados, que deverá envolver os
Consulados Portugueses nesses países, as estruturas governamentais responsáveis pela transferência de pacientes, ONGs, Hospitais e outras entidades interessadas. As análises deste tipo de situações recomendam a informação na
origem como forma de assegurar boas decisões, acolhimento à chegada e acompanhamento condigno durante o tratamento. Por isso, serão criados pontos de
acesso à informação estrategicamente localizados e uma plataforma virtual interactiva de comunicação e apoio aos potenciais interessados.
No âmbito deste projecto foi realizado o I Encontro de Proﬁssionais de Saúde da
Diáspora Angolana em Portugal, que resultou na criação de três grupos de trabalho para a elaboração de propostas concretas de intervenção em Portugal e em
Angola. Espera-se a realização do segundo encontro em Setembro ou Outubro
e o lançamento do website interactivo em Dezembro do corrente ano. Para esta
iniciativa, a PROSAUDESC conta já com o apoio ﬁnanceiro do ACIDI, IP.
4. Apreender e praticar uma ﬁlosoﬁa de intervenção
De um modo geral, a metodologia de intervenção da PROSAUDESC procura seguir e assentar em cinco passos circulares: o estudo e diagnóstico das situações
ou problemas identiﬁcados, o estabelecimento de parcerias especializadas, a
elaboração do projecto ou planos de acção, a implementação das actividades e a
avaliação contínua do processo.
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Com vista a manter estas linhas orientadoras, a associação organiza anualmente,
desde 2003, uma jornada ou seminário sobre Saúde Pública (sempre que possível em Abril), seguindo a temática deﬁnida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS/WHO) para cada ano.
Alguns temas abordados nos últimos anos foram: Ambiente e Crianças Saudáveis
(2003), Saúde Materno-Infantil (2004) e Saúde, Imigração e Cooperação para o
Desenvolvimento (2006). As jornadas e seminários constituem momentos fundamentais de encontro com outros proﬁssionais e instituições, de partilha e discussão de ideias e boas práticas, que enriquecem ou põem em causa a nossa visão
da realidade social e a forma como nos posicionamos face aos problemas cruciais
da sociedade portuguesa em que estamos inseridos e procuramos transformar
na nossa área de intervenção: promovendo e defendendo a saúde pública para todos e, principalmente, para as comunidades mais desfavorecidas e vulneráveis.
Reconhecidamente, os desaﬁos são grandiosos e as capacidades limitadas no
tempo e no espaço. É no trabalho em rede que as forças se multiplicam e os resultados surpreendem as sociedades.
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Imigrantes, saúde e educação

Maria do Céu Soares Machado, Alta-Comissária da Saúde
Há uns tempos, inscreve-se na urgência pediátrica do Hospital da Amadora-Sintra (HAS) um menino de nome Aldmiro que o computador refere como internado.
Com o mesmo nome e o mesmo número da Segurança Social estava há três semanas na enfermaria uma criança com um problema pulmonar grave. Confrontados os pais dos dois, primeiro negaram e depois acabaram por confessar que o
menino verdadeiro era o da urgência e o outro era clandestino, mas viviam todos
numa casa com 17 pessoas e tinham emprestado o cartão ao doente. É dada ordem para abrir processo clínico aos dois. Não tinha ainda passado uma semana,
a cena repete-se na urgência, ou seja, o segundo não era ainda o verdadeiro dono
daquele cartão do Serviço Nacional de Saúde.
Duma outra vez, quando ia passar a certidão de óbito de uma criança de sete
meses falecida com SIDA, cujo nascimento estava registado no HAS, aparece-me
o pai a chorar no gabinete. O menino nascido no HAS era outro. O que tinha morrido, da mesma idade, ﬁlho do mesmo pai e de outra mulher, tinha ele ido buscar
à Guiné quando soube que estava muito doente. Nada fora do comum. Quando um
elemento de uma família tem acesso ao hospital, passam a tratar-se os irmãos,
pais, tios, primos que chegam de África só para resolverem os problemas de saúde, utilizam o nome do primeiro e depois se vão, sem deixar rasto.
Estes episódios verdadeiros são ilustrativos das diﬁculdades que surgem quando
se prestam cuidados de saúde às famílias imigrantes.
Como médica e Directora do Departamento de Pediatria do Hospital Fernando
Fonseca (HFF), nos últimos dez anos, assisti ao crescimento exponencial da população imigrante nos Concelhos da Amadora e de Sintra, áreas de forte atracção
para as famílias de Angola, Cabo Verde e Brasil e, recentemente, para as de países europeus não comunitários e da China.
