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Editorial 
As 14 associações de Médicos do Mundo trabalham junto das populações mais vulneráveis no seu próprio país, através de 
programas nacionais, e no resto do mundo. Deste modo, encontramos, na Europa, pessoas que fugiram à pobreza 
extrema, à violência dos exércitos e das forças da autoridade, aos conflitos e às catástrofes. Uma pequena minoria das 
crianças, das mulheres e dos homens que tentamos proteger nos países em que intervimos acabam por vir para cá. Após 
viagens de migração frequentemente longas, perigosas e arriscadas, muitos encontram-se sem autorização de 
residência, rejeitados na sombra das nossas cidades. E nós tentamos, também aqui, protegê-los, ajudá-los a preservar a 
única coisa que muitas vezes lhes resta: a saúde. 

Com este estudo, demonstramos o quanto as suas condições de vida são patogénicas e os impedem de construir, ou 
reconstruir, uma vida, apesar do facto de estas crianças, estas mulheres, estes homens necessitarem de particular 
atenção, dado o seu passado e o seu percurso. 

Pior ainda são os nossos próprios sistemas de saúde, que os excluem frequentemente do acesso aos cuidados de saúde. 
As patologias graves recebem pouco acompanhamento, por vezes até nenhum.  

Porque, por vezes, também o acesso aos cuidados de saúde se torna uma armadilha, devido às incitações ou obrigações 
de denúncia, pedimos urgentemente que as políticas de saúde sejam estritamente independentes das políticas de 
imigração, respeitando o segredo profissional dos intervenientes sociais e médicos. 

Porque, na Europa, há crianças sem tratamento e mulheres que lhes vêem recusado qualquer acompanhamento 
maternal e são assediadas até ao momento do parto, rogamos urgentemente às instâncias políticas nacionais e europeias 
que atribuam o direito de acesso aos cuidados de saúde ao ser humano e não a estatutos administrativos. 

Porque a expulsão de imigrantes indocumentados gravemente doentes para o seu país de origem, ainda que lá não 
possam aceder aos cuidados de saúde, pode significar uma condenação à morte, pedimos que seja concedida uma 
regularização a estas pessoas em risco. 
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Este segundo relatório do Observatório Europeu debruça-se, de novo, sobre o acesso aos cuidados de saúde das 
pessoas sem autorização de residência (adiante designadas "indocumentadas”) e combina os resultados de dois 
inquéritos complementares: um estatístico, incidindo sobre os adultos indocumentados, e outro, elaborado a partir 
de entrevistas, sobre a situação dos seus filhos. Nestes dois inquéritos estiveram envolvidos 1218 adultos que ou 
participaram no inquérito quantitativo (1125) ou confiaram o seu testemunho (93) às equipas de Médicos do Mundo, em 
31 cidades de 11 países europeus. Nesses 11 países – Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Países Baixos, 
Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça – os Médicos do Mundo conduz programas de promoção da saúde e do acesso aos 
direitos e aos cuidados de saúde junto das populações mais vulneráveis, entre as quais, os estrangeiros indocumentados. 
Estes dois inquéritos tiveram lugar em 2008 no âmbito desses programas, bem como de programas de algumas 
associações parceiras. 

1. METODOLOGIA E INDICAÇÕES SOBRE A INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS   

O inquérito qualitativo, elaborado a partir de entrevistas junto de 32 pais indocumentados em 8 países: Bélgica, Espanha, 
França, Grécia, Países Baixos, Reino Unido, Suécia e Suíça, permitiu esclarecer especificamente as modalidades do 
recurso aos cuidados de saúde para os seus filhos, bem como as dificuldades e os sentimentos inerentes.  

Os resultados do inquérito devem ser interpretados tendo em conta que um inquérito qualitativo permite identificar a 
diversidade das situações e das experiências vividas, mas não visa quantificar os elementos recolhidos.  

O inquérito quantitativo foi elaborado a partir de questionários trabalhados e validados pelos investigadores principais 
de cada país, os investigadores do Inserm e do CNRS e a equipa do Observatório. O inquérito refere-se principalmente à 
situação social dos imigrantes indocumentados, ao seu estado de saúde, às violências sofridas, aos direitos de acesso aos 
cuidados de saúde e ao acesso efectivo à cobertura e aos tratamentos, bem como aos obstáculos no acesso aos cuidados 
de saúde e à negação de acesso ao tratamento pelos profissionais de saúde.  

Tal como no primeiro inquérito do Observatório Europeu dos Médicos do Mundo, publicado em 2007, os resultados aqui 
apresentados devem ser interpretados como um "testemunho estatístico" das situações observadas nos diversos 
centros e programas que tomam parte neste observatório. Estes resultados não pretendem apresentar um retrato 
representativo das dificuldades de acesso aos cuidados de saúde de todas as pessoas sem autorização de residência na 
Europa. 

No entanto, graças a inquéritos representativos da generalidade dos imigrantes indocumentados (que são muito difíceis 
de realizar devido ao próprio estatuto de “indocumentado”), os resultados quantitativos aqui apresentados permitem 
identificar certas tendências predominantes e certas diferenças internacionais que, apesar da prudência necessária na 
sua interpretação, ilustram e informam sobre a dimensão das dificuldades de acesso aos cuidados de saúde encontrados 
por esta população.  

61 pessoas acabaram por aceitar testemunhar sobre o seu percurso de vida no país de origem e no país de acolhimento. 
Os extractos desses testemunhos ilustram e esclarecem os resultados dos inquéritos. 
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2. PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO QUALITATIVO    

• Os filhos dos imigrantes indocumentados: também sem qualquer protecção 

O mero bom senso diz-nos que as crianças não podem ser consideradas “indocumentadas”, uma vez que não escolhem o 
local onde residem. Em muitos países, as crianças não são obrigadas juridicamente a possuir, elas próprias, uma 
autorização de residência, nem mesmo a apresentar um documento de identidade. A protecção da infância, em 
particular das crianças mais desfavorecidas e em situação de risco, constitui um objectivo comum ao conjunto dos países 
envolvidos no inquérito, conforme exigido pela Convenção Internacional dos Direitos das Crianças1. No entanto, 
importa notar que certos países não oferecem protecção específica aos filhos de pais indocumentados e/ou não os 
aceitam no sistema de saúde, chegando por vezes a exigir que sejam denunciados, tal como os pais, ao recorrerem 
aos serviços de saúde.   

Os pais interrogados constatam o facto e lamentam que as suas condições de vida afectem a saúde dos filhos. Encontrar 
como único alojamento habitações insalubres e muitas vezes sobrelotadas, viver numa instabilidade residencial 
permanente, são realidades frequentes que podem ser prejudiciais para os filhos. Situações como as mudanças na 
sequência de expulsões, as estadias temporárias em casa de familiares/amigos ou numa instituição causam stress e 
impedem o desenvolvimento psicológico das crianças, afectando a possibilidade de acompanhamento médico. Em 
certas entrevistas, os pais chegam mesmo a referir interrupções nesse acompanhamento. Para além das dificuldades 
económicas e de alojamento, a ameaça latente de uma detenção ou o receio de uma separação familiar e as 
discriminações constituem igualmente um contexto problemático para o desenvolvimento das crianças. Alguns pais 
reconhecem que estes problemas se repercutem na saúde mental ou física dos filhos. 

Os problemas de saúde dos adultos e das crianças estão interligados. Os pais sublinham os esforços para proteger os 
filhos, mas por vezes a inquietude e aflição são tais que afectam a sua própria saúde mental e, consequentemente, os 
filhos. O mau estado de saúde das crianças pode também agravar a situação da família, por exemplo, dificultando o 
alojamento em casa de familiares ou amigos.   

Além disso, as crianças são levadas a desempenhar, por vezes, um papel de intermediários e tradutores entre os seus 
pais e a sociedade em que vivem, devido ao fraco domínio da língua do país de residência ou ao isolamento dos pais. 
Alguns garantem-lhes um verdadeiro apoio – e assumem, deste modo, responsabilidades de adultos.  

São inúmeras as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. A informação é essencial. Infelizmente, essa 
informação, provenha ela de familiares/amigos ou mesmo de instituições públicas ou associações, é muitas vezes 
errónea, contraditória, ou inadaptada à situação específica da criança. Nem sempre (raramente) os profissionais e os 
voluntários estão informados dos direitos de acesso aos cuidados de saúde dos imigrantes indocumentados.   

As negações de tratamento (que denotam o desrespeito pelo direito das crianças à assistência médica), os obstáculos 
administrativos e a pouca informação provocam atrasos ou até desistências na procura de tratamento. A sensação de que 
se é objecto de discriminação e de que apenas se recebe tratamento “por predefinição” afecta a confiança no sistema de 
saúde em geral, ao ponto de se questionar o diagnóstico do médico e de se duvidar das suas receitas. 

Alguns pais conseguem, após uma fase de desorientação, encontrar o rumo no sistema de saúde e fazer valer os 
direitos dos filhos aos cuidados de saúde. Beneficiando de uma cobertura de doença e conhecendo o funcionamento do 
sistema de saúde para os filhos, esses pais ganham em autonomia face ao sistema. Podem então desenvolver uma 
perspectiva distanciada e crítica e recorrer à unidade de saúde que preferirem, conforme a situação.  

                                                
1 http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm 
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Os pais apoiam-se, por vezes, em estruturas associativas que são entendidas como mais acolhedoras, menos 
discriminatórias e oferecendo mais segurança que as unidades públicas. O recurso a essas associações constitui 
frequentemente uma etapa-chave na relação dos pais com o sistema de saúde: estas entidades, como a Médicos do 
Mundo, desempenham um papel importante de informação e orientação, permitindo às pessoas tornarem-se mais 
autónomas perante o sistema de saúde. 

3. PRINCIPAIS RESULTADOS DO INQUÉRITO QUANTITATIVO    

O inquérito quantitativo foi conduzido junto de 1125 pessoas, aproximadamente tantas mulheres (49,1%) como 
homens. A idade média é de 36 anos. Metade das pessoas inquiridas abandonou o seu país há pouco mais de três anos, 
mas 10% fizeram-no há dez anos ou mais. No total, foram entrevistadas pessoas de 97 nacionalidades, oriundas, por 
ordem decrescente, da África subsariana, da América Latina/Caraíbas, do Magrebe, da Europa extra UE, da Ásia, do 
Próximo ou Médio Oriente e da União Europeia. Os países de origem com maior representação entre os homens são 
Marrocos, Algéria, Egipto, Senegal, Brasil e Bangladeche, entre as mulheres, Brasil, Bolívia, Camarões, Filipinas, Nigéria, 
Albânia e Roménia2.  

• As determinantes socio-económicas dos inquiridos são desfavoráveis 

A Comissão das Determinantes Sociais da Saúde da OMS sublinha que “a falta de dinheiro, uma habitação 
inadequada, condições de trabalho pouco seguras e a falta de acesso aos cuidados de saúde figuram entre as 
determinantes sociais da saúde que constituem motivo de desigualdade entre países e dentro destes”.  

As condições de habitação e de trabalho das pessoas inquiridas são particularmente desfavoráveis   

Na maioria das situações, as habitações são precárias e insalubres, o que por sua vez está relacionado com a falta de 
recursos financeiros: 52,4% dos inquiridos vivem numa habitação precária ou num centro de acolhimento a curto ou 
médio prazo ou são sem-abrigo. E 34% estimam que tais condições de habitação são perigosas ou nefastas para a sua 
saúde e a dos filhos.  

Metade (51,3 %) exerce uma actividade regular ou periódica para ganhar a vida; lembramos que os indocumentados 
não podem trabalhar legalmente. Exercem sobretudo actividades nas áreas da limpeza, de serviços a particulares e da 
construção civil, trabalhando em condições particularmente difíceis: 37% trabalham mais de dez horas por dia, 22% 
trabalham à noite3, quase todos os dias ou várias vezes por semana, principalmente mulheres (26% face a 14,7% 
homens). 8% sofreram um acidente de trabalho desde a sua chegada ao país de inquérito. Para além disso, 9,4% das 
pessoas dizem ter sido impedidas de receber dinheiro ou privadas do dinheiro ganho no país de acolhimento. 

Os inquiridos vivem em situação de isolamento, tornando-se mais vulneráveis  

Pouco mais de metade (52%) das pessoas afirmam sentir-se muito sós (23%) ou bastante sós (29%), especialmente 
os homens, o que se pode associar ao facto de estarem, mais frequentemente, separados do cônjuge e dos filhos, devido 
à migração. Além disso, 59 % dos pais não vive com nenhum dos filhos com menos de 18 anos. 

Apenas 47 % dos inquiridos dizem poder contar “frequentemente” ou “muito frequentemente" com alguém para 
apoio moral ou reconforto. As mulheres inquiridas beneficiam desse potencial apoio moral com maior regularidade 
que os homens.  

                                                
2  Os cidadãos da UE sem recursos financeiros nem cobertura médica perderam o direito de residir na maior parte dos países comunitários desde a directiva europeia 
2004/38/CE.  

3. Sendo considerado como trabalho nocturno, para efeitos deste inquérito, o trabalho compreendido entre a meia-noite e as 5h00 da manhã. 
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Apesar de a ausência ou a fraqueza do apoio moral se manifestar em todos os subgrupos da população, alguns parecem 
viver em especial isolamento: 38% dos sem-abrigo e 30% das pessoas que vivem em centros de acolhimento não 
podem nunca contar com alguém para apoio moral.  

• As razões da migração 

A realidade constatada desfaz o mito da imigração para a Europa de estrangeiros com o fim de beneficiarem do 
sistema médico-social. Os imigrantes indocumentados entrevistados fogem, acima de tudo, da pobreza, dos medos 
ou das restrições à liberdade e pretendem assegurar um futuro aos filhos.   

Os inquiridos evocam maioritariamente razões económicas como motivo de migração ou o facto de poderem ganhar a 
vida (56%);  

Em segundo lugar, surgem razões políticas, religiosas, étnicas, a orientação sexual ou a fuga à guerra (26%) – motivos 
que, teoricamente, dão direito a asilo político.  

Apenas 6 % das pessoas mencionaram, entre os motivos da sua vinda para a Europa, razões de saúde. No entanto, 
15,7%4 sofriam, à altura do inquérito, de um problema de saúde crónico de que já tinham conhecimento antes de 
emigrar (na maioria dos casos, pessoas oriundas da União Europeia e do Magrebe). Mas trata-se essencialmente de 
queixas puramente sintomáticas (sem diagnóstico preciso) ou de doenças banais. Não se pode pensar seriamente que 
esses problemas possam ter motivado uma emigração e, ainda menos, uma instalação em condições de vida tão precárias 
como aquelas em que vivem estes imigrantes indocumentados no seu país de destino. 

• Na prática, a protecção da saúde e o acesso aos cuidados de saúde nem sempre são 
reconhecidos como um direito inerente à pessoa   

Todos os países estudados prevêem o acesso aos cuidados de saúde das pessoas sem autorização de residência, 
mas, na maioria dos casos, sob a condição de que elas próprias possam suportar esses cuidados. Isso revela-se 
impossível na prática, dados os fracos recursos financeiros que possuem. Em seis dos onze países estudados, a lei 
prevê sistemas que suportam total ou parcialmente os custos dos imigrantes indocumentados que não os podem 
pagar (Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal). Em 4 países (Alemanha, Grécia, Suécia e Suíça), pelo 
contrário, o acesso aos cuidados de saúde é grosso modo limitado às urgências e não oferece possibilidade de 
acesso aos cuidados de saúde para as patologias correntes ou crónicas. O Reino Unido possui um sistema bem 
específico que permite aos médicos generalistas aceitar ou não a inscrição dos indocumentados para um acesso 
gratuito aos cuidados primários, mas o sistema não prevê nenhuma cobertura nos restantes cuidados (secundários 
e terciários), para além dos "imediatamente necessários".  

Até nos países onde se prevê o acesso aos cuidados de saúde para todos, as interpretações e complexidades 
administrativas (intencionais ou não), as negações de tratamento, o medo de ser alvo de denúncia e o fraco 
conhecimento das possibilidades previstas pela lei quanto ao acesso aos cuidados de saúde (tanto por parte dos 
pacientes como dos profissionais de saúde) limitam consideravelmente o acesso aos cuidados de saúde no sistema 
público. 

                                                
4. Esta proporção é provavelmente mais alta entre os imigrantes com que os Médicos do Mundo contactam, dado que essas pessoas procuram precisamente profissionais 
de saúde. 
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As pessoas sem documentos não chegam a beneficiar da cobertura de doença a que têm direito (ainda que 
essa cobertura esteja prevista na lei) 

70% das pessoas inquiridas poderiam beneficiar, em teoria, de uma cobertura dos cuidados de saúde (de 3% na Grécia 
a 98% na Bélgica), mas um quarto delas não o sabe (de 52% no Reino Unido a 6% em Espanha), o que demonstra o 
défice de informação nesta população que soma vulnerabilidades. As dificuldades administrativas constituem outra 
limitação.  

São muitos os elementos que explicam como 80% das pessoas entrevistadas não beneficiavam de cobertura médica 
efectiva aquando do seu último episódio de doença. 

Uma série de obstáculos limita o acesso aos cuidados de saúde dos indocumentados: perto de 70% da 
população interrogada vê-se confrontada com esses obstáculos ao procurar assistência médica. 

68,9% das pessoas que mencionaram obstáculos, referiram as dificuldades administrativas ao tentarem fazer valer os 
seus direitos (encontrar comprovativos, exigências abusivas, horários inadequados, envio de um gabinete para outro) e a 
complexidade do sistema de saúde. 59,4 % dos inquiridos evocam o custo das consultas e dos tratamentos, 17,3% 
referem o medo de serem denunciados ou detidos e 12,4% o medo da discriminação, de serem mal recebidos ou de 
lhes ser negado tratamento . 14% dos inquiridos refere uma negação de tratamento da última vez que adoeceram. 
Esta situação verificou-se, particularmente, em caso de doenças ou sintomas relativamente graves (resultantes de 
problemas cardiovasculares em 20,4% dos casos, por exemplo) ou de gravidez (18%).  

O racismo também é mencionado: um terço dos inquiridos foram pessoalmente vítimas de racismo ao longo do 
último ano, um quinto dos quais num estabelecimento médico.  

O medo, associado à falta de autorização de residência, distancia as pessoas dos serviços de saúde: 60% explicam que 
chegam a limitar as suas deslocações ou actividades, com medo de serem detidas. 

Consequências lógicas: a renúncia ou a procura tardia de tratamento, que não poupa as crianças 

Um quarto dos inquiridos (25%) recebeu tratamento tarde demais – no mínimo, uma vez – para pelo menos um dos 
seus problemas de saúde desde que chegaram ao país de acolhimento, de acordo com os médicos do inquérito. 

29% desistiram de procurar tratamento para os filhos ao longo dos últimos doze meses: tratavam-se, na maioria dos 
casos, de consultas médicas e vacinas. 

41% desistiram de procurar tratamento para si próprios (53% dos quais referem, pelo menos, um obstáculo no acesso 
aos cuidados de saúde). A ausência de cobertura médica é determinante: as pessoas sem cobertura médica desistiram 
de procurar tratamento três vezes mais que as com cobertura. 
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• As consequências: pessoas frequentemente doentes, mas com muito pouco 
acompanhamento   

As determinantes socio-económicas da saúde são especialmente desfavoráveis para os indocumentados 
questionados pelas equipas da Médicos do Mundo. O seu acesso aos cuidados de saúde é muito limitado. 
Consequentemente, a população inquirida apresenta um estado de saúde percepcionado e diagnosticado 
contrário ao que seria de esperar numa população tão jovem (em média, na casa dos trinta5). 

O estado de saúde das pessoas inquiridas é problemático 

Entre os inquiridos, um terço dos homens (34%) e um quarto das mulheres (23%) entendem a sua saúde como má 
ou muito má. Vários estudos demonstraram que existe uma correlação entre este indicador e os indicadores 
objectivos (e/ou médicos) de saúde. Esta taxa é 3 vezes superior6 à da população geral dos 25 países da União Europeia.  

Entre os mais jovens, (18-25 anos), 27% dos homens e 12% das mulheres apresentam já um estado de saúde mau 
ou muito mau. 

32% das pessoas inquiridas sofrem, pelo menos, de um problema de saúde crónico, com mais frequência homens 
que mulheres. Estas pessoas vivem frequentemente em habitação precária (35%) e estão relativamente isoladas 
(metade sente-se só e 17% não pode contar com ninguém para apoio moral). 

O seu estado de saúde requer, segundo os médicos, cuidados importantes: dois terços (65%) sofrem de, pelo 
menos, um problema de saúde cujo tratamento é aconselhável, necessário (29%) ou indispensável (21%). Algumas 
pessoas têm problemas de saúde sérios, a par com condições de vida muito adversas. Assim, 8% dos que sofrem de uma 
patologia que exige um tratamento considerado indispensável são sem-abrigo e 7% vivem num centro de acolhimento 
a curto ou médio prazo.  

A taxa de co-morbilidade é igualmente importante: 24% dos inquiridos apresenta, pelo menos, dois problemas de 
saúde cujo tratamento é recomendável. Essa frequência elevada, numa população globalmente jovem, indicia atrasos 
no acesso aos cuidados. 

Deste modo, segundo os médicos, 16% da população apresenta, na ausência de tratamento, um prognóstico vital 
possivelmente, provavelmente ou certamente mau. 

Só 8% manifestam somente um problema de saúde para o qual o tratamento é acessório, o que contraria os 
preconceitos largamente disseminados, segundo os quais os estrangeiros abusam dos sistemas de saúde europeus: a 
população inquirida pela Médicos do Mundo, pobre, mal recorre aos serviços de saúde para os problemas de saúde 
menores. 

Um acompanhamento médico desajustado e amplamente insuficiente, independentemente da 
importância médica  

Menos de metade das mulheres grávidas (48 %) são acompanhadas durante a gravidez. 

Entre os 1371 problemas de saúde identificados na população inquirida, só um quarto (26%) são tratados ou 
acompanhados por completo, um quarto (27%) são-no parcialmente e perto de metade (45%) não são, de todo, 
tratados ou acompanhados no momento do inquérito. 

                                                
5. Esta média de idades é mais alta que a média da população total analisada nos programas da Médicos do Mundo, pois este inquérito só incide sobre adultos. 

6 É necessário ter em conta que o inquérito decorreu, principalmente, em programas de uma organização médica.  
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Até em problemas de saúde graves, o acompanhamento ou tratamento é muito mau: entre os problemas de saúde 
para os quais um tratamento é considerado indispensável pelos médicos, menos de um em cada dois casos (43%) 
são acompanhados por completo, um quinto são parcialmente acompanhados ou tratados (21%) e um terço (34%) 
não são acompanhados de modo algum. Também quando o tratamento é considerado “apenas” necessário, perto de 
um em cada dois problemas (44%) não têm qualquer acompanhamento.  

O tratamento dos problemas de saúde menos graves é igualmente problemático: apenas 13% dos problemas de saúde 
menos graves, mas para os quais é recomendável um tratamento, são completamente seguidos. 

São numerosas as pessoas inquiridas que vivem ou viveram situações de violência, o que deveria, 
logicamente, conduzir a uma protecção reforçada. 

59% da população afirma ter sofrido, pelo menos, um tipo de violência (41% no país de origem). Além disso, trata-se 
frequentemente de experiências múltiplas (para 40% das pessoas).  

Por ordem decrescente, as violências sofridas com maior frequência são: ter passado fome ou não ter tido comida 
suficiente, ter vivido num país em guerra, ter sofrido agressões físicas (incluindo familiares), ter sido impedido de ganhar 
a vida ou ter sido privado do dinheiro ganho, ter sido vítima de violência por parte das forças da autoridade, ter sido 
sujeito a vigilância ou à interdição dos seus actos, ter sido ameaçado ou aprisionado pelas suas ideias, ter sido torturado, 
ter sofrido agressões sexuais.  

No país “de acolhimento”, a acumulação de inseguranças que enfrentam na sua vida de indocumentados não lhes 
permite recomporem-se. Um quarto dos inquiridos (24%) reporta ter sido vítima de violência desde a sua chegada à 
Europa. Temos, assim, o dever de os proteger. 
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Inquérito estatístico junto dos migrantes 
indocumentados a tomar parte nos 
programas da MDM e de entidades parceiras 
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• Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde - Inquérito de 2008 

1 125 adultos participaram no inquérito de 2008 em 31 cidades de 11 países europeus. 

 
 

    
BE BÉLGICA = 112 - Bruxelas IT ITÁLIA = 99  - Milão 
CH SUÍÇA = 11 - Friburgo 
DE ALEMANHA = 24 - Munique 
EL GRÉCIA = 118 - Tessalónica (n=68) - Atenas (n=50) 

NL 
PAÍSES-BAIXOS = 103 - Amesterdão (n=62) - Arnhem (n=1) - Haia (n=6) - Eindhoben (n=10) 
- Haarlem (n=3) - Leiden (n=1) - Leidschendam (n=2) - Roterdão (n=6) - Tilburg (n=2) – 
Utrecht (n=10) 

PT PORTUGAL = 32 - Lisboa (n=21) -  Loures (n=11) 
SE SUÉCIA = 103 – Estocolmo ES 

ESPANHA = 216 - Alicante (n=21) - Baleares (n=23) - Bilbau (n=21) - 
Canárias (=39) - Galiza (=25) - Madrid (=21) - Toledo (n=30) - Valência 
(n=36) UK UK = 108  - Londres 

FR FRANÇA = 199 - Lyon (n=56) - Paris (n=71) - Saint-Denis (n=72)   
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INTRODUÇÃO 

 

O Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde da Médicos do Mundo publica o seu segundo relatório sobre 
as condições de vida, o estado de saúde e o acesso aos cuidados de saúde de uma das populações mais vulneráveis nos 
nossos países: os indocumentados. Os testemunhos recolhidos ao longo do inquérito são desanimadores: a Europa 
funciona como uma fábrica de migrantes indocumentados, atirando para a obscuridade mais sórdida pessoas que 
precisam, acima de tudo, de segurança e humanidade; as vítimas tornaram-se párias.  

Fugir do seu país não é crime. No entanto, estas crianças, estas mulheres, estes homens são relegados para o medo 
constante de serem identificados, denunciados, separados e expulsos. Escapar às torturas, às violências (sexuais, familiares, 
policiais, militares), à miséria também, tentar, por todos os meios, oferecer uma possibilidade de futuro aos filhos: cada 
um de nós esperaria ter a força e a coragem necessárias em vez de se deixar abater.  

A situação dos imigrantes a viver na Europa sem autorização de residência ainda é mal conhecida.  

Sabe-se que a sua situação social e económica é muito precária. Diversos testemunhos atestam igualmente as 
dificuldades com que se deparam para fazer valer o seu direito aos cuidados de saúde e para beneficiar da assistência do 
sistema de saúde. De um modo geral, os programas nacionais de cuidados de saúde discriminam frequentemente: 

• imigrantes temporários (considerados como tal porque entraram no país com um visto de turismo, o que é muito 
frequente); 

• os requerentes de asilo7 que nunca têm os mesmos direitos que os nacionais do país; 

• todos os que, desde a sua chegada ou posteriormente (por exemplo, quando a sua autorização de residência 
provisória expirou ou quando o estatuto de refugiado foi recusado), se viram desprovidos de autorização de 
residência8,9  

Entretanto, sabe-se que as políticas que, intencionalmente ou não, mantêm longe do sistema de saúde certas categorias 
de imigrantes (nomeadamente os imigrantes sem autorização de residência, mas também e com maior frequência, os 
migrantes temporários), contribuem para a deterioração da sua saúde e da saúde pública dos próprios países anfitriões10. 

Para essas pessoas, os obstáculos a um bom estado de saúde são numerosos e frequentes, devido, nomeadamente, a 
discriminações, ao seu estatuto jurídico, às diferenças linguísticas e culturais, a diversas dificuldades sociais e económicas 
e às suas condições de vida, muito difíceis em geral11.  

                                                
7.A respeito das restrições no acesso aos cuidados de saúde dos requerentes de asilo na União Europeia, ver um estudo dinamarquês de 2004 que conclui a existência de 
restrições significativas em 10 países (incluindo a Alemanha, a Espanha e a Suécia): Norredam M., Mygind A., Krasnik A, “Access to health care for asylum seekers in the 
European Union: a comparative study of country policies”, Eur J Public Health, 2005, 16: 285-89.  

Relativamente à saúde dos requerentes de asilo, ver, por exemplo, o recente estudo epidemiológico suíço: Bischoff A., Schneider M., Denhaerynck K., Battegay E., “Health 
and ill health of asylum seekers in Switzerland: an epidemiological study”, Eur J Public Health, 2009, 19: 59-64. 

8. Verbruggen N. ed., “Health Care for Undocumented Migrants: Germany, Belgium, the Netherlands, United Kingdom”, Bruxelas, Platform for International Cooperation in 
Undocumented Migrants (PICUM), 2001. 

9.Chauvin P., the Europromed Working Group eds, “Prevention and health promotion for the excluded and the destitute in Europe”, Amesterdão, IOS Press, 2002. 

10. Carballo M., Mboup M., “International migration and health, a paper prepared for the Policy analysis and research programme of the GCIM”, Genebra, Global 
Commission on International Migration, 2005. 

11. Organização Mundial de Saúde. “Migrations internationales, Santé et Droits humains”,Genebra, OMS, 2005. 
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O número de pessoas sem autorização de residência nos vários países da Europa (e, nomeadamente, nos países de 
inquérito do presente estudo) é objecto de estimativas mais ou menos precisas, segundo o país. Na maioria dos países, 
esse número será, no máximo, 1 ou 2% da população total, excepto em alguns países, como a Grécia (3,4%)12, onde a 
proporção é maior. A actual abertura dos países europeus à imigração estrangeira mantém-se muito variável e inscreve-
se num quadro geral de encerramento das fronteiras. Com base na população dos países, entre os países de inquérito, é 
em França que a abertura à imigração é mais restritiva (este país recebeu 2,9 imigrantes estrangeiros por cada 1000 
habitantes, em 2006). A Espanha e a Suíça apresentam uma maior abertura, em proporção (respectivamente 18,1 e 14,3 
imigrantes estrangeiros por cada 1000 habitantes, também em 2006). 

Dado que a grande maioria dos inquéritos nacionais não considera os estrangeiros sem autorização de residência, é 
grande a falta de informações estatísticas sobre as condições de vida, o estado de saúde e o acesso aos cuidados de 
saúde desta população, geralmente estimada entre 5 e 8 milhões de pessoas (10 a 15% da totalidade de imigrantes) 
na Europa13. 

Este défice de informação e de dados contrasta com a tentativa crescente de utilizar as restrições de acesso aos 
cuidados de saúde para os estrangeiros sem autorização de residência – contra todos os princípios14 e, além disso, 
com uma eficácia ilusória – como arma de controlo da imigração15. 

 

Foi realizado um primeiro inquérito junto de imigrantes sem autorização de residência que frequentam centros ou 
programas de saúde da Médicos do Mundo em 2005-2006, em sete países da Europa16. Na sequência deste primeiro 
estudo, a ONG decidiu conduzir um novo estudo num maior número de países, com uma recolha sistemática mais 
completa das situações sociais e sanitárias das pessoas inquiridas. 

Tal como no primeiro inquérito, os resultados aqui apresentados devem ser interpretados como um “testemunho 
estatístico” das situações observadas nos diversos centros e programas deste Observatório Europeu.  

Não pretendem constituir um retrato representativo das dificuldades de acesso aos cuidados de saúde por parte de 
todas as pessoas sem autorização de residência na Europa, isto por quatro razões que importa ter em conta durante 
a leitura do presente documento: 

 

• Os inquiridos neste inquérito puderam, à partida, pelo menos entrar em contacto com as estruturas e os 
programas de saúde onde decorreu o inquérito. Não há dúvida de que certas pessoas sem autorização de 
residência conhecem situações sociais e sanitárias ainda piores, tornando-se “invisíveis” perante este inquérito 
devido à distância que as separa dos dispositivos de assistência social e sanitária; 
 

• Por outro lado, alguns imigrantes sem autorização de residência conhecem, incontestavelmente, condições de 
vida ligeiramente melhores que as das pessoas aqui inquiridas, não se dirigindo aos referidos dispositivos. Ainda 
que não restem dúvidas de que a clandestinidade crescente, na qual as políticas de controlo da imigração (em 
intensificação por toda a Europa) rejeitam estas pessoas, impede a maioria de viver uma vida digna, alguns 
imigrantes podem (nomeadamente graças à mobilização da solidariedade de amigos ou familiares) não sentir a 
necessidade de recorrer a dispositivos como os reunidos no Observatório Europeu. Em rigor, os indocumentados 
podem também não consultar esses dispositivos por não terem nenhum problema de saúde ou, igualmente, por 
não sentirem a necessidade de o fazer, o que não é bem a mesma coisa; 

                                                
12. Fonte: Relatório do Senado francês sobre a imigração irregular. 

13.Relatório da Comissão Global das Migrações Internacionais (OCDE), in “Access to health care for undocumented migrants in Europe”, PICUM, Bruxelas, 2007.   

Huber M., Stanciole A., Bremner J., Wahlbeck K. eds, “Quality in and equality of access to healthcare services”, Bruxelas, Comissão Europeia, DG Emprego, Assuntos Sociais e 
Igualdade de Oportunidades, Março de 2008, pp. 196-201. 

14.OMS. “International migration, health and human rights”. Genebra, OMS (Health and human rights publication series), 2008, n.º 4. 

15.Editorial. “Access to health care for undocumented migrants in Europe”. The Lancet, 2007, 370: 2070. 

16.Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde “European survey on undocument migrants’access to health care”. Paris, Médecins du Monde, 2007. 
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• As estruturas e programas de saúde associados ao inquérito nos 11 países não constituem uma amostra 
representativa nem exaustiva do conjunto de estruturas de saúde às quais os imigrantes sem autorização de 
residência são susceptíveis de se dirigir para obterem cuidados de saúde em cada um dos países e territórios 
(cidade ou região). As urgências hospitalares, os centros de saúde públicos, os médicos generalistas, outros 
dispositivos associativos ou de caridade constituem também pontos de serviços que recebem esse grupo de 
pessoas, por diversos motivos e com uma frequência variada17. 
 

• Por fim, em cada um dos 11 países onde o inquérito foi conduzido, há uma grande variação no número de “locais” 
de inquérito (lugares, centros ou programas de proximidade). Em alguns países, o inquérito foi realizado em 
apenas uma cidade; noutros, simultaneamente em várias regiões. Importa ter em conta este facto nos países 
descentralizados (nomeadamente Alemanha, Espanha e Reino Unido). Nos casos em que as legislações e a 
organização dos cuidados às pessoas indocumentadas variam de região para região, os resultados aqui 
apresentados só são válidos, como é óbvio, nas zonas geográficas onde se realizou o inquérito. 

Dito isto, não dispomos de inquéritos representativos aleatórios conduzidos junto da generalidade da população 
indocumentada (difíceis de realizar devido ao próprio estatuto administrativo dessa população). É por isso que os 
resultados quantitativos aqui apresentados permitem identificar tendências-chave e diferenças internacionais que, 
apesar de deverem ser interpretadas com alguma prudência, ilustram e informam sobre as dificuldades de acesso aos 
cuidados de saúde por parte desta população. 

                                                
17.Os inquéritos representativos que estudam populações dificilmente acessíveis (ou consideravelmente minoritárias em relação à população global: sem-abrigo, 
clandestinos, pessoas em situação de prostituição, etc.) baseiam-se frequentemente em amostras aleatórias, dentro de estruturas frequentadas pelas pessoas em estudo. 
Foi encontrado um inquérito deste tipo, realizado junto de imigrantes indocumentados em Chicago, em 2002 (Mehta C., Theodore N., Mora I., Wade J., “Chicago’s 
undocumented immigrants: an analysis of wages, working conditions, and economic contributions”, Chicago, University of Illinois, Center for Urban Economic 
Development, 2002). Infelizmente, este tipo de inquérito só impede parcialmente os desvios de representatividade, nomeadamente quando não estão incluídos no campo 
de inquérito todos os tipos de estruturas (o que é frequente, na prática).  
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1. A POPULAÇÃO ESTUDADA E O CONTEXTO LEGISLATIVO DO ACESSO 
AOS CUIDADOS DE SAÚDE POR PAÍS 

A população estudada corresponde às pessoas de 18 anos ou mais, a residir sem autorização num dos países europeus 
inquiridos, envolvidos num programa da Médicos do Mundo (ou de uma associação parceira). No total, foram inquiridas 
1125 pessoas, com idade igual ou superior a 18 anos, num dos 11 países que se seguem: Alemanha, Bélgica, 
Espanha, França, Grécia, Itália, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, Suíça, Suécia. 

A amostra final reparte-se da seguinte forma, por ordem decrescente do número de inquiridos por país: Espanha 216, 
França 199, Grécia 118, Bélgica 112, Reino Unido 108, Países Baixos e Suécia 103, Itália 99, Portugal 32, Alemanha 24 e 
Suíça 11. 

• Descrição dos locais de inquérito e dos contextos legislativos por país  

EM ESPANHA (ES) 

Foram inquiridas 216 pessoas, nos programas da Médicos do Mundo, em 8 locais no total, de modo a diversificar a amostra 
em termos de local de residência e de tipo de estrutura frequentada18. A repartição é a seguinte:  

• nas Canárias, 39 inquiridos num centro socio-médico para imigrantes (Cassim19) de Tenerife; 

• em Valência, 36 inquiridos num Cassim; 

• em Toledo e arredores, 30 inquiridos participando num programa de mediação sanitária intercultural; 

• na Galiza (Vigo e Corunha), 25 inquiridos numa unidade móvel, destinada principalmente a pessoas em situação de 
prostituição20; 

• nas Baleares (principalmente em Palma de Maiorca e nas aldeias em redor), 15 inquiridos num centro de 
assistência médica, psicológica e social para pessoas em situação de prostituição (Casspep21) e 8 no projecto Dones 
del mon22; 

• em Bilbau, 21 pessoas inquiridas num Cassim; 

• em Madrid, 17 inquiridos numa unidade móvel para pessoas em situação de prostituição e 4 numa consulta 
médico-social para pessoas transexuais; 

• em Alicante, 16 inquéritos num Cassim e 5 num Casspep. 

28% das pessoas inquiridas em Espanha encontravam-se em situação de prostituição (62 pessoas). 

No total, 47% das pessoas contactadas não participaram no inquérito, sobretudo por falta de tempo ou porque não 
falavam a língua do entrevistador.  

                                                
18.Em Alicante, Madrid e Palma de Maiorca, os diversos programas não foram diferenciados na recolha dos dados. 

19.Cassim: Centro de Atención Socio Sanitaria a Inmigrantes. 

20. Os programas espanhóis falam de “pessoas em situação de prostituição”.  

21.Casspep: Centros de Atención Socio Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución. 

22.Dones del mon (trad.: Mulheres do mundo): programa de reforço das capacidades das mulheres imigradas, de modo a permitir-lhes atingir o melhor estado de saúde 
possível. 
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Os Cassim têm como objectivo reduzir as desigualdades sociais da saúde dos imigrantes em situação de precariedade e 
de exclusão e facilitar o seu acesso ao sistema de saúde público. Equipas pluridisciplinares oferecem aos imigrantes 
consultas médicas, cuidados de enfermagem, consultas sociais e consultas psicológicas. Os imigrantes podem beneficiar 
destas consultas até integrarem o sistema de saúde público. 

Os Casspep, bem como as unidades móveis, têm por objectivo melhorar o estado de saúde das pessoas em situação de 
prostituição (homens, mulheres, transexuais). As equipas conduzem acções de redução dos riscos ligados à prostituição, 
difundem mensagens de prevenção sobre doenças sexualmente transmissíveis, informam sobre os direitos e orientam 
para o sistema de saúde público. A grande maioria das pessoas com quem a Médicos do Mundo trabalha é imigrante (a 
mais vulnerável). 

O programa junto das pessoas transexuais em situação de exclusão em Madrid tem por objectivo melhorar o seu 
estado de saúde. As equipas oferecem consultas médicas e sociais e informam sobre o sistema de saúde público. 

O projecto Dones del mon, de Palma de Maiorca, tem por objectivo promover a integração das mulheres imigrantes na 
sociedade. A equipa conduz, junto delas, acções de promoção da saúde para reforçar as suas competências e permitir-
lhes atingir o melhor estado de saúde possível. 

O projecto de mediação sanitária intercultural de Toledo tem por objectivo melhorar o conhecimento e a 
compreensão mútuos entre os profissionais de saúde e os imigrantes. A equipa conduz acções de mediação para reduzir 
os conflitos que podem surgir devido a diferenças culturais, linguísticas ou sociais e permitir as relações interpessoais 
entre ambos. 

O acesso aos cuidados de saúde em Espanha 

Graças ao artigo 43º da Constituição espanhola de 1978, o "direito de todos à protecção da saúde" é reconhecido e o 
preâmbulo da lei geral sobre a saúde, de 1986, acrescenta: “todos os cidadãos espanhóis, bem como os cidadãos 
estrangeiros, que estabeleceram residência no país, têm direito à protecção da saúde e aos cuidados de saúde". 

O sistema de saúde nacional é financiado pelos impostos e acessível gratuitamente para a grande maioria dos espanhóis. 
A comparticipação no custo dos medicamentos é de 40% (10% para certas doenças crónicas, os reformados e as pessoas 
com incapacidade temporária), excepto em certas Regiões Autónomas (como Valência, onde os medicamentos são 
gratuitos para as pessoas sem recursos, incluindo as pessoas sem autorização de residência). 

O cartão de segurança social, entregue aos trabalhadores e respectivos ascendentes e descendentes directos, dá lugar, 
gradualmente, ao cartão individual de saúde, do qual podem beneficiar todos os residentes sem segurança social, mas 
com poucos rendimentos (iguais ou inferiores ao salário mínimo interprofissional, 624€ em 2009).  

Existem grandes diferenças entre as Regiões Autónomas na rapidez de resposta aos pedidos de cartão de saúde e na 
amplitude de cobertura dos medicamentos, de acordo com os recursos.  

Os estrangeiros indocumentados 

O cartão individual de saúde é entregue também a quem não pode estar inscrito na Segurança Social pela entidade 
patronal, incluindo as pessoas sem autorização de residência. Os portadores deste cartão beneficiam do mesmo acesso 
aos cuidados de saúde que os cidadãos espanhóis e têm acesso gratuito à despistagem e ao tratamento do VIH em todo o 
sistema nacional de saúde.  

São necessárias três condições para a obtenção do cartão individual de saúde: 

• dispor de um documento de identidade; 

• registar-se no serviço de registo municipal (Padron) – excepto as mulheres grávidas e as crianças; 

• dispor de baixos rendimentos (na maioria das regiões). 
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Apesar da simplicidade aparente, trata-se de grandes obstáculos: de facto, um certo número de pessoas já não possui 
documentos oficiais de identidade; outros têm medo de se registar por saberem que, desde 2003, a polícia pode aceder 
a esses registos.   

Outra dificuldade é o facto de a gestão dos cartões de saúde para os indocumentados ser muito diferente de uma Região 
Autónoma para outra: em determinadas Regiões, são necessários dois meses para os obter, noutras, mais de sete. 
Algumas criaram um sistema alternativo, para atribuir o cartão de saúde aos indocumentados sem necessidade de 
inscrição no registo local (Andaluzia, Região Autónoma de Valência e Múrcia).  

Os filhos dos indocumentados  

Os filhos dos indocumentados (menos de 18 anos) não têm necessidade de estar registados no registo local para 
obterem o cartão de saúde. Beneficiam do mesmo acesso aos cuidados de saúde que os nacionais (acesso gratuito dentro 
do sistema nacional de saúde). A escolaridade é obrigatória até aos 16 anos, independentemente do estatuto. 

Os cidadãos europeus sem rendimentos suficientes e sem cobertura de saúde 

Os estrangeiros comunitários com residência prolongada em Espanha e sem rendimentos suficientes nem seguro de 
saúde, podem beneficiar gratuitamente de cuidados de saúde se forem titulares do cartão individual de saúde (com as 
mesmas condições de obtenção que os nacionais ou os indocumentados). Em geral, uma declaração sob honra pode ser 
suficiente para provar a precariedade económica. Certas Regiões como as Regiões Autónomas de Valência e de Castela-La 
Mancha exigem que o cidadão europeu apresente um documento oficial emitido pela autoridade do respectivo país de 
origem, certificando que, involuntariamente, não possui cobertura de saúde (ou seja, que não foi ele próprio a renunciar 
ao benefício de uma cobertura de saúde). Após três meses de estadia em Espanha, os cidadãos europeus devem 
inscrever-se no registo central de estrangeiros. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem) 

 A legislação espanhola (artigo 45-4ºB do Real Decreto 2392/2004, de 30 de Dezembro de 2004) prevê a possibilidade 
de conceder uma autorização temporária de residência por razões humanitárias, com duração de um ano (renovável 
todos os anos), aos estrangeiros “sofrendo de doença grave contraída em Espanha, que requeira uma assistência de saúde 
especializada, de acesso impossível no país de origem, cuja interrupção ou impedimento de obtenção implique um risco 
grave para a saúde ou a vida".  

Para provar a necessidade desta assistência sanitária, é necessário um atestado médico emitido pelas autoridades de 
saúde locais que precise também a ausência de tratamento no país de origem. No entanto, muitas vezes é difícil provar a 
impossibilidade de acesso aos cuidados de saúde no país de origem e os procedimentos são complexos (certificado do 
registo criminal necessário) para a obtenção da protecção, o que pode afectar a obtenção da autorização de residência. 

No entanto, as mulheres grávidas não podem ser expulsas, para evitar prejudicar a sua saúde e a do feto. 

EM FRANÇA (FR )  

O inquérito incidiu sobre 199 pessoas, inquiridas em três dos mais importantes centros de acolhimento, cuidados e 
orientação (Caso - Centre d’accueil, de soins et d’orientation) da Médicos do Mundo:  

• 72 pessoas inquiridas em Saint-Denis (com uma taxa de recusas de 18%); 

• 71 pessoas inquiridas em Paris (com uma taxa de recusas de apenas 9%); 

• 56 pessoas inquiridas em Lyon (com uma taxa de recusas de 47 %).  
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No total, a taxa de recusas entre as pessoas contactadas em França é de 26%. As razões principais para esta recusa residem 
na barreira linguística (55% das pessoas em causa), na falta de tempo (para 28%) e na falta de vontade em participar (7%). 

Os Caso estão abertos a qualquer pessoa com dificuldades de acesso aos cuidados de saúde e têm por objectivo aliviar o 
sofrimento e orientar, sempre que possível, para o sistema de saúde público. Mobilizam equipas pluridisciplinares, que 
acolhem os pacientes sem impor restrições e trabalham com eles, visando a recuperação dos seus direitos de acesso ao 
dispositivo público de cuidados de saúde. Médicos generalistas e especialistas revezam-se para assegurar as consultas 
médicas. Enfermeiros prestam cuidados de saúde e conduzem uma parte das acções de prevenção. Os assistentes sociais 
ou o pessoal de acolhimento asseguram o acesso de cada pessoa aos seus direitos.  

As acções de prevenção e de despistagem do VIH, das hepatites e da tuberculose fazem igualmente parte do trabalho 
dos Caso. 

Os centros são, muitas vezes, o primeiro lugar frequentado pelas pessoas em situação de exclusão, que não conhecem os 
seus direitos a uma cobertura de saúde nem o funcionamento do sistema de saúde. 

O acesso aos cuidados de saúde em França 

O sistema de saúde francês é financiado pelas contribuições e pelos impostos. A segurança social/cobertura de saúde 
baseia-se num sistema em que “cada um paga segundo os seus meios e recebe segundo as suas necessidades”. Cobre 
cerca de 65% das despesas de saúde. Qualquer pessoa residente em França (com autorização de residência e de modo 
estável) tem direito a essa segurança social/cobertura médica – gratuitamente para as pessoas com poucos rendimentos 
(cobertura de saúde universal ou CMU [couverture maladie universelle] de base). Para os restantes 35%, existem 
coberturas de saúde complementares privadas, algumas das quais sem fins lucrativos (mutuelles). 

As pessoas com poucos rendimentos (inferiores a 621 euros por mês) têm direito a uma cobertura de saúde de 100%, a 
CMU complementar. 

Os requerentes de asilo podem obter a segurança social desde a sua chegada ao território e, de acordo com os seus 
rendimentos, a CMU complementar. 

Embora os departamentos ultramarinos beneficiem das mesmas leis, a aplicação destas pode ser muito diferente, 
conforme se pode constatar, por exemplo, na Guiana, onde o acesso a uma cobertura de saúde para os indocumentados e 
à protecção dos estrangeiros doentes se mantém difícil. 

Nas comunidades do ultramar, como Mayotte, é difícil saber que normas são aplicáveis e observam-se casos de 
desrespeito pelos direitos fundamentais, em particular no que respeita ao acesso a uma identidade oficial e à protecção 
do direito de viver em família (expulsam-se pais, ficando os filhos sozinhos na ilha). Até 2005, data da implementação da 
Segurança Social, o acesso aos cuidados de saúde era gratuito para todos. Desde então, o sistema criou uma distinção 
entre os afiliados, para os quais os cuidados se mantêm gratuitos, e os não-afiliados, que devem pagar uma taxa. Estas taxas 
aplicam-se igualmente aos menores. 

Em ambos os casos – Guiana e Mayotte – observam-se condições de vida indignas e perigosas nos bairros de lata, apesar 
das recomendações do Instituto Nacional de Supervisão Sanitária na luta contra a dengue ou a febre de chikungunya. 

Os estrangeiros indocumentados 

Qualquer pessoa a residir em França, sem autorização de residência há mais de três meses e com rendimentos inferiores 
a 621 euros por mês, tem direito a ajuda médica do Estado (AME - Aide médicale d’Etat). Beneficia do acesso aos cuidados 
de saúde com uma cobertura de 100%, sem obrigação de adiantamentos – mas a cobertura é claramente insuficiente 
para todas as próteses (dentária, óptica, etc.). 
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A AME é válida por um ano e deve ser renovada todos os anos, sendo necessária a apresentação dos mesmos documentos 
para a renovação.  

Os indocumentados que não podem atestar a sua residência superior a três meses têm direito a uma cobertura 
hospitalar para os cuidados da saúde considerados urgentes (gravidez, IVG, etc.). 

Os filhos de indocumentados e os menores não acompanhados 

Os menores filhos de indocumentados (os menores não podem ser considerados indocumentados) estão isentos do 
período mínimo de residência de três meses (graças a uma queixa das associações). Os menores não acompanhados 
devem ser colocados sob protecção de um juiz e da assistência social à infância (ASE – Aide sociale à l’enfance): têm, então, 
acesso à Segurança Social e à CMU complementar (cobertura a 100%). 

Os cidadãos europeus sem rendimentos suficientes e sem cobertura de saúde 

Os cidadãos comunitários, de acordo com a directiva europeia 2004/38/CE relativa ao “direito de livre circulação e 
residência dos cidadãos europeus”, por um lado, e as “normas de entrada e de residência dos estrangeiros e do direito de 
asilo,” por outro, gozam do direito de residência, definido em função da categoria a que pertencem (trabalhadores, 
estudantes, pessoas não activas). A limitação do direito de residência dos cidadãos europeus a um período de três meses 
aplica-se aos cidadãos comunitários não activos e aos estudantes, que só são considerados “em situação regular” se 
possuírem um seguro de saúde válido e rendimentos suficientes para não constituírem uma sobrecarga “não razoável” 
para o sistema de assistência social. Os cidadãos comunitários sem rendimentos e sem cobertura de saúde perdem, 
assim, a sua autorização de residência, após três meses de livre circulação, podendo então obter ajuda médica do Estado, 
tal como os restantes indocumentados. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

O cartão de residência "vida privada e familiar", com duração de um ano renovável, é atribuído aos “estrangeiros com 
residência habitual em França, cujo estado de saúde necessite de uma cobertura médica - sem a qual se verificariam 
consequências de excepcional gravidade - desde que não possam, efectivamente, beneficiar de tratamento apropriado 
no país de origem" (artigo L.313-11 alínea 11 do Código sobre a entrada e residência dos estrangeiros e do direito de 
asilo). 

A decisão de atribuição do cartão de residência é tomada pela autoridade administrativa, após parecer do médico-
inspector de saúde pública competente, conforme o local de residência do interessado. 

O estrangeiro doente deve obter um relatório médico completo sobre o seu estado de saúde, por parte de um clínico 
hospitalar ou de um médico acreditado. Além disso, qualquer informação relativa ao não acesso aos tratamentos no seu 
país de origem será útil. 

O Ministério da Imigração, da Integração, da Identidade Nacional e do Desenvolvimento Solidário colocou em rede, na 
sua intranet destinada a governadores-civis e a médicos-inspectores de saúde pública (no sítio intranet do Ministério da 
Saúde) fichas com informações frequentemente erradas e parciais, sobre os tratamentos médicos em 28 países. 

Os dois problemas principais são: 

• a quebra do sigilo médico, uma vez que os governadores-civis pedem aos médicos que lhes indiquem o tipo de 
tratamento necessário para verificarem nas fichas se o estrangeiro pode ser expulso ou não; 

• a não consideração, com este novo sistema, da acessibilidade efectiva do tratamento: as fichas por país só assinalam 
a existência dos tratamentos (ainda que, por exemplo, um tratamento para uma doença específica só exista num 
único hospital ou clínica privada e só seja acessível aos mais altos dignitários).  
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Esta lei que protege os estrangeiros gravemente doentes desde 1998 permitiu, entretanto, salvar inúmeras vidas e 
constitui um modelo a nível europeu, depois de ter sido demonstrado que não se tinha verificado qualquer influxo de 
doentes estrangeiros em França devido à lei: com efeito, o aumento normal do número de autorizações de residência 
concedidas deve-se ao facto de se tratar de patologias crónicas e de as autorizações de residência serem renovadas de 
ano para ano. 

NA GRÉCIA (EL) 

O inquérito incide sobre 118 pessoas em duas policlínicas da Médicos do Mundo: 

• 68 inquiridos em Tessalónica 

• 50 inquiridos em Atenas 

Os indocumentados que não responderam ao inquérito são principalmente pessoas que não puderam ser inquiridas 
devido a problemas linguísticos. 

Nas policlínicas, as equipas compostas por médicos, enfermeiros, pessoal de acolhimento e psicólogos prestam cuidados 
e apoio social a todos os que não têm acesso ao sistema nacional de saúde, pessoas sem recursos, sem cobertura de saúde, 
sem-abrigo, ciganos romenos, requerentes de asilo, indocumentados, etc.. 

O acesso aos cuidados de saúde na Grécia 

O sistema de saúde nacional foi criado em 1983. Todos os assalariados estão cobertos por um seguro de saúde 
obrigatório.  O sistema de saúde está descentralizado em centros de cuidados de saúde primários, hospitais distritais e 
regionais. O financiamento dos serviços de saúde é feito por meio de contribuições e subvenções do Estado.  

O acesso às consultas é gratuito no sistema de saúde nacional; contudo, 25% do montante dos medicamentos fica a cargo 
do paciente.  

A assistência social cobre os gregos em situação de pobreza (rendimentos inferiores a 300 euros por mês), 
desempregados ou sem seguro, com idade superior a 20 anos, bem como os maiores de 65 anos (que nunca trabalharam 
ou não trabalharam o suficiente para serem cobertos) e as pessoas com necessidades especiais ou portadoras de 
deficiência: se possuírem documentos de identidade, obtêm um boletim de saúde permitindo o acesso gratuito aos 
cuidados de saúde e aos tratamentos. 

Os requerentes de asilo têm os mesmos direitos que os nacionais, desde que possam provar o seu estatuto, o que é difícil 
no início do processo.  

As pessoas que entraram na Grécia de modo ilegal são normalmente encerradas em centros onde não recebem 
informações sobre os seus direitos: encontram-se, assim, em grandes dificuldades para apresentar o pedido de asilo. A 
taxa de atribuição do estatuto de refugiado na Grécia é a mais baixa da Europa (0,04% em primeira instância e 2,05% em 
recurso, em 2007, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR) face, por exemplo, a 
34% em primeira instância, no Reino Unido, e 24% em recurso). 

Os estrangeiros indocumentados 

Os estrangeiros indocumentados só podem aceder aos cuidados de saúde em caso de urgência e até o seu estado ter 
sido estabilizado. Desde 2001, uma lei proíbe as instituições públicas de prestar auxílio às pessoas que não podem provar 
que têm uma autorização de residência na Grécia; todavia, isto não se aplica aos hospitais e clínicas quando se trata de 
menores ou de pessoas indocumentadas que devem ser hospitalizadas. 

O VIH e as outras doenças infecto-contagiosas, bem como os partos são normalmente considerados urgências.  



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 24 

Os filhos dos indocumentados 

Os cuidados de saúde e os internamentos são gratuitos para as crianças, de acordo com a lei que as protege, o que se 
revela difícil, na prática.  

Os cidadãos europeus sem rendimentos suficientes e sem cobertura de saúde 

Os cidadãos comunitários a residir na Grécia há mais de três meses podem ter cobertura através do cartão europeu de 
seguro de doença. Se não têm seguro de saúde, devem financiar, eles próprios, as prestações de que beneficiam. Se 
obtiverem uma autorização de residência, apesar de serem pobres e sem seguro de saúde, poderão pedir um boletim de 
saúde conferindo acesso gratuito ao sistema de saúde. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

Todos os estrangeiros indocumentados que se encontrem no território grego e contra os quais não possa ser tomada 
uma medida de expulsão por razões médicas, podem beneficiar de uma autorização de residência temporária (art.º 
37º/4, a) da Lei 2910/2001). Do mesmo modo, as mulheres grávidas indocumentadas não podem ser expulsas do 
território grego durante a gravidez e nos seis meses seguintes ao parto (art.º 79º/1 da Lei 3386/2005).  

A lei grega prevê autorizações de residência por razões humanitárias de um ano, renováveis, para os indocumentados 
gravemente doentes, desde que já tenham tido anteriormente uma autorização de residência. 

É necessário providenciar um atestado médico de um hospital público ou dependente de uma das caixas de segurança 
social, a confirmar a existência de problemas de saúde graves e a indicar a duração do tratamento.  

Na prática, as pessoas nem sempre são expulsas, mas também não obtêm uma autorização de residência. 

NA BÉLGICA (BE)  

Foram inquiridas 112 pessoas, no centro de acolhimento, cuidados e orientação (Caso) da Médicos do Mundo, em 
Bruxelas. Representam 44% dos indocumentados que se apresentaram no centro durante os dias do inquérito. Os 
motivos de não resposta ao inquérito são principalmente linguísticos (16%) ou de falta de tempo (12%). A taxa de recusa 
das pessoas contactadas não ultrapassa os 10%. 

O Caso de Bruxelas cobre todas as pessoas sem acesso ao sistema de saúde, de modo a explicar e propor as medidas 
administrativas necessárias a uma cobertura de saúde. Mobiliza uma equipa pluridisciplinar, composta por pessoal de 
acolhimento, médicos, psicólogos e assistentes sociais, que asseguram os cuidados durante o processo. A equipa garante 
igualmente consultas a longo prazo para as pessoas que não têm qualquer possibilidade de aceder aos cuidados de saúde 
na Bélgica.  

O acesso aos cuidados de saúde na Bélgica 

A Bélgica possui um sistema de seguro médico nacional e obrigatório gerado por seis fundos privados não lucrativos de 
seguro de saúde. As competências são partilhadas entre o governo federal (competente, por exemplo, em matéria de 
seguro obrigatório) e os vários estados. 

O adiantamento das despesas é a regra, com um reembolso posterior da parte coberta pelo seguro de saúde ou 
invalidez (55 a 75%). Os medicamentos encontram-se repartidos em seis categorias, segundo a sua eficácia terapêutica, 
com níveis de reembolso que, dependendo da categoria, podem chegar a 100%, como nos tratamentos de VIH/SIDA. 
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Quando um paciente está coberto pela mutuelle (o seguro de saúde obrigatório), os adiantamentos das despesas e os 
reembolsos são efectuados dos seguintes modos: 

• para as consultas médicas: ou adianta a totalidade e é reembolsado da parte financiada pela Segurança Social, ou só 
paga uma taxa reduzida (tiers payant), conforme o médico; 

• para os medicamentos: geralmente, só paga o tiers payant, mas existem vários níveis de reembolso (para além das 
seis categorias), segundo o estatuto da pessoa: o nível padrão e um nível de reembolso “superior” para as pessoas 
deficientes ou as pessoas dependentes de um centro público de acção social (CPAS - Centre public d’action sociale); 

• para as hospitalizações: recebe uma factura relativa à parte a seu cargo.  

Na Bélgica, existem seguros complementares ao seguro de base. Os mais comuns são os seguros para as hospitalizações, 
que cobrem uma parte dos custos de hospitalização, reduzindo a factura. Não se trata de seguros obrigatórios. 

Existem modelos de seguros complementares que cobrem todas as despesas de saúde não cobertas pelo seguro de base 
(consultas, exames complementares, hospitalizações, medicamentos, tratamentos dentários, etc.), mas são raros, muito 
caros e frequentemente propostos por países estrangeiros, como a França, aos expatriados a viver na Bélgica, que não 
estão habituados a pagar uma parte dos cuidados de saúde. 

Por outro lado, no que respeita à prevenção e despistagem das DST e do VIH, só existem dois centros de despistagem 
anónimos e gratuitos na Bélgica (em Bruxelas e em Antuérpia). 

Os requerentes de asilo 

Os requerentes de asilo têm direito gratuito a um acompanhamento social, jurídico, médico e psicológico. 

Mas o Fedasil, o organismo federal encarregue de lhes prestar acolhimento e auxílio material, não consegue assegurar 
actualmente acolhimento a todos os requerentes de asilo nos centros no início do seu percurso. Os requerentes de asilo 
são antes remetidos para as estruturas de sem-abrigo, que não estão adaptadas a este público-alvo. As pessoas que 
moram fora de um centro aberto têm livre escolha sobre o prestador de cuidados. Em princípio, basta apresentar ao 
prestador o documento remetido pelo serviço de estrangeiros, no âmbito do pedido de asilo, para obter o direito aos 
cuidados de saúde. Em seguida, o prestador de cuidados de saúde deve contactar a unidade “despesas médicas” do 
Fedasil, de modo a obter o acordo para a cobertura financeira (é entregue um documento que garante o pagamento do 
cuidado prestado). Basta, então, enviar a factura ao Fedasil, para obter o reembolso. 

Os estrangeiros indocumentados 

Os indocumentados a viver na Bélgica que necessitem de cuidados médicos e que sejam “indigentes” podem, desde 
1996, fazer um pedido para obter ajuda médica urgente (AMU - Aide médicale urgente) junto do centro público de acção 
social (CPAS) onde estão inscritos. 

O mau conhecimento do sistema administrativo é agravado pelo facto de cada CPAS, instituição sob autoridade 
autárquica, ser livre de seguir uma política individual relativamente à AMU e de implementar diversos procedimentos 
administrativos. Isso causa problemas, sobretudo na região de Bruxelas, onde 19 CPAS se encontram concentrados num 
território relativamente pequeno, de grande densidade. Cada CPAS possui a sua própria certificação AMU, a ser 
preenchida pelo médico, e aplica critérios específicos para decidir se alguém tem ou não direito à certificação. A maioria 
dos prestadores de cuidados de saúde, por seu lado, exige que o paciente apresente primeiro uma cobertura por parte 
do CPAS, o que leva a um ciclo vicioso, só quebrado com a boa vontade de, pelo menos, um dos dois intervenientes.  

Cada CPAS tem também a sua própria definição do grau de indigência (rendimento máximo mensal, o facto de pagar 
renda, etc.) e cada funcionário tem a sua própria interpretação. 

Para obter uma AMU, é necessário:  

• obter um atestado médico indicando a necessidade da AMU; 
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• saber onde se dirigir e marcar uma hora para atendimento; 

• poder receber, em casa, a visita de controlo (domicílio e indigência) de um empregado do CPAS (o que é 
particularmente delicado para todas as pessoas em centros de acolhimento). 

Os tempos de espera para obtenção da AMU, assim como o seu período de validade, variam de um CPAS para outro. Isso 
obriga as pessoas a renovarem frequentemente a sua AMU, o que constitui um limite aos cuidados preventivos, de modo 
geral, podendo levar a que as pessoas desistam de procurar tratamento. 

Os filhos de indocumentados e os menores não acompanhados 

Todas as crianças até 6 anos têm direito a aceder gratuitamente aos cuidados preventivos (entre os quais, as vacinas) no 
Gabinete para o Nascimento e a Infância. 

As crianças indocumentadas podem aceder a cuidados de saúde pela AMU, nos mesmos termos que os adultos, mas são 
submetidas a condições de acesso idênticas (atestado médico e visita ao domicílio). 

Desde 2008, os menores estrangeiros não acompanhados beneficiam dos mesmos direitos ao seguro de saúde que os 
nacionais, desde que estejam inscritos num estabelecimento escolar há três meses (salvo isenção de obrigação escolar).  

Os cidadãos europeus sem rendimentos suficientes e sem cobertura de saúde 

Se um cidadão comunitário não tiver rendimentos suficientes nem seguro de saúde, a sua estadia na Bélgica para além 
de três meses já não será considerada autorizada, podendo obter apenas cuidados de urgência. Poderá pedir para 
beneficiar de ajuda médica urgente. O CPAS, após verificação no país de origem, conclui que a pessoa já não beneficia de 
um seguro no seu país de origem, visto que morou na Bélgica durante mais de um ano.  

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

“O estrangeiro que resida na Bélgica, disponha de um documento de identidade e sofra de uma doença que suponha um 
risco real à sua vida ou integridade física, ou um risco real de tratamento desumano ou humilhante, pode requerer a 
autorização de residência [na Bélgica, por mais de três meses,] caso não exista um tratamento adequado no seu país de 
origem ou no país onde reside”. É necessário apresentar um atestado médico e fazer prova da morada. Se o pedido for 
considerado aceitável e fundamentado, é concedido o direito a uma autorização de residência de um ano, renovável, 
que permite o acesso aos direitos dos residentes em situação regular (ajuda social, etc.). 

Durante a fase de apreciação, o serviço de estrangeiros decide com base no pedido: é possível que a pessoa receba a 
autorização para permanecer mais quinze dias, dois meses, etc., em função das necessidades médicas. Só em caso de uma 
doença crónica (VIH, diabetes, esquizofrenia) é concedida uma autorização por um ano. Após cinco anos de estadia por 
motivos médicos, a pessoa recebe uma autorização de residência de duração ilimitada. 

NO REINO UNIDO (UK)  

Foram inquiridas 108 pessoas em Londres. O inquérito decorreu no centro de acolhimento, cuidados e orientação, que 
se destina, em grande parte, a pessoas imigradas. Foi igualmente conduzido na New North London Synagogue (NNLS), 
onde foram inquiridas 7 pessoas. No conjunto das pessoas contactadas, 25% recusaram responder ao inquérito, 
maioritariamente por falta de tempo.  



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 27

O centro de saúde gratuito do Projecto Londres da Médicos do Mundo tem por objectivo melhorar o acesso aos 
cuidados por parte das pessoas em situação de vulnerabilidade e de lhes facilitar o acesso ao sistema nacional de saúde. 
Uma equipa pluridisciplinar presta cuidados de enfermagem, consultas médicas e consultas sociais, e assegura a inscrição 
de cada pessoa junto de um médico generalista, porta de entrada para o sistema. 

A NNLS é um local de socialização, principalmente destinado aos requerentes de asilo. Um domingo por mês, organiza-se 
um acolhimento que oferece consultas com advogados, mas também alimentação e roupas. Não existem consultas 
médicas. 

O acesso aos cuidados de saúde no Reino Unido 

O sistema de saúde no Reino Unido é financiado, em grande parte, pelos impostos e baseia-se num acesso gratuito aos 
cuidados de saúde para todos. O acesso ao sistema de saúde é baseado na residência e não na nacionalidade. Qualquer 
pessoa a residir normalmente no Reino Unido pode aceder a cuidados médicos. Todas as pessoas devem poder registar-
se junto de um médico generalista próximo da sua área de residência.  

O médico generalista é, a par com os serviços de urgência, a porta de entrada para os cuidados secundários. Todavia, por 
vezes é difícil poder registar-se junto de um médico generalista, devido a complicações administrativas (prova de 
domicílio, passaporte, etc.). Existem hospitais públicos e estruturas privadas.  

Certas estruturas de saúde são de acesso gratuito para todos (independentemente da sua situação): as urgências, os 
centros de planeamento familiar, os dispensários abertos (walk-in centers) para os cuidados comparáveis às urgências; 

Os cuidados relativos a certas patologias, como as doenças sexualmente transmissíveis, as doenças infecto-contagiosas 
(excepto o VIH/SIDA), as patologias mentais dos pacientes perigosos para si próprios e para o ambiente que os rodeia, 
bem como uma lista de 35 patologias (hepatites, meningites, SARS, etc.) são inteiramente gratuitos. 

Para o resto, se a consulta médica é gratuita, está previsto um co-pagamento de 7,3 euros para os medicamentos 
prescritos. 

Os requerentes de asilo estão inscritos no sistema nacional de saúde nos mesmos termos que os nacionais. 

Os estrangeiros indocumentados 

Com a alteração, de 1 de Abril de 2004, à Lei de 1977,sobre os serviços médicos, a definição de “residência normal” foi 
restringida para “residência autorizada” e novas regras estipularam que os indocumentados já não tinham direito aos 
tratamentos hospitalares sem pagar. 

O registo junto de um médico generalista continua a ser possível, dependendo da boa vontade do médico. No entanto, 
todos os exames complementares e cuidados de segunda linha são devidos ao hospital, onde oficiais de cobrança se 
encarregam, junto dos estrangeiros, de recuperar as somas devidas, por vezes através de assédio. 

Deste modo, os encargos com os cuidados pré-natais, o parto e os cuidados pós-natais cabem às famílias, conduzindo a 
desistências cada vez mais frequentes em procurar tratamento. Muitas vezes, o pagamento é exigido antes do acesso aos 
cuidados.  

Por fim, se os tratamentos para as doenças infecto-contagiosas são inteiramente gratuitos, importa assinalar a excepção 
do VIH/SIDA, retirado da lista. 
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Os filhos dos indocumentados 

Não está prevista nenhuma protecção específica para as crianças, que são assim submetidas às mesmas limitações que os 
pais. Para inscrever um filho junto de um médico generalista é necessário que o pai esteja inscrito, o que constitui uma 
dificuldade suplementar. Por consequência, a criança tem acesso aos cuidados de primeira linha gratuitos, se estiver 
registada junto de um generalista, devendo pagar na totalidade os cuidados secundários. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes  

Um artigo da Lei sobre a imigração de 1971 (art.º 3-1b) prevê a possibilidade de uma autorização de residência 
discricionária e excepcional. 

O artigo pode ser invocado por razões médicas, uma vez provada a não existência do tratamento (e não a não 
acessibilidade) no país de origem. 

NOS PAÍSES BAIXOS (NL)  

Foram realizados 103 questionários, em 10 cidades e 21 estruturas parceiras da MDM, permitindo assim diversificar o 
perfil dos inquiridos: 

• em Amesterdão (62 inquiridos), nas seguintes estruturas: uma associação destinada a trabalhadoras domésticas 
filipinas (Filipino UM DWsNL), Het Kerkhuis, Stichting Sikaman, ASKV, De Open Deur, Centrum 45, Casa Migrante, 
Wereldpand, Het Wereldhuis; 

• em Haia (6 inquiridos): programa Paardenberg, programa Oase Stek;  

• em Roterdão (6 inquiridos): programa ROS;  

• em Haarlem (3 inquiridos): programa Stem in de Stad, programa De Huiskamer; 

• em Utrecht (10 inquiridos): programa STIL, programa Huize Agnes; 

• em Leidschendam (2 inquiridos): programa Stichting Noodopvang; 

• em Tilburg (2 inquiridos): programa VLOT; 

• em Eindhoven (10 inquiridos): programa Vluchtelingen in de Knel; 

• em Arnhem (1 inquirido): programa de medicina geral, Blankenspoor. 

• em Leiden (1 inquirido): programa Fabel van de Illegaal. 

A grande maioria dos locais de inquérito não propõe nenhum serviço médico, mas desenvolve acções no domínio social 
(cursos de línguas, Internet, encontros num café, culinária, apoio espiritual, etc.) destinadas a imigrantes (com ou sem 
autorização de residência).  

Salientamos algumas especificidades: Het Kerkhuis e Het Wereldhuis, em Amesterdão, destinam-se em particular a 
imigrantes da África Ocidental, enquanto que Filipino UMDWs NL é especializado no acolhimento de filipinos. A Huize 
Agnes, em Utrecht, acolhe mulheres vítimas de violência conjugal ou de tráfico. 

 O inquérito teve lugar no quadro do projecto MEDOC da Médicos do Mundo, que pretende melhorar o acesso aos 
cuidados de saúde por parte das pessoas indocumentados nos Países Baixos. A acção consiste em entrevistas médicas, 
durante as quais as pessoas recebem uma informação individualizada sobre os seus direitos e o sistema de saúde 
holandês. A MDM fornece-lhes um MEDOC (documento médico), boletim de saúde com os antecedentes médicos e o 
seu percurso de cuidados, ajudando-as em caso de dificuldades no acesso aos cuidados de saúde. Este documento (que 
explica também o sistema de cobertura dos cuidados) pode ser apresentado a todos os profissionais de saúde, durante 
cada prestação de cuidados e facilita também o acesso às consultas. A equipa trabalha em colaboração com estruturas 
parceiras, revezando-se nos locais de acolhimento.  
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O acesso aos cuidados de saúde nos Países Baixos 

Desde a reforma de Janeiro de 2006, é obrigatório um seguro de saúde para todas as pessoas a viver nos Países Baixos. 
Este seguro de saúde cobre um conjunto-padrão de cuidados. O segurado paga cerca de 90 euros por mês e o segurador 
reembolsa as despesas de saúde. Os menores (menos de 18 anos) são segurados gratuitamente. As pessoas com baixos 
rendimentos podem obter uma contribuição mensal de saúde, para ajuda no pagamento do seu prémio de seguro. 

Está prevista a hipótese de opção por um “risco pessoal dedutível” permitindo pagar prémios reduzidos, mas deixando 
uma grande quantia para pagamento durante um recurso aos cuidados. Uma parte dos prémios de seguro é 
reembolsada, em caso de não consumação dos cuidados (no que diz respeito às consultas de médicos generalistas, ao 
acompanhamento da gravidez, aos cuidados dentários para os jovens com menos de 22 anos ou às doenças crónicas). 

Para os outros cuidados não-incluídos no pacote, como os cuidados dentários para adultos, os segurados podem obter um 
seguro complementar, ou pagarão a totalidade dos custos. Alguns seguros têm redes de cuidados organizados: se o 
paciente não os utilizar, não será tão bem reembolsado. Outros seguros, mais caros, deixam a escolha dos profissionais de 
saúde ao paciente.  

Os médicos generalistas são a porta de entrada para o sistema de saúde e têm acesso ao dossier médico de cada paciente. 

Desde essa reforma de 2006, os Países Baixos viram crescer o número de pessoas sem seguro de saúde. Por outro lado, 
desde uma lei de 1998, o direito ao seguro de saúde (como às restantes prestações sociais) encontra-se associado ao 
regime jurídico da residência. No entanto, todas as pessoas que residem nos Países Baixos têm direito, pelo menos, aos 
“cuidados medicamente necessários”.   

Os requerentes de asilo  

A cobertura de saúde para os requerentes de asilo é mais ou menos a mesma que o seguro ordinário de base (com 
excepções, como a reprodução medicamente assistida ou as operações de mudança de sexo). Os requerentes de asilo 
não podem assegurar, eles próprios, os seus cuidados de saúde, sendo o Estado o responsável por eles. Desde 1 de Janeiro 
de 2009, o COA (organização a cargo do Ministério da Justiça, relativa aos cuidados de saúde para os requerentes de asilo) 
assinou um contrato com a Menzis (para organizar cuidados curativos) e com o sistema nacional de saúde dos Países 
Baixos (para organizar os cuidados de saúde pública).  

Os estrangeiros indocumentados 

Os estrangeiros indocumentados não têm direito ao seguro de saúde desde a Lei de 1998. 

Têm direito aos cuidados ou tratamentos medicamente necessários, o que inclui as patologias infecto-contagiosas. O 
termo "medicamente necessário" refere-se: 

• às situações que colocam a vida do doente em perigo; 

• às situações de perda permanente das funções vitais; 

• às doenças contagiosas e problemas psicológicos, podendo levar a comportamentos agressivos; 

• ao acompanhamento pré e pós-natal; 

• à prevenção e à vacinação das crianças; 

• às situações em que um profissional de saúde considera o tratamento médico necessário e apropriado, o que 
corresponde, habitualmente, ao pacote de cuidados do seguro de saúde obrigatório. 
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O governo holandês tinha implementado, até ao final de 2008 (período durante o qual foi conduzido o inquérito 
apresentado neste relatório), um fundo especial (Koppelingsfonds) para os indocumentados que não podiam pagar os 
cuidados que recebiam. Esse fundo reembolsava as despesas contraídas pelos médicos generalistas, as parteiras, os 
farmacêuticos e os dentistas, que o solicitassem (desde que estivessem a par da existência do fundo). Para os cuidados de 
segunda linha, os hospitais podiam utilizar um orçamento reservado aos “devedores duvidosos”. Em todos os casos, os 
pacientes (cuidados primários e secundários) deveriam pagar uma parte dos custos. Só quando o pagamento era 
impossível é que os profissionais de saúde (generalistas, dentistas, enfermeiros) podiam enviar a factura ao 
Koppelingsfonds. Para os cuidados secundários, os hospitais deviam decidir utilizar ou não o mecanismo para “devedores 
duvidosos”. O modo de cobrança da factura dependia, em grande medida, do médico ou do hospital. 

Em Janeiro de 2009, o governo holandês implementou um novo regulamento financeiro no âmbito da lei do seguro de 
saúde. Os estrangeiros indocumentados têm sempre a responsabilidade de pagar os cuidados que recebem. Se não 
puderem pagar, os profissionais e as instituições de cuidados podem receber uma compensação parcial para os custos 
irrecuperáveis. 

Tal aplica-se, respectivamente, à primeira, à segunda e à terceira linha de cuidados. Este sistema financeiro substitui o 
fundo especial de primeira linha, Koppelingsfonds, bem como o fundo para os devedores duvidosos dos hospitais (só para 
os pacientes indocumentados). Neste novo sistema, os profissionais de saúde recebem menos compensação para os 
custos, à excepção das parteiras, que recebem sempre 100%. Em cada região (26 no total) só um hospital e uma farmácia 
têm contrato com a instituição responsável pela implementação do novo regulamento aplicável a todos os cuidados de 
saúde dos indocumentados.  

Desde esta nova lei, a Médicos do Mundo tem constatado problemas cada vez maiores, particularmente em termos de 
acesso aos cuidados de saúde, cuidados dentários e de acessibilidade das farmácias (só uma por região).  

Os filhos dos indocumentados 

Os filhos dos indocumentados têm direito, tal como os pais, aos cuidados de saúde medicamente necessários. Por outro 
lado, no que diz respeito às vacinas e aos cuidados preventivos, têm o mesmo acesso gratuito que os menores nacionais. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

Os estrangeiros indocumentados com tuberculose podem adiar a sua partida, bem como as mulheres grávidas 
(nenhuma expulsão por avião seis semanas antes e após o parto) e os estrangeiros (ou um membro da sua família) 
demasiado doentes para viajar. Tudo deve ser certificado por um atestado médico.  

Os estrangeiros gravemente doentes podem obter uma autorização de residência temporária por um máximo de cinco 
anos (ou menos), segundo a duração necessária ao tratamento. O pedido deve ser dirigido aos serviços de imigração que 
solicitam ao Gabinete do Conselho Médico a emissão de um relatório médico sobre o paciente em causa. Este relatório 
define a urgência da situação médica e se o tratamento pode ser seguido no país de origem (de facto, é a existência do 
tratamento que é considerada com mais frequência, em detrimento do acesso efectivo). As despesas do requerimento 
de autorização de residência são de 331 euros. Além disso, é possível exigir um passaporte e um visto temporários. 
Podem ser apresentados pedidos sucessivos, se estiver provado que o tratamento deve ser continuado e que é mais 
adequado e necessário manter-se nos Países Baixos.  

NA SUÉCIA (SE) 

A amostra compreende 103 pessoas inquiridas em Estocolmo, no centro de acolhimento, cuidados e orientação da 
Médicos do Mundo. Apenas 20% das pessoas contactadas não responderam ao inquérito – principalmente por falta de 
motivação ou por questões linguísticas.  
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O programa tem por objectivo alertar a opinião e as autoridades para a falta de acesso aos cuidados de saúde por parte 
dos indocumentados e encorajar o governo sueco a permitir o mesmo acesso aos cuidados de saúde a todos os que 
vivem no território, independentemente do seu estatuto administrativo. 

A equipa, composta por médicos, enfermeiros, parteiras, dentistas, psicólogos, cinesioterapeutas e juristas, responde às 
necessidades dos indocumentados, prestando consultas médicas e tratamentos, acompanhamento e orientações às 
mulheres grávidas, mas também conselhos jurídicos. 

O acesso aos cuidados de saúde na Suécia 

A Suécia tem um sistema nacional de saúde que cobre toda a população, assente nos princípios da livre escolha dos 
profissionais de saúde e da igualdade no acesso aos cuidados de saúde. É financiado pelos impostos. 

A saúde na Suécia encontra-se sob a responsabilidade partilhada do Estado, dos 21 conselhos regionais e dos municípios.  

Os cuidados de saúde encontram-se limitados, para os adultos, a plafonds anuais de cerca de 100 euros para consultas 
médicas e 200 euros para medicamentos.  

Os filhos dos requerentes de asilo têm, eles próprios, os mesmos direitos de acesso aos cuidados de saúde que os 
nacionais.  

Os adultos requerentes de asilo só têm direito aos cuidados que não podem ser adiados. A interpretação é muito 
restritiva, uma vez que, na maioria dos casos, só são prestados os cuidados de urgência e não o acompanhamento de 
patologias crónicas graves, como se poderia pensar. É por isso que, hoje em dia, certas regiões examinam os casos 
individualmente. 

É necessário obter um número de identificação para se beneficiar dos serviços de saúde. 

Os estrangeiros indocumentados 

Os indocumentados não eram mencionados nas leis de saúde até Maio de 2008, quando são referidos nos textos anexos 
de preparação. 

São agora explicitamente excluídos do acesso aos cuidados de saúde, excepto se pagarem todos os custos, o que é 
impossível para a grande maioria. A pressão da sociedade civil (associações e profissionais de saúde) impediu as 
autoridades de produzirem uma lei que interdiria formalmente a oferta de cuidados de saúde aos indocumentados. 

Para ter acesso aos cuidados de saúde, os estrangeiros devem obter um número de identificação, o que é impossível para 
os indocumentados. Devem, assim, pagar todas as despesas, incluindo os cuidados de urgência. Todavia, parte dos 
profissionais de saúde ignora estas regras, por razões humanitárias e de saúde pública. 

Os filhos dos indocumentados 

Só os filhos dos indocumentados que tenham sido registados como requerentes de asilo, mas depois recusados, têm 
acesso aos cuidados de saúde nas mesmas condições que os nacionais, mas este direito só está previsto no texto da 
proposta de lei (2008 : 344) e não no texto votado. Mesmo assim, deveria servir de linha orientadora na interpretação da 
lei. 

Por outro lado, os filhos dos indocumentados que não foram requerentