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1. Introdução 

 

O conceito de acesso aos cuidados de saúde é um pilar fundamental das políticas de saúde. No 

entanto, ao contrário do que se poderia pensar, trata-se de uma ideia complexa e multi-facetada. 

Ao nível mais básico, o acesso depende apenas da oferta de cuidados, isto é da sua 

disponibilidade. Havendo oferta adequada a população tem oportunidade de utilizar os serviços 

e poder-se-á dizer que tem acesso aos cuidados de saúde. No entanto, o acesso efectivo aos 

cuidados de saúde dependerá também de eventuais barreiras à utilização apropriada de 

cuidados de saúde, sejam elas económicas, sociais, organizacionais ou culturais. A utilização 

apropriada é, por sua vez, instrumental à manutenção, garantia e melhoria do estado de saúde 

de cada um. Nesse sentido, o acesso aos cuidados de saúde é essencialmente uma questão de 

permitir o acesso das pessoas ao seu potencial de saúde e por consequência, deve ser analisado 

à luz das necessidades em saúde e dos contextos económicos e culturais dos diferentes grupos 

da sociedade. Em suma, a questão de acesso aos cuidados de saúde é indissociável da questão 

de equidade do sistema de saúde. Terá porventura outras dimensões, como por exemplo a 

adequação técnica da prestação, mas o elemento mais importante na realização do direito de 

acesso aos cuidados de saúde será a questão de justiça distributiva no sistema. 

 

A equidade é dos mais importantes objectivos seguidos pelos sistemas de saúde modernos. 

Existem vários princípios de equidade em saúde, cada um fazendo apelo a noções de justiça na 

distribuição1,2,3. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as pessoas devem poder 

atingir o seu potencial máximo de saúde, sem que as circunstâncias económicas e sociais de 

cada um determinem a consecução desse objectivo4. Assim, a equidade em saúde pode ser 

definida como a ausência de diferenças sistemáticas, e potencialmente evitáveis, em um ou 

mais aspectos da saúde, entre grupos populacionais caracterizados social, geográfica ou 

demograficamente. Neste contexto, um aspecto fundamental é o acesso a cuidados de saúde de 

qualidade em função das necessidades clínicas dos cidadãos.  

 

Embora a temática da garantia de equidade na saúde e no acesso aos cuidados de saúde esteja 

presente nos principais documentos de política de saúde em Portugal não se desenvolveu ainda 



 

 5

uma estratégia coordenada destinada a promover a sua consecução. No âmbito da elaboração 

do Plano Nacional de Saúde 2010-2016 foi solicitada, numa perspectiva de melhoria da 

equidade em saúde, uma análise das desigualdades no acesso aos cuidados de saúde.  

 

De acordo com o desafio que nos foi lançado pretendemos, com este trabalho, sistematizar 

sumariamente a evidência existente no contexto nacional sobre as desigualdades em saúde e no 

acesso aos cuidados de saúde; identificar áreas prioritárias de acção que se reflictam em ganhos 

em saúde assim como intervenções ou estratégias que se tenham revelado efectivas na 

promoção do acesso; e por fim, elaborar recomendações que possam contribuir, no futuro 

próximo, para a melhoria da equidade e acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Esta análise 

pretende focar nos pontos principais não constituindo uma revisão exaustiva da literatura 

existente.   

 

A metodologia seguida na elaboração do trabalho baseou-se, em primeiro lugar, numa pesquisa 

documental abrangente, embora não-sistemática, centrada nas seguintes fontes: 

  Bases de dados electrónicas (Medline e outras); 

  Relatórios da Comissão Europeia, OCDE e Organização Mundial de Saúde; 

  ECuity Project, PAHO-Equidad e outras redes sobre equidade e determinantes sociais 

em saúde; 

  Relatórios e outros documentos do Ministério da Saúde e de outras entidades nacionais;  

  Relatórios de investigação de instituições académicas, incluindo dissertações; 

  Bases de dados dos autores. 

 

De seguida procedeu-se à revisão crítica da evidência existente nestas fontes de informação e à 

aferição da sua pertinência para o caso português, nomeadamente com vista ao seu potencial de 

apoiar a preparação do PNS 2011-16. Finalmente, a análise foi complementada através de 

entrevistas a interlocutores chave no sistema de saúde português. A selecção e análise de dados 

e outros tipos informação são da responsabilidade dos autores. 

 

O documento está estruturado do seguinte modo: na segunda parte é definido um 

enquadramento conceptual do tema, na terceira parte efectua-se uma revisão da evidência ao 

nível das desigualdades em saúde, da equidade no financiamento do sistema e no acesso aos 

cuidados de saúde com base no enquadramento conceptual, na quarta parte efectua-se uma 
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análise dos programas e boas práticas ao nível internacional e por último com base na evidência 

existente efectuam-se algumas recomendações. 

 

2. Enquadramento da análise 

2.1. Modelo conceptual 

 

O enquadramento conceptual que se propõe pretende clarificar os factores que influenciam as 

desigualdades em saúde, em particular a relação entre determinantes sociais, acesso aos 

cuidados de saúde e estado de saúde. 

 

O enquadramento baseia-se nos modelos conceptuais das determinantes sociais em saúde5, 

modelos de acesso aos serviços de saúde6,7,8,9,10 e o modelo de utilização de cuidados de saúde 

proposto por Andersen11. 

 

De acordo com o modelo proposto na Figura 1, as iniquidades em saúde têm origem nos 

determinantes sociais da saúde, como por exemplo a educação ou o trabalho, mas também nos 

estilos de vida da população e, crucialmente, no seu acesso aos cuidados de saúde. Nestes 

termos, o estado de saúde das populações deve ser encarado em função dos serviços de saúde, 

mas também em função das condições em que as pessoas nascem, crescem, habitam e 

trabalham. A diminuição das desigualdades em saúde obtém-se actuando nos factores 

determinantes, entre os quais o acesso aos cuidados de saúde. Ou seja, a equidade no acesso 

aos cuidados de saúde é apenas um dos factores que promove a equidade no estado de saúde. 

 
Figura 1 – Modelo conceptual  
Fonte: Adaptação de modelos conceptuais dos determinantes em saúde e da utilização de cuidados de saúde. 
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As desigualdades no modo como os indivíduos nascem e se desenvolvem, e que se repercutem 

na educação, ocupação ou habitação, têm origem ao nível macro, nomeadamente nas políticas 

públicas, sociais e macroeconómicas, nos valores da sociedade e no contexto sociopolítico5.  

 

As características socioeconómicas do indivíduo condicionam a exposição a situações que 

podem comprometer o estado de saúde, afectam os estilos de vida e têm também influência no 

acesso aos cuidados de saúde.  

 

Dentro das características dos indivíduos que podem afectar a utilização dos cuidados de saúde 

podemos distinguir os factores de predisposição e os factores capacitantes11. Nos factores de 

predisposição insere-se o nível educacional e cultural, a ocupação, a etnia, e as redes sociais e 

familiares. Por sua vez estes factores influenciam as convicções em saúde (atitudes e valores 

perante a saúde e cuidados de saúde) as quais podem condicionar a subsequente percepção de 

necessidade e utilização de serviços de saúde. Ou seja, determinam o empowerment do 

indivíduo para utilizar os cuidados de saúde disponíveis. 

 

Quanto ao grupo de factores de capacitação salientam-se os meios necessários para o indivíduo 

aceder aos serviços de saúde, e assim efectivar a utilização dos mesmos, como o rendimento ou 

capacidade de pagar e o local de residência. As características dos indivíduos juntamente com 

as características do sistema de prestação vão condicionar a utilização dos cuidados de saúde. 

 

Ao nível do sistema de prestação de cuidados e com base nos modelos conceptuais já 

existentes6,7,8,9 identificam-se cinco dimensões que podem afectar o acesso: disponibilidade, 

proximidade, custos, qualidade e aceitação. 

 

 Disponibilidade – relaciona-se com a existência de uma oferta adequada de serviços que 

possibilite a oportunidade de utilizar os cuidados de saúde. A disponibilidade pode também 

depender do tipo de cuidados cobertos pela rede pública de serviços de saúde 

 Proximidade – reflecte a acessibilidade física ou geográfica dos cuidados e está associada à 

dimensão anterior. 

 Custos – esta dimensão refere-se aos custos incorridos no consumo de serviços de saúde os 

quais podem incluir os encargos directos de aquisição dos cuidados, como a parte não 
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comparticipada de um medicamento, mas também os custos do transporte para aceder aos 

cuidados de saúde, os custos de espera para o atendimento, etc. Os custos podem estar 

condicionados pela posse de seguros de saúde ou subsistemas públicos.  

 Qualidade – esta característica dos cuidados está relacionada não só com a qualidade dos 

serviços prestados mas também com a organização dos mesmos, em termos de horários de 

funcionamento, marcação de consultas, integração de cuidados, etc.  

 Aceitação – esta dimensão avalia se a prestação de cuidados de saúde corresponde às 

necessidades e expectativas dos utentes. Os serviços devem estar adequados às 

características dos diferentes grupos populacionais os quais podem percepcionar de modo 

diferente os benefícios que podem adquirir da obtenção de cuidados de saúde.  

 

De acordo com o enquadramento proposto na Figura 1 o acesso aos cuidados de saúde é apenas 

um dos determinantes da saúde. Está interligado de um modo dinâmico com os determinantes 

sociais, com a literacia, com as atitudes perante os serviços de saúde e estado de saúde. Estes 

factores assim como as características do sistema de prestação de cuidados influenciam a 

utilização dos cuidados de saúde. A explicitação dos diferentes factores que afectam o acesso 

permite compreender que as melhorias nas desigualdades no acesso envolvem não só o sistema 

de saúde, mas também os factores macro que determinam as condições socioeconómicas das 

populações. Embora os serviços de saúde não tenham influência ou acção directa nos outros 

factores podem ser os promotores de acções coordenadas entre os diferentes ministérios e na 

sensibilização da sociedade para a problemática das desigualdades em saúde.  

 

Deve-se notar ainda que, de acordo com o modelo proposto, as políticas ou estratégias 

destinadas a promover o acesso aos cuidados de saúde devem ser avaliadas não só pelo nível de 

serviços que estão disponíveis para a população, mas também pela capacitação dos indivíduos 

para fazer uso desses serviços e beneficiar da sua utilização. 

 

2.2. Equidade e acesso na política de saúde em Portugal 

 

De acordo com a Constituição Portuguesa12 “todos têm direito à protecção da saúde e o dever 

de a defender e promover”. Adicionalmente, “incumbe prioritariamente ao Estado garantir o 

acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da 
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medicina preventiva, curativa e de reabilitação … garantir uma racional e eficiente cobertura de 

todo o país em recursos humanos e unidades de saúde … (e) orientar a sua acção para a 

socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos” (artigo 64º). Noutros artigos 

da Constituição, existem referências ao acesso equitativo a bens e serviços promotores de saúde, 

como o alojamento adequado, o saneamento básico, as condições de segurança no trabalho e a 

educação. Se forem tomadas em conjunto com o artigo 64º parece haver boas razões para 

interpretar o objectivo constitucional de equidade em saúde num sentido amplo. Isto é, em 

termos de oportunidade de maximização do potencial de saúde de cada um através de acesso 

aos bens que promovem a saúde e não simplesmente a um desses bens, os cuidados de saúde 13.  

 

A Lei do Serviço Nacional de Saúde de 1979 (Lei n.º 56/79)14, todavia, colocou a ênfase nos 

serviços de saúde públicos. Os objectivos de equidade do SNS estão consagrados nas suas 

próprias características: universal (destinado a todos os cidadãos, sem discriminação), geral 

(prevenção, tratamento e reabilitação) e tendencialmente gratuito (financiado pelo Estado e 

com escasso recurso ao pagamento directo dos utentes). O artigo 4º explicita que “o acesso ao 

SNS é garantido a todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica e social”.  

