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NEWSLETTER
Observatório das Migrações
Introdução # 38
Neste mês de abril o Observatório das Migrações (OM) dedica as suas rotinas de trabalho ao tema das
migrações e saúde, para assinalar o Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, data que marcou a entrada em vigor
da Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1946, em que os estados signatários
comprometeram-se a procurar alcançar para todos os povos o mais elevado padrão de saúde possível,
independentemente da “sua raça, religião, orientação política, condição económica ou social.”
Assumindo a atualidade e importância deste tema em Portugal, no ano em que se assinalam os 40 anos do
Serviço Nacional de Saúde, o OM promove com esta newsletter um melhor conhecimento das relações
entre migrações e saúde, passando brevemente em revista diversos estudos internacionais e nacionais e
dados disponíveis, recorrendo à análise efetuada no mais recente Caderno OM Migrações e Saúde, de
Catarina Reis e Oliveira e Natália Gomes, lançando também neste dia uma nova Infografia OM sobre o
tema.
Continue a partilhar connosco as suas novidades académicas através do email om@acm.gov.pt e
acompanhe-nos
no
sitio
www.om.acm.gov.pt
e
na
página
do
Facebook
https://www.facebook.com/observatoriodasmigracoes
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1. Migrações e Saúde: Perspetivas académicas
Os fluxos migratórios são normalmente identificados como um desafio de saúde pública, assumindo-se a
importância (e a necessidade) de compreender os impactos das migrações na saúde, tanto na perspetiva
dos sistemas de saúde dos países de acolhimento de imigrantes, como na perspetiva das populações
imigrantes e não imigrantes residentes nesses contextos.
Neste domínio a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010, cit. in ERS, 2015: 14) destaca quatro
princípios que a saúde pública deverá promover para alcançar a saúde dos imigrantes e da população das
sociedades de acolhimento: (1) devem ser evitadas disparidades entre imigrantes e não imigrantes quanto
ao estado de saúde e de acesso aos cuidados de saúde; (2) deve ser garantido o direito à proteção da saúde
dos migrantes, reduzindo a discriminação e as barreiras que possam existir ao acesso dos imigrantes à
saúde; (3) deve ser reduzida a mortalidade e morbilidade das populações migrantes; e (4) devem
minimizar-se os impactos negativos do processo migratório, e que nomeadamente induzem a uma maior
vulnerabilidade e riscos de saúde dos migrantes, independentemente do contexto de acolhimento.
Apesar do crescente reconhecimento da importância deste tema - patente tanto em recomendações e
avaliações de organizações internacionais; no desenvolvimento de políticas e programas de intervenção
para a saúde das populações migrantes; e no aumento da investigação e estudo neste domínio – persistem
lacunas no conhecimento da relação entre migrações e saúde, e dos reais impactos das migrações na
saúde.
Em Portugal inúmeras instituições e investigadores têm realçado as dificuldades em reunir dados
estatísticos e administrativos acerca do estado da saúde dos cidadãos em função da sua origem e condição
socioeconómica (Oliveira e Gomes, 2017: 264). Neste âmbito a Entidade Reguladora da Saúde (2015)
realçou que verifica-se em Portugal “a falta de dados sobre a acessibilidade e utilização dos serviços de
saúde por parte dos imigrantes, o que limita o conhecimento sobre os múltiplos determinantes da
utilização dos serviços de saúde” por parte destes cidadãos (ERS, 2015: 1).
O Caderno Estatístico OM “Migrações e Saúde em Números” de Oliveira e Gomes (2018) procurou
responder exatamente a estas lacunas (não apenas nacionais como também europeias), sistematizando e
analisando informação de várias fontes que permitem retratar, por um lado, a autoapreciação do estado de
saúde dos imigrantes e não-imigrantes residentes nos vários países europeus e em Portugal; e, por outro
lado, a acessibilidade e utilização dos serviços de saúde reportada por imigrantes e não imigrantes,
contextualizando os resultados desses indicadores com determinantes da saúde, na sua dimensão
estrutural, social e grupal, e individual. Embora este estudo do OM seja um importante e pioneiro exercício
analítico dos dados e fontes disponíveis neste domínio da saúde e migrações para Portugal, reconhecem-se
algumas lacunas, riscos e dilemas estatísticos associados aos indicadores e questionários baseados em
amostras analisados e que são devidamente identificadas para aprofundamentos futuros. Identifica-se
ainda a necessidade de serem aprofundados dados administrativos de forma sistemática no domínio da
saúde para melhor monitorização e mensuração da equidade em saúde e do estado da saúde das
populações imigrantes residentes em Portugal (Oliveira e Gomes, 2018: 9-14).
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O estudo da relação entre imigração e saúde tem sido visto sob duas perspetivas fundamentais: por um
lado, na vertente do estado de saúde dos migrantes por comparação aos nacionais dos países de
acolhimento e do seu acesso aos cuidados de saúde nos países de destino; e, por outro lado, quanto à
migração de profissionais de saúde para os sistemas nacionais de saúde dos países de destino.
Estado de Saúde dos Migrantes
No âmbito da primeira perspetiva, o maior impacto dos fluxos migratórios coloca-se ao nível do estado de
saúde das populações e da pressão exercida pelo fenómeno migratório nas dinâmicas dos serviços de
saúde.
A comparação de dois universos – (1) imigrantes ou nascidos no estrangeiro e (2) não-imigrantes ou
nascidos nativos – tem sido documentada na literatura sobre migrações e saúde como fundamental,
induzindo à identificação de algumas diferenças entre os dois universos que carecem de estudo e
explicitação. As diferenças de e na saúde nestes dois grupos tanto podem refletir desigualdades na
acessibilidade dos serviços de saúde, associando-se nomeadamente a barreiras (e.g. linguísticas, legais),
como podem refletir necessidades diversas em função das características sociodemográficas dos dois
grupos (e.g. grupos etários, sexo, condição socioeconómica, diferenças culturais, esperança média de vida à
nascença e de vida saudável). As análises promovidas a partir de indicadores no domínio das migrações e
saúde devem por isso atender à influência explicativa destas duas dimensões – por um lado, do contexto ou
do efeito da estrutura de acolhimento e, por outro lado, das características das populações ou do efeito do
indivíduo ou do grupo nos padrões de saúde. Exatamente porque estas duas dimensões interferem, e a
realidade é mais complexa quanto ao papel explicativo de cada dimensão num dado país, deve reconhecerse que há riscos na comparação entre países ou no desenvolvimento de generalização de causalidades das
análises efetuadas para um mesmo país. Mesmo quando os dados de diferentes países têm inerentes
categorias analíticas homogéneas (que nem sempre é o caso, por exemplo, para a categoria de imigrante),
devem atender-se aos riscos da comparação de países com diferentes sistemas de saúde e regras quanto à
acessibilidade desses sistemas, diversas experiências migratórias e de diferentes países de origem dos
imigrantes, distintas estruturas demográficas (há países mais envelhecidos do que outros). Por outro lado,
num mesmo país ou contexto deve reconhecer-se a existência de diferentes características dos grupos
residentes, o que influencia diretamente os resultados de saúde obtidos num mesmo sistema de saúde e a
aferição da existência de iniquidades em saúde num mesmo contexto (Oliveira e Gomes, 2018: 8-9).
Os estudos que analisam indicadores de estado de saúde percecionada, comparando imigrantes com
autóctones de países de acolhimento, identificam que os imigrantes tendem numa fase inicial (de recémchegados a países de destino) a reportar melhor estado de saúde que os autóctones ou que populações da
mesma origem que residem nos países de acolhimento há mais tempo; passando numa fase posterior,
acumulados anos de residência na sociedade de acolhimento, a reportar ou percecionar níveis de saúde
inferiores aos da população nativa. Em algumas publicações, esse efeito permanece mesmo com o
controle, por via de análise estatística, de fatores interferentes tais como a idade, o género e o estatuto
socioeconómico (e.g., Mladovsky, 2007: 9; Davies, Basten e Frattini, 2009: 3; Nielsen e Krasnik, 2010: 357;
Jayaweera, 2011: 2; OMS, 2014 [2013]: 44).
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Os dados disponíveis sugerem que, uma vez chegados, os imigrantes sofrem de maior morbilidade no que
concerne a um leque de doenças (Rechel et al., 2013: 1235). O chamado “efeito do imigrante saudável”,
que será em parte fruto da própria migração ser um processo seletivo, tende pois a desaparecer, seja nas
gerações subsequentes (Mladovsky, 2007: 9) ou, de modo mais acelerado, instalando-se o declínio da
saúde dos imigrantes logo após a sua chegada, em função do próprio processo migratório e das condições
de integração – económicas, laborais, habitacionais e sociais - que enfrentam nas sociedades de
acolhimento (Pfarrwaller e Suris, 2012).
Em Portugal tem sido demonstrado a partir de estudos que recorrem aos Inquéritos Nacionais de Saúde à
População em Portugal (Dias, et al., 2008: 1, Oliveira e Gomes, 2018: 203) que os indicadores de saúde dos
imigrantes são mais favoráveis do que os dos autóctones, mesmo após controlado o efeito das diferentes
estruturas etárias, não sendo alheio a este resultado o facto de Portugal ser ainda um país relativamente
recente de imigração quando comparado com outros países de mais antiga experiência migratória e para os
quais os resultados da perceção de saúde dos imigrantes são inferiores aos autóctones (OCDE, 2015).
Verificam-se também para o caso português diferenças em função das origens das populações imigrantes.
Tem sido demonstrado por vários estudos que o estado de saúde das populações imigrantes é
condicionado por diversos fatores interdependentes. A maior parte das investigações e dos indicadores de
saúde disponíveis apontam no sentido de que alguns grupos de imigrantes tendem a apresentar uma maior
vulnerabilidade a doenças e problemas de saúde. As condições em que a migração se processa e os
determinantes da saúde associados ao processo migratório ou à integração já na sociedade de acolhimento
refletem muitas vezes desigualdades sociais que contribuem para uma maior vulnerabilidade à doença: e.g.
situação socioeconómica, situação no mercado de trabalho – trabalhos mais arriscados e perigosos, mais
exigentes -, condições de habitação, estilos de vida, dificuldades no contacto com sistemas administrativos
e legais (Oliveira e Pires, 2010). Simultaneamente, a estigmatização dos imigrantes ou a discriminação com
base na sua origem étnica ou racial têm muitas vezes impacto no estado de saúde e bem-estar das
populações imigrantes nos contextos de acolhimento (Oliveira e Gomes, 2018: 124-127).
O acesso e a utilização dos cuidados de saúde pelas populações imigrantes são reconhecidos, por sua vez,
como importantes indicadores de integração nas sociedades de acolhimento, sendo ainda fundamentais
para enquadrar a morbilidade nestas populações, a sua saúde e bem-estar. Neste contexto, a gestão da
saúde e promoção do bem-estar das populações imigrantes tem implicado que os sistemas de saúde
assegurem acessibilidade e respondam adequadamente às suas necessidades. Contudo, diversos estudos
têm concluído que as populações imigrantes não são muitas vezes abrangidas ou adequadamente
abrangidas pelos sistemas de saúde dos países de acolhimento (Mladovsky, 2007, p. 9-10; Davies, Basten e
Frattini, 2009, p. 3).
Neste âmbito, a investigação na área da saúde e imigração tem procurado compreender as condições de
acesso e utilização dos serviços de saúde, identificando os fatores que promovem ou inibem a sua
utilização, considerando a influência tanto de fatores de natureza individual (associados ao imigrante: e.g.
características sociodemográficas, atitudes e crenças face à saúde e à doença, determinantes culturais que
influenciam as práticas de saúde, conhecimento de deveres e de direitos em saúde, dificuldades
linguísticas) como fatores de natureza contextual ou estrutural da sociedade de acolhimento (e.g.
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contextos legais e institucionais do acesso e da prestação dos cuidados de saúde a imigrantes, papel dos
profissionais e das características dos serviços de saúde, organização e capacidade de resposta destes
serviços às necessidades da população imigrante) (e.g., Scheppers et al., 2006: 235; Mladovsky, 2007: 9;
Dias, Severo e Barros, 2008: 1, Oliveira e Gomes, 2018: 117-136).
Permanecem, assim, obstáculos ao providenciar de bons cuidados de saúde para os imigrantes, tais como a
existência, desde logo, de privação social e experiências traumáticas – que possivelmente incluirão, nos
casos dos refugiados e dos indocumentados, a própria viagem para o país onde se encontram –, mas
também de barreiras legais – como será o caso da inexistência de cobertura de saúde –, barreiras de
comunicação – tanto linguísticas como culturais, incluindo até diferenças no entendimento da doença e do
tratamento –, falta de informação – nomeadamente de familiaridade com os sistemas de saúde, pelo lado
dos pacientes, e de acesso ao historial clínico, por parte dos prestadores de cuidados de saúde – e
desconfiança e outras atitudes negativas de parte a parte (Mladovsky, 2007: 9; Davies, Basten e Frattini,
2006: 3; Pottie et al., 2011: E824; Priebe et al., 2011: 1, Oliveira e Gomes, 2018: 117-136). Estas e outras
razões levam a OMS a concluir, no seu relatório recente sobre as barreiras no acesso aos serviços de saúde
enfrentadas pelos imigrantes – em particular pelos que sofrem de pobreza e exclusão social – que estas
não apenas têm especificidade própria como a sua interação com outras formas de privação ameaça afetar
desproporcionalmente alguns imigrantes em particular (OMS, 2017).
Vários autores (e.g., Nielsen e Krasnik, 2010, p. 357) argumentam serem necessárias políticas de saúde
explicitamente orientadas para os imigrantes para que se consiga reduzir as desigualdades, o que passará
não apenas pela expansão dos direitos legais, mas também por tornar os sistemas de saúde mais amigos
dos imigrantes de outras formas, tais como superando os hiatos culturais e linguísticos, melhorando as
competências interculturais dos profissionais e organizações de saúde, aumentando a literacia em saúde
dos imigrantes (Rechel et al., 2013: 1235), e levando em conta a origem da pessoa e a voluntariedade ou
não da sua experiência migratória (Pottie et al., 2011: E824). Outros estudos mostram que vários fatores de
stress ligados ao processo de integração (e.g. discriminação, estatuto legal e conflito linguístico) aumentam
a probabilidade de a pessoa reportar menor bem-estar ou pior estado de saúde. Por sua vez, o apoio social
– de pares, familiares e correligionários – tem um efeito de sentido contrário e oferece alguma proteção
(Finch e Vega, 2003). As boas práticas na prestação de cuidados de saúde a imigrantes passarão pelo
reconhecimento do direito dos imigrantes a cuidados de saúde individualizados, de qualidade, que
respeitem as suas culturas, que sejam providenciados quando necessário, e que se encontrem adaptados
às suas necessidades em termos de comunicação, atitudes, empatia e não-discriminação (Devillé et al.,
2011: 1 e 7). Noutra perspetiva, as boas práticas nesta área deverão ser caracterizadas pela flexibilidade
organizacional num contexto de disponibilidade de tempo e outros recursos, pela acessibilidade de bons
serviços de interpretação, pelo trabalho com as famílias e os serviços sociais, pela consciencialização da
diversidade cultural nos prestadores de cuidados de saúde, pela disponibilização de programas
educacionais e material informativo aos imigrantes, e pela existência de diretrizes claras quanto aos
direitos dos diferentes grupos de imigrantes (Priebe et al., 2011: 1).
Migração de Profissionais de Saúde
A relação entre imigração e saúde tem sido mais caracterizada na perspetiva dos imigrantes enquanto
utentes dos serviços nacionais de saúde. Porém, outra dimensão relevante desta relação (entre migrações
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e saúde) é a da migração de profissionais de saúde para os sistemas nacionais de saúde dos países de
acolhimento.
Os imigrantes têm assumido um papel enquanto prestadores de cuidados de saúde, nomeadamente para
suprir carências ao nível da oferta de profissionais de saúde de vários países da OCDE. Ao nível da União
Europeia, antecipa-se que em 2020 as necessidades de profissionais de saúde que não poderão ser supridas
pela oferta interna venham a totalizar um milhão de postos de trabalho (Rechel et al., 2013, p. 1235),
havendo por isso autores que consideram este um dos assuntos globais mais urgentes (Aluttis, Bishaw e
Frank, 2014). Baganha, Ribeiro e Pires (2002), com base em resultados de inquéritos oficiais realizados pelo
Ministério da Saúde de Portugal, em torno da viragem do milénio, fazem ver que em 2000 havia, em
resultado de um surto de crescimento registado durante a década precedente, 42‰ de enfermeiros e
enfermeiras estrangeiras. Os enfermeiros e enfermeiras responsáveis por este crescimento tinham origem
sobretudo em Espanha. No contexto da Península Ibérica, em 2010 tanto Portugal como Espanha eram
simultaneamente países de origem e de destino de profissionais de saúde migrantes (Masanet, 2010, pp.
264-265). As motivações de emigrantes e imigrantes nesta vertente são similares (Ribeiro et al., 2014). Em
virtude destes novos fluxos de entrada e saída de profissionais de saúde de vários países do mundo, têm
surgido mais recentemente estudos que atendem a esta outra perspetiva da relação entre migrações e
saúde.
O Caderno Estatístico OM “Migrações e Saúde em Números” de Oliveira e Gomes (2018) analisou os
contributos dos imigrantes para o sistema de saúde português, considerando indicadores acerca dos
recursos humanos estrangeiros e fluxos de profissionais de saúde estrangeiros que integram o Serviço
Nacional de Saúde (SNS) e respondem a necessidades do sistema nacional de saúde. O estudo confirma que
os imigrantes também podem assumir um papel enquanto prestadores de cuidados de saúde,
nomeadamente para suprir carências ao nível da oferta de profissionais de saúde, indo ao encontro do
que tem sido defendido que este é um dos assuntos globais mais urgentes em virtude de se antecipar que
nos próximos anos as necessidades de profissionais de saúde não serão supridas pela oferta interna.
A integração de competências culturais na prestação de cuidados de saúde por via da incorporação de
diferentes nacionalidades nos profissionais de saúde pode ser, além disso, uma via de acomodar as
necessidades das populações imigrantes nos países nas próprias carências dos serviços nacionais de saúde
que carecem de profissionais. Tem sido mostrado que em várias sociedades de acolhimento alguns grupos
de trabalhadores imigrantes encontram-se em situação de sobrequalificação, não conseguindo inserir-se no
mercado de trabalho dos países de destino da imigração de acordo com as suas qualificações e/ou
encontrando-se a desempenhar funções abaixo do nível das suas habilitações (Oliveira e Fonseca, 2013).
Reconhecendo alguns destes desafios da inserção profissional dos imigrantes e atendendo às carências de
profissionais de saúde nas sociedades europeias, esta é sem dúvida uma área em que o desenvolvimento
de política pública e de programas parece gerar benefícios para todos.
Por outro lado, atendendo ao aumento da diversidade das populações residentes nos vários países
europeus, a integração de profissionais de saúde estrangeiros pode também responder à necessidade dos
sistemas de saúde em acomodarem competências culturais na prestação de cuidados de saúde e o seu
conhecimento quanto ao enquadramento legal do acesso dos imigrantes aos serviços de saúde. Para os
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países continuarem a promover a equidade em saúde têm de reagir às mudanças da população a quem
prestam proteção e cuidados de saúde, o que implica reconhecer que os fluxos migratórios induzem à
necessidade de tornar os serviços de saúde e os seus profissionais mais adaptados às necessidades da
diversidade cultural que passa a compor a população residente. Assim, a integração de competências
culturais na prestação de cuidados de saúde por via da incorporação de diferentes nacionalidades nos
profissionais de saúde, pode ser também uma via de acomodar as necessidades das populações imigrantes
nas próprias necessidades e lacunas dos serviços nacionais de saúde que carecem de profissionais. Neste
domínio, embora em contextos de acolhimento de imigrantes e de aumento da diversidade da sociedade,
uma das estratégias usadas para reduzir as iniquidades e desigualdades nos cuidados de saúde seja
promover a capacitação e formação dos profissionais de saúde para melhor responderem às necessidades
das populações imigrantes (Dias et al., 2011; Padilla et al, 2013); outra estratégia pode ser, assim, a
integração de profissionais de saúde já preparados e sensíveis à diversidade cultural por eles próprios
serem imigrantes.
Deste modo, a incorporação de profissionais de saúde estrangeiros nos sistemas de saúde dos países da
União Europeia não apenas é uma necessidade estrutural de recursos humanos, como também se assume
como um importante contributo para resolver outros desafios que se colocam tanto à melhor integração
dos imigrantes, como aos sistema de saúde na atualidade, nomeadamente associados à crescente pressão
sentida nos sistemas de saúde europeus por força do processo de duplo envelhecimento, mudança de
estilos de vida, novos riscos de saúde, e aumento da diversidade cultural dos utentes (Oliveira e Gomes,
2018: 171-172).