Oportunidade ou uma ameaça? É a interrogação mais frequente, quando se discutem, nos países desenvolvidos, os ﬂuxos migratórios oriundos dos países industrializados. A imigração não deve ser considerada uma ameaça mas antes
uma oportunidade, pois os imigrantes constituem já, em Portugal, 10% da população activa, sendo o seu papel signiﬁcativo na economia, trabalho e na evolução
demográﬁca1.
O futuro da Europa depende de três componentes demográﬁcas básicas: a fertilidade, a mortalidade e as migrações. Com a fertilidade, factor com maior inﬂu-
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ência, a baixar e a mortalidade com tendência para estabilizar, os movimentos
migratórios inﬂuenciam as alterações demográﬁcas de forma directa e, através
da natalidade, de forma indirecta.
Nos anos 90, a imigração foi responsável por um quarto do crescimento da população nos países industrializados, mas as famílias imigrantes, habitualmente
jovens e com perﬁl de fertilidade mais elevado, rapidamente adoptam as características demográﬁcas dos países de acolhimento2.
Dos 20 a 30 mil imigrantes que chegam aos países da UE por mês, 20 a 30% são
crianças. Cerca de metade destas famílias estão em situação de clandestinidade
e vivem na pobreza e exclusão social. Há assim, inevitavelmente, desigualdade de
oportunidades no acesso à saúde destes grupos vulneráveis3.
Segundo os princípios constitucionais portugueses da igualdade, da não discriminação e da equiparação de direitos e deveres entre nacionais e estrangeiros,
todos têm direito à protecção na saúde, na exacta medida das suas necessidades,
independentemente das suas condições económicas, sociais e culturais.
No entanto, a nossa percepção no HFF, ao cuidarmos destas famílias, era de que
aqueles princípios não são suﬁcientes para obter equidade de cuidados, pelo que
decidimos desenvolver uma investigação prospectiva na área materna e infantil,
que se publica neste número.
Os resultados mostraram que, em 1989 nascimentos, 43% são de pais imigrantes
de 32 nacionalidades diferentes, 29% das famílias não estão inscritas em nenhum
Centro de Saúde, a mortalidade perinatal é o dobro da dos ﬁlhos de portugueses e
o número de creches de apoio na Amadora é manifestamente insuﬁciente.
A falta de recursos económicos ou de informação, as más condições de habitabilidade, ampliadas pela não legalização e pela diﬁculdade de comunicação com os
proﬁssionais de saúde pela barreira linguística, deixam os imigrantes em situação de grande vulnerabilidade.
Muitas famílias em situação ilegal, sem emprego nem visto de trabalho, ou que
chegaram recentemente, não têm médico de Família atribuído ao nível dos cuidados primários. O medo do repatriamento leva à procura dos serviços de saúde
apenas em fases mais tardias da doença, muitas vezes irreversíveis, o que se
veriﬁcou neste estudo em duas grávidas recém-chegadas da Guiné-Bissau, que
recorreram ao hospital em situação de eclâmpsia e já com o feto morto.
Quanto às barreiras linguísticas, não há ainda o hábito, entre os proﬁssionais de
saúde, de utilizar um intérprete de forma sistemática na consulta, na enfermaria
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e ainda menos na urgência. A grávida faz-se com frequência acompanhar por um
familiar, um amigo ou um ﬁlho mais velho que já frequenta uma escola portuguesa. O não domínio da língua e a falta de acesso a um intérprete condicionam uma
menor intervenção na área da prevenção, terapêutica desadequada e maior risco
de complicações, de falta à consulta marcada após uma urgência e de hospitalização. O atraso na prestação de cuidados, ou cuidados inadequados por barreiras
linguísticas, constitui uma forma de discriminação4.
De salientar que as famílias que não estavam registadas em nenhum Centro de
Saúde eram praticamente todas de países de língua não portuguesa. Os imigrantes dos países europeus não comunitários, embora se constate que têm literacia
para a promoção da saúde e prevenção da doença, provêm de países onde não se
dá ainda grande importância aos cuidados primários. Quanto aos asiáticos, por
motivos culturais, preferem medicinas alternativas.