 

Em 1990, um novo quadro legal do sistema de saúde foi aprovado, a Lei de Bases da Saúde. De 

acordo com este documento, “é objectivo fundamental obter igualdade dos cidadãos no acesso 

aos cuidados de saúde, seja qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem 

como garantir a equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços” (Base II, 1-

b)15. Adicionalmente, na caracterização do Serviço Nacional de Saúde o documento refere que 

este deve “ (…) garantir a equidade no acesso dos utentes, com o objectivo de atenuar os 

efeitos das desigualdades económicas, geográficas e quaisquer outras no acesso aos cuidados” 

(Base XXIV, d).  

 

A Lei de Bases especifica os dois atributos populacionais em relação aos quais não deve existir 

discriminação no acesso - a situação económica dos cidadãos e o local onde vivem - deixando 

no entanto espaço para outras características que possam dificultar o acesso dos cidadãos. Para 

além da questão primordial de igualdade de acesso, a Lei de Bases apela também à equidade na 

distribuição de recursos e na utilização de serviços. Este pluralismo de conceitos é próprio da 

complexidade que o tema da equidade e acesso em saúde acarreta. No entanto, em termos 

práticos com vista à sua monitorização, os princípios inscritos na Lei de Bases têm sido 



 

 10

interpretados em termos de igualdade de utilização (acesso realizado) para iguais 

necessidades16.  

 

Embora a equidade seja um alicerce fundamental na legislação do sistema de saúde português, 

tem havido pouca preocupação no passado em concretizar, promover e monitorizar este 

objectivo. Recentemente, a OMS avaliou o PNS que vigorou entre 2004 e 2010, identificando 

as suas potencialidades, limitações e lacunas17. Segundo este relatório, o PNS prestou muito 

pouca atenção ao tema da equidade em saúde, nomeadamente em termos de estratégias e 

programas para combater as desigualdades em saúde. Noutro documento, destinado a avaliar o 

desempenho do sistema de saúde português a OMS apontou para melhorias assinaláveis no 

sistema de saúde, não deixando, todavia, de assinalar que ainda persistem diferenças 

significativas no estado de saúde dos portugueses de acordo com o género, região geográfica e 

nível socioeconómico (por nível educacional ou de rendimento)18. De acordo com os autores, o 

sistema de saúde português tem como desafio para a consolidação e melhoria do estado de 

saúde dos cidadãos, a diminuição dos níveis de desigualdade entre grupos e a adequação de 

resposta às expectativas dos portugueses. 

 

Os documentos programáticos nacionais mais recentes, todavia, parecem retomar a centralidade 

da equidade e acesso no sistema de saúde, recolocando Portugal na órbita de outros países 

europeus que dão grande relevância a este tema. No Programa do XVIII Governo 

Constitucional, aponta-se para a necessidade de reforço do sistema de saúde aprimorando a 

qualidade dos resultados e corrigindo as desigualdades ainda existentes. No que respeita ao 

sector do medicamento, o partido do governo pretende “promover uma revisão global do 

sistema de comparticipação (…) no sentido de obter melhor equidade e mais valor para todos 

os cidadãos”. Finalmente, quanto ao PNS afirma-se expressamente que “um enfoque primordial 

do próximo PNS será o combate às desigualdades em saúde”19. 

 

3. Análise da evidência nacional 

3.1. Desigualdades na Saúde 

 

Nas últimas décadas tem ocorrido uma evolução positiva na maioria dos indicadores de 

morbilidade e mortalidade em Portugal e uma aproximação aos valores médios dos países da 
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União Europeia.20,21 Os valores mais recentes reportados no Atlas do Plano Nacional de Saúde 

evidenciam esta evolução, nomeadamente no que concerne a indicadores como a taxa de 

mortalidade evitável por cuidados de saúde e esperança de vida à nascença, a qual aumentou 

quase 5 anos entre 1990/92 e 2006/08. No entanto, pouco se sabe sobre a existência de 

desigualdades socioeconómicas ou geográficas subjacentes a estes indicadores. 

 

Mortalidade 

 

Nesta análise vamos incidir essencialmente na mortalidade evitável face à disponibilidade de 

cuidados de saúde, a qual constitui uma importante parte do total da mortalidade observada22,23. 

A comparação das taxas de mortalidade evitável entre regiões e entre países pode reflectir 

potenciais diferenças no acesso e utilização dos cuidados de saúde, as quais devem ser 

analisadas*.  

 

Embora a taxa de mortalidade evitável apresente uma evolução favorável, comparativamente 

aos outros países da União Europeia (UE -15), Portugal apresenta ainda valores elevados de 

mortalidade evitável nos homens 24 . Deste modo existe ainda um potencial elevado para 

intervenção com o consequente aumento dos ganhos em saúde.  

 

As desigualdades geográficas na mortalidade evitável estão também evidenciadas20 verificando-

se que a taxa de mortalidade evitável por cuidados de saúde é menor na Região Norte e 

apresenta valores superiores no Alentejo e Algarve.  

 

Analisando algumas patologias específicas verificou-se num estudo de Mackenbach et al, com 

dados de 1980-82, que a mortalidade por doença cerebrovascular é superior nos grupos de nível 

ocupacional inferior. O inverso ocorre na taxa de mortalidade por doença isquémica25. Neste 

último indicador embora Portugal apresente actualmente uma taxa de mortalidade padronizada 

por doença isquémica cardíaca antes dos 65 anos inferior à média da União Europeia, as 

variações ao nível geográfico são muito elevadas, variando entre 5,4 (Região Centro) e 19,0 

(Algarve)21. 
                                                 
* O conceito de mortalidade evitável inclui as causas de óbitos cuja ocorrência podia ter sido prevenida ou 
tratada através da prestação de cuidados de saúde. Embora a lista de doenças incluídas na mortalidade por 
causas tratáveis não seja consensual inclui patologias como o cancro (ex. mama, pele, testicular), doenças 
cerebrovasculares, doenças respiratórias, etc.  
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Ao nível da taxa mortalidade perinatal, apesar do decréscimo observado, também se verificam 

variações elevadas ao nível geográfico. 

  

O cancro da mama antes dos 65 anos é outra patologia incluída na mortalidade evitável por 

cuidados de saúde que apresentou evolução favorável mas que apresenta variações no território 

continental.21 Por outro lado as taxas de mortalidade por cancro do colo do útero e cancro do 

cólon e recto antes dos 65 anos para além de não terem diminuído de forma consistente nos 

últimos anos apresentam variações geográficas acentuadas. Nos três tipos de neoplasias 

analisados a região do Algarve é a que apresenta as taxas mais elevadas de mortalidade 

padronizada. 

 

Os dados relativos à taxa de mortalidade evitável por cuidados de saúde permitem identificar 

áreas geográficas ou grupos socioeconómicos que poderão beneficiar de uma intervenção do 

sistema de prestação de cuidados de saúde. 

 

É importante ainda referir a evolução das desigualdades na mortalidade infantil, uma área 

frequentemente apontada como exemplo de sucesso. Estudos que recorreram à metodologia das 

curvas de concentração demonstraram que a desigualdade sócio-económica a favor dos distritos 

mais ricos do país ainda se mantinha na primeira década do século XXI 26,27. No entanto, o 

nível de desigualdade era bastante inferior quando comparado aos níveis detectados no 

princípio da década de 1970. Adicionalmente, os estudos demonstraram diferenças importantes 

na evolução das componentes da mortalidade infantil, com a mortalidade pós-neonatal 

inicialmente a revelar maiores ganhos de equidade na década de 1970, que no entanto se 

reverteram ligeiramente no final do período. Finalmente, muito embora o grau de desigualdade 

tenha diminuído, os estudos apontaram ainda para sinais de que a posição relativa dos distritos 

mais pobres não tenha melhorado significativamente. 

 

Morbilidade 

 

Embora as desigualdades no estado de saúde em função do rendimento existam na maioria dos 

países europeus a desigualdade é mais marcante em Portugal28. Van Doorslaer e Koolman 

efectuaram uma decomposição das desigualdades observadas tendo verificado que a 
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desigualdade no rendimento parece ser o factor que mais contribui para este padrão em 

Portugal (Figura 2). 

 

Mackenback et al29 verificaram que a prevalência de uma má auto-percepção do estado de 

saúde é superior nos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos em todos os países europeus 

estudados. Mas, mais uma vez, Portugal comparativamente aos outros países apresenta níveis 

elevados de desigualdades em função da educação. No entanto, neste estudo os valores não são 

tão marcantes no que respeita ao rendimento.  

 

 

 

Figura 2 – Desigualdades na saúde em função do rendimento.  
Fonte - Van Doorslaer e Koolman X. Health Economics 2004; 13: 609–628 

 

 

Estudos de âmbito nacional efectuados por Pereira16, Pereira e Pedro30 e Veiga31, com base no 

Inquérito Nacional de Saúde, evidenciam também desigualdades na doença em função do nível 

socioeconómico, utilizando quer indicadores relacionados com o nível de educação quer com o 

rendimento. 

 

Dados relativos à distribuição socioeconómica das doenças crónicas na população em 1998/99 

e 2005/06 revelam que a doença se concentra nos grupos de rendimento inferior em ambos os 

períodos (Quadro 1). É evidente também que houve um decréscimo no nível de desigualdade 

económica em saúde entre 1989/99 e 2005/06, se bem que as diferenças poderão não ser 

estatisticamente significativas. 
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Quadro 1 -  Distribuição das doenças crónicas e incapacidade temporária 
em função do rendimento da população portuguesa 

 

Indicador de Doença 
Índice de Concentração* 

   

1998/99 2005/06  

Diabetes  -0,101 -0,068 

Hipertensão -0,062 -0,025 

Dias de incapacidade temporária -0,143 -0,084 

Dias de acamamento -0,224 -0,150 
                                              

Fonte: elaboração dos autores; Dados INS 1998/99 e 2005/06 
*Medição dos índices de concentração da doença com padronização para o sexo e idade. Valores negativos 
(positivos) indicam que a doença se concentra nos grupos de menor (maior) rendimento 

 

 

No caso específico da obesidade, que constitui um importante factor de risco nas doenças do 

aparelho cardiovascular, Portugal para além de apresentar taxas de prevalência muito elevadas 

comparativamente aos outros países europeus23, apresenta desigualdades significativas entre as 

pessoas com o maior e menor nível de educação. Estas desigualdades são particularmente 

elevadas nas mulheres23,29. 

 

Ribeiro, num estudo recente, analisou as desigualdades socioeconómicas nas doenças 

cardiovasculares (DCV), recorrendo para tal a uma sub-amostra de 21 807 adultos do INS 

2005/06 32. A autora concluiu que as DCV, incluindo o acidente vascular cerebral e a doença 

cardíaca isquémica, a hipertensão arterial, a diabetes tipo 2 e a obesidade estão associadas aos 

grupos de rendimento familiar mais baixos; enquanto o tabagismo está associado aos grupos de 

rendimento mais elevados; e o sedentarismo e o stress psicológico não apresentam qualquer 

associação com o rendimento. 

 

Ao nível da população migrante, Machado et al33 num estudo cuja população-alvo incluiu os 

nados-vivos que nasceram no Hospital Fernando da Fonseca, verificaram que os descendentes 

de imigrantes registaram maior mortalidade fetal e neonatal e as mães sofreram maior número 

de patologias durante a gravidez, nomeadamente doenças infecciosas. Neste estudo verificou-se 

que o número de consultas pré-natal foi inferior nos migrantes, facto que segundo os autores 

pode justificar-se por um início mais tardio das consultas pré-natais.  
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Outro estudo recente, recorrendo ao INS 2005/06, analisou as diferenças entre adultos 

portugueses e imigrantes nos seus níveis de saúde34. Os resultados apontam para um melhor 

nível de saúde entre a população imigrante. Nas doenças crónicas analisadas (diabetes, asma e 

dor crónica), a população imigrante apenas apresenta piores resultados relativamente à 

população portuguesa na asma diagnosticada profissionalmente. Os resultados poderão estar 

relacionados com o facto da população imigrante ser uma população sobretudo jovem e activa.  

 

Relativamente às diferenças com origem no género Bambra et al 35 examinaram o estado de 

saúde auto-reportado em 13 países europeus e verificaram que o risco de reportar um mau 

estado de saúde pelas mulheres apresenta valores elevados em Portugal (odds ratio 2,01). Um 

resultado interessante deste estudo foi que em Portugal, Itália e Suécia o mau estado de saúde 

foi reportado com maior frequência no grupo das mulheres com melhor nível de educação. As 

diferenças entre géneros nos níveis de morbilidade em Portugal foram também evidenciadas no 

estudo de Fernandes et al36. Os dados existentes sobre diferenças do género no estado de saúde 

revelam que se por um lado a esperança de vida é inferior nos homens o nível de morbilidade é 

superior nas mulheres.  

 

Resumindo, os estudos revistos continuam a evidenciar um gradiente social favorecendo os 

grupos socioeconómicos superiores para os vários indicadores de mortalidade e morbilidade. 

Algumas destas desigualdades são explicadas pelos factores de risco como a obesidade outras 

podem ser explicadas por dificuldades no acesso aos meios de prevenção e tratamento. Se se 

conseguir reduzir algumas das taxas mais elevadas, quer de morbilidade quer de mortalidade, 

em grupos caracterizados sócio-económica ou geograficamente poder-se-ão aumentar os 

ganhos em saúde na população portuguesa. Este objectivo pode ser obtido através de uma 

estratégia coordenada que actue na distribuição do rendimento, nas oportunidades na educação, 

nos comportamentos em saúde e acesso aos cuidados de saúde.  

 

3.2. Acesso e pagamento dos cuidados de saúde 

 

É importante compreender em que medida o sistema de financiamento e prestação de cuidados 

português pode ter contribuído para atenuar ou aumentar algumas das diferenças observadas no 

ponto anterior. Concentramo-nos primeiro na evidência sobre a equidade dos pagamentos que 
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os portugueses fazem para aceder aos cuidados de saúde, passando de seguida, e de uma forma 

mais aprofundada à evidência sobre o que efectivamente recebem. 

 

Os portugueses pagam a saúde por quatro vias principais. Maioritariamente, através de 

impostos directos e indirectos, como o IRS, IRC e IVA. Uma segunda forma de financiamento 

é através de seguros sociais, onde os cidadãos abrangidos fazem contribuições obrigatórias para 

subsistemas públicos, tipicamente em função do rendimento (ex. ADSE). Em terceiro lugar, 

alguns cidadãos pagam, de forma voluntária, prémios de seguros privados, sendo as 

contribuições calculadas de acordo com o risco (individual ou de grupo). Finalmente, 

praticamente todas as famílias portuguesas contribuem para o financiamento do sistema de 

saúde através de pagamentos directos, efectuados no momento de consumo e directamente 

relacionados com a utilização de cuidados. Os pagamentos directos são constituídos por um 

leque diversificado de despesas, como por exemplo, as taxas moderadoras pagas pelos utentes 

no âmbito do SNS ou as despesas não comparticipadas com produtos farmacêuticos. 

 

O estudo internacional mais recente que compara a equidade no financiamento foi elaborado 

por Wagstaff et al37. O Quadro 2 apresenta os índices de progressividade calculados neste 

estudo, por fonte de financiamento e para a totalidade do sistema de saúde. Em termos globais 

verifica-se em Portugal uma situação de regressividade do financiamento da saúde (ie. as 

famílias dedicam fatias menores do seu rendimento às despesas de saúde à medida que o seu 

rendimento aumenta). Esta situação contrasta com outros países cujos sistemas são 

maioritariamente financiados por impostos (e.x Dinamarca, Finlândia, Espanha, Suécia e Reino 

Unido). A regressividade em Portugal é apenas ultrapassada pela Suíça e EUA, países 

maioritariamente com financiamento privado, e pela Alemanha e Holanda, países com sistemas 

de financiamento da saúde muito diferente do português, mas que apresentam níveis de 

regressividade não muito diferente.  

 

A razão principal para a regressividade global do sistema de saúde português prende-se com o 

elevado peso dos pagamentos directos, que por sua vez são altamente regressivos. A proporção 

de despesas provenientes de impostos indirectos (também das mais elevadas entre os países 

incluídos neste estudo), que são tendencialmente regressivos, é outra causa de regressividade 

no sistema. Adicionalmente, há que considerar a generosidade das deduções fiscais para 

despesas de saúde, um elemento não considerado no estudo de Wagstaff et al, mas que foi 
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objecto de análise no relatório da Comissão para a Sustentabilidade do Financiamento do SNS38 

e que demonstrou que o seu impacto na regressividade do sistema de saúde é considerável, 

sobretudo porque cerca de 44% das famílias com rendimento insuficiente para pagar IRS não 

chegam a beneficiar das deduções. 

 

Quadro 2 -  Equidade no financiamento da saúde - Índices de progressividade 
 

 

Índices de progressividade de Kakwani 

Global Impostos 
Seguros 
sociais 

Seguros 
privados 

Pagamentos 
directos 

Alemanha (89) -0.0452 0.1100 -0.0977 0.1219 -0.0963 
Dinamarca (87) -0.0047 0.0372  0.0313 -0.2654 
E.U.A. (87) -0.1303 0.1325 0.0125 -0.2586 -0.4603 
Espanha (90) 0.0004 0.0483 0.0502 -0.0123 -0.2121 
Finlândia (90) 0.0181 0.0555 0.0937 0.0000 -0.2419 
França (89) 0.0012  0.1112 -0.1956 -0.3396 
Holanda (92) -0.0703 0.0714 -0.1286 0.0833 -0.0377 
Itália (91) 0.0413 0.0343 0.1072 0.1705 -0.0807 
Portugal (90) -0.0445 0.0601 0.1845 0.1371 -0.2424 
Reino Unido (93) 0.0510 0.0456 0.1867 0.0766 -0.2229 
Suécia (90) -0.0158 0.0371 0.0100 0.0000 -0.2402 
Suíça (92) -0.1402 0.1590 0.0551 -0.2548 -0.3619 

 
Fonte: elaboração Wagstaff et al 

37
 

* Valores positivos do índice indicam progressividade e valores negativos indicam regressividade  
 
 

 

A questão da regressividade dos pagamentos directos em Portugal foi objecto de análise 

exaustiva em Simões, Barros e Pereira38. Com base em inquéritos aos orçamentos familiares 

realizados pelo INE nas décadas de 1980, 1990 e 2000 demonstrou-se que as despesas com 

medicamentos são efectivamente muito regressivas, com índices de progressividade inferiores a 

-0,3 em todos os períodos, indicando que, em termos relativos, sejam os agregados mais pobres 

que suportam os maiores encargos (Quadro 3). As despesas com aparelhos e material 

terapêutico bem como as despesas com serviços médicos, de enfermagem, paramédicos e 

outros aumentaram significativamente o seu nível de regressividade entre 1980 e 2000. As 

despesas com cuidados hospitalares também evoluíram no mesmo sentido, para valores 

próximos da proporcionalidade. Apenas as despesas com os seguros de doença são altamente 

progressivas em todos os períodos, sugerindo que serão pagas essencialmente pelos agregados 

com rendimentos mais elevados.  
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Quadro 3 -  Progressividade dos pagamentos directos  
por tipo de consumo, 1980, 1990, 2000 

 

Despesas de saúde Índices de progressividade de Kakwani 
 1980 1990 2000 
Medicamentos -0,332 -0,322 -0,328 
Aparelhos e material terapêutico -0,030 -0,063 -0,163 

Serviços médicos, enfermagem, 
paramédicos e outros 

-0,028 -0,040 -0,135 

Cuidados hospitalares 0,199 0,164 -0,016 
Seguros de acidente e doença 0,131 0,197  0,147 

Total pagamentos directos -0,201 -0,166 -0,222 

 
 Fonte: Simões, Barros e Pereira38 

 
 

Em relação ao total das despesas directas em saúde verifica-se que também são particularmente 

regressivas. Parece claro, portanto, que tal como noutros países, as despesas directas tendem a 

onerar desproporcionalmente as famílias mais pobres. Esta situação deve-se, em primeiro lugar, 

ao facto de as famílias de menores rendimentos suportarem uma maior carga de doença, o que 

as leva a ser consumidores mais intensivos de cuidados. Contudo, a regressividade poderá 

também ser resultado de mecanismos relativamente fracos de protecção das despesas dos 

grupos mais pobres. Como se verá mais adiante têm sido feitos alguns esforços para corrigir 

esta situação. 

 

3.3. Acesso à prestação de cuidados de saúde 

 

A maior parte das análises que abordam o sistema de prestação de cuidados em Portugal 

verifica que existem factores para além da necessidade clínica que influenciam a utilização de 

cuidados de saúde, nomeadamente de consultas médicas, evidenciando a existência de 

iniquidades favorecendo os grupos de rendimento mais elevado16, 39 , 40 . Este padrão é 

corroborado pelo estudo realizado pela OCDE41, o qual permite contextualizar o desempenho 

de Portugal comparativamente aos 21 países em análise. Os resultados obtidos revelaram que 

em Portugal a probabilidade de ter uma consulta médica apresenta um dos índices de 

iniquidade mais elevados, sendo apenas ultrapassado pelos EUA, México e Finlândia.  
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De seguida vai focar-se para cada sector - cuidados primários, cuidados secundários e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica - a evidência existente ao nível das iniquidades 

socioeconómicas e geográficas no acesso aos cuidados de saúde. No âmbito deste trabalho 

considera-se que nos cuidados secundários estão incluídos os episódios de internamento e as 

consultas de especialidade, podendo estas serem prestadas ao nível hospitalar ou não. 

 

3.3.1. Cuidados de Saúde Primários 

 

Consultas médicas 

 

Os médicos de clínica geral são responsáveis no SNS pelo acompanhamento do utente ao nível 

dos cuidados primários e pela sua referenciação para os cuidados especializados ou para a 

realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Por este motivo é 

particularmente importante analisar o acesso a estes cuidados não só porque uma melhor 

organização e adequação dos cuidados pode ter um impacto positivo na saúde das populações, 

mas também porque desigualdades a este nível repercutem-se nos restantes níveis de cuidados 

de saúde. 

 

Analisando a influência do nível socioeconómico, Van Doorslaer et al42 verificaram, com base 

em dados de 1996, que o índice de iniquidade na probabilidade de ter uma consulta de clínica 

geral favorecia os indivíduos de maior rendimento (0,009; p>0,05) mas não era estatisticamente 

significativo. O estudo realizado no âmbito da OCDE41 relativo ao ano 2000 verificou que em 

Portugal a probabilidade de ter uma consulta de clínica geral continuava a apresentar um índice 

de iniquidade na prestação positivo mas agora estatisticamente significativo (0,021; p<0,05), 

pelo que pode ter ocorrido um agravamento de 1996 para 2000 nas iniquidades a favor dos 

mais ricos. De salientar que em ambos os períodos a intensidade da utilização (medida pelo 

número de consultas) apresentou um índice de valor inferior ao da probabilidade de utilização, 

o que sugere que as iniquidades são maiores no acesso inicial à consulta (Figura 3). 