7

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt

2. Bibliografia
A bibliografia que se segue, sem pretensão de exaustividade, ilustra bem como o tema das migrações e
saúde tem sido analisado em Portugal e internacionalmente. Se conhecer outras referências relevantes, por
favor não deixe de partilhá-las connosco através do email om@acm.gov.pt.
Artigos, capítulos de livros, comunicações e working papers
ALMEIDA, L., et al. (2013), ”Maternal healthcare in migrants: a systematic review”, Maternal and Child
Health journal, 17(8), pp. 1346-1354.
ALUTTIS, C., BISHAW, T., e FRANK, M. W. (2014) “The workforce for health in a globalized context–global
shortages and international migration”, Global Health Action, 7(1), 23611.
ARNAUT, A. (2015), “O Serviço Nacional de Saúde: Sonho e Realidade”, in Acta Médica Portuguesa, Revista
Científica da Ordem dos Médicos, jan-fev, 28 (1), pp. 4-7.
BAGANHA, M. I., e RIBEIRO, J. S. (2007), “Imigração qualificada no sector da saúde – as oportunidades do
mercado laboral português”, in DIAS, S. (org.), Migrações, Número Temático Imigração e Saúde, 1,
pp. 53-78.
BAGANHA, M. I., RIBEIRO, J. S., e PIRES, S., (2002), “O Sector da Saúde em Portugal - Funcionamento do
Sistema e Caracterização Sócio-Profissional”, Oficina do CES, 182.
BELL, D., et al. (2015), "Transnational healthcare, cross-border perspectives", Social Science & Medicine,
124, pp. 284-289.
BERK, M. L., e SCHUR, C. L. (2001), “The effect of fear on access to care among undocumented Latino
immigrants”, Journal of Immigrant Health, 3(3), pp. 151-156.
CAIAZZO, A. et al. (2004), “Inequalities in health in Italy”, Epidemiol Prev., May-Jun, 28(3), pp. 1-16.
CARBALLO, M. (2009), “Communicable Diseases”, in FERNANDES, A. e MIGUEL, J.P. (eds) et al., Health an
migration in European Union: better health for all in an inclusive society, Lisboa: Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge, pp. 53-69.
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.
CASTAÑEDA, H., et al. (2015), “Immigration as a social determinant of health”, Annual Review Of Public
Health, 36, pp. 375-392.
CORREIA, T.; CARAPINHEIRO, G. e RAPOSO, H. (2018), “Desigualdades sociais na saúde. Um olhar
comparativo e compreensivo”, in Carmo, R. M. et al. (orgs.), Desigualdades sociais. Portugal e a
Europa, pp. 24-39.
DAVIES, A. A., BASTEN, A., e FRATTINI, C. (2009), “Migration: a social determinant of migrants’ health”,
Eurohealth, 16(1), pp. 10-12.
DEVILLÉ, W., at al. (2011), “Health care for immigrants in Europe: is there still consensus among country
experts about principles of good practice? A Delphi study”, BMC Public Health, 11: 699.
DIAS, S. et al. (2011), “Barreiras no acesso e utilização dos serviços de saúde pelos imigrantes. A perspetiva
dos Profissionais de Saúde”, in Acta Médica Portuguesa, 24(4), pp. 511-516.
DIAS, S. et al. (2012), “Health workers’ attitudes toward immigrant patients: a cross-sectional survey in
primary health care services”, in Human Resources for Health, pp. 10-14.

8

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
DIAS, S. et al. (2018a), “Health Policies, Patterns and Barriers to Migrants’ Access to Primary Health Care”,
in Rosano, A. (eds.), Access to Primary Care and Preventative Health Services of Migrants,
SpringerBriefs in Public Health book series, Springer: Cham, pp. 82-91.
DIAS, S. F., SEVERO, M., e BARROS, H. (2008), “Determinants of health care utilization by immigrants in
Portugal”, BMC Health Services Research, 8: 207.
DIAS, S., e GONÇALVES, A. (2007), “Migração e saúde”, in DIAS, S. (org.), Migrações, Número Temático
Imigração e Saúde, 1, pp. 16-26.
DIAS, S., GAMA, A., CORTES, M., e SOUSA, B. (2011), “Healthcare‐seeking patterns among immigrants in
Portugal”, Health & Social Care in the Community, 19(5), pp. 514-521.
FINCH, B. K., e VEGA, W. A. (2003), “Acculturation stress, social support, and self-rated health among
Latinos in California”, Journal of Immigrant Health, 5(3), pp. 109-117.
FLORES, G. (2006), “Language barriers to health care in the United States”, N Engl J Med, 355 (3), pp. 22931.
FLORES, G.; OLSON, L.; TOMANY-KORMAN, S. (2005), “Racial and ethnic disparities in early childhood health
and health care”, Pediatrics, 115(2), pp. 183-93.
FONSECA, M. L., et al. (2007), “Saúde e integração dos imigrantes em Portugal: uma perspectiva geográfica
e política”, in DIAS, S. (org.), Migrações, Número Temático Imigração e Saúde, 1, pp. 27-52.
GOODRICH, J. N. (1993), “Socialist Cuba: A study of health tourism”, Journal of Travel Research, 32(1), pp.
36-41.
GUSHULAK, B. (2010), “Monitoring migrants’ health”, in Health of Migrants – the Way Forward. Report of a
global consultation, Madrid, Spain, Geneva: World Health Organization, pp. 28-42.
HANEFELD, J., et al. (2014), “What do we know about medical tourism? A review of the literature with
discussion of its implications for the UK National Health Service as an example of a public health care
system”, Journal of Travel Medicine, 21(6), pp. 410-417.
HORTA, R., e CARVALHO, A. (2007). “O Gabinete de Saúde do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante: uma
estratégia de acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde”, in DIAS, S. (org.), Migrações, Número
Temático Imigração e Saúde, 1, pp. 179-186.
INE (2014), Projeções de população residente 2012-2060, Destaque INE, 28 de março de 2014.
INE (2017), Projeções de população residente 2015-2080, Destaque INE, 29 de março de 2017, Lisboa:
Instituto Nacional de Estatística.
INGLEBY, D. (2012), “Ethnicity, migration and the ‘social determinants of health’ agenda”, Psychosocial
Intervention, 21(3), pp. 331-341.
LECHNER, E. (2007), “Imigração e saúde mental”, in DIAS, S. (org.), Migrações, Número Temático Imigração
e Saúde, 1, pp. 79-101.
LEGIDO-QUIGLEY, H. et al. (2016), “Effects of the financial crisis and Troika austerity measures on health
and health care access in Portugal”, in Health Policy, pp. 833-839.
MACHADO, M. C.; PEREIRA, F. e MACHAQUEIRO, S. (2010), “Approaches to migrant health in Portugal”, in
in Eurohealth, volume 16, number 1, pp. 30-31.
MACHADO, M. D. C., et al. (2007), “Cuidados de saúde materna e infantil a uma população de imigrantes”,
in DIAS, S. (org.), Migrações, Número Temático Imigração e Saúde, 1, pp. 103-127.
MARMOT, M. (2005), “Social determinants of health inequalities”, in Public Health, vol. 365, março 19, pp.
1099-1104.

9

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
MASANET, E. (2010), “La migración cualificada de los profesionales de la salud en Portugal y España: una
aproximación general”, OBETS. Revista de Ciencias Sociales, 5(2), pp. 243-267.
MASANET, E. (2017), “Processes and experiences of Portugal’s international recruitment scheme of
Colombian physicians: Did it work?”, Health Policy, 121(8), pp. 929-935.
MLADOVSKY, P. (2007), “Migrant health in the EU”, Eurohealth, 13(1), pp. 9-11.
MLADOVSKY, P., et al. (2012), “Responding to diversity: an exploratory study of migrant health policies in
Europe”, Health Policy, 105(1), pp. 1-9.
MONTEIRO, A. P. (2005), “Multiculturalismo e cuidados de enfermagem”, Pensar Enfermagem, 9(1), pp. 4857.
MONTEIRO, A. P. (2006), “Imigração e Saúde – Imigrantes da Europa de Leste em Portugal”, Referência –
Revista de Enfermagem, 2(2), pp. 9-20.
MONTEIRO, A. P. (2009), “Percepção de apoio social e saúde mental em contextos migratórios: imigrantes
russófonos a residir em Portugal”, Referência – Revista de Enfermagem, 2(10), pp. 35-46.
MONTEIRO, A. P., e FERNANDES, A. B. (2016), “Cultural competence in mental health nursing: validity and
internal consistency of the Portuguese version of the multicultural mental health awareness scale—
MMHAS”, BMC Psychiatry, 16(1), 149.
MONTEIRO, A. P., e SERRA, A. V. (2011), “Vulnerability to stress in migratory contexts: a study with eastern
European immigrants residing in Portugal”, Journal of Immigrant and Minority Health, 13(4), pp. 690696.
NIELSEN, S. S., e KRASNIK, A. (2010), “Poorer self-perceived health among migrants and ethnic minorities
versus the majority population in Europe: a systematic review”, International Journal of Public
Health, 55(5), pp. 357-371.
NIELSEN, S.; KRASNIK, A. e ROSANO, A. (2009), “Registry data for cross-country comparisons of migrants’
healthcare utilization in the EU: a survey study of availability and content”, in BMC Health Services
Research, 9: 210, pp. 1-12.
NORMAN, P., BOYLE, P., e REES, P. (2005), “Selective migration, health and deprivation: a longitudinal
analysis”, Social Science & Medicine, 60(12), pp. 2755-2771.
NORREDAM, M., NIELSEN, S. S., e KRASNIK, A. (2009), “Migrants’ utilization of somatic healthcare services
in Europe – a systematic review”, European Journal of Public Health, 20(5), pp. 555-563.
OCDE (2017), “Migrants´well-being: moving to a better life?”, in How´s Life? 2017: Measuring Well-Being,
Paris: OECD Publishing.
OLIVEIRA, C. R. (2016), “O desenvolvimento de planos de ação para a integração de imigrantes: Portugal e
Europa na última década”, in Revista Migrações do Observatório das Migrações, Número Temático
Planos de Integração para Migrantes, dezembro 2016, n.º 13, Lisboa: ACM, pp. 11-31.
OLIVEIRA, C. R. (coord.), e GOMES, N. (2018), “Migrações e Saúde”, in Indicadores de Integração de
Imigrantes. Relatório Estatístico Anual 2018, Coleção Imigração em Números do Observatório das
Migrações, Lisboa: ACM, pp. 303-345.
OLIVEIRA, C. R. (coord.), e GOMES, N. (2017), “Cuidados e Determinantes da Saúde”, in Indicadores de
Integração de Imigrantes. Relatório Estatístico Anual 2017, Coleção Imigração em Números do
Observatório das Migrações, Lisboa, ACM, pp. 263-268.
OLIVEIRA, C. R. e FONSECA, V. (2013), “Highly skilled immigrants in Portugal: analysing policy developments
and its impacts with a typology”, Revista Migrações do Observatório da Imigração, setembro, pp. 79117.

10

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
PACE, P. (2010), “What can be done in EU Member States to better protect the health of migrants?”, in
Eurohealth, volume 16, number 1, pp. 5-10.
PACE, P. e SHAPIRO, S. (2009), “Migration and the Right to Health in Europe”, Background Paper, Ministério
da Saúde, Alto Comissariado da Saúde e OIM.
PADILLA, B. (2013), “Saúde dos imigrantes: multidimensionalidade, desigualdades e acessibilidade em
Portugal”, in Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, 40, Brasília, pp. 49-68.
PADILLA, B. (2017), “Saúde e migrações: metodologias participativas como ferramentas de promoção da
cidadania”, Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 21(61), pp. 273-284.
PADILLA, B. et al. (2009), “Good Practices on Health and Migration in the European Union”, in FERNANDES,
A. e PEREIRA MIGUEL, J. (eds.) (2009), Health and Migration in the European Union: Better Health for
All in na Inclusive Society, Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, pp. 100-115.
PADILLA, B. et al. (2013), “Cidadania e diversidade em saúde: necessidades e estratégias de promoção de
equidade nos cuidados”, Saúde y Tecnologia, suplemento de julho de 2013, pp. 57-64.
PADILLA, B. et al. (2018), “Saúde dos imigrantes. Desigualdades e crise no SNS”, in Carmo, R. M. et al.
(orgs.), Desigualdades sociais. Portugal e a Europa, pp. 315-334.
PADILLA, B., et al. (2013), “Cidadania e diversidade em saúde: necessidades e estratégias de promoção de
equidade nos cuidados”, Saúde & Tecnologia, suplemento, pp. 57-64.
PADILLA, B., HERNÁNDEZ-PLAZA, S., e ORTIZ, A. (2012), “Avaliando as boas práticas em saúde e migrações
em Portugal: teoria, prática e política”, Forum Sociológico, 2(22), pp. 33-41.
PADILLA, B.; PLAZA, S. H. e FREITAS, C. (2016), Health Strand. Country Report Portugal MIPEX, Bruxelas:
IOM, MHD, RO.
PATRICK, C. H. (1980), “Health and migration of the elderly”, Research on Aging, 2(2), pp. 233-241.
PFARRWALLER, E., e SURIS, J. C. (2012), “Determinants of health in recently arrived young migrants and
refugees: a review of the literature”, Italian Journal of Public Health, 9(3).
POTTIE, K., et al. (2011), “Evidence-based clinical guidelines for immigrants and refugees”, Canadian
Medical Association Journal, 183(12), pp. E824-E925.
PRIEBE, S., et al. (2011), “Good practice in health care for migrants: views and experiences of care
professionals in 16 European countries”, BMC Public Health, 11: 187.
QUESADA, J., HART, L. K., e BOURGOIS, P. (2011), “Structural vulnerability and health: Latino migrant
laborers in the United States”, Medical Anthropology, 30(4), pp. 339-362.
RECHEL, B., et al. (2011), “The future of migrant health in Europe”, in Rechel, B. et al. (org.), Migration and
Health in the European Union, European Observatory on Health Systems and Policies, pp. 245-250.
RECHEL, B., et al. (2013), “Migration and health in an increasingly diverse Europe”, The Lancet, 381(9873),
pp. 1235-1245.
RECHEL, B., MLADOVSKY, P., e DEVILLÉ, W. (2011), “Monitoring the health of migrants”, in Rechel, B. et al.
(org.), Migration and Health in the European Union, European Observatory on Health Systems and
Policies, pp.81-98.
RECHEL, B., MLADOVSKY, P., e DEVILLÉ, W. (2012), “Monitoring migrant health in Europe: a narrative
review of data collection practices”, Health Policy, 105(1), pp. 10-16.
REIS, L. (2018), “Internet, Migrações e Saúde: Perceções de Mulheres Brasileiras Migrantes e Não
Migrantes”, em Actas do 12.º Congresso Nacional de Psicologia da Saúde, ocorrido de 25 a 27 de
janeiro de 2018 no ISPA. Lisboa: ISPA.

11

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
REIS, L., e RAMOS, N. (2013), “Migração e Saúde de Brasileiros Residentes em Lisboa”, Revista
Ambivalências, 1(2), pp. 29-53.
REIS, L., e RAMOS, N. (2016), “Migração, aculturação e saúde bucal de brasileiras e brasileiros residentes
em Lisboa, Portugal”, Revista Ciência Plural, 2(1), pp. 56-68.
REYES-URUENA, J. M. et al. (2014), "New times for migrants’ health in Europe”, in Rev. Esp. Sanid Penit, 16,
pp. 48-58.
RIBEIRO, J. S. (2008a), “Gendering migration flows: physicians and nurses in Portugal”, Equal Opportunities
International, 27(1), pp.77-87.
RIBEIRO, J. S. (2008b), “Migration and occupational integration: foreign health professionals in Portugal”, in
Rethinking professional governance: International directions in health care. Bristol: The Policy Press,
pp. 201-215.
RIBEIRO, J. S. (2013), “Migração de profissionais de saúde – Desperdício ou reconhecimento de
qualificações?” in ARAÚJO, M. E., FONTES, M., e BENTO, S. (org.), Para um debate sobre Mobilidade e
Fuga de Cérebros. Braga: Universidade do Minho, pp. 83-96.
RIBEIRO, J. S. (2015), “Beyond the Portuguese Nursing Labour Market: towards a crisis of professionalism?”,
in CARVALHO, T. e SANTIAGO, R. (orgs.), Professionalism, Managerialism and Reform in Higher
Education and the Health Services: The European Welfare State and the Rise of the Knowledge
Society. Londres: Palgrave, pp. 146-168.
RIBEIRO, J. S., et al. (2014), “Health professionals moving to… and from Portugal”, Health Policy, 114(2), pp.
97-108.
ROMERO, M. C., e MASANET, E. (2015), “Contratación internacional de médicos/as latinoamericanos/as en
Portugal y España”, Forum Sociológico, 2(27), pp. 53-60.
RUGGERI, K., et al. (2015), "Evidence on global medical travel", Bulletin of the World Health Organization,
93, pp. 785-789.
SCHEPPERS, E., et al. (2006), “Potential barriers to the use of health services among ethnic minorities: a
review”, Family Practice, 23(3), pp. 325-348.
SHAW, S. J., et al. (2009), “The role of culture in health literacy and chronic disease screening and
management”, Journal of Immigrant and Minority Health, 11(6), pp. 460-467.
SILVA, A. C., e MARTINGO, C. (2007), “Unidades de saúde amigas dos imigrantes: uma resposta ao desafio
da multiculturalidade em Portugal”, in DIAS, S. (org.), Migrações, Número Temático Imigração e
Saúde, 1, pp. 155-159.
Livros e teses
ANDRADE, I. M. (2008), Geografia da Saúde da População Imigrante na Área Metropolitana de Lisboa,
Volume 21 da Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
BÄCKSTRÖM, B. (2009), Saúde e imigrantes: as representações e as práticas sobre a saúde e a doença na
comunidade cabo-verdiana em Lisboa, Volume 24 da Coleção Teses do Observatório das Migrações.
Lisboa: ACIDI.
BARROS, P. P. (2009), Economia da Saúde. Conceitos e Comportamentos, 2ª. Edição, Coimbra: Edições
Almedina.
BARROS, P. P. (2013), Pela sua saúde, Ensaios da Fundação, Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos.

12

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
BARROSO, A. M. (2018), Sexualidade num Portugal Multicultural: Estudo Transcultural entre Portugueses e
Imigrantes. Lisboa: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (dissertação de mestrado).
BERNARDINO, M. (2017), Gestão em saúde: organização interna dos serviços, Coimbra: Edições Almedina.
BJÖRNBERG, A. (2018), Euro Health Consumer Index 2017. Report, Health Consumer Powerhouse.
BORGES, M. F. (2019), Mobilidade e Comportamentos Sexuais de Imigrantes Originários da África
Subsariana Residentes no Distrito de Lisboa. Lisboa: Instituto de Higiene e Medicina Tropical
(dissertação de mestrado).
DIAS, C. M., et al. (2008), A Saúde dos Imigrantes. Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006. Lisboa: Instituto
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.
DIAS, S. (coord.) et al. (2018), Atitudes e representações face à saúde, doença e acesso aos cuidados de
saúde nas populações imigrantes, Coleção de Estudos do Observatório das Migrações, vol. 62, Lisboa:
ACM.
DIAS, S., e ROCHA, C. (2009), Saúde sexual e reprodutiva de mulheres imigrantes africanas e brasileiras,
Volume 32 da Coleção Estudos do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
DUBOIS, H. e MOLINUEVO, D. (2014), Access to healthcare in times of crisis, Eurofound, Luxemburgo:
Publications Office of the European Union.
FERNANDES, A. e PEREIRA MIGUEL, J. (eds.) (2009), Health and Migration in the European Union: Better
Health for All in na Inclusive Society, Lisboa: Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.
FONSECA, L., e SILVA, S. (2010), Saúde e imigração: utentes e serviços na área de influência do Centro de
Saúde da Graça, Volume 40 da Coleção Estudos do Observatório das Migrações. Lisboa: ACM.
FREITAS, C. (2006), Em busca de um bom médico. Quando ‘a saúde não tem fronteiras’. Percepções dos
Cabo-verdianos sobre profissionais de saúde na Holanda, Coleção de Teses do Observatório da
Imigração, vol. 6, Lisboa: ACIME.
HENRIQUES, A. (2010), Argumentos para uma viagem sem regresso. A imigração PALOP por via da saúde:
estudo de caso, Volume 32 da Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
JAYAWEERA, H. (2011), Health of migrants in the UK: What do we know. Oxford: The Migration
Observatory.
LOPES, L. C. (2007), Gravidez e Seropositividade em Mulheres Imigrantes na Região de Lisboa, Volume 11 da
Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
MACHADO, M. C. et al. (2006), Iguais ou diferentes? Cuidados de Saúde materno-infantil a uma população
de imigrantes, Laboratórios Bial.
MANUEL, H. I. B. (2017), Promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva: Uma Intervenção de Enfermagem
Comunitária com Jovens Descendentes de Imigrantes dos PALOP na Outurela/Portela. Lisboa: Escola
Superior de Enfermagem de Lisboa (dissertação de mestrado).
MONIZ, A. M. F. (2018), Healthy Immigrant Effect em Portugal: Estudo sobre os Imigrantes Extra EU
presentes no Inquérito Nacional de Saúde. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública (dissertação de
mestrado).
MONTEIRO, A. P. (2008), Migração e Saúde Mental. Vulnerabilidade ao stress, apoio social e saúde mental
em imigrantes da Europa de Leste a residir em Portugal. Coimbra: Faculdade de Medicina
Universidade de Coimbra (tese de doutoramento).
OLIVEIRA, C. R. (coord.) e GOMES, N. (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português, Caderno
Estatístico Temático # 2 da Coleção Imigração em Números do Observatório das Migrações. Lisboa:
ACM.

13

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
OLIVEIRA, C. R. e PIRES, C. (2010), Imigração e sinistralidade laboral, Estudo 41 do Observatório da
Imigração, Lisboa: ACIDI.
PACE, P. (2009), International Migration Law N.° 19 – Migration and the Right to Health: A Review of
International Law. Genebra: OIM.
PEIXOTO, J. et al. (2017), Migrações e sustentabilidade demográfica. Perspetivas de evolução da sociedade
e economia portuguesas, Estudos da Fundação, Lisboa: Fundação Manuel dos Santos.
PUSSETTI, C., et al. (2009), Migrantes e saúde mental. A construção da competência cultural, Volume 33 da
Coleção Estudos do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
RECHEL, B., et al. (eds.) (2011), Migration and Health in the European Union. Maidenhead: Open University
Press.
REIS, L. (2013), Migração, Saúde e Qualidade de Vida : Brasileiros Residentes na Região de Lisboa. Lisboa:
Universidade Aberta (tese de doutoramento).
SANTINHO, M. C. (2016), Refugiados e Requerentes de Asilo em Portugal: Contornos Políticos no Campo da
Saúde, Volume 48 da Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACM.
SCAGLIONE, M. A. O. (2016), A Saúde das Mulheres Imigrantes: Uma Questão de Cidadania e Inclusão.
Lisboa: ISCTE (tese de doutoramento).
SILVA, D. G. M. C. (2017), Mandados de Condução à Urgência de Psiquiatria em Imigrantes. Lisboa: Escola
Nacional de Saúde Pública (dissertação de mestrado).
SILVESTRE, T. (2010), A saúde dos imigrantes em Portugal: que necessidades em saúde? Que utilização dos
cuidados de saúde?, Dissertação de Mestrado de Gestão em Saúde, Escola Nacional de Saúde Pública
da Universidade Nova de Lisboa.
SIMÕES, J. A. et al. (2017), Portugal. Health system review, Health System in Transition, vol. 19, No. 2,
European Observatory on Health Systems and Policies.
SOUSA, J. E. X. F. (2006), Os Imigrantes Ucranianos em Portugal e os Cuidados de Saúde, Volume 4 da
Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
TCHUDA, S. (2013), Acordos de Cooperação no Domínio da Saúde entre Portugal e os PALOP: contributos do
PADE, Dissertação de Mestrado ISCTE-IUL, Departamento de Economia Política.
TOPA, J. (2016), Cuidados de Saúde Materno-infantis a Imigrantes na Região do Grande Porto: Percursos,
Discursos e Práticas, Volume 47 da Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACM.
VIANA, V. C. (2010), Saúde mental, qualidade de vida e acesso aos cuidados de saúde na comunidade
brasileira de Lisboa, Volume 31 da Coleção Teses do Observatório das Migrações. Lisboa: ACIDI.
Relatórios institucionais, nacionais e internacionais
ACSS-MS (2017), Boletim Informativo: Recursos Humanos Estrangeiros no Ministério da Saúde 2011-2016,
Lisboa: Ministério da Saúde.
CAETANO, S., CORREIA, C., e SILVEIRA, E. (2013), Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de
Cidadãos Estrangeiros. Lisboa: Ministério da Saúde.
CHAUVIN, P., PARIZOT, I., e SIMONNOT, N. (2009), Access to Healthcare for Undocumented Migrants in 11
European Countries. [Paris]: Médecins du monde.
COMISSÃO EUROPEIA (2018), The 2018 Ageing Report: Economic ad Budgetary Projections for EU Member
States (2016-2070), Luxemburg: Publications Office of the European Union.
DGS (2016), A Saúde dos Portugueses 2016, Lisboa: Direção Geral da Saúde.

14

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt
DGS-IHME (2018), Portugal: The Nation’s Health 1990-2016. An overview of the Global Burden of Disease
Study 2016 Results, Direção-Geral da Saúde, Institute for Health Metrics and Evaluation, Seatle, WA:
IHME.
ENTIDADE REGULADORA DA SAÚDE (2015), Acesso a Cuidados de Saúde por Imigrantes. Porto: Entidade
Reguladora da Saúde.
ERS (2017), Análise do impacto da Diretiva dos Cuidados de Saúde Transfronteiriços, Lisboa: Entidade
Reguladora da Saúde.
EUROPEAN WEB SITE ON INTEGRATION (2018, 2 de fevereiro), Migrant health across Europe: Little
structural policies, many encouraging practices. Recuperado de https://ec.europa.eu/migrantintegration/feature/migrant-health-across-europe
JRS e FCG (2006), Programa de Apoio à Profissionalização de Médicos Imigrantes, Relatório de execução do
Serviço Jesuíta aos Refugiados e da Fundação Calouste Gulbenkian.
JRS et al. (2008), Projeto de Equivalência de habilitações Académicas e Profissionais de Enfermeiros
Imigrantes, Relatório Final de Atividades.
MS (2017), Relatório Anual. Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do SNS e Entidades
Convencionadas em 2016, Lisboa: Ministério da Saúde.
MS (2018), Retrato da Saúde 2018, Portugal: Ministério da Saúde.
OCDE (2017a), Health at a Glance 2017: OECD Indicators, Paris: OECD Publishing.
OCDE (2017b), Portugal: Perfil de Saúde do País 2017, Paris: OECD Publishing.
OIM (2009), Migration Health: Better Health for All in Europe, Brussels: International Organization for
Migration.
OIM (2013), International Migration, Health and Human Rights, Genebra: IOM, WHO, UN.
OIM (2016a), Migration Health Annual Review 2015. Genebra: OIM.
OIM (2016b), Summary Report on the MIPEX Health Strand and Country Reports. Genebra: OIM.
OIM (2018), Migration Health Annual Review 2017. Genebra: OIM.
OMS (2008), Closing the gap in a generation. Health equity through action on social determinants of health,
World Health Organization – Commission on Social Determinants of Health.
OMS (2010), Health of Migrants: The Way Forward. Report of a Global Consultation, Madrid, Spain, 3-5
March 2010. Genebra: WHO.
OMS (2014 [2013]), Review of Social Determinants and the Health Divide in the WHO European Region.
Copenhaga: Escritório da OMS para a Europa.
OMS (2017), Beyond the Barriers. Framing Evidence on Health System Strengthening to Improve the Health
of Migrants Experiencing Poverty and Social Exclusion. Genebra: OMS.
OPSS (2015), Relatório de Primavera do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, Coimbra: OPSS.
SAKELLARIDES, C. et al. (2014), The impact of the financial crisis on the health system and health in
Portugal, Case Study, Copenhagen: World Health Organization.
SCHULTZ, C., E RIJKS, B. (2014), Mobility of Health Professionals to, from and within the European Union.
Genebra: OIM.
WILKINSON, R. e MARMOT, M. (eds.) (2003), Social Determinants of Health. The Solid Facts, 2ª edição,
World Health Organization.

15

www.om.acm.gov.pt / om@acm.gov.pt

3. O tema das migrações e saúde nas coleções do OM
O Observatório tem vindo, desde a sua génese em 2002, a contribuir para aprofundar o conhecimento
sobre as migrações e saúde, através da publicação de estudos e da sistematização e análise de dados
estatísticos e administrativos que aqui se destaca:
Coleção Imigração em Números

CADERNO ESTATÍSTICO OM 2: Migrações e saúde em números: o contexto português, de Catarina Reis de
Oliveira (coord.) e Natália Gomes, setembro de 2018: Os fluxos migratórios são normalmente identificados
como um desafio de saúde pública, assumindo-se a importância (e a necessidade) de compreender os
impactos das migrações na saúde, tanto na perspetiva dos sistemas de saúde dos países de acolhimento de
imigrantes, como na perspetiva das populações imigrantes e não imigrantes residentes nesses contextos. O
melhor conhecimento da saúde dos imigrantes e do seu acesso e utilização do sistema de saúde é essencial
para as políticas de integração e de saúde de um país, sendo porém desafiado pela falta de dados
disponíveis na maioria dos países europeus. Apesar do crescente reconhecimento da importância deste
tema – patente tanto em recomendações e avaliações de organizações internacionais; no desenvolvimento
de políticas e programas de intervenção para a saúde das populações migrantes; e no aumento da
investigação e estudo neste domínio – persistem lacunas no conhecimento da relação entre migrações e
saúde, e dos reais impactos das migrações na saúde. Neste segundo Caderno Estatístico, da Coleção
Imigração em Números do Observatório das Migrações, as autoras procuram responder exatamente a estas
lacunas, sistematizando e analisando informação estatística de várias fontes (nacionais e internacionais),
para o período de referência de 2005 a 2016, que permitem retratar, de forma comparada os imigrantes e
os nativos, quanto ao estado de saúde – a partir da autoapreciação do estado de saúde e da qualidade de
vida, do reporte de incapacidades temporárias por problemas de saúde, e de doenças crónicas -, à
acessibilidade e utilização dos serviços de saúde – confrontando as estatísticas da utilização de serviços de
saúde, com o enquadramento legal e institucional do acesso à saúde e as barreiras de acesso e efeitos
desmobilizadores do uso dos serviços de saúde -, e à mortalidade e causas de morte. A análise dos dados
disponíveis induz à identificação de algumas iniquidades em saúde na comparação dos imigrantes com os
não imigrantes em Portugal, sendo essas desigualdades enquadradas pelos determinantes da saúde, na sua
dimensão estrutural, social e grupal, e individual. Assumindo que a relação entre migrações e saúde tem
sido estabelecida de forma parcelar, as autoras caracterizam ainda para a última década a evolução desta
relação atendendo a três universos que integram o mesmo fenómeno: (1) o universo de fluxos de entrada e
de saída por razão de saúde, atendendo à articulação e cooperação internacional portuguesa na vertente
da saúde; (2) o universo de imigrantes residentes que, em virtude da sua permanência e integração no país,
necessitam de proteção de saúde; e (3) o universo de profissionais de saúde estrangeiros que integram o
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sistema de saúde português. Este Caderno traz, assim, numa terceira vertente, a análise de dados que
sustentam também a leitura dos contributos dos imigrantes para o sistema de saúde português. Relatório
disponível aqui. Conheça aqui também a Infografia OM (2019) com os principais resultados deste relatório.

“Migrações e saúde”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico anual 2018, de
Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em Números do OM, pp. 303-346,
dezembro de 2018: Os dados dos Inquéritos Nacionais de Saúde acerca da utilização dos serviços de saúde
revelam que globalmente os imigrantes tendem a procurar menos os serviços de saúde que os portugueses
não-imigrantes, a consultar menos um médico nos últimos meses e a passar mais tempo desde a última
consulta médica de especialidade que tiveram, embora deva reconhecer-se que os indicadores em torno da
utilização dos cuidados de saúde nem sempre refletem, de forma direta e proporcional, as reais
necessidades efetivas e efetivadas de cuidados de saúde (tanto podem refletir melhor estado de saúde dos
imigrantes que dispensa os cuidados de saúde; como pode ainda refletir dificuldades ou barreiras no acesso
aos cuidados de saúde que os tornam sub-representados no universo de utilizadores dos serviços de
saúde). Deve ainda atender-se que as circunstâncias sociais e económicas de alguns grupos imigrantes (e.g.
mais baixos rendimentos, piores condições de trabalho, e com maior exposição ou risco de exclusão social)
afetam diretamente o uso dos serviços de saúde das sociedades onde residem, não se devendo descurar a
interferência destes determinantes sociais na utilização dos serviços de saúde e/ou de enviesamento na
procura dos serviços de saúde, que nada tem a ver com melhores estados de saúde. No que toca aos
determinantes da saúde, conclui-se que, de uma forma geral, os imigrantes revelam indicadores do estado
de saúde mais favoráveis do que os naturais portugueses: apresentam uma maior prevalência de
respondentes a classificar o seu estado de saúde como bom ou muito bom; têm uma menor prevalência de
ausências ao trabalho por problemas de saúde e menor proporção de benefícios de proteção social por
razões de doença; e, globalmente, uma menor prevalência de doenças crónicas e de limitações nas
atividades diárias devido a problemas de saúde. Em detalhe, no que toca à autoapreciação do estado de
saúde, verifica-se que na maioria dos países da Europa do Sul (sendo a imigração mais recente e em média
mais jovem que a restante população) os imigrantes tendem a autopercecionar-se como mais saudáveis
que os seus homólogos nativos, o que também sucede em Portugal, onde 60% dos imigrantes reportaram
um bom estado de saúde (contra apenas 47% dos nativos), em 2016. Confirma-se que a estrutura etária
das populações residentes nos vários países infere diretamente na autoapreciação do estado de saúde dos
indivíduos. Contudo, no que toca aos fatores de risco para a saúde, a população de naturalidade
estrangeira apresenta resultados mais desfavoráveis que a população de naturalidade portuguesa:
apresenta maior prevalência de tabagismo, alcoolismo e pior alimentação. Por sua vez nos fatores
protetores de saúde são os imigrantes que apresentam resultados mais favoráveis por comparação aos
naturais portugueses, praticando mais exercício físico e mais deslocações a pé numa semana normal.
Relatório disponível aqui.
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“Cuidados e determinantes da saúde”, in Indicadores de integração de imigrantes: relatório estatístico
anual 2017, de Catarina Reis Oliveira (coord.) e Natália Gomes, Coleção Imigração em Números, pp. 263268, dezembro de 2017: No âmbito dos cuidados e determinantes da saúde dos estrangeiros residentes em
Portugal, as autoras analisam alguns dos dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2014 promovido pelo
INE. A percentagem de respondentes de nacionalidade portuguesa que declarou ter ido ao hospital no
último ano por total de residentes de nacionalidade portuguesa com mais de 15 anos no país foi superior
(41,1%) à verificada nos cidadãos estrangeiros (18,8% no caso dos estrangeiros residentes da União
Europeia e 20% no caso dos cidadãos estrangeiros de países extracomunitários). Como é alertado no
estudo da OCDE (2015), as circunstâncias sociais e económicas de alguns grupos imigrantes (com níveis
mais baixos de habilitações, mais baixos rendimentos, piores condições de trabalho, e com maior exposição
ou risco de exclusão social) afetam diretamente o uso dos serviços de saúde das sociedades onde residem.
Em termos da importância relativa que assumem os indivíduos que consultaram um médico de medicina
geral e familiar no total de residentes com mais de 15 anos, nota-se que os cidadãos de nacionalidade
portuguesa assumem percentagens mais elevadas (76,9%) que os cidadãos de nacionalidade estrangeira
(apenas 30,1% dos nacionais de países da União Europeia, e 31,3% dos nacionais de países terceiros,
recorreram a este tipo de consulta). Relatório disponível aqui.
Coleção Estudos

ESTUDO OM 62: Atitudes e representações face à doença e acesso aos cuidados de saúde nas populações
imigrantes, de Sónia Dias (coord.) et al., abril de 2018: Numa perspetiva de saúde pública, o maior
impacto dos fluxos migratórios coloca-se ao nível da saúde das populações e da pressão exercida por este
fenómeno nas dinâmicas dos serviços de saúde. Neste contexto, o Instituto de Higiene e Medicina
Tropical/Universidade Nova de Lisboa, em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo (ARS LVT) e outras instituições académicas desenvolveram um projeto com o objetivo de
explorar as atitudes e representações face à saúde, doença, acesso e utilização dos serviços de saúde pelos
imigrantes, tanto na perspetiva destas comunidades como dos profissionais que exercem funções nos
centros de saúde. Para a concretização dos objetivos desenvolveram-se dois estudos quantitativos através
da aplicação de um inquérito por questionário a imigrantes residentes em Portugal (provenientes de países
africanos de língua oficial portuguesa, do Brasil e de países da Europa de Leste) e a profissionais (médicos,
enfermeiros e administrativos) dos serviços de cuidados de saúde primários da região de Lisboa e Vale do
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Tejo. No âmbito deste projeto foi ainda desenvolvido um estudo qualitativo através da realização de grupos
focais com elementos das comunidades imigrantes e profissionais de saúde. Este estudo do OM pode ser
encontrado aqui.

ESTUDO OM 40: Saúde e Imigração: utentes e serviços na área de influência do Centro de Saúde da
Graça, de Maria Lucinda Fonseca e Sandra Silva, fevereiro de 2010: Em Portugal, à semelhança de outros
países, a relação entre saúde e imigração tem adquirido importância crescente e os estudos nesta área
têm-se mostrado fundamentais para conhecer uma realidade cada vez mais importante para a coesão das
sociedades multiculturais. Nesta conformidade, o objetivo geral deste estudo foi contribuir para um melhor
conhecimento das práticas e do estado de saúde dos imigrantes em Portugal, bem como das condições de
acesso e da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde às novas procuras associadas ao aumento
do número de imigrantes e à diversidade étnica e cultural da população residente no País. A problemática
em análise foi abordada segundo duas perspetivas: i) das populações imigrantes – no que se refere aos
comportamentos, condicionantes e perceções destas relativas ao acesso aos cuidados e serviços de saúde;
ii) da oferta de respostas dadas pelas instituições/entidades envolvidas, direta ou indiretamente, nos
cuidados de saúde prestados a estas populações. A investigação baseou-se num caso de estudo na cidade
de Lisboa e desenvolveu-se em três fases: i) enquadramento da temática, do contexto territorial e respetiva
população; ii) diagnóstico do acesso das populações imigrantes aos cuidados e serviços de saúde e das
respostas institucionais existentes; iii) discussão dos resultados e recomendações. Este estudo do OM pode
ser encontrado aqui.

ESTUDO OM 33: Migrantes e saúde mental. A construção da competência cultural de Chiara Pussetti
(coord.) et al., outubro de 2009: Este estudo teve como propósito conhecer – através de entrevistas
aprofundadas com técnicos de saúde mental e pacientes imigrantes – a forma como os serviços
institucionalizados de saúde mental em Portugal dão resposta ao sofrimento e às necessidades da
população a que se destinam. Através de encontros com técnicos de saúde e pacientes e da observação de
diversas consultas, tentou averiguar-se o funcionamento dos serviços de saúde mental “culturalmente
competentes”, bem como a perceção e a interpretação do fenómeno por parte dos diferentes atores
sociais envolvidos. Este estudo do OM pode ser encontrado aqui.
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ESTUDO OM 32: Saúde sexual e reprodutiva de mulheres migrantes africanas e brasileiras, de Sónia
Ferreira Dias e Cristianne Famer Rocha, junho de 2009: O estudo teve como objetivos descrever os
conhecimentos, atitudes e práticas relevantes para a saúde sexual e reprodutiva de mulheres imigrantes,
compreender a influência do processo migratório na saúde sexual e reprodutiva e identificar barreiras e
elementos facilitadores no acesso e utilização dos serviços de saúde. Para a concretização destes objetivos
desenvolveu-se um estudo qualitativo através da realização de grupos focais com 35 mulheres oriundas de
Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e do Brasil. Os resultados do estudo sugerem que as mulheres
imigrantes são um grupo heterogéneo no que respeita aos conhecimentos, atitudes e práticas face à saúde
sexual e reprodutiva. Este estudo vem realçar a importância de desenvolver intervenções adequadas às
especificidades de cada grupo, adotando uma abordagem holística da saúde sexual e reprodutiva que
contemple as várias dimensões do conceito e o bem-estar das populações. As autoras sugerem que esta
estratégia poderá conduzir a intervenções mais congruentes com desejos, valores e necessidades, criando
maior aceitação por parte das populações imigrantes e, consequentemente, aumentando a eficácia das
ações implementadas. Este estudo do OM pode ser encontrado aqui.
Coleção Teses

TESE OM 48: Refugiados e requerentes de asilo em Portugal: contornos políticos no campo da saúde de
Maria Cristina Santinho, dezembro de 2016: Esta tese de doutoramento foca-se na temática dos
refugiados e requerentes de asilo em Portugal, tomando como ponto de partida as condicionantes políticas
que regulam o seu acolhimento, permanência e mobilidade, na perspetiva específica da saúde. A partir de
um trabalho de campo realizado em continuidade – tanto no Centro de Acolhimento de Refugiados
(estrutura integrante do Centro Português para os Refugiados), como já fora dele, acompanhando os
percursos de vida dos requerentes de asilo – a autora pretendeu demonstrar quais as principais
contradições entre a Lei de Asilo e a realidade vivida por pessoas em sofrimento. O estudo conclui que,
apesar do seu número irrisório, comparativamente à maioria dos países do Espaço Schengen, mas também
em relação à população imigrante e à população portuguesa, os refugiados e requerentes de asilo estão
longe de poder usufruir plenamente de um acesso à saúde física e mental adequada às necessidades
específicas de pessoas eventualmente traumatizadas por situações de guerra, conflito e demais atentados
aos direitos humanos. A invisibilidade no contexto da sociedade portuguesa, e por vezes o deficiente apoio
das instituições que assumem a responsabilidade da sua integração, aliados a serviços de saúde também
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inadequados para as suas particularidades, remetem-nos para uma sequência de sofrimento que contribui
para uma maior dificuldade de integração. Tese disponível aqui.

TESE OM 47: Cuidados de saúde materno-infantis a imigrantes da região do Grande Porto: percursos,
discursos e práticas, de Joana Topa, dezembro de 2016: Analisar e caracterizar os cuidados maternoinfantis prestados à população imigrante residente em Portugal foram os objetivos delineados nesta tese
de doutoramento, que se propôs escrutinar a qualidade e a eficácia dos cuidados materno-infantis
prestados no país pelo Serviço Nacional de Saúde a mulheres imigrantes de nacionalidade brasileira, caboverdiana e ucraniana, tomando como referência os seus discursos, bem como os discursos de profissionais
de saúde. Situada em pressupostos teóricos e epistemológicos críticos oferecidos pelo construcionismo
social, a presente investigação, de natureza qualitativa, compreendeu a realização de dois estudos
empíricos. O estudo 1, pretendeu caracterizar os discursos, perceções e vivências de trinta mulheres de
nacionalidade cabo-verdiana, brasileira e ucraniana nos cuidados de saúde materno-infantis em Portugal. O
estudo 2, pretendeu contribuir para um melhor conhecimento sobre o acesso e capacidade de resposta do
Sistema Nacional de Saúde e suas/seus profissionais à procura de cuidados por mulheres imigrantes
grávidas residentes em Portugal bem como pretendeu caracterizar os discursos de catorze profissionais de
saúde sobre os cuidados específicos preconizados às mulheres imigrantes durante o período de gravidez,
parto e puerpério. Tese disponível aqui.

TESE OM 32: Argumentos para uma viagem sem regresso. A imigração PALOP por via da saúde: estudo
de caso, de Maria Adelina Henriques, novembro de 2010: Esta dissertação de mestrado pretendeu chamar
a atenção para a existência de um fluxo migratório muito específico: a imigração oriunda dos PALOP por via
da saúde. Chegam a Portugal diariamente doentes evacuados ao abrigo dos Acordos de Cooperação no
domínio da saúde, que acabam por não voltar mais ao país de origem. Estes migrantes são muitas vezes
esquecidos e não têm sido objeto de investigação aprofundada. O trabalho pretende alertar também para
o facto dos Acordos de Saúde celebrados entre Portugal e os PALOP estarem frequentemente
desadequados da realidade atual, para além de não serem muitas vezes cumpridos pelas partes. Por
exemplo, em muitos casos as embaixadas dos países de origem não apoiam os doentes em Portugal, quer
em termos de alimentação, quer de alojamento ou medicamentos. As deficientes triagens no país de
origem parecem conduzir a processos de seleção de doentes pouco claros e ineficazes. Vir para Portugal
para tratamento médico obriga por vezes a verdadeiras batalhas: com a Embaixada, com as Finanças, com
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o Ministério da Saúde. A posse de capitais social e económico revela-se um elemento chave no
desencadear e no desenrolar de todo o processo. Apesar das grandes dificuldades com que estes doentes e
familiares (sobre)vivem em Portugal, muitos não querem regressar ao país de origem. A dificuldade em
obter tratamento médico e medicamentos são as razões mais apontadas para não regressar. Em Portugal,
porém, a vida não é fácil. O suporte económico, psicológico e cultural da maioria dos doentes assenta nas
redes familiares e de amigos. A solidariedade e ajuda mútua entre os africanos é muito forte. Alguns dos
que não têm família nem amigos em Portugal vivem da caridade dos seus compatriotas. Tese disponível
aqui.

TESE OM 31: Saúde mental, qualidade de vida e acesso aos cuidados de saúde na comunidade brasileira
de Lisboa, de Vanessa Cervinho Viana, outubro de 2010: Estudo exploratório, descritivo e transversal (nas
palavras da autora), pretendeu identificar o estado de saúde, saúde mental e qualidade de vida da
comunidade brasileira residente em Lisboa e o seu acesso aos serviços de saúde. Os principais objetivos
foram a caracterização sociodemográfica, a identificação de variáveis inerentes ao processo migratório, a
identificação da autoapreciação do estado de saúde, a caracterização do acesso aos cuidados de saúde, a
identificação do grupo em provável sofrimento psicológico, a comparação entre os resultados dos
imigrantes juridicamente regulares e irregulares e a comparação entre a população imigrante e a
população portuguesa. Tese disponível aqui.

TESE OM 24: Saúde e imigrantes: as representações e as práticas sobre a saúde e a doença na
comunidade Caboverdiana em Lisboa, de Bárbara Backström, setembro de 2009: Esta tese de
doutoramento teve como principal objetivo compreender - através de relatos pessoais - a forma como os
indivíduos entendem a saúde e a doença no campo das representações sociais de saúde e analisar os seus
comportamentos em termos das suas práticas de saúde e de doença. Pretendeu-se estabelecer uma análise
comparativa dos dados de forma a fazer sobressair semelhanças e/ou divergências das representações e
das práticas de saúde e de doença dos entrevistados. O estudo foi efetuado junto de uma amostra de 40
indivíduos cabo-verdianos da “primeira geração” em Portugal, mais precisamente os que residem na região
de Lisboa, a qual para efeitos de análise foi dividida em diferentes grupos: grupo social (grupo popular e
grupo de elite), geração (mais jovens e mais velhos) e género (homens e mulheres), (20 pessoas em cada
grupo). A análise dos resultados comprova a existência de diferenças entre os grupos sociais relativamente
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às representações e práticas de saúde e de doença. Elas foram determinadas mais pelos fatores
socioeconómicos do que pelos aspetos culturais e de etnicidade. Essas diferenças fizeram também
sobressair dois tipos de visão: uma cosmopolita e outra existencial. Na primeira estamos perante uma visão
mais articulada ao mundo e que se relaciona com as ideias expressas pelo grupo de elite e na segunda uma
visão existencial, mais ligada às condições materiais de existência e que corresponde às representações
feitas pelo grupo popular. Foi demonstrado que os indivíduos mais velhos do grupo popular encaravam a
saúde e a doença de forma semelhante ao “modelo biomédico”, enquanto os do grupo de elite iam mais ao
encontro do “modelo biopsicossocial”. As representações de saúde e de doença traduziram-se em
definições que foram desde o orgânico ao social. O primeiro correspondia ao discurso do grupo popular
que restringia mais a saúde a aspetos fisiológicos e o segundo ao do grupo de elite, que encarava a saúde e
a doença enquanto fenómenos mais globais e externos aos indivíduos. Também se evidenciou, quando da
análise dos dados, ao nível dos subgrupos de género e geração no seio do mesmo grupo social, que as
diferenças eram menos evidentes entre eles do que as que encontradas quando comparados os subgrupos
separadamente por grupos sociais distintos. Quanto ao grupo estudado, apesar da heterogeneidade
verificada entre os seus membros, particularmente no que se refere aos fatores socioeconómicos,
observou-se que existia um aspeto unificador decorrente das suas heranças culturais. Em geral, os
indivíduos sobrevalorizaram a sua identidade étnica e a cultura de origem comum. A pertença a grupos
sociais diferentes, mas a uma mesma cultura e identidade, dá origem a uma partilha do sentimento de
pertença cultural, mas não a comportamentos e práticas idênticas. Tese disponível aqui.

TESE OM 22: O Corte dos genitais femininos em Portugal: o caso das guineenses, de Carla Martingo,
agosto de 2009: Esta dissertação de mestrado incidiu sobre a prática do corte dos genitais femininos nas
comunidades islamizadas residentes em Portugal. Após realizado trabalho de investigação, que integrou
pesquisa bibliográfica, aplicação de inquéritos por questionário e realização de entrevistas, a autora sugere
que o corte dos genitais femininos já se realizou em Portugal, mas de uma forma esporádica, e que
atualmente, fruto da legislação vigente, pressões das autoridades e exposição pública, poder-se-á fazer, em
casos muito pontuais, mas a modalidade privilegiada será o envio das crianças à Guiné-Bissau com esse
objetivo. Refere, ainda, que a fraca expressão desta prática em Portugal se deve a uma conjugação de
fatores: as características dos fluxos migratórios para Portugal, que integram guineenses com níveis de
escolaridade elevados, provenientes sobretudo de Bissau e com percentagem reduzida de etnias
islamizadas, nas quais se observa um predomínio masculino. Tese disponível aqui.
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TESE OM 21: Geografia da saúde da população imigrante na Área Metropolitana de Lisboa, de Inês
Martins Andrade, dezembro de 2008: O objetivo central que sustentou este estudo consistiu no
aprofundar do conhecimento relativamente superficial sobre a Geografia da Saúde da População Imigrante,
isto é, sobre o acesso e a utilização aos cuidados de saúde e sobre o estado da saúde de um grupo
populacional, que embora estatisticamente relevante, não tem despertado o interesse de investigações no
setor da saúde. Tendo como objetivos centrais o conhecimento da tipologia de acesso e utilização aos
cuidados de saúde, a respetiva identificação das principais condicionantes e do estado de saúde dos
imigrantes africanos, o presente trabalho divide-se em três grandes momentos. A primeira parte tem como
finalidade fazer uma apresentação global da Geografia da Saúde e uma reflexão em torno dos principais
conceitos para a compreensão deste tema. Na segunda parte apresenta-se o Sistema Nacional de Saúde, o
debate e o quadro legislativo que regula o acesso e a utilização dos imigrantes aos cuidados de saúde e
uma reflexão sobre a concentração dos imigrantes em cidades, em particular, no caso da Área
Metropolitana de Lisboa (AML). A terceira parte consiste no desenvolvimento da parte prática que se
centrou na AML a partir de cinco casos de estudo, a Quinta da Serra, Santa Filomena, Alta de Lisboa, Bairro
Amarelo e Quinta da Princesa. O seu estudo visa a compreensão do tipo de acesso e utilização que os
imigrantes fazem dos cuidados de saúde, das barreiras que se colocam ao seu acesso e utilização, do seu
estado de saúde, nas principais determinantes de saúde e na satisfação desta população com a prestação
destes cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. A integração dos imigrantes na
sociedade de acolhimento é uma necessidade cuja omissão tem custos muito elevados. Atendendo a que a
integração dos imigrantes passa necessariamente pela saúde, e que estes são hoje elementos centrais num
urbanismo multi-étnico, a sustentabilidade das cidades e das grandes metrópoles implica necessariamente
a promoção de sistemas de saúde mais equitativos. Tese disponível aqui.

TESE OM 11: Gravidez e seropositividade em mulheres imigrantes na região de Lisboa, de Lídia Correia
Lopes, novembro de 2007: Esta dissertação de mestrado teve como principais objetivos compreender as
preocupações, dúvidas e dificuldades vividas por um grupo de grávidas seropositivas imigrantes (28
grávidas imigrantes), utentes da Consulta de Obstetrícia de um Hospital da Região de Lisboa, conhecer a
sua opinião relativa ao tipo de apoio dado pelos profissionais de saúde durante a atual gravidez e o desejo
de outros tipos de apoio. Para o estudo, exploratório e descritivo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Numa primeira fase, foram trabalhados os dados quantificáveis referentes às características
socioculturais e demográficas e ao percurso migratório; numa segunda fase, as respostas foram analisadas
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através de análise de conteúdo e apresentadas por áreas temáticas e respetivas categorias e subcategorias.
As principais conclusões do estudo revelam que: a gravidez não desejada é significativa; apenas uma
mulher planeou a gravidez após saber da sua seropositividade; existe um deficiente conhecimento sobre os
efeitos do VIH; as grávidas sentem-se tristes e ansiosas. As suas maiores preocupações são a transmissão
do VIH aos filhos e o seu futuro, a gravidez e o parto e a evolução da doença; as grávidas encontram-se
insatisfeitas com a informação/apoio por parte dos profissionais de saúde e desejam outros tipos de
suportes. Destas conclusões emergem algumas sugestões para a prática dos cuidados: promover uma
política de promoção de saúde e prevenção da doença, desenvolvendo programas de informação e
educação, extensivas a toda a população; proporcionar oportunidades para as mulheres desenvolverem
capacidades relacionadas com a vivência da sua sexualidade e a sua saúde; criar e promover consultas préconcecionais e de vigilância prénatal permitindo detetar e avaliar fatores de risco físico, psíquico e social
que poderão ser minimizados ou suprimidos; criar equipas pluridisciplinares que ofereçam cuidados de
saúde que visem a diminuição da transmissão vertical, mas que não descurem o adequado suporte
psicossocial. Como ponto de partida para futuros estudos, considera-se importante avaliar a sensibilidade
dos profissionais de saúde para a necessidade de formação no âmbito da prestação de cuidados
culturalmente adaptados às minorias étnicas e de intervenção junto das mesmas. Tese disponível aqui.

TESE OM 9: Ser mãe hindu. Práticas e rituais relativos à maternidade e aos cuidados à criança na cultura
hindu em contexto de imigração, de Ivete Monteiro, dezembro de 2007: A maternidade e os cuidados à
criança na cultura hindu em contexto de imigração constituem a temática deste estudo, cujos objetivos são
identificar as conceções sobre a maternidade e cuidados à criança das mulheres da comunidade hindu,
analisar quais as práticas e cuidados relativos à maternidade e à criança que são mantidos da cultura de
origem, analisar o que foi introduzido nessas práticas da cultura de acolhimento e analisar a forma como as
práticas da maternidade são transmitidas entre estas mulheres. Trata-se de um estudo exploratório,
descritivo, analítico e transversal, baseado numa metodologia qualitativa, tendo sido escolhidas a
entrevista semiestruturada, a observação fílmica, a observação fotográfica e a observação participante
como instrumentos de colheita de dados. Estes instrumentos de pesquisa, aplicados a mulheres hindus
residentes na área metropolitana de Lisboa, permitiram conhecer a cultura hindu numa perspetiva mais
alargada, englobando algumas variáveis, relacionadas com a imigração, que influenciaram a prática da
maternidade hindu. Conclui-se que existem práticas e crenças, transmitidas de geração para geração de um
modo informal, sobretudo através da tradição oral e através da observação de práticas e comportamentos,
que continuam a ser seguidas e respeitadas, mesmo quando inseridas num contexto de imigração. A
influência da cultura de acolhimento faz-se sentir de forma ténue nos cuidados, embora seja mais visível
nas mulheres mais jovens que nasceram e cresceram em Portugal (segunda geração) e nas jovens que não
vivem com familiares mais velhos, as quais não possuem uma base de referência sólida. Tese disponível
aqui.
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TESE OM 8: Conhecimentos, atitudes e práticas sobre planeamento familiar de mulheres timorenses
residentes em Portugal, de Helena Isabel Borges Manuel, maio de 2007: Este estudo centra-se nos
conhecimentos, atitudes e práticas relativamente ao Planeamento Familiar revelados por mulheres
timorenses residentes em Portugal. No enquadramento teórico, aborda-se o Planeamento Familiar na sua
globalidade, Timor-Leste nos seus diversos aspetos, e a comunidade timorense residente em Portugal.
Trata-se de um estudo de carácter exploratório e descritivo, tendo sido utilizada uma metodologia de
natureza qualitativa. Foi selecionada a entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados
relativos à população em estudo, que consistiu numa amostra intencional de vinte mulheres timorenses. A
análise de conteúdo foi o processo utilizado na análise dos dados. Após ter sido feita a caracterização da
população em estudo, procurou-se estabelecer um paralelo entre a situação vivida em Timor-Leste e a que
passou a verificar-se após a sua vinda de Timor para Portugal, relativamente ao Planeamento Familiar. Para
finalizar, procedeu-se à análise das perceções sobre o aborto. Ao longo da análise, houve simultaneamente
recurso à literatura sobre o tema e a informações obtidas por intermédio de informadores privilegiados.
Tese disponível aqui.

TESE OM 6: Em busca de um bom médico quando a saúde não tem fronteiras. Perceções dos caboverdianos sobre profissionais de saúde na Holanda, de Cláudia de Freitas, abril de 2006: Esta dissertação
de mestrado procurou, a partir de estudos de caso de imigrantes cabo-verdianos, analisar os serviços de
saúde da Holanda. Para este efeito, foram analisadas as perspetivas dos cabo-verdianos relativamente às
características que definem um bom médico, assim como as suas expectativas e experiências com
profissionais de saúde na Holanda. Identificaram-se três barreiras no acesso de imigrantes aos cuidados de
saúde: a falta de informação sobre os serviços de saúde disponíveis; problemas de relação entre utentes de
origem imigrante e os profissionais de saúde; e, finalmente, dificuldades sentidas pelos utentes imigrantes
em lidar com a condicionalidade da ajuda prestada. Apesar das barreiras encontradas, os cabo-verdianos
não poupam esforços para beneficiar de boa saúde, colocando em prática duas estratégias com o objetivo
de aceder a cuidados de saúde de boa qualidade. Por um lado, os cabo-verdianos tentam adaptar o seu
comportamento enquanto utentes dos serviços ao modelo prevalecente na Holanda. Por outro lado,
recorrem ao uso de cuidados de saúde transnacionais noutros países da Europa, incluindo Portugal e
França. Estas estratégias corroboram a perseverança dos cabo-verdianos em encontrar os cuidados de
saúde que melhor se adequam às suas necessidades. Tese disponível aqui.
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TESE OM 4: Os Imigrantes ucranianos em Portugal e os cuidados de saúde, de José Edmundo Furtado de
Sousa, março de 2006: Esta tese reúne os principais resultados de um estudo desenvolvido no âmbito da
dissertação de mestrado em Relações Interculturais pela Universidade Aberta. O autor desenvolve um
enquadramento teórico para a análise dos cuidados de saúde prestados a imigrantes ucranianos em
Portugal, onde equaciona questões como globalização, migrações, cidadania, processos de aculturação,
conceitos e representações de saúde e doença. É elaborado um diagnóstico da população imigrante
ucraniana que recorre aos serviços de saúde, através da análise sociodemográfica e da aplicação de dois
inquéritos – a imigrantes ucranianos e a profissionais de saúde –, procurando identificar processos de
aculturação em presença, a situação do acesso aos cuidados de saúde e as relações que se estabelecem
entre os atores sociais envolvidos na sua prestação. Conclui que a construção de um cuidado de saúde
culturalmente competente passa pela capacidade do profissional de saúde analisar a cultura do outro, mas
também analisar essa cultura enquanto processo de integração na sociedade de acolhimento, é um
cuidado de saúde construído em processo. Tese disponível aqui.
Revista Migrações

REVISTA MIGRAÇÕES 14: “Tuberculose e imigração em Portugal: características sociodemográficas,
clínicas e fatores de risco”, de Rute Gomes, Sónia Dias e Carla Nunes, pp. 9-23, dezembro 2017: O
fenómeno das migrações tem um impacto crescente na epidemiologia local da Tuberculose (TB), com
especial relevância na Europa Ocidental. Em Portugal, este impacto é ainda reduzido mas acompanha esta
tendência crescente. O objetivo do estudo é caracterizar os casos de TB notificados em Portugal
Continental, na população imigrante e compara-los com os casos de TB na população não imigrante,
considerando características sociodemográficas, clínicas e fatores de risco. Foi desenvolvido um estudo
observacional descritivo baseado nos dados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica da TB. Foram
observados diferentes padrões nestas duas populações, sendo os imigrantes mais jovens
comparativamente, com maior risco de infeção. Artigo disponível aqui.
REVISTA MIGRAÇÕES 14: “Comportamentos de saúde e bem-estar de adolescentes portugueses e
estrangeiros residentes em Portugal em contextos de recessão económica”, de Margarida Gaspar de
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Matos, Tânia Gaspar e Cátia Branquinho, pp. 24-36, dezembro 2017: O presente estudo tem como
objetivo compreender a evolução dos comportamentos de saúde e de risco dos adolescentes portugueses
e estrangeiros a viver em Portugal entre 2010 e 2014, período que coincide com a recessão económica.
Conta com a participação dos adolescentes incluídos no estudo HBSC – Health Behaviour in School-aged
Children, em 2010 e 2014 em Portugal, incluindo 11.079 jovens do 6º, 8º e 10º anos de escolaridade.
Conclui-se deste estudo que apesar da evolução em geral favorável da saúde e bem-estar dos adolescentes,
se identificam algumas fragilidades. Esta investigação vem reforçar a importância de prevenir os efeitos da
recessão económica na saúde e nos comportamentos dos adolescentes e aponta algumas implicações nas
políticas públicas nomeadamente na área da educação e saúde. Artigo disponível aqui.
REVISTA MIGRAÇÕES 14: “Políticas da cura, retóricas da cultura: encontros e desencontros entre
mediadores e imigrantes”, de Chiara Pussetti, pp. 37-53, dezembro 2017: Em Portugal, o incremento dos
fluxos migratórios de mulheres, idosos e crianças a partir da década de 1990 tem gerado a necessidade de
criar dispositivos de qualidade, culturalmente competentes, nos serviços educativos e sanitários. Surge
nestes anos a figura profissional do mediador cultural, destinada a facilitar a realização da igualdade de
oportunidades de acesso aos principais direitos sociais: educação, direito, trabalho e justiça. Na base do
trabalho de campo que realizei durante quatro anos em Portugal no âmbito do projeto europeu
Transcultural Skills for Health and Care, e da minha própria experiência prévia de pesquisa num serviço de
psiquiatria transcultural e de formação de mediadores culturais em contexto clínico, irei debater
necessidades, desafios, paradoxos e ambivalências da mediação intercultural nos serviços sociais dirigidos à
população imigrante. Artigo disponível aqui.

REVISTA MIGRAÇÕES 4: “Imigração e saúde - o Gabinete de Saúde do CNAI enquanto observatório para o
estudo das condições de acesso dos imigrantes aos serviços de saúde”, de Bárbara Bäckström, Amélia
Carvalho e Urbana Inglês, pp. 161-189, abril 2009: Este artigo resulta de um estudo no qual se procuram
compreender alguns problemas enfrentados pelos imigrantes no acesso à saúde, através da informação
recolhida no Gabinete de Saúde do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI). Foi conduzido um
estudo qualitativo que abrangeu a análise da documentação bem como a observação de casos de utentes
no Gabinete de Saúde. Uma primeira análise mostra que alguns dos problemas estão ligados a obstáculos
relacionados com a condição irregular dos imigrantes e no decurso do reagrupamento familiar no que
respeita à utilização dos serviços de saúde. Aparecem inúmeros casos de doentes ao abrigo dos acordos de
saúde com os PALOP a necessitar de apoio financeiro e social. Este estudo poderá conduzir a uma
intervenção nas áreas mais problemáticas, uma melhoria dos serviços de cuidados de saúde que atendem
imigrantes, a conquista de um melhor modelo de integração, bem como a articulação entre as diferentes
instituições envolvidas. Artigo disponível aqui.
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REVISTA MIGRAÇÕES 1, Volume Temático Imigração e saúde, organizado por Sónia Dias (org.), setembro
2007: Segundo a organizadora da revista, o intuito deste número temático não foi o de adotar 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 refletem 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 objeto de estudo comum. Encontre a revista aqui.
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4. Destaque Estatístico OM: Migrantes e o Estado de Saúde
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Sabia que na maioria dos países da Europa do Sul, onde a imigração é mais recente e em média
mais jovem que a população nativa, os imigrantes tendem a reportar estados de saúde mais
favoráveis que os seus homólogos nativos?
Adaptado do capítulo 2 “Migrantes e o estado de saúde e de satisfação com a vida em Portugal:
disparidades em saúde?”, de C. R. Oliveira e N. Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso
português, Caderno Estatístico OM#2, Coleção Imigração em Números do OM, pp.55-84.
No âmbito das estatísticas da saúde, o EUROSTAT com base nos Inquéritos às Condições de Vida e
Rendimento (EU-SILC) promovidos anualmente pelos Institutos Nacionais de Estatística dos Estadosmembros, disponibiliza dados sobre o estado de saúde autorreportado pelos cidadãos, com base na
naturalidade dos indivíduos. Em 2016, no Reino Unido, Irlanda e nos países de imigração recente da Europa
do Sul (Chipre, Malta, Grécia, Itália e Espanha) mais de 75% dos imigrantes (nascidos no estrangeiro)
reportaram um bom estado de saúde. Por contraste, os imigrantes que declararam bom estado de saúde
em países do Báltico (Letónia, Estónia e Lituânia), onde a imigração é mais antiga e onde a média etária dos
imigrantes é elevada, foram menos de 28%.
Percentagem da população, com 16 ou mais anos, que reportou boa ou muito boa saúde segundo a naturalidade,
por país da União Europeia, em 2016 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.56, a partir de dados do EUROSTAT.
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Na maioria dos países da Europa do Sul - sendo a imigração mais recente e em média mais jovem que a
restante população - os imigrantes tendem a percecionar-se como mais saudáveis que os seus homólogos
nativos; tendência que também se observa em Portugal, onde 60% dos imigrantes reportaram um bom
estado de saúde em 2016 (no caso dos nativos apenas 47% reportaram bom estado de saúde, ou seja, os
imigrantes com mais 13 pontos percentuais de boa saúde reportada).
Por oposição, em países de imigração mais antiga, como a França, Holanda, Luxemburgo e Bélgica, os
imigrantes tendem a reportar condições de saúde menos favoráveis que os nativos. O mesmo sucede
noutros países da Europa Central e Oriental (Polónia, Eslováquia, Croácia, Eslovénia, República Checa) e na
Suécia e Dinamarca, onde os imigrantes reportaram pior estado de saúde que os nativos.
Conforme alertado pela OCDE na sua publicação Indicators of Immigrant Integration 2015: Setting In, estas
diferenças na autoapreciação do estado de saúde dos imigrantes face aos autóctones podem ser atribuídas,
desde logo, à diferença de estruturas etárias das populações imigrantes face às populações autóctones
nestes diferentes países. Atendendo a essa diferença nas estruturas etárias, Oliveira e Gomes (2018: 58-59)
procederam a uma análise das respostas da autoapreciação do estado de saúde cingidas às idades entre os
16 e 44 anos para o ano de 2016. Os dados confirmam que a estrutura etária das populações residentes nos
vários países infere diretamente na autoapreciação do estado de saúde dos indivíduos. Comparando as
respostas dos nascidos no estrangeiro e os nativos de Portugal com os mesmos grupos para a média dos 28
países da União Europeia, verifica-se que são os indivíduos de grupos etários mais jovens que reportam
melhor estado de saúde, tanto no caso dos nascidos no estrangeiro como no caso dos nativos. Este
indicador é também sensível a outras características demográficas e sociais dos países, observando-se a
tendência para uma maior proporção de autoapreciação mais favorável do estado de saúde na população
mais escolarizada e empregada. No caso dos naturais do estrangeiro, conclui-se ainda que a apreciação
favorável da saúde vai diminuindo com o tempo de residência no país, ou seja, à medida que os imigrantes
acumulam mais anos de permanência em Portugal, vai diminuindo a percentagem de autoapreciação do
estado de saúde como muito bom e bom (Oliveira e Gomes, 2018: 61).
De 2008 para 2016, verifica-se que nos países europeus mais afetados pela crise económica e financeira,
há uma diminuição na percentagem dos respondentes que reportam boa ou muito boa saúde,
especialmente no caso dos nascidos no estrangeiro. O caso português evidencia muito bem esta evolução
na última década: em 2016, por comparação ao apurado em 2008, observa-se uma diminuição da
percentagem de respondentes a reportar boa e muito boa saúde no caso dos nascidos no estrangeiro (-6pp
para os inquiridos com mais de 16 anos e -1pp para os inquiridos entre os 16 e 44 anos) – Oliveira e Gomes,
2018: 59.
Focando apenas a análise nos dados da autoapreciação do estado de saúde recolhidos no Inquérito às
Condições de Vida e Rendimento (ICOR) aplicado em Portugal ao longo dos anos, para o grupo de
naturalidade portuguesa e o grupo de naturalidade estrangeira, consegue-se extrair também dos dados
alguns efeitos do contexto económico e financeiro de Portugal na evolução da saúde autorreportada. Os
dados evidenciam que, tanto para a população de naturalidade portuguesa como para a população de
naturalidade estrangeira, parece verificar-se o efeito do aumento das desigualdades em saúde na
autoapreciação do estado de saúde em Portugal (Oliveira e Gomes, 2018: 60).
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Os dados vêm também evidenciar que, de uma forma geral, os imigrantes revelam indicadores do estado
de saúde mais favoráveis do que os naturais portugueses: apresentam uma maior prevalência de
respondentes a classificar o seu estado de saúde como bom ou muito bom; reportam menos limitações nas
atividades diárias devido a problemas de saúde; têm uma menor prevalência de ausências ao trabalho por
problemas de saúde e menor proporção de benefícios de proteção social por razões de doença; e,
globalmente, uma menor prevalência de doenças crónicas (Oliveira e Gomes, 2018: 55).
Em 2016, na maioria dos países da União Europeia eram os nascidos no estrangeiro os que reportavam
menor percentagem de indivíduos (média da União Europeia 13,5%) com limitações nas atividades diárias
devido a problemas de saúde, quando comparados com os nativos (17%). Portugal acompanha a média
dos países europeus, tendo em 2016 os nascidos no estrangeiro reportado -4,1 pontos percentuais de
situações de limitações nas atividades diárias devido a problemas de saúde (21%), quando comparados
com os nacionais (25,1%). São os países da União Europeia mais recentes no acolhimento de imigrantes
e/ou com uma população nascida no estrangeiro mais jovem, aqueles onde os imigrantes menos reportam
limitações nas atividades diárias devido a problemas de saúde e/ou mais se distanciam da população nativa
(e.g. Chipre, Malta, Itália, Grécia, Espanha, Portugal).
Distância (em pontos percentuais) entre a percentagem de população nascida no estrangeiro e a população nativa,
com 16 ou mais anos, que reportou algumas limitações nas atividades diárias devido a problemas de saúde, em
2008 e 2016, por país da União Europeia

2008

2016

Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.61, a partir de dados do EUROSTAT.

Globalmente nota-se ainda que os naturais do estrangeiro em Portugal tendem a reportar sempre, ao
longo dos anos, uma maior percentagem de indivíduos sem limitações na realização de atividade devido a
problemas de saúde, embora ao longo dos anos a distância entre os dois grupos (de nativos e naturais do
estrangeiro) esteja a diminuir: em 2006 os naturais do estrangeiro reportam 90,2% de indivíduos nada
limitados por comparação a 70,8% no caso dos naturais portugueses (+19,4pp que os naturais
portugueses), em 2011 os naturais do estrangeiro assumem 85% de indivíduos nada limitados (+15,6
pontos percentuais que os naturais portugueses) e em 2016 assumem 74,9% (cerca de +8,5 pontos
percentuais que os naturais portugueses).
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Distribuição da população residente (com 16 e mais anos) de naturalidade portuguesa segundo a limitação na
realização de atividades devido a problemas de saúde, em Portugal, entre 2005 e 2017 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.67, a partir de dados do INE, ICOR. //Nota:* Dados de 2017 provisórios.

Distribuição da população residente (com 16 e mais anos) de naturalidade estrangeira segundo a limitação na
realização de atividades devido a problemas de saúde, em Portugal, entre 2005 e 2017 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.68, a partir de dados do INE, ICOR. //Notas: Não são disponibilizadas estimativas sempre que o
standard error é superior a 2.5. *Para 2017 os dados são provisórios.

Também no que toca às doenças crónicas ou problemas de saúde prolongados se verifica a mesma
tendência: os naturais do estrangeiro tendem a apresentar menor expressão de doenças crónicas quando
comparados com os nativos dos países da União Europeia. As características sociodemográficas de cada
país têm também um efeito direto e evidente no reporte destes indicadores de saúde. A comparação dos
resultados destes indicadores para Portugal com a média da UE28, mostra claramente que Portugal é
simultaneamente um país com uma estrutura demográfica envelhecida e um país de imigração recente,
apresentando os imigrantes maior concentração nos grupos etários mais jovens quando comparados com
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os nativos (para aprofundar vd. Oliveira e Gomes, 2018: 22-26). Deste modo, no contexto europeu, o país
tem assumido nos últimos anos tanto das mais altas percentagens de nativos que reportam doenças
crónicas (42,2% em 2016, superado apenas nesse ano pela Finlândia e Alemanha, com 48% e 43%,
respetivamente), como os imigrantes reportam menor prevalência de doenças crónicas quando
comparados com os nativos (23,9% em 2008 e 31,4% em 2016, ligeiramente acima da média da UE28
desde 2015, embora até 2014 se tenha mantido sempre em valores abaixo da média da UE28).
Percentagem da população, com 16 ou mais anos, que doença crónica ou problema de saúde prolongado, segundo
a naturalidade, por país da União Europeia, em 2016 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.72, a partir de dados EUROSTAT.

Percentagem da população, com 16 ou mais anos, que reportou doença crónica ou problema de saúde prolongado,
em Portugal e na União Europeia (média da UE28), segundo a naturalidade, entre 2008 e 2016 (%)
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Verifica-se, por outro lado, ao longo da última década em Portugal (e acompanhando o observado na
maioria dos países da UE28) um agravamento da percentagem de indivíduos que reportam doenças
crónicas ou problemas de saúde prolongados, tanto no caso dos nascidos no estrangeiro como no caso da
população nativa: de 2008 para 2016, a percentagem da população nativa de Portugal com doença crónica
ou problema de saúde prolongado aumentou de 33,8% para 42,2% (+8,4pp), e no caso dos nascidos no
estrangeiro a percentagem subiu de 23,9% para 31,4% (+7,5pp) – detalhado em Oliveira e Gomes, 2018: 73.
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5. Destaque Estatístico OM: Utilização de Serviços de Saúde por Migrantes
Sabia que em Portugal os imigrantes tendem a procurar menos os serviços de saúde que os
autóctones, a consultar menos médicos e a passar mais tempo desde a última consulta médica da
especialidade que tiveram?
Adaptado do subcapítulo 3.4. “A utilização de serviços de saúde: imigrantes versus não-imigrantes”, de C.
R. Oliveira e N. Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português, Caderno Estatístico
OM#2, Coleção Imigração em Números do Observatório das Migrações, pp.136-148.
Os dados dos Inquéritos Nacionais de Saúde de Portugal acerca da utilização dos serviços de saúde revelam
que globalmente os imigrantes tendem a procurar menos os serviços de saúde que os portugueses nãoimigrantes, a consultar menos um médico nos últimos meses e a passar mais tempo desde a última
consulta médica de especialidade que tiveram. Embora se deva reconhecer que os indicadores em torno da
utilização dos cuidados de saúde nem sempre refletem de forma direta e proporcional o estado de saúde
dos indivíduos e as reais necessidades efetivas e efetivadas de cuidados de saúde (tanto podem refletir
melhor estado de saúde dos imigrantes que dispensa os cuidados de saúde; como podem ainda refletir
dificuldades ou barreiras no acesso aos cuidados de saúde que os tornam sub-representados no universo
de utilizadores dos serviços de saúde – aprofundado em Oliveira e Gomes, 2018: 136-148), os dados
parecem indicar resultados mais favoráveis para os imigrantes do que para os não-imigrantes. Conforme
alertado pela OCDE (2015: 193), deve atender-se no entanto que as circunstâncias sociais e económicas de
alguns grupos imigrantes (com níveis mais baixos de habilitações, mais baixos rendimentos, piores
condições de trabalho, e com maior exposição ou risco de exclusão social) afetam diretamente o uso dos
serviços de saúde das sociedades onde residem, não se devendo descurar a interferência destes
determinantes sociais na utilização dos serviços de saúde e/ou de enviesamento na procura dos serviços de
saúde, que nada tem a ver com melhores estados de saúde. A comparação dos resultados de 2005 e 2014
dos Inquéritos Nacionais de Saúde confirma a ideia de que os imigrantes foram mais afetados pela crise que
os não-imigrantes, induzindo neste caso a uma diminuição da procura dos imigrantes por cuidados de
prevenção e de medicina familiar, ganhando por contraponto uma maior proporção de população que foi
ao hospital a serviços de urgência para cuidados de saúde por total de residentes (Oliveira e Gomes, 2018:
206).
No relatório da OCDE (2015) acerca dos indicadores de integração de imigrantes considera-se, para
caracterizar os cuidados de saúde dos imigrantes, um indicador acerca da ida a consultas médicas de clínica
geral ou de especialidade nos últimos 12 meses, reportada por estrangeiros e nativos de cada país da
OCDE. Considerando os resultados ajustados em função da estrutura etária, observa-se que a incidência de
imigrantes que não consultaram um médico (em 2009) foi maior nos países de imigração recente, como a
Islândia (43%), Lituânia (37%), Hungria (31%), Bulgária (30%) e Irlanda (29%). Por oposição, nos países de
imigração mais antiga a percentagem de imigrantes que não consultaram um médico foi muito menor: caso
do Luxemburgo (onde apenas 7% dos imigrantes referiram não ter consultado um médico nos últimos
tempos), da França (8%), Áustria (9%), Alemanha (11%) e Bélgica (12%). Neste relatório (OCDE, 2015: 196197), as diferenças mais expressivas entre imigrantes e nativos foram identificadas na Islândia (+16,5pp),
Hungria (+8,1pp), Finlândia (+7,6pp), Bulgária (+7,5pp) e Malta (+7,1pp), assumindo-se estes como os
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países onde os imigrantes têm, por comparação aos nativos, menor propensão em aceder aos serviços de
saúde. Por contraste, identificam-se também países onde os imigrantes reportam mais consultas médicas
nos últimos 12 meses que os nativos: é o caso da Holanda (com os imigrantes a mostrar mais 4,7pp de
prevalência em ter uma consulta), Noruega (3,3pp), Dinamarca (1,6pp), Letónia (1,4pp), Luxemburgo
(0,6pp) e Grécia (0,6pp). Em Portugal, considerando os resultados ajustados em função da estrutura etária,
a percentagem de imigrantes que declarou não ter consultado um médico nos 12 meses anteriores à
entrevista foi de 16%, valor ligeiramente superior ao reportado pelos nativos (15% dos nativos do país
declararam encontrar-se na mesma situação) – vd. gráfico.
Adultos que declararam não ter consultado um médico (de clínica geral ou da especialidade) nos últimos 12 meses,
segundo a naturalidade e depois de controlados os efeitos da estrutura etária, em 2009 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.137, a partir de dados da OCDE, Indicators of Immigrant Integration 2015.

Focando nos dados disponíveis em Portugal dos Inquéritos Nacionais de Saúde, na edição de 2005 e de
2014, é possível detalhar um pouco melhor esta tendência. Na edição de 2005/2006 os resultados mostram
que enquanto metade dos imigrantes não realizou qualquer consulta médica (50,7%), mais de metade dos
portugueses teve entre 1 e 3 consultas médicas nos últimos 3 meses (49,9%) ou mais de 4 consultas (6,5%)
– vd. quadro. No estudo promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge a partir deste
inquérito de saúde (Dias et al., 2008: 78) é identificado que a prevalência do número de consultas médicas
aumenta com o tempo de imigração: enquanto a maioria dos imigrantes com 5 ou menos anos de
residência não foi a consultas médicas nos últimos 3 meses (62,3%), à medida que aumentam os anos de
residência diminui esta percentagem, assumindo o seu valor mais baixo nos imigrantes com 30 e mais anos
de residência em Portugal (apenas 36,6% não foi a consultas).
Nesta vertente são apreciáveis as mudanças de tendência de 2005 para a edição do inquérito de 2014
(assumindo as respetivas variações no formato dos indicadores e respetivos desafios de comparabilidade –
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vd. Oliveira e Gomes, 2018: 12), observando-se que os cidadãos de naturalidade estrangeira com mais de
15 anos reforçam a procura dos hospitais para cuidados de saúde sem internamento (42,7%), suplantando
os cidadãos de naturalidade portuguesa (40,1%) em 2,6 pontos percentuais. Por contraponto, os cidadãos
de naturalidade portuguesa suplantam na maior prevalência na consulta de médicos de medicina geral e
familiar (75,5%), por comparação aos cidadãos de naturalidade estrangeira (70,1%) que têm menos 5,4
pontos percentuais, sendo que os naturais de Portugal também tendem a ter essas consultas médicas há
menos tempo que os naturais do estrangeiro.
Distribuição percentual (% ponderada) por número de consultas médicas nos 3 meses anteriores à entrevista, na
população de imigrantes e de portugueses não migrantes, em 2005/2006
Imigrantes
Portugueses não migrantes
Consulta médica

1 a 3 consultas

44,3

49,9

≥ 4 consultas

5,0

6,5

Não foi a consultas

50,7

43,6

Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.139, a partir de dados do INE/INSA, Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006 (cit in Dias et al.,
2008: 77). // Nota: *Em outras razões estão consultas de rotina, quer para a vigilância de saúde quer para o seguimento de doença.

População residente com 15 e mais anos de idade que foi ao hospital para
cuidados de saúde (sem internamento) nos 12 meses anteriores à entrevista, por naturalidade, Portugal, 2014
Ida ao hospital
% da população que foi ao
Naturalidade
para cuidados de
População
hospital para cuidados de
saúde
residente
saúde por total de residentes
Naturalidade portuguesa

3.283.641

8.194.461

40,1

Naturalidade estrangeira

294.808

689.959

42,7

3.578.448

8.884.581

40,3

Total

Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.139, a partir de dados do INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014.

População residente com 15 e mais anos de idade que consultou um médico nos 12 meses anteriores à entrevista,
por naturalidade e tipo de consulta médica, Portugal, 2014
% da população que consultou um
Tipo de consulta
médico por total de residentes
Medicina Geral
Outra
Medicina Geral
Outra
Naturalidade
e Familiar
especialidade
e Familiar
especialidade
Naturalidade portuguesa

6.185.242

3.950.071

75,5

48,2

Naturalidade estrangeira

483.379

320.533

70,1

46,5

6.668.715

4.270.604

75,1

48,1

Total

Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.140, a partir de dados do INE, Inquérito Nacional de Saúde 2014.

No que toca a necessidades médicas não satisfeitas, recorrendo a dados do ICOR, verifica-se que em
Portugal a percentagem dos residentes de naturalidade estrangeira que declararam necessidades médicas
não satisfeitas foi superior em 2016 face a 2006 (+0,6pp). Nesse âmbito, e para o ano de 2016, os dados
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evidenciam que 4,3% dos residentes de naturalidade estrangeira declararam necessidades médicas não
satisfeitas nos 12 meses anteriores, valores ligeiramente acima dos apurados para a população de
naturalidade portuguesa (4%).
Para os residentes de naturalidade estrangeira, a linha evolutiva mostra dois picos onde o acesso e uso de
serviços de saúde se mostrou mais difícil: em 2009 e em 2015, quando respetivamente 7,1% e 7,7% dos
naturais do estrangeiro declararam necessidades médicas não satisfeitas. Neste indicador são notórios os
efeitos da crise económica e financeira vivida no país a partir de 2011, quer para os nativos, quer para os
naturais do estrangeiro.
Proporção da população residente com 16 e mais anos de idade que referiu necessidade não satisfeita de consulta
médica nos últimos 12 meses segundo a naturalidade, em Portugal, entre 2005 e 2017 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.142, a partir de dados do INE, ICOR. //Nota:*Dados provisórios.

Distribuição da população residente com 16 e mais anos de idade que referiu necessidade não satisfeita de consulta
médica nos últimos 12 meses em Portugal, de naturalidade portuguesa, por razões relacionadas com o sistema de
saúde e outras razões, entre 2005 e 2017 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.146, a partir de dados do INE, ICOR. //Nota:*Dados provisórios.
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Verifica-se também que nos anos da crise económica e financeira vivida em Portugal, aumentaram as
razões de necessidades não satisfeitas de consulta médica relacionadas com outras razões que não com o
sistema de saúde, tanto no caso da população de naturalidade portuguesa como de naturalidade
estrangeira. Ou seja, nos últimos anos as necessidades não satisfeitas de consulta médica em Portugal
aumentaram muito por um aumento de razões não relacionadas com o sistema de saúde, mas
relacionadas, nomeadamente, com a condição socioeconómica da população que aumentou o seu risco de
pobreza ou exclusão social nesses anos.
Distribuição da população residente com 16 e mais anos de idade que referiu necessidade não satisfeita de consulta
médica nos últimos 12 meses em Portugal, de naturalidade estrangeira, por razões relacionadas com o sistema de
saúde e outras razões, entre 2005 e 2017 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.146, a partir de dados do INE, ICOR. //Nota:*Dados provisórios.

O relatório da OCDE (2015) relativo aos indicadores de integração de imigrantes considera, neste âmbito, o
indicador que mede se, nos 12 meses anteriores, os inquiridos sentiram necessidade de cuidados de saúde
(excluindo exames e tratamentos dentários), mas não os receberam. A OCDE alerta, contudo, que no geral
a dimensão das amostras é muito reduzida para permitir uma análise detalhada das razões pelas quais uma
necessidade médica não foi satisfeita, em todo o caso o indicador tal qual é considerado permite a
comparação entre países. Nesse âmbito, e considerando os resultados ajustados em função da estrutura
etária para o ano de 2012, observa-se que na União Europeia em média 6% dos imigrantes declararam
necessidades médicas não satisfeitas nos últimos 12 meses, valores ligeiramente abaixo dos apurados para
a população nativa (7%). Os imigrantes residentes em países da Europa Central e Oriental, bem como os
imigrantes residentes em países escandinavos, mostram-se os mais propensos a declarar necessidades
médicas não satisfeitas: 21% na Letónia, 20% na Polónia, 15% na Suécia e 13% na Estónia. Por
contraposição, os países onde os imigrantes apresentaram menor prevalência de necessidades médicas não
satisfeitas foram a Eslovénia, Holanda e Áustria, onde os valores se encontravam abaixo dos 2% em 2012.
As diferenças mais expressivas entre imigrantes e nativos foram identificadas em países da Europa Central
e Oriental e em países que acolhem grande número de refugiados (OCDE, 2015: 196). Nesse sentido, os
imigrantes mostravam-se 6,3 pontos percentuais mais propensos a declarar necessidades médicas não
satisfeitas que os nativos na Polónia, +5,3pp na Finlândia, +4,3pp na Estónia e +3,8pp na Suécia. Por
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contraste, em alguns países, nomeadamente na Bulgária, Islândia, Alemanha e Holanda, os imigrantes
apresentaram-se menos propensos que os nativos a declarar necessidades médicas não satisfeitas.
Neste indicador Portugal regista distâncias pouco significativas entre imigrantes e autóctones: a
percentagem de imigrantes que declarou em 2012 necessidades médicas não satisfeitas foi de 6,1%, sendo
que a percentagem para os nativos foi de 5,7%, ou seja, 0,4 pontos percentuais abaixo dos imigrantes, após
ajustamento da estrutura etária dos dois grupos.
Percentagem de adultos que reportaram necessidades médicas não satisfeitas, ajustada em função da estrutura
etária, para nascidos no estrangeiro e nativos, em 2012 (%)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.142, a partir de dados da OCDE, Indicators of Immigrant Integration 2015.
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6. Destaque Estatístico OM: Migração de Profissionais de Saúde para Portugal
Sabia que há imigrantes que contribuem para a proteção da saúde em Portugal e respondem a
necessidades de profissionais de saúde do país?
Texto adaptado do capítulo 5 “Migração de profissionais de saúde para Portugal: a integração de médicos e
enfermeiros estrangeiros no sistema de saúde”, de C. R. Oliveira e N. Gomes (2018), Migrações e Saúde em
números: o caso português, Caderno Estatístico OM#2, Coleção Imigração em Números do OM, pp.171-200.
A relação entre imigração e saúde tem sido mais caracterizada na perspetiva dos imigrantes enquanto
utentes dos serviços nacionais de saúde. Porém, outra dimensão relevante desta relação é a da migração
de profissionais de saúde para os sistemas nacionais de saúde dos países de acolhimento. Os imigrantes
têm assumido um papel enquanto prestadores de cuidados de saúde, nomeadamente para suprir carências
ao nível da oferta de profissionais de saúde, que importa também caracterizar.
Evolução dos recursos humanos estrangeiros no Ministério da Saúde, em valores absolutos e em percentagem do
total de recursos humanos do Ministério da Saúde, entre 2001 e 2016
Nº
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.183, a partir de dados do Ministério da Saúde e ACSS-MS (2017).

O caderno estatístico temático Migrações e Saúde em números: o caso português (Oliveira e Gomes, 2018:
171-200) contemplou a análise de dados que sustentam a leitura dos contributos dos imigrantes para o
sistema de saúde português, considerando indicadores acerca dos recursos humanos estrangeiros e fluxos
de profissionais de saúde estrangeiros que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e/ou respondem a
necessidades do sistema nacional de saúde. A integração de competências culturais na prestação de
cuidados de saúde por via da incorporação de diferentes nacionalidades nos profissionais de saúde, pode
ser também uma via de acomodar as necessidades das populações imigrantes nas próprias necessidades e
lacunas dos serviços nacionais de saúde que carecem de profissionais. Deve, contudo, reconhecer-se que
Portugal, por comparação aos restantes países da OCDE, está longe de se assumir como um destino
preferencial da migração de profissionais de saúde, identificando-se na realidade que muitos dos recursos
humanos estrangeiros integrados no sistema de saúde português têm-no feito já se encontrando no país,
por vezes em situação de sobrequalificação no mercado de trabalho nacional, por via de pedidos de
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reconhecimento de graus académicos estrangeiros no domínio da saúde e por via de programas de
formação complementar já em contexto português (Oliveira e Fonseca, 2011: 79-117).
Verifica-se em Portugal que os recursos humanos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde têm evoluído
positivamente, tendo na viragem do milénio aumentado substantivamente o número de médicos e
enfermeiros de nacionalidade estrangeira contratados pelo Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente por
Portugal ter formalizado alguns acordos para o recrutamento de profissionais de saúde (e.g. Cuba em 2009
e 2014, Uruguai em 2008, Costa Rica em 2011, Colômbia em 2011) e promovido programas de
reconhecimento e integração profissional de médicos imigrantes e enfermeiros imigrantes (mais detalhes
em Oliveira e Fonseca, 2011: 79-117). Segundo dados do Ministério da Saúde para os últimos quinze anos
(2001-2016), 2004 foi o ano em que mais recursos humanos de nacionalidade estrangeira integraram
serviços de saúde (4.490 recursos humanos, o equivalente a 3,5% do total de recursos humanos do
Ministério da Saúde). Nos últimos anos observou-se uma diminuição destes efetivos estrangeiros
(acompanhando a própria diminuição dos recursos humanos nacionais no SNS, especialmente médicos e
enfermeiros) estabilizando em torno dos 3 mil, ou seja, em cerca de 2,4% dos recursos humanos do
Ministério da Saúde.
Em 2016 o SNS de Portugal integrava 1.858 médicos e 554 enfermeiros de nacionalidade estrangeira,
contabilizando-se 703 trabalhadores estrangeiros em outras profissões da saúde no Ministério da Saúde.
Na última década observou-se particularmente uma diminuição de enfermeiros de nacionalidade
estrangeira (eram 1.054 em 2006, passando para cerca de metade em 2016), mantendo-se relativamente
estável o número de médicos com nacionalidade estrangeira integrados no SNS português, depois de uma
ligeira descida entre 2008 e 2013.
Número de médicos, enfermeiros e outros profissionais estrangeiros no Ministério da Saúde,
entre 2006 e 2016
Nº
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.188, a partir de dados do Ministério da Saúde e ACSS-MS (2017).

Os dados dos Quadros de Pessoal do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, relativos às
empresas com trabalhadores por conta de outrem ao seu serviço, estando tendencialmente associados ao
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sector privado, uma vez que se exclui deste universo a administração pública central e local, mostram
tendências semelhantes para os serviços de saúde. Em 2016 encontravam-se registados nos Quadros de
Pessoal 86.672 trabalhadores no domínio da saúde, sendo que neste conjunto 1.685 tinham nacionalidade
estrangeira (ou seja 1,9% do total). No que respeita aos dois subgrupos profissionais que compõem este
universo de trabalhadores por conta de outrem, destaca-se o subgrupo dos “Profissionais de Saúde”
(sobretudo composto por médicos e enfermeiros) que apresenta o maior número de profissionais
estrangeiros, quando comparado com o subgrupo dos “Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio da
Saúde” (e.g. técnicos da medicina e farmácia, auxiliares de enfermagem e parteiras, assistentes de
veterinários): em 2016 os “Profissionais de saúde” estrangeiros eram 1.176 (representando 2,1% do total
desses profissionais) e os “Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio da Saúde” de nacionalidade
estrangeira perfaziam 509 (1,7% do total de técnicos desta área). Os dados dos Quadros de Pessoal
permitem ainda estabelecer comparações ao nível das remunerações médias dos trabalhadores
estrangeiros face aos trabalhadores portugueses, mostrando que, em 2016 os “profissionais de saúde”
estrangeiros registaram remunerações globalmente mais altas que os “profissionais de saúde” portugueses
(+25,9%), observando-se o inverso nas remunerações dos “técnicos e profissionais de nível intermédio da
saúde” (-16,1% que os técnicos portugueses) – para aprofundar vd. Oliveira e Gomes, 2018: 196-199.
Trabalhadores por conta de outrem (TCO*), por grupo profissional e nacionalidade, registados nos Quadros de
Pessoal, em 2015 e 2016
22 -Profissionais 32 - Técnicos e profissionais
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.196, a partir de dados do GEP/MTSSS, Quadros de Pessoal. // Nota: *Estão excluídos deste
apuramento os TCO da administração pública central e local, com exceção dos trabalhadores com contrato individual de trabalho e
apenas no que se refere a estes. Informação relativa a outubro de cada ano.

Globalmente, deve reconhecer-se que Portugal, por comparação aos restantes países da OCDE, está longe
de se assumir como um destino preferencial da migração de profissionais de saúde. Por comparação à
média observada para os países da OCDE, verifica-se que a importância relativa tanto de médicos
estrangeiros como de enfermeiros estrangeiros no respetivo total desses profissionais de saúde em
Portugal é baixa: em 2015, em média os países da OCDE tinham 17% de médicos(as) formados(as) no
estrangeiro no total dos seus médicos, destacando-se nesse ano para o contexto europeu a Irlanda (com
39% dos seus médicos formados no estrangeiro), seguida da Suécia, Reino Unido e Suíça (todos com 27%
de médicos formados no estrangeiro); por sua vez a média dos países da OCDE tinha 6% de enfermeiros(as)
formados(as) no estrangeiro destacando-se nesse ano para o contexto europeu a Suíça (com 19% dos seus
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enfermeiros formados no estrangeiro), seguida do Reino Unido (14%), Noruega (9%) e Alemanha (7%).
Verifica-se, porém, que tal como Portugal, globalmente os países da OCDE tendem a receber mais
médicos(as) formados(as) no estrangeiro que enfermeiros(as).
Percentagem de médicos(as) formadas no estrangeiro, em 2015 (ou no ano mais próximo com dados)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.188, a partir de dados da OCDE.

Percentagem de enfermeiros(as) formadas no estrangeiro, em 2015 (ou no ano mais próximo)
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Fonte: Oliveira e Gomes (2018), Migrações e Saúde em números: o caso português. Caderno Estatístico Temático #2, Coleção
Imigração em Números OM, pág.189, a partir de dados da OCDE.

Masanet (2010: 247) analisou os mesmos dados para o ano de 2008, concluindo que, em geral, os países
que absorvem mais imigração, e particularmente os que atraem mais imigração qualificada, tendem
também a albergar um maior número de profissionais de saúde imigrantes. Assim, os países de língua
inglesa constituem os principais destinos tanto de médicos estrangeiros como de enfermeiros estrangeiros.
Relativamente aos médicos, a mesma autora conclui que a Nova Zelândia, Irlanda e Reino Unido
constituíam, em 2008, os países com as percentagens mais elevadas de médicos formados no estrangeiro
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(39%, 36% e 32% respetivamente). Do mesmo modo, constata que os Estados Unidos (26%) e a Austrália
(23%) em 2007, e a Suíça em 2008 (23%) também eram países com importantes proporções de médicos
estrangeiros. A autora analisou também os dados da percentagem de médicos estrangeiros no total de
médicos, concluindo que, para o último ano disponível, os dados revelavam em primeiro lugar a Noruega
(com 16% de médicos estrangeiros no total de médicos em 2008) e em segundo lugar Portugal (com 11%
de médicos estrangeiros em 2004, o último ano disponível). Não deixa de ser interessante verificar, assim,
que Portugal em meados da primeira década do século XXI obtinha estes resultados mais favoráveis no
panorama internacional, tendo porém mudado a tendência nos anos que se seguiram, diminuindo a
importância relativa de médicos estrangeiros no total de médicos.
No que toca aos enfermeiros, a mesma autora verifica que a imigração de enfermeiros tende a ser menor
que a imigração de médicos na maioria dos países da OCDE, com exceção da Irlanda onde 47% dos
enfermeiros são formados no estrangeiro (e, por comparação a este resultado dos enfermeiros, menor
percentagem de médicos formados no estrangeiros, 36%). Constatou que a seguir à Irlanda se encontravam
a Nova Zelândia e a Austrália como os países que albergam maior percentagem de enfermeiros formados
no estrangeiro (com 22% e 16% respetivamente).
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Agenda:

Quinzena Temática OM no Centro de Documentação: “Migrações e Saúde”
O Observatório das Migrações (OM) promove no Centro de Documentação do ACM, I. P., entre os dias 8 e
18 de abril de 2019, uma quinzena temática acerca de Migrações e saúde, para assinalar o Dia Mundial da
Saúde (7 de Abril), convidando tod@s @s interessad@s a visitarem o Centro de Documentação no Centro
Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM) do ACM, IP, na Rua Álvaro Coutinho, 14, em Lisboa,
entre as 09h30 e as 16h30. Neste âmbito, destaque para o lançamento de uma nova Infografia OM
dedicada à temática das migrações e saúde, sintetizando os dados publicados no Caderno Estatístico OM
#2 “Migrações e Saúde em Números: o caso português”, da Coleção Imigração em Números, de Catarina
Reis Oliveira e de Natália Gomes (mais Infografias OM disponíveis aqui) Publicações relevantes das Coleções
do OM, entre outras referências bibliográficas do acervo do Centro de Documentação, e dados oficiais
acerca do tema, sistematizados e analisados pela Equipa do OM, estarão disponíveis para consulta.
Poderão também, neste âmbito, serem consultadas todas as publicações do Observatório das Migrações
subordinadas a outras temáticas. Saiba mais sobre esta edição das Quinzenas Temáticas OM aqui.

“5º Congresso Nacional de Medicina Tropical: Políticas e Serviços de Saúde”
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade NOVA de Lisboa (IHMT NOVA) e a Associação
para o Desenvolvimento da Medicina Tropical (ADMT) promovem, de 10 a 12 de abril de 2019, em Lisboa, o
“5º Congresso Nacional de Medicina Tropical (5CNMT)”. O Congresso, que reunirá especialistas dos
Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da Europa e de todo o mundo,
visa estabelecer uma plataforma para debater temas de políticas e sistemas de serviços de saúde,
abordados da perspetiva do contributo para a universalidade dos sistemas de saúde nos Estados-membros
da CPLP. Entre as várias temáticas a abordar no congresso, que incluem a regulação do setor da saúde; o
planeamento estratégico em saúde; a complexidade associada ao planeamento; a formação; colocação
e retenção da força de trabalho, e o papel das TIC nos sistemas de serviços de saúde, destaque para a
abordagem das “necessidades de saúde dos migrantes”, com uma mesa-redonda intitulada “Saúde na
determinação da emigração e das respostas”. Mais informações sobre este congresso disponíveis aqui.
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“COMBI Conference: Migrants and Minority Languages in Health and Social Care”
No âmbito do projeto COMBI “Communication competences for migrants and disadvantaged background
learners in bilingual work environments” realiza-se no dia 12 de abril de 2019, na Swansea University
(Taliesin Create), a conferência final do projeto dedicada ao tema “Migrants and Minority Languages in
Health and Social Care”. A conferência integra a participação de especialistas mundiais em migração,
multilinguismo, línguas minoritárias e saúde, bem como a apresentação de resultados de investigação e
ferramentas para professores de línguas e decisores políticos, no âmbito da melhoria da formação e
aprendizagem de línguas minoritárias na área da saúde. Do programa da conferência destaque para a
realização de mesas-redondas, onde os participantes terão oportunidade de debater o tema do bilinguismo
no local de trabalho e os métodos de ensino para migrantes, além da reflexão sobre trabalho desenvolvido
pelo projeto COMBI. Mais informações sobre a conferência disponíveis aqui.

ITM-CEMIS Seminar “Migration and Health”
O Institute of Tropical Medicine (ITM) e o Centre for Migration and Intercultural Studies (CeMIS) da
University of Antwerp promovem, no dia 23 de abril de 2019, um seminário interdisciplinar dirigido a
académicos, decisores políticos e prestadores de serviços, com vista a refletir sobre a temática das
migrações e saúde, nomeadamente sobre as lacunas de investigação atuais, futuras necessidades de
investigação, prioridades e obstáculos. Do programa do seminário fazem parte abordagens ao nível de:
experiências vivenciadas por migrantes recém-chegados à Bélgica, suas necessidades de saúde e
experiências com os sistemas de saúde; visão geral crítica sobre a organização dos cuidados de saúde para
migrantes, políticas de saúde e investigações relacionadas na Bélgica; investigação sobre os riscos e a
vulnerabilidade entre os migrantes da África subsariana que vivem na Europa; barreiras ao tratamento do
HIV para migrantes indocumentados, experiências da clínica de HIV / DST no ITM, e ainda um painel onde
os participantes terão a oportunidade de debater necessidades de saúde (não atendidas) de migrantes e
minorias étnicas na Bélgica, e o possível papel do ITM e de outras partes interessadas no aumento do
conhecimento e na melhoria dos serviços. Mais informações sobre o seminário disponíveis aqui.