E ﬁnalmente, a inclusão social e o futuro destas crianças passa pela oportunidade de frequentar creches e jardins-de-infância. Estudos americanos demonstram
que a arquitectura do cérebro e o processo de formação de competências são inﬂuenciados pela interacção do património genético com a experiência individual.
E que, quanto maior for a vulnerabilidade das famílias, mais precocemente se
tem de intervir na educação das crianças, ou seja, na idade pré-escolar5.
Pois na Amadora, para os mais de 500 ﬁlhos de pais imigrantes que nascem todos
os anos, há apenas três creches públicas. E nós, proﬁssionais de saúde ou da
educação, temos o dever de nos constituirmos advogados ou provedores de todas
estas crianças.

António Vitorino (org.) (2007), Imigração: oportunidade ou ameaça? Recomendações do Fórum Gulbenkian de Imigração, Estoril: Ed. Principia, Estoril, 2007.
Lutz, W. e Scherbov S. (2006), Future Demographic Change in Europe: the contribution of migration in Europe and its
immigrants in the 21st century new deal on a continuing dialogue of the deaf?, Edited by DG Papadimitriou, Migration
Policy Institute, 2006.
3
Hjern, A. e Bouvier, P. (2004), “Migrant children – a challenge for European Pediatricians”, Acta Paediatr 2004; 93(11),
pp. 1535-1539.
4
Flores, G. (2006), “Language barriers to health care in the United States”, N Engl J Med, 2006; 355(3), pp. 229-231.
5
Heckman, J. (2006), “Skill formation and the economics of investing in disadvantaged children”, Science, 2006; 312,
pp. 1900-1902.
1
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Migrações, saúde e doença – que investigação
em Portugal?

Fernando Luís Machado, Presidente da Direcção do CIES
O tema da saúde e da doença em contexto migratório constitui um domínio de
investigação incipiente em Portugal. Apesar do crescimento exponencial dos estudos sobre imigração e imigrantes nos últimos anos, este tópico particular não
tem merecido a atenção dos investigadores nacionais.
Um levantamento bibliográﬁco sobre a produção cientíﬁca na área da imigração
e das minorias étnicas no período de 2000 a 2006 mostra que, entre os 358 trabalhos recenseados – um número extraordinário, diga-se –, não chegam à dezena
os que versam sobre saúde e doençai. Temas como os ﬂuxos migratórios e seus
parâmetros (36 referências), as políticas de imigração (44 referências), os perﬁs
das populações migrantes (49), a situação e trajectos no mercado de trabalho
(30) ou a experiência escolar dos descendentes de imigrantes (38), têm ocupado
preferencialmente os cientistas sociais.
Por um lado, isso deve-se ao modo como são auto-geridos os interesses de investigação. Por razões várias, que não vêm agora ao caso, há muitos desencontros
nas agendas internas da investigação cientíﬁca. Os que, do lado das ciências sociais, se têm interessado pelos temas da saúde e da doença não se têm interessado pelas migrações e pelas populações migrantes; e os que se interessam pelo
fenómeno migratório, e são muitos, têm-se dedicado muito pouco aos temas da
saúde e da doença.
A atenção prestada pela sociologia ou pela antropologia à área da saúde é também relativamente recente em Portugal, o que se deve ao amadurecimento e
diversiﬁcação tardios do campo das ciências sociais, para lá das disciplinas que
conseguiram consolidar-se ainda antes de Abril de 1974. Na área da sociologia,
os primeiros estudos datam do ﬁnal dos anos 80, início dos anos 90.
Por outro lado, porque as agendas de investigação tendem a acompanhar as preocupações públicas e políticas. E, no campo das migrações, a regulação dos ﬂuxos, a economia e o mercado de trabalho, ou a situação dos ﬁlhos de imigrantes
no sistema de ensino, têm estado na primeira linha dessas preocupações.
Os raros trabalhos de pesquisa empírica que cruzam migrações e saúde têm
abordado assuntos como o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde ou a
prevenção primária do VIH em adolescentes oriundos da imigração. Entre os
autores destes estudos sobressaem investigadores das ciências da saúde, em
particular do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de
Lisboa.
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Mas o panorama está a mudar. Novos investigadores, projectos e grupos de pesquisa estão a surgir, como é o caso do “Grupo Imigração e Saúde”, constituído por
antropólogos e outros investigadores do Centro de Estudos de Antropologia Social e do Centro de Estudos Africanos do ISCTE e do Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa.
A escolha do tema “Saúde e Migrações” no domínio da saúde pela Presidência
Portuguesa da União Europeia, em curso, é sinal de que também do lado das
autoridades políticas se quer colocar o assunto na agenda pública nacional e
europeia. A crescente sensibilidade cultural às questões da saúde e da doença
nas sociedades contemporâneas chega, assim, ao terreno da imigração e dos
migrantes.
A saúde é uma dimensão importante dos processos de integração dos migrantes
nas sociedades receptoras, a par do trabalho, da escola, da habitação, da participação política ou da construção de identidades. As migrações colocam aos
migrantes e às sociedades de acolhimento (bem como às de origem) novos constrangimentos e novas oportunidades. Como outros domínios, é desejável que a
pesquisa na área da saúde e da doença contemple vários ângulos e planos de
observação.
A mudança de sociedade e de contexto cultural vivida pelos migrantes, mesmo
quando ocorre do conhecido para o menos desconhecido, o que não é sempre o
caso, pode trazer consequências no plano do bem-estar físico e psicológico. Se
os contrastes entre quadros socioculturais de partida e de chegada forem fortes,
se o acolhimento for hostil, se as condições materiais de vida forem adversas,
se a incerteza pairar longamente sobre o futuro pessoal e familiar, a saúde dos
migrantes ressentir-se-á.
Mesmo que estas circunstâncias não estejam sempre todas presentes na experiência de cada população migrante, é óbvio que investigar o acesso dos migrantes
ao sistema de saúde da sociedade de acolhimento em todas as suas vertentes,
desde os problemas de discriminação legal e social até às questões de “tradução” cultural junto dos proﬁssionais de saúde, se torna um tópico de pesquisa
incontornável. Na mesma linha de raciocínio, pode falar-se da necessidade de investigar questões de saúde mental, especialmente quando os migrantes estejam
submetidos a factores tão desfavoráveis como os mencionados.
Mas a relação dos migrantes com os sistemas de saúde das sociedades de acolhimento – quando estas são mais desenvolvidas do que as sociedades de origem
–, não é só feita de desvantagens. É feita também de ganhos, e estes podem ser
até mais do que aquelas. Será interessante investigar, junto dos migrantes, se a
sua situação de saúde nos países de acolhimento não é desde o início uma expe-
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riência satisfatória, mais satisfatória do que a inserção no mercado de trabalho,
que é o objectivo mais imediato dos seus projectos de vida. Para dar exemplo de
uma vantagem inequívoca, pense-se na área da saúde materno-infantil.
Dados de um inquérito realizado junto de migrantes guineenses em Portugal
mostram que os hospitais e centros de saúde são os contextos em que sentem
menos racismo no quotidiano, muito menos do que no trabalho, nas lojas, nas repartições ou nos transportes. Resultado semelhante foi encontrado num inquérito a 1000 descendentes de imigrantes africanos, realizado vários anos depoisii.
São, entre outras razões, as vantagens do acesso a recursos de saúde de melhor
qualidade que levam muitos migrantes, incluindo portugueses regressados de
países europeus mais ricos, a manter ligações aos países onde trabalharam já
depois de concluído o seu ciclo migratório.
Outra área de investigação importante é a das trocas de saberes sobre saúde e
doença. É um domínio em que a aculturação das populações migrantes se converte em ganho sempre que o conhecimento médico-cientíﬁco dos países de destino for mais avançado. Mas em que essas populações também podem ser contribuintes líquidos a benefício das populações autóctones e mesmo dos sistemas
institucionais de saúde. Veja-se o caminho que a medicina tradicional chinesa,
modernizada, tem feito nos países ocidentais.
Em suma, as dinâmicas da saúde e da doença em contexto migratório envolvem
processos de integração, em que todos ganham, e processos de exclusão, em
que todos perdem, e é essa dupla face que deve ser tida em consideração numa
agenda de investigação cientíﬁca completa.

i
Fernando Luís Machado e Ana Raquel Matias, Bibliograﬁa sobre Imigração e Minorias Étnicas em Portugal, 2000-2006,
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.
ii
Ver Fernando Luís Machado, Contrastes e Continuidades. Migração, Etnicidade e Integração dos Guineenses em Portugal, Oeiras, Celta, 2002, p. 364. O inquérito aos descendentes de migrantes africanos foi realizado em 2004 no âmbito
do projecto “Jovens Descendentes de Imigrantes Africanos em Portugal: Transição para a Integração ou para a Exclusão
Social?”, ﬁnanciado pela FCT.
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