Comparativamente aos restantes países europeus incluídos no estudo, Portugal, juntamente com 

a Finlândia, são os que apresentam um maior índice de iniquidade favorecendo os grupos de 

maior rendimento. 
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Figura 3 – Índice de Iniquidade na probabilidade de ter uma consulta de clínica geral  

                         Fonte: OCDE 200441 

 

Um estudo mais recente de Bago d’Uva43 efectuou uma análise longitudinal (1995-2001) da 

equidade na prestação de cuidados de saúde. Durante este período Portugal apresentou índices 

de iniquidade favorecendo os grupos de maior rendimento para o número total de visitas aos 

médicos de clínica geral. Este padrão foi também observado na Áustria e Finlândia. Os 

restantes países (Espanha, Irlanda, Bélgica, Itália, Grécia, Dinamarca e Holanda) apresentaram 

no período em estudo índices de iniquidade na prestação que favorecem os grupos de 

rendimento inferior.  

 

Estes resultados diferem dos obtidos por Pereira e Lopes40 que, também analisando as consultas 

de clínica geral mas recorrendo ao INS 1998/99, obtiveram um valor que favorecia os 

indivíduos de nível socioeconómico inferior independentemente do indicador de morbilidade. 

Um aspecto importante a ressaltar neste estudo foi de que a dimensão de iniquidade no acesso 

aos cuidados de saúde é maior quando se utiliza um indicador de saúde de tipo subjectivo, tal 

como tem vindo a ser usado na maior parte dos estudos internacionais. 

 

A influência da educação na utilização dos cuidados de saúde primários foi também analisada 

ao nível europeu 44 . Os dados relativos a Portugal após padronização para a necessidade, 

factores demográficos e local de residência, revelaram uma iniquidade a favor dos indivíduos 

com nível educacional mais elevado. Este padrão também se verifica na França, Hungria e 

Estónia, enquanto o padrão inverso se observa em Inglaterra, Alemanha, Noruega e Itália. Para 
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os restantes países (Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Letónia e Holanda) a educação não parece ter 

um efeito estatisticamente significativo na utilização dos cuidados. 

 

Relativamente à localização geográfica, os dados existentes 45  revelam que o número de 

consultas com médicos de Medicina Geral e Familiar por habitante/ano apresentam diferenças 

entre Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).  

 

Cuidados Preventivos 

Um estudo do ONSA46 analisou a utilização de cuidados preventivos num grupo de mulheres, 

nomeadamente a realização de mamografias para a prevenção do cancro da mama e de 

citologias para a prevenção do cancro do colo do útero (Quadro 4). 

 

Relativamente à realização de mamografia há dois ou menos anos, nas mulheres entre os 40 e 

os 69 anos de idade, verificou-se que 80,1% realizou uma mamografia há dois ou menos anos. 

Identificaram-se diferenças regionais com o Algarve e Alentejo a apresentarem as taxas mais 

baixas. 

 

Quadro 4 -  Rastreio do Cancro 

 Mamografia * Citologia** 

 n % N % 

Norte 99 84,8 179 65,9 

Centro 90 78,9 150 58,0 

Lisboa e Vale do Tejo 88 80,7 166 55,4 

Alentejo 111 71,2 179 29,6 

Algarve 103 58,3 152 44,1 

Total 491 80,1 843 57,8 

Fonte: ONSA, Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge46 

*Mulheres entre os 40 e 69 anos que realizaram mamografia há 2 ou menos anos 

** Mulheres com 18 anos ou mais que realizaram uma citologia cervical há 3 ou menos anos 

 

No que se refere à realização de citologias considerou-se nesse estudo, com fundamento no que 

está definido no Plano Oncológico Nacional, que a mulher estava adequadamente vigiada se 

tivesse feito a citologia no máximo há três anos. A análise da distribuição por região de saúde 

também revelou diferenças regionais com significado estatístico, apresentando o sul do país as 

menores percentagens de citologias na população feminina com mais de 18 anos. 
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Neste mesmo estudo verificou-se que foram as mulheres com níveis de instrução mais elevado 

que referiram em maior percentagem ter realizado a citologia no intervalo esperado. 

Relativamente ao nível ocupacional foram as mulheres com vida profissional activa (72,0%) 

que referiram essa prática em maior proporção. 

 

Os dados mais recentes relativos aos programas de rastreio21 reflectem que a cobertura 

geográfica do rastreio do cancro da mama abrange a quase totalidade do país, o rastreio do 

cancro do colo do útero apresenta ainda lacunas e o do cancro do cólon e recto ainda tem uma 

implementação reduzida. No entanto, embora os rastreios possam estar implementados, em 

termos programáticos a sua taxa de execução pode ser reduzida47. Nos cuidados preventivos os 

comportamentos em saúde e a literacia em saúde são factores com uma influência 

preponderante. Neste sentido grupos socioeconómicos mais desfavorecidos podem não 

percepcionar o benefício decorrente da utilização dos cuidados preventivos.  

 

3.3.2. Cuidados de Saúde Secundários 

 

 Consultas de especialidade 

 
A referenciação para as consultas de especialidade é efectuada pelos médicos de clínica geral 

no âmbito do SNS, ou por iniciativa do indivíduo no âmbito dos cuidados privados de saúde.  

 

De acordo com o nível socioeconómico verifica-se que para idênticos níveis de necessidade 

clínica a utilização de consultas de especialidade favorece claramente os grupos de maior 

rendimento. Estes resultados estão evidenciados nos estudos de Van Doorslaer et al42 referente 

ao ano de 1996, de Pereira e Lopes40 para o ano 1998, da OCDE41 relativo ao ano 2000 e na 

análise longitudinal de Bago d’Uva et al43 relativa ao período 1995–2001. Embora a maioria 

dos países da União Europeia e da OCDE também apresentem iniquidades favorecendo os 

grupos de maior rendimento, os valores são particularmente elevados em Portugal (Figura 4). 

 

No estudo da OCDE o nível de iniquidade no número total de visitas é superior ao da 

probabilidade de ter pelo menos uma visita, o que sugere que os padrões de iniquidade se 

agravam com a intensidade de utilização. 
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Figura 4 – Índice de Iniquidade na probabilidade de ter uma consulta de especialidade  

                        Fonte: OCDE 200441 

 

Quando se analisam casos particulares como as consultas de estomatologia, cuja prestação em 

Portugal é essencialmente privada, observam-se índices de iniquidade com valores muito 

elevados. De acordo com o estudo da OCDE41 a probabilidade de ter uma consulta nesta 

especialidade apresentou um índice de iniquidade de 0,200 (p<0,05), enquanto o número total 

de visitas ao dentista apresentou um índice de iniquidade na prestação de 0,196 (p<0,05). 

 

 
             Figura 5 – Índice de Iniquidade no nº de consultas de estomatologia  

                              Fonte: OCDE 200441 

 

No mesmo sentido apontam os resultados de Simões et al 48  que verificaram que existia 

iniquidade na prestação a favor dos indivíduos com maior nível de rendimento nas consultas de 

medicina dentária e de cardiologia. 
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Relativamente aos factores explicativos da iniquidade na utilização de consultas de 

especialidade verificou-se que a desigualdade no rendimento parece ser o principal factor, e 

tem em Portugal uma contribuição mais elevada comparativamente aos outros países 

europeus41. Ou seja as desigualdades existentes na distribuição do rendimento em Portugal 

condicionam a distribuição da utilização de cuidados especializados, o que se deve 

provavelmente à possibilidade que os indivíduos de maior rendimento têm de ultrapassar 

algumas das barreiras existentes e utilizar os cuidados privados. 

 

De acordo com outro estudo da OCDE49, em que a utilização foi padronizada pela necessidade, 

região e posse de seguro de saúde, verificou-se que as iniquidades na utilização dos cuidados 

especializados em Portugal variavam em função da existência de seguros ou da desigual 

distribuição geográfica dos cuidados especializados, mas estes não são, segundo os autores do 

estudo, os únicos factores responsáveis pelas variações observadas (Figura 6).  

 

 
Figura 6 – Contribuição do rendimento e educação para a iniquidade na 
probabilidade de ter consulta de especialidade 

                                Fonte: European Observatory on the Social Situation, 200523 

 

Internamento Hospitalar 

 
Masseria50 efectuou uma análise longitudinal da admissão aos cuidados hospitalares na União 

Europeia entre 1994 e 1998. Neste estudo verificou-se que em Portugal o rendimento tem um 

efeito positivo e estatisticamente significativo na probabilidade de ser admitido ao hospital, 
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efeito este que se manteve ao longo do período analisado. Apesar de existirem outros países 

com índices de iniquidade favorecendo os indivíduos de maior rendimento (ex. Itália, Grécia, 

Áustria, Dinamarca e Irlanda), Portugal é o país em que essa iniquidade é superior. Dados 

relativos a 2000 analisados no estudo da OCDE41 indiciam um agravamento das iniquidades 

neste nível, pois a probabilidade de admissão hospitalar apresentou um índice mais elevado 

favorecendo os grupos de maior rendimento. O valor da intensidade da utilização representado 

pelo número total de dias de internamento hospitalar apresentou um índice de iniquidade na 

prestação inferior. O facto do número de dias de internamento apresentar um índice de 

iniquidade inferior ao da probabilidade de admissão em meio hospitalar parece sugerir que a 

maior barreira ocorre no acesso. 

 

3.3.3.  Medicamentos e Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

 

A disponibilidade de novos medicamentos e a sua utilização em Portugal tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, o que indicia uma maior acessibilidade a este meio 

terapêutico 51 . No entanto, verificam-se algumas desigualdades regionais na utilização de 

medicamentos que não parecem ser totalmente atribuíveis a diferenças nos padrões de 

morbilidade52,53,54,55. As diferenças quer nos níveis de utilização quer nos padrões de prescrição 

médica foram observadas em determinadas classes terapêuticas, como os anti-hipertensores, 

estatinas ou medicamentos para a osteoporose. Pela análise dos dados disponíveis no Atlas do 

Plano Nacional de Saúde21 verifica-se também uma elevada heterogeneidade regional na 

percentagem de medicamentos genéricos no total de medicamentos prescritos, o que sugere a 

existência de diferenças no acesso a este tipo de medicamentos. 

 

Estas variações podem dever-se quer a diferenças na prescrição de medicamentos entre 

instituições ou práticas médicas quer a diferenças na aquisição devido a factores económicos, 

educacionais ou culturais, as quais podem traduzir-se em iniquidades no acesso aos 

medicamentos em Portugal. Os encargos dos utentes com os medicamentos podem também 

influenciar a decisão de aquisição/selecção dos fármacos prescritos e consequentemente afectar 

a adesão à terapêutica e os resultados em saúde.  
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Apenas determinadas terapêuticas consideradas imprescindíveis para a vida, como a insulina, e 

doentes com patologias específicas estão isentos de qualquer co-pagamento. Os indivíduos com 

rendimento anual inferior a 14 salários mínimos, apesar de terem uma comparticipação 

acrescida por parte do Estado (15%) não estão isentos de co-pagamento. À excepção destes 

regimes especiais não existem medidas que atenuem o efeito regressivo dos elevados co-

pagamentos nos doentes com baixos rendimentos.  

 

No entanto, num estudo recente sobre utilização de medicamentos genéricos a maioria dos 

respondentes (91,6%, IC95%: 88,8%-93,7%) ter referido que, em 2008, não deixou de comprar 

medicamentos prescritos, por razões económicas56.  

 

Relativamente aos meios de diagnóstico, Lopes57 e Pereira e Lopes40 analisaram, com base no 

INS, a equidade na prestação de meios complementares de diagnóstico nomeadamente a 

utilização de análises clínicas, radiografias e electrocardiograma. Os índices de iniquidade 

favoreciam os grupos de rendimento superior para os meios de diagnóstico analisados, sendo 

essa iniquidade mais marcante no uso de electrocardiogramas, independentemente do indicador 

de morbilidade utilizado neste estudo. Os índices de equidade espelham os resultados 

encontrados para consultas de especialidade. 

 

Não se encontraram na literatura resultados robustos quanto ao acesso a meios complementares 

de terapêutica de acordo com categorias socioeconómicas. No entanto, Perelman et al58, numa 

análise recente, que focou as diferenças de utilização no acesso a meios de terapêutica para 

doenças cardiovasculares entre homens e mulheres, concluiu que os homens têm acesso mais 

fácil perante situações de necessidade idêntica. 

 

3.4. Discussão 

 

O tema das desigualdades em saúde e cuidados de saúde não tem sido uma prioridade em 

Portugal como se pode observar pela pouca evidência existente ao nível da medição e 

explicação sobre os determinantes das desigualdades. 
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o A análise dos indicadores de saúde tem sido efectuada maioritariamente através de 

medidas globais que apenas reflectem a tendência de evolução. Não tem existido de um 

modo consistente uma análise padronizada das desigualdades socioeconómicas ou 

geográficas subjacentes a esses indicadores, embora para alguns casos tal seja possível. 

 

o Relativamente aos cuidados de saúde a maioria dos resultados foram obtidos através de 

estudos académicos e não resultaram em sugestões de melhoria ao nível do sistema de 

saúde. Ao nível institucional a maioria dos indicadores produzidos apenas transmitem o 

nível de oferta de cuidados o que não reflecte o acesso e utilização dos mesmos, nem a 

qualidade dos cuidados oferecidos e prestados à população.  

 
o Devido à disponibilidade de informação há áreas mais analisadas quer ao nível dos 

cuidados de saúde (consultas de clínica geral e de especialidade) quer ao nível das 

características socioeconómicas (rendimento e educação). Neste sentido o facto de não se 

apresentar evidência de iniquidades não significa que estas não estejam presentes.  

 

o Não existem estudos que analisem de um modo integrado as diferentes causas das 

desigualdades em saúde e no acesso aos cuidados. No entanto, existe evidência de 

iniquidades na utilização de cuidados de saúde, o que indicia a existência de barreiras no 

acesso aos cuidados de saúde.  

 

o Algumas das potenciais barreiras no acesso aos cuidados de saúde em Portugal 

encontram-se identificadas no Quadro 5, e encontram-se agrupadas de acordo com as 

dimensões do sistema de prestação de cuidados identificadas no enquadramento 

conceptual (disponibilidade, proximidade, qualidade, custo e aceitação). 

 
o As barreiras no acesso aos cuidados de saúde em Portugal ocorrem em diferentes fases do 

processo de prestação de cuidados e estão relacionadas quer com características 

estruturais, como a oferta e proximidade dos cuidados, quer com características 

organizacionais, como as dificuldades na marcação de consultas, tempos de espera ou 

referenciação. As barreiras podem também surgir devido às atitudes e conhecimentos dos 

potenciais utilizadores e à não adequação dos serviços às características da população. 

Esta análise encontra-se mais detalhada no Anexo I. 



 

 

Quadro 5 – Potenciais barreiras no acesso aos cuidados de saúde em Portugal 

Dimensões Cuidados de Saúde Primários Cuidados de Saúde Secundários Medicamentos e MCDT 

Disponibilidade - Utentes dos Centros de Saúde sem médico de família; 
  

- Oferta reduzida de determinadas especialidades 
médicas (ex. estomatologia, psiquiatria ou 
dermatologia) na rede pública de cuidados de saúde; 

- Baixa densidade de farmácias por habitante, 
comparativamente aos restantes países da União 
Europeia; 

Proximidade - Utentes geograficamente mais isolados com 
dificuldades em deslocarem-se aos centros de saúde; 
 
 

- Utentes das zonas rurais que são simultaneamente 
os mais desfavorecidos socioeconomicamente são os 
que se encontram mais longe dos centros de 
cuidados especializados;   

- Nas zonas rurais com menor densidade 
populacional o acesso à farmácia pode exigir um 
maior esforço de deslocação para os utentes que estão 
mais isolados geograficamente. 
  - Distribuição desigual de recursos físicos e humanos no território; 

- Pouca divulgação dos mecanismos (e critérios) para ultrapassar a barreira da distância, nomeadamente os 
reembolsos do custo associado à deslocação. 

Qualidade - Dificuldades no processo de marcação das consultas 
em determinados centros de saúde; 
- Tempo de espera para consulta dos cuidados primários 
é ainda elevado em alguns casos; 
- Horários de atendimento não estão ajustados às 
necessidades dos grupos que se encontram 
profissionalmente activos. 

 
- Elevados tempos de espera no sector público para 
consultas de especialidade e cirurgias 
 
 

 
 
- Não existem implementadas normas de orientação 
clínica que assegurem a equidade na prescrição de 
medicamentos.  

-Variabilidade no processo de referenciação do utente dos cuidados primários para os cuidados especializados 
no hospital de referência; 
- Dificuldade na orientação do utente dentro do sistema; 
- Não integração dos cuidados. 

Custos - Pagamento no acto da consulta de uma taxa moderadora fixa. No entanto, existe isenção de pagamento para 
um conjunto de situações dos quais se destacam as grávidas, crianças até aos 12 anos, pensionistas ou 
determinados doentes crónicos, que são os utilizadores mais frequentes; 
 
- Custos indirectos inerentes à deslocação ou à falta ao trabalho que podem afectar as populações mais 
desfavorecidas. 
 
- Custos elevados associados às consultas prestadas pelo sector privado são suportados pelo utente, excepto 
quando este está abrangido por subsistemas públicos ou seguros de saúde privados. 

- Medicamentos com co-pagamentos elevados; 
Isenções de pagamentos aplicam-se a poucas 
situações (ex. determinadas terapêuticas consideradas 
imprescindíveis para a vida) embora exista uma 
comparticipação acrescida por parte do Estado (15%) 
para os indivíduos com rendimento anual inferior a 
14 salários mínimos. 
 
- As taxas moderadoras dos MCDT atingem em 
determinados actos valores que podem constituir um 
esforço financeiro elevado. 

Aceitação - Inexistência de acções orientadas para a inclusão no sistema dos grupos populacionais mais vulneráveis como 
os sem-abrigo, toxicodependentes, imigrantes, etc.      
 
- Dificuldades na comunicação com determinados grupos por parte dos profissionais de saúde e profissionais 
que prestam atendimento administrativo.             

- Dificuldades na orientação entre os diferentes níveis 
de cuidados e especialidades por parte dos indíviduos 
com menor escolaridade e mais idosos. 



 

 

3.5. Iniciativas 

 

Nos últimos anos tem-se assistido a um conjunto de intervenções com o objectivo de melhorar 

o acesso aos cuidados de saúde. Como podemos observar no Quadro 6 houve intervenções de 

âmbito nacional, como a implementação da Linha Saúde 24 ou os programas de redução dos 

tempos de espera para cirurgia, e houve também intervenções de âmbito regional, da 

responsabilidade das Administrações Regionais de Saúde como a utilização de unidades móveis 

de saúde ou a da telemedicina. Foram igualmente introduzidas algumas medidas com o 

objectivo de reduzir o esforço financeiro na aquisição de bens de saúde por parte dos grupos 

socioeconomicamente mais desfavorecidos. Uma descrição mais detalhada das principais 

intervenções é apresentada no Anexo II. 

 

Destaca-se neste quadro a ausência de avaliação das medidas implementadas. Neste sentido é 

difícil identificar de um modo rigoroso as mudanças organizacionais ou práticas introduzidas 

que se traduziram em ganhos de saúde. 

 
o Medidas como o cheque-dentista e os benefícios adicionais do Complemento Solidário do 

Idoso destinadas a grupos mais socioeconómicos mais vulneráveis têm um potencial para 

redução das desigualdades. No entanto, não existe uma base científica que suporte esta 

afirmação. 

 
o Medidas que não têm em consideração a dimensão social podem ter melhorado a 

acessibilidade em termos de indicadores de processo mas ter exacerbado desigualdades 

previamente existentes (ex. Projectos em que a literacia em saúde condiciona a utilização 

como é o caso da Linha Saúde 24 ou projectos como os locais de venda livre de 

medicamentos e cedência pela internet que só estão disponíveis nos grandes centros 

urbanos). 

 
o Não existe uma avaliação da implementação da reforma dos cuidados primários ao nível 

da diminuição das desigualdades no acesso de acordo com as necessidades da população. 

Foi efectuada uma avaliação à satisfação dos utentes das USF59 mas apesar dos resultados 

positivos não se pode inferir qualquer conclusão sobre a melhoria da satisfação ou do 

acesso aos cuidados de saúde primários.  



 

 

Quadro 6 – Medidas introduzidas com o objectivo de melhorar o acesso 
 

Intervenção Área de actuação  Objectivo Descrição Avaliação  

Linha Saúde 24 Acção ao nível da organização do 
sistema de prestação de cuidados.  
 
Intervenção de âmbito nacional. 

Melhorar o acesso aos cuidados 
de saúde através da triagem e 
aconselhamento dos utentes 

Esta linha de atendimento 
telefónico presta para além de 
triagem, aconselhamento e 
encaminhamento, informação geral 
de saúde. 

Tem sido avaliado o número de 
atendimentos, tempo de espera 
e tipo de serviços solicitado. 
Verifica-se que a Linha saúde 
24 é utilizada maioritariamente 
para triagem, aconselhamento e 
encaminhamento. Não existe 
avaliação na redução das 
desigualdades no acesso. 

Unidades Móveis de 
Saúde 

Cuidados de Saúde Primários.  
 
Acção de nível local ou regional. 

Melhorar a proximidade e 
adequação dos cuidados de saúde 
primários.  

Prestação de cuidados de saúde 
primários, como consultas de 
enfermagem, cuidados preventivos, 
ou o encaminhamento para 
estruturas do serviço nacional de 
saúde de indivíduos que têm mais 
dificuldade em aceder ao sistema 
de saúde.  

Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 

Telemedicina Acesso a cuidados especializados. 
 
Acção de nível local ou regional. 

Melhorar o acesso/proximidade a 
cuidados especializados e 
assegurar a eficiência e qualidade 
na prestação. 

Permite que os doentes sejam 
observados mais perto do seu local 
de residência e que os cuidados 
sejam prestados com os níveis de 
qualidade exigidos;  

Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 

Consulta a tempo e 
horas 

 Intervenção de âmbito nacional. Redução dos tempos de espera 
para consultas hospitalares; 
garantir prazos máximos de 
resposta de acordo com a 
prioridade clínica da situação 

 Consiste num sistema integrado de 
referenciação e gestão do acesso à 
primeira consulta de especialidade 
hospitalar. Estabeleceu níveis 
aceitáveis de tempo de espera 
(conforme a prioridade do caso) e 
permite que quando os tempos de 
resposta sejam superiores aos 
definidos o médico possa 
referenciar o pedido para outra 
instituição hospitalar. 

Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 
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Intervenção Área de actuação  Objectivo Descrição Avaliação  

Sistema Integrado de 
Gestão de Inscritos para 
Cirurgias (SIGIC) 

 Intervenção de âmbito 
nacional. 

Redução dos tempos de espera 
para cirurgias 

Estabeleceu tempos máximos de espera a 
partir do qual os utentes podem receber 
um cheque para efectuar a operação no 
sector privado.  

Diminuição do nº de utentes 
inscritos e da mediana do 
tempo de espera da lista de 
inscritos em cirurgia (meses).  
 
Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 

Cheque dentista 
(Programa Nacional de 
Promoção da Saúde 
Oral) 

Cuidados especializados - 
Saúde Oral.   
 
Intervenção de âmbito 
nacional. 

Acesso dos grupos mais 
vulneráveis (crianças, jovens, 
grávidas, idosos com CSI) aos 
cuidados de saúde oral. 

Emissão nos centros de saúde do 1º 
cheque para prestação de cuidados no 
sector privado, após confirmação da 
elegibilidade do utente no PNPSO. Em 
função das necessidades do utente é 
também assegurada a emissão do 2º/3º 
cheques-dentista, no consultório privado. 

Aumento do número de utentes 
abrangidos pelo programa.  
Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 
Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 

Programa de 
Intervenção em 
Oftalmologia (PIO) 

Cuidados especializados - 
oftalmologia  
 
Intervenção de âmbito nacional 
mas limitada no tempo 

Reduzir o tempo de acesso a 
consultas de oftalmologia;  
Garantir o acesso à cirurgia da 
catarata em tempo adequado. 

Contratualização de cirurgias e consultas 
adicionais, estimulando o aumento da 
produção hospitalar. 

Aumento do nº de primeiras 
consultas em oftalmologia;  
Redução da Média do tempo de 
espera para 1ª 
consulta;Redução da Mediana 
do tempo de espera para 
cirurgia 

Benefícios adicionais do 
Complemento Solidário 
do Idoso 

Financiamento de cuidados de 
Saúde.  
Intervenção de âmbito 
nacional. 

Atribuição de benefícios 
adicionais na aquisição de 
medicamentos, óculos e 
próteses dentárias aos idosos 
com rendimentos reduzidos 

 Os benefícios adicionais incluem a 
participação financeira no preço dos 
medicamentos, na aquisição de óculos e 
lentes e na aquisição e reparação de 
próteses dentárias removíveis. 

Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 

Comparticipação total 
dos medicamentos 
genéricos para os 
pensionistas 

Financiamento de cuidados de 
Saúde. 
                                      
Intervenção de âmbito 
nacional. 

Reduzir os encargos com medicamentos nos grupos populacionais mais 
desfavorecidos. 
  

Não existe avaliação na 
redução das desigualdades no 
acesso. 



 

 

o Não existe uma avaliação da implementação da reforma dos cuidados primários ao nível 

da diminuição das desigualdades no acesso de acordo com as necessidades da população. 

Foi efectuada uma avaliação à satisfação dos utentes das USF60 mas apesar dos resultados 

positivos não se pode inferir qualquer conclusão sobre a melhoria da satisfação ou do 

acesso aos cuidados de saúde primários.  

 
o As mudanças na organização dos cuidados têm que começar a ser delineadas e avaliadas 

com metodologia científica para que se possa compreender quais as medidas que 

efectivamente se traduzem em ganhos em saúde. Deste modo é necessário saber o estado 

de saúde das populações e as iniquidades antes e depois das intervenções. 

 

A ausência de evidência quer das desigualdades existentes quer da efectividade de algumas 

acções implementadas com o objectivo de melhorar o acesso é de algum modo resultado da 

pouca preocupação que a temática das desigualdades tem suscitado. A não existência de uma 

estratégia para a diminuição das desigualdades em saúde em Portugal está também reflectida na 

escassa colaboração intersectorial, excepção feita a acções como o Complemento Solidário do 

Idoso, e na pouca articulação oficial entre o sector da saúde e o sector social. 

 

No entanto, a pouca evidência científica de desigualdades na saúde e iniquidades na prestação 

de cuidados não deve de algum modo conduzir à inércia das autoridades. Portugal pode 

aproveitar o conhecimento que outros países europeus já adquiriram quer na definição de metas 

quer na implementação de boas práticas4. 

 

4. Estratégias de redução das desigualdades em saúde – alguns exemplos europeus 

 

Existem múltiplas abordagens de redução das desigualdades em saúde nos países europeus. 

Dahlgren e Whitehead4 esquematizaram esta experiência num diagrama aqui adaptado como 

Figura 7. Num extremo, existem países onde as desigualdades em saúde nem sequer são 

medidas ou monitorizadas. Outros países têm sistemas de informação e monitorização 

sofisticados que detectam diferenças em saúde, mas estas, ou não são reconhecidas como um 

problema, ou então há lugar a negação ou indiferença. Outros países, ainda, revelam 

preocupação com as iniquidades identificadas, mas perante a complexidade do problema 

revelam um género de bloqueio mental onde se apela ao aprofundamento da investigação mas 
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não se procede à acção que permita reduzir as desigualdades. Existem, no entanto, vários países 

que adoptaram iniciativas e acções de redução das iniquidades, havendo mesmo alguns que 

caminharam para estratégias nacionais de atenuação do problema61 61.  

 
 

 
 

Figura 7 - Campo de acção na abordagem da iniquidade em saúde 

                            Fonte: Adaptado de Dahlgren e Whitehead, 2006
4

 

 

No grupo de países que procuraram implementar acções ao nível nacional destacam-se o Reino 

Unido, Holanda, Irlanda, Suécia, Finlândia ou França. Estes países adoptaram diferentes 

estratégias, o Reino Unido 62 , e a Finlândia 63 , por exemplo, criaram um plano de acção 

específico para a redução das desigualdades enquanto outros, como a Suécia64, França65 ou 

Irlanda66 inseriram as acções numa estratégia mais ampla de saúde pública. Em todos os casos, 

no entanto, os países adoptaram estratégias integradas a nível nacional. 

 

A maioria dos países estudados definiram metas para a redução das desigualdades e definiram 

os horizontes temporais para as atingir. No Reino Unido62 as metas incidiram na redução das 

desigualdades (em pelo menos 10% até 2010) nos resultados em saúde medidos pela 

mortalidade infantil e esperança de vida. A Holanda69 também adoptou a redução das 

desigualdades na esperança de vida e modificou a meta da OMS estabelecendo para 2020 a 

redução da diferença na esperança de vida entre os grupos com menor e maior nível 
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socioeconómico de 12 para 9 anos. Na Finlândia embora o documento de referência não 

mencione metas quantitativas, o plano de acção faz parte do programa nacional "Health 2015" 

que tem como objectivo reduzir em um quinto as diferenças na mortalidade. Na Irlanda66 a 

diferença na mortalidade prematura nas doenças cardiovascular, neoplasias e acidentes, entre os 

grupos de menor e maior rendimento devia ser reduzida em pelo menos 10% até ano 2007. 

 

É importante também fazer referência ao papel pioneiro da Organização Mundial de Saúde no 

estabelecimento de metas sobre desigualdades em saúde. Na região europeia tais metas foram 

primeiro criadas em 1980 com o programa Saúde para Todos67. Mais tarde, essas metas foram 

desenvolvidas, tendo-se estabelecido em 1998 a actual meta de reduzir, até 2020, em 25% as 

diferenças nos níveis de saúde entre grupos socioeconómicos, actuando na saúde dos grupos 

mais desfavorecidos.68  

 

No caso francês, a Lei de Saúde Pública publicada em 2004 contemplava a redução dos 

obstáculos financeiros no acesso aos cuidados de saúde e redução das desigualdades na 

morbilidade e mortalidade por aumento da esperança de vida dos grupos sociais mais 

desfavorecidos, sem definição de metas quantitativas. No entanto, a avaliação da lei de saúde 

pública65 evidenciou as limitações inerentes à ausência de uma meta quantificável na redução 

das desigualdades em saúde para efeitos de monitorização de resultados. 

 

A Suécia optou por não quantificar metas para a redução das desigualdades devido a uma 

abordagem mais centrada nos determinantes das desigualdades. Neste caso a estratégia esteve 

desde o início focada na redução das desigualdades nos próprios determinantes. A estratégia de 

saúde pública foi elaborada entre políticos e comunidade científica, processo este que teve 

como objectivo que partidos políticos e sectores governamentais encarassem a melhoria da 

saúde pública como um objectivo próprio e se comprometessem na sua execução. O objectivo 

principal foi reduzir as desigualdades através da acção em todas as áreas com influência na 

saúde como a pobreza, o emprego, a educação as condições de vida das crianças e idosos. A 

selecção dos determinantes sociais com maior potencial para a redução das desigualdades foi 

efectuada com base na evidência científica existente. 

 

Alguns países, como a Holanda ou o Reino Unido, definiram também metas intermédias. A 

Holanda estabeleceu metas nas áreas consideradas como ponto de entrada das desigualdades 
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em saúde (ex. inclusão social ou a acessibilidade e qualidade dos cuidados de saúde). No Reino 

Unido para o Spearhead Group, constituído pelos locais que apresentavam os piores resultados 

em saúde, foi definida a meta para 2010 de reduzir em pelo menos 10% a diferença na 

esperança de vida entre este grupo e a população em geral. 

 

Na maioria destes países a abordagem teve um carácter intersectorial decorrente do 

reconhecimento que este problema ultrapassa o sector da saúde e tem também origem nas 

desigualdades socioeconómicas em que os indivíduos nascem e se desenvolvem. No geral, as 

principais linhas de acção dos programas são comuns e incidem nas seguintes vertentes: 

 

1) Acção conjunta entre os diferentes ministérios na política social através da melhoria da 

segurança económica e educação, redução do desemprego e das más condições habitacionais; 

2) Acção nos factores de risco, nas condições de trabalho e na adopção de estilos de vida 

saudáveis com especial enfoque nos grupos mais desfavorecidos. Na maioria destes programas 

existe também um enfoque especial na acção ao nível da infância essencialmente no apoio às 

famílias, mães e crianças; 

3) Melhoria da disponibilidade e qualidade dos serviços de prestação de cuidados de saúde; 

4) Melhoria da informação sobre o estado de saúde e desigualdades. 

 

Ao nível do sector da saúde houve também o delinear de acções específicas no sentido de 

adequá-lo às necessidades das populações. Por serem comuns à maioria dos programas 

salientam-se as seguintes linhas de acção: 

 

- Reforço da importância dos cuidados de saúde primários e da colaboração entre serviços de 

saúde e serviços sociais. 

 

- Adequação dos serviços de saúde e serviços sociais às necessidades das populações mais 

desfavorecidas. Nesta área estão incluídas acções como a avaliação e planeamento das 

necessidades de transporte quando os serviços não podem ser prestados localmente; avaliação 

da acessibilidade dos serviços por parte dos idosos e indivíduos com deficiências; facilitação do 

processo de marcação de consultas e dos horários de atendimento de modo a permitir uma 
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maior flexibilidade na utilização dos serviços; redução dos tempos de espera para atendimento 

e melhoria dos locais de espera nos serviços de saúde. 

 

- Incentivo à acção de âmbito local, de modo a que as actividades sejam delineadas de acordo 

com as necessidades e características específicas da população, permitindo que a acção incida 

em áreas que representam elevados ganhos em saúde. Por exemplo, no Reino Unido as 

parcerias entre o Serviço Nacional de Saúde e as autoridades locais parecem ter sido uma 

estratégia efectiva na compreensão das necessidades das populações e no modo como se deve 

intervir para combater as desigualdades existentes. Na Holanda, em alguns distritos vão ser 

introduzidas abordagens integradas focando nas condições de vida, estilos de vida saudáveis e 

na prestação de cuidados primários assentes na prevenção primária. 

 

- Responsabilização das instituições de saúde e dos seus profissionais na saúde das populações 

através do processo de contratualização e alocação de recursos em função da necessidade das 

populações. Na Holanda foi efectuado um reforço dos cuidados primários pela afectação de 

outros profissionais de saúde às áreas mais desfavorecidas. Foi efectuada a avaliação da 

distribuição de profissionais de enfermagem para implementação de programas de prevenção e 

programas de controlo das doenças crónicas e os resultados indiciaram uma mudança positiva 

nos locais onde a medida foi implementada. 

 

- Formação dos profissionais de saúde sobre os determinantes sociais da saúde e informação 

aos utentes sobre os seus direitos, com especial enfoque nos grupos mais vulneráveis. 

 

- Acção em grupos específicos da população com o objectivo de os ajudar a ultrapassar as 

barreiras existentes:  

- Investimento na reabilitação médica das pessoas em idade trabalhadora; 

- Desenvolvimento e reforço dos cuidados de saúde mental; 

- Melhoria da equidade de tratamento dos mais idosos; 

- Desenvolvimento e reforço dos serviços para os imigrantes. 

 

Em todos os programas foi também reconhecida a importância da implementação de um 

sistema de monitorização de modo a que as desigualdades sociais em saúde estejam 

identificadas, sejam reconhecidas pelos decisores e os serviços possam ser ajustados às 
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necessidades da população. A informação deve também permitir avaliar os efeitos das decisões 

políticas e o desenvolvimento de investigação sobre os determinantes sociais da saúde. 

 

Actualmente, na Suécia, a produção e disseminação de indicadores é considerado como o 

principal instrumento de saúde pública, pois a opinião pública é sensível às desigualdades o que 

conduz à acção por parte das autoridades locais. 

 

O Reino Unido é talvez o país que tem implementado o mais amplo serviço de informação e de 

instrumentos que permitem uma monitorização prática dos indicadores de desigualdade.† Na 

Holanda houve também uma preocupação na avaliação do impacto de estratégias de redução 

das desigualdades e na promoção de investigação nas desigualdades através do financiamento 

de investigação.69,70 

 

Pelo acima exposto, verifica-se que os programas incidiram a sua acção nos determinantes 

sociais (educação, ocupação, condições habitacionais, etc.) mas também reconheceram a 

contribuição dos cuidados de saúde na diminuição ou geração de desigualdades em saúde. Pela 

análise dos programas implementados, pode-se concluir que uma estratégia de redução das 

desigualdades em saúde deve assentar em três eixos fundamentais71: 

- redução das desigualdades nas condições socioeconómicas das populações através de 

colaboração intersectorial; 

-  melhoria dos comportamentos em saúde (estilos de vida, literacia em saúde, cidadania, etc.) 

com vista à maximização do potencial de saúde da população; 

- observação de que o sistema de saúde garante a prestação de cuidados com qualidade a toda a 

população em função das suas necessidades. 

 

 

 

 
                                                 
†  Veja-se, por exemplo, The local basket of indicators (www.lho.org.uk), Community health profiles 
(www.communityhealthprofiles.info), Health Inequalities Intervention Tool (www.lho.org.uk/ 
health_inequalities /health_inequalities_tool.aspx). 
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5. Recomendações 

 

As estratégias de redução da iniquidade e melhoria do acesso devem ser integradas em políticas 

e programas de desenvolvimento da saúde da população. A dimensão social destas políticas 

deve ser sempre considerada, tal como hoje acontece com a idade e o género que são elementos 

fundamentais na definição de planos e estratégias de saúde. Os preceitos gerais usados na 

transformação de planos de saúde em acção devem também ser aplicados no desenvolvimento, 

implementação e avaliação de estratégias de redução da iniquidade em saúde. Em geral, como 

ponto de partida, devem estar asseguradas as seguintes condições4:  

 

 Existência de informação rigorosa e actualizada sobre a dimensão e evolução temporal 

das iniquidades; 

 Definição de objectivos e metas explicitamente dirigidos à equidade e acesso, e com 

ligação directa às políticas, acções e recursos necessários à sua consecução; 

 Apreciação realista das oportunidades e ameaças, com especial referência às políticas e 

acções que geram iniquidades em saúde; 

 Capacidade de gestão adequada para a implementação, incluindo mecanismos de 

colaboração intersectorial e de coordenação nacional e regional. 

 

Por questões de espaço não nos é possível abordar aqui as implicações destes requisitos para a 

política de saúde nacional. No que se segue, todavia, delineamos algumas recomendações que 

poderão servir como base a uma estratégia de redução da iniquidade em saúde e melhoria do 

acesso da população aos serviços de saúde.    

 

 

Objectivos estratégicos 

 

Com base na evidência existente recomendamos que sejam definidos como objectivos 

estratégicos: 

 Reduzir as desigualdades socioeconómicas na morbilidade e mortalidade; 

 Reduzir as desigualdades no acesso aos cuidados de saúde  

 Melhorar a informação e conhecimento 
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A. Reduzir as desigualdades socioeconómicas na morbilidade e mortalidade 

 

A redução das desigualdades é importante por uma questão de justiça social e de ganhos em 

saúde. Adicionalmente, verifica-se que as implicações económicas das desigualdades em saúde 

na União Europeia são elevadas devido aos encargos do sistema de prestação de cuidados, 

segurança social, e também pela perda de produtividade dos indivíduos72. 

 

A evidência existente ao nível nacional não permite inferir sobre a origem das desigualdades 

em saúde observadas. No entanto, de acordo com a literatura internacional identificam-se 

alguns elementos estratégicos que poderão atenuar as desigualdades verificadas. 

 

i. Definição de metas de diminuição das desigualdades em saúde 

Deve ser considerado o estabelecimento de metas quantitativas de diminuição das 

desigualdades em saúde (redução das desigualdades em saúde em x%), tal como no anterior 

PNS foram estabelecidas metas relativas a ganhos em saúde. Estas metas poder-se-ão 

concentrar em indicadores de mortalidade ou de morbilidade, de acordo com a região e 

indicadores sócio-económicos (rendimento familiar, nível de instrução e profissão). No caso da 

mortalidade as estatísticas do INE apresentam-se como óbvios candidatos à monitorização 

enquanto no caso da morbilidade o INS é sem dúvida a base de dados mais apropriada. Em 

todas as situações será fundamental aperfeiçoar continuamente a codificação de variáveis sócio-

económicas. 

 

A título de exemplo, poder-se-ia considerar a seguinte meta relativa à mortalidade: até 2016 as 

diferenças nas taxas de mortalidade evitável entre grupos profissionais serão reduzidas em 

10%, actuando na saúde dos grupos mais desfavorecidos.  

 

Já no que se refere à morbilidade, poder-se-ia considerar a seguinte meta: até 2016 as 

diferenças nas taxas de doença crónica limitativa entre grupos de rendimento familiar serão 

reduzidas em pelo menos 5%, actuando na saúde e determinantes da saúde dos grupos de 

menor rendimento.  
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ii. Acção prioritária nas patologias que poderão contribuir de um modo mais efectivo para 

esta redução 

Tendo em consideração o padrão de desigualdades na morbilidade e mortalidade existente deve 

ser dada prioridade ao investimento na redução das desigualdades na doença cujos ganhos em 

saúde podem ser maiores.  

 

Ao nível nacional foram já identificadas áreas que requerem acção prioritária e para as quais se 

estabeleceram programas nacionais de prevenção e controlo destas patologias. É no entanto 

essencial introduzir a dimensão social no Plano Nacional de Prevenção e Controlo das Doenças 

Cardiovasculares, Doenças Oncológicas, Infecção VIH/sida e Plano Nacional de Saúde Mental. 

A redução das desigualdades na prevenção, controlo e tratamento destas patologias tem um 

elevado potencial de redução de desigualdades na esperança de vida. 

 

A concentração em determinadas patologias, embora não isenta de riscos, tem a vantagem de 

motivar os profissionais de saúde de determinadas especialidades para os objectivos de 

equidade do sistema e em última análise, de facilitar a mobilização de acção junto do público 

em geral. 

 

B. Melhorar o acesso ao sistema de prestação de cuidados de saúde 

 

Para assegurar as metas de redução das desigualdades em saúde definidas o sistema de 

prestação de cuidados de saúde tem que se organizar e adoptar medidas que permitam melhorar 

o acesso em particular aos grupos populacionais mais desfavorecidos. 

  

Recomendam-se que sejam definidos como elementos estratégicos a redução das desigualdades 

no acesso aos cuidados primários não descurando os cuidados secundários, a identificação dos 

grupos em que a desigualdade na saúde é superior e a afectação de recursos em função das 

necessidades.  

  

i. Acção ao nível dos cuidados primários 

 
Os programas de redução das desigualdades, passados em revista no ponto anterior, consideram 

os cuidados de saúde primários como a estrutura base de promoção da equidade de acesso aos 
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cuidados de saúde. As áreas de acção não pretendem ser exaustivas, identificam-se apenas 

alguns elementos que poderão representar ganhos significativos. 

 

Acção Local 

Efectuar ao nível local a análise da situação e identificação das acções adequadas às populações. 

Tendo em consideração que a problemática das desigualdades em saúde e no acesso a cuidados 

de saúde ultrapassam os cuidados prestados nos centros de saúde deve haver uma colaboração 

local entre todos os intervenientes (instituições de saúde, profissionais de saúde, poder local e 

sector social). Estas entidades devem coordenar-se de modo a estabelecer prioridades, definir 

objectivos e implementar políticas intersectoriais de redução das desigualdades. Os Conselhos 

da Comunidade existentes nos ACES podem constituir um motor para esta articulação. 

 

Embora a acção seja local devem existir mecanismos de acompanhamento ao nível regional e 

nacional para assegurar o cumprimento das metas definidas localmente.  

 

Proximidade geográfica 

Salvaguardados os requisitos técnicos que garantem a efectividade das prestações, devem ser 

prestados cuidados perto do local de residência das populações diminuindo deste modo os 

custos inerentes à deslocação e tempo dispendido. Algumas localidades geográficas pela sua 

interioridade e isolamento devem ter abordagens dirigidas. Iniciativas como as Unidades 

Móveis de Saúde reduzem as distâncias e não diminuem a qualidade dos cuidados prestados. 

 

Relativamente aos custos de deslocação, sempre que um indivíduo tiver que se deslocar mais de 

que uma determinada distância ao local de prestação de cuidados, e caso pertença a um grupo 

socioeconómico desfavorecido, ele deve ser reembolsado de parte das despesas.  

 

Adequação às necessidades das populações 

Ao nível dos cuidados de saúde primários é essencial que o utente tenha acesso atempado (num 

período de 24 horas) a um profissional de saúde sempre que necessite. Os serviços devem 

organizar-se para conseguirem atingir este objectivo, quer através da capacidade instalada quer 

em articulação com outros centros de saúde ou USF. Os horários de funcionamento devem 

também estar adaptados ao tipo de população que servem (ex. população activa, idosos, etc.). 
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Podem ser introduzidas iniciativas nos centros de saúde e USF que adoptem algumas das 

práticas desenvolvidas nos walk-in centres no Reino Unido.  

 

Acção nos grupos mais vulneráveis 

Determinados grupos que se encontram mais distantes do sistema de saúde, como os sem-

abrigo, os toxicodependentes ou os imigrantes, necessitam de abordagens diferenciadas.  

 

Deve-se investir na formação dos profissionais de saúde para melhorar a comunicação com 

todos os utilizadores e compreender as suas necessidades. 

 

Adicionalmente, deve-se investir nas parcerias com o sector social. É importante promover a 

articulação do SNS com o sector social nos grupos em que a rede pública tem mais dificuldades 

em chegar, aproveitando algumas vantagens do sector social como a proximidade, a adequação, 

aceitabilidade e gratuitidade que podem promover o acesso aos cuidados de saúde. Alguns 

exemplos de práticas que podem ser adoptadas são a utilização de mediadores culturais, 

serviços de tradução que facilitem a entrada dos imigrantes no sistema de saúde. As actividades 

do sector social têm que estar coordenadas com os serviços de saúde locais. 

 

Devem ser adaptados alguns instrumentos já existentes como a linha de atendimento telefónico 

Saúde 24 e adequá-los às necessidades dos grupos mais vulneráveis como imigrantes ou 

minorias étnicas. Isto pode passar pela existência de profissionais nos centros de atendimento 

telefónico que consigam estabelecer comunicação com determinados grupos. Estes serviços de 

tradução estão presentes em algumas iniciativas para imigrantes já prestadas em Portugal. 

 

Âmbito de acção dos cuidados primários 

Ao nível dos cuidados primários deve ser prioridade investir nos cuidados preventivos. Os 

cuidados preventivos podem contrabalançar a propensão para a doença presente nas 

comunidades mais desfavorecidas.  

 

Com base nos indicadores dos ACES referentes aos programas prioritários (ex. doenças 

cardiovasculares, doenças oncológicas) devem ser identificados os agrupamentos que 

apresentam os piores valores. Deve ser objectivo não só melhorar a evolução global mas 

também reduzir as variações entre ACES. 
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Deve-se assegurar que os programas de rastreio estão implementados em todos os locais, mas 

mais importante, garantir que a divulgação está adequada às necessidades da população. Por 

vezes, populações-alvo com características demográficas idênticas podem diferir na percepção 

do benefício dos cuidados preventivos devido a factores culturais, redes sociais ou literacia em 

saúde. Deste modo as abordagens devem ser delineadas de acordo com as necessidades e 

características específicas da população. 

 

Finalmente, é importante que seja assegurada a integração dos cuidados, isto é deve ser 

melhorada a ligação entre cuidados primários e secundários. 

 

ii. Acção ao nível dos cuidados secundários 

 

Acesso atempado aos cuidados de saúde 

Em todos os níveis de cuidados o tempo de espera deve ser reduzido aos tempos máximos 

definidos, para que se possam obter os melhores resultados de saúde. Em determinadas áreas de 

prestação os tempos máximos de espera já foram definidos (ex. projecto “consulta a tempo de 

horas”). É, no entanto, necessário assegurar que estes são cumpridos e que as instituições sejam 

responsabilizadas pelos resultados obtidos. Neste sentido a divulgação de indicadores sobre 

acesso aos cuidados são medidas que podem ser adoptadas.  

 

Cuidados prestados próximo do local de residência 

Quando a eficiência técnica não permite a disponibilização de determinados cuidados perto do 

local de residência devem utilizar-se as tecnologias de informação. Recomenda-se a utilização 

de práticas que asseguram simultaneamente a qualidade dos cuidados prestados e a 

proximidade na prestação como a Telemedecina. 

 

Qualidade dos cuidados 

As variações na qualidade do tratamento hospitalar entre regiões ou entre grupos populacionais 

são injustas e devem por isso ser evitadas. A definição de protocolos de referenciação e 

tratamento são imprescindíveis para assegurar a equidade na qualidade do tratamento. 
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iii. Identificação dos grupos populacionais onde as desigualdades na saúde são mais   

acentuadas 

       

À semelhança do que foi efectuado pelo Reino Unido e Holanda devem ser identificadas as 

áreas geográficas ou os grupos socioeconómicos onde as desigualdades são superiores e 

delineadas acções específicas para aproximá-las da restante população. É importante que se 

actue de modo diferenciado nas áreas ou grupos com maiores necessidades, prestando um 

maior suporte e acompanhamento. 

 

iv. Racionalizar os recursos existentes  

 

Para que uma estratégia de redução das desigualdades seja exequível é necessário que a 

afectação dos recursos humanos e financeiros seja efectuada de acordo com a necessidade das 

populações.  

 

Recursos humanos 

Deve ocorrer uma racionalização dos recursos humanos. Esta área é objecto de análise 

especializada no âmbito do PNS. Nos outros países aproveitaram-se recursos humanos 

disponíveis, como os profissionais de enfermagem, para colmatar algumas falhas na 

disponibilidade de médicos de clínica geral. No Reino Unido investiu-se na capacitação dos 

profissionais de enfermagem para mediante protocolos de acção definidos efectuarem algumas 

actividades anteriormente efectuadas apenas por médicos.  

 

Recursos financeiros 

A melhoria do estado de saúde e do acesso aos cuidados primários requer uma racionalização 

dos recursos financeiros. Neste sentido é imprescindível que a redução das desigualdades em 

saúde seja objecto de contratualização e de afectação de recursos ao nível dos cuidados 

primários. 

 

A afectação de recursos deve ter em consideração as necessidades da população e outras 

características como a vulnerabilidade da população abrangida (grupos socioeconómicos 

desfavorecidos, migrantes, minorias étnicas, etc.). Se forem necessárias intervenções 

específicas, as quais podem ter custos acrescidos, estas devem estar contempladas em termos 
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financeiros. Deve haver um investimento diferenciado nos centros de saúde e USF que 

apresentam piores resultados de saúde.  

 

v. Mecanismos de responsabilização 

 

Deve-se assegurar que o processo de contratualização dos cuidados de saúde inclui indicadores 

e metas de desigualdades em saúde e no acesso aos cuidados de saúde. 

 

Seria importante o estabelecimento de um compromisso político. A redução das desigualdades 

em saúde e nos cuidados de saúde são processos longos e que ultrapassam os ciclos políticos. 

Deve ocorrer um compromisso ao nível nacional e local da prossecução deste objectivo. Ao 

nível local é essencial que exista empenho e compromisso de todos os actores chave do 

processo: profissionais de saúde, autoridades locais (autarquias e juntas de freguesia), 

comunidade e sector social. 

 

C. Melhorar a informação e conhecimento das desigualdades socioeconómicas na saúde 

e no acesso aos cuidados 

 

Uma estratégia de redução das desigualdades tem que estar assente numa base sólida de 

evidência científica quer das assimetrias existentes quer das intervenções efectivas na área da 

equidade em saúde para tomadas de decisão informadas. 

 

Deve ser dada prioridade aos seguintes elementos: 

 

i. Desenvolvimento de um sistema integrado de recolha e monitorização de 

informação sobre equidade em saúde 

 

A identificação e monitorização das desigualdades é um elemento essencial de uma estratégia 

de redução das iniquidades. Os indicadores podem constituir um elemento fundamental na 

redução das desigualdades pelo papel que têm ao nível da opinião pública e das entidades locais, 

mas também servem para monitorizar a evolução das medidas tomadas. 
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Para o desenvolvimento de um sistema de monitorização integrado recomendam-se as seguintes 

acções: 

 

•  Utilização de fontes de informação existentes e devidamente validadas, permitindo 

comparações espaciais e longitudinais: 

a. Inquérito Nacional de Saúde (INS) 

O INS tem a vantagem de apresentar dados individualizados e conter uma vasta 

informação sobre as características socioeconómicas da população. No entanto, não 

cobre as pessoas residentes em lares, os reclusos ou pessoas hospitalizadas. 

b. Indicadores produzidos ao nível dos ACES 

c. Indicadores de mortalidade e demográficos produzidos pelo INE 

d. Outros inquéritos de índole social, como os inquéritos às despesas familiares. 

• É fundamental ocorrer uma colaboração entre entidades oficiais (ACS, INE, INSA, 

ACSS e outros) para identificar indicadores de saúde e cuidados de saúde que 

possibilitem a análise das desigualdades. Recomenda-se a introdução da componente 

social na recolha de determinados indicadores dos ACES. 

• Concentração num número reduzido de indicadores de saúde, cuidados de saúde e 

sociais que captem de uma forma global a experiência da população (ex. consultas de 

clínica geral e de especialidade) e que permitam comparações a diversos níveis (ex. 

regional, sectorial, etc.)  

• Identificação das medidas usadas para caracterizar as desigualdades. A escolha dos 

métodos de medição e monitorização das desigualdades é uma área que deve ficar bem 

definida uma vez que pode influenciar o modo como se interpretam os resultados73. 

Devem ser escolhidas medidas que permitam comparações a vários níveis e que captem 

a experiência de toda a população e não apenas daqueles que se encontram nos 

extremos de determinada distribuição.  

• Deve ser prestada particular atenção à codificação de determinadas variáveis que são 

fundamentais para a monitorização das desigualdades nos resultados de saúde e no 

acesso aos cuidados. Por exemplo, a codificação da profissão nos certificados de óbito. 
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ii. Aumentar o conhecimento das desigualdades existentes 

 

Para além da monitorização sistemática e regular de determinados indicadores, recomenda-se 

que periodicamente haja um enfoque em áreas menos investigadas. Por exemplo, devem ser: 

• Realizados estudos que utilizem outras medidas do nível socioeconómico e também 

indicadores geográficos mais precisos; 

• Analisados outros tipo de cuidados como as cirurgias, tratamentos oncológicos, 

cuidados paliativos, etc., e com mais detalhe de modo a obter também informação sobre 

a qualidade dos cuidados prestados. 

• Desenvolvidos esforços para incorporar informação relevante para o estudo da equidade 

em saúde nas bases de dados do Ministério da Saúde, como o sistema de informação 

hospitalar, os registos de cancro, etc.  

 

É importante que sejam valorizadas as análises que permitam avaliar a evolução das 

desigualdades. A monitorização da tendência global das desigualdades em saúde permitirá um 

melhor conhecimento das causas das desigualdades observadas. Regra geral, as análises 

transversais não permitem inferências causais. Por outro lado, as intervenções nos cuidados em 

saúde podem ter efeitos a longo prazo. 

 

iii. Avaliar as medidas implementadas com o objectivo de reduzir as desigualdades 

 

As medidas destinadas a aumentar o acesso aos cuidados de saúde não podem ser avaliadas 

apenas pelo nível de serviços disponíveis. Devem ser também avaliadas pela capacitação do 

indivíduo para fazer uso desses serviços e beneficiar da sua utilização, em termos de resultados 

em saúde.  

 

Existe uma escassez de avaliação rigorosa das medidas destinadas a reduzir as desigualdades 

em saúde, o que impede que a disseminação de boas práticas esteja assente na evidência 

científica.  

 

Deve ser feito um investimento na avaliação e sempre que possível essa avaliação deve ser 

efectuada ao nível dos resultados em saúde.  
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Existe uma interacção entre os factores (sociais, culturais, geográficos, etc.) que determinam o 

acesso; este aspecto deve ser tido em consideração na avaliação das medidas.  

 

Por último, para além das acções específicas ao nível do sector de prestação há que garantir que 

a acção nos outros determinantes da saúde, como a cidadania, a qualidade, o ordenamento do 

território ou as políticas intersectoriais, tenha também enfoque na diminuição das desigualdades 

em saúde. 

 

Neste sentido recomendamos que seja introduzida a dimensão social na formulação das 

políticas de saúde, e que as medidas propostas no novo Plano Nacional de Saúde tenham em 

consideração o impacto nas desigualdades em saúde.  

 

A diminuição das desigualdades em saúde só é possível actuando de um modo intersectorial 

nos diferentes agentes em particular na diminuição das desigualdades sociais (educação, 

rendimento, emprego, etc.), na melhoria dos estilos de vida saudáveis e na melhoria do acesso 

aos cuidados de saúde.  
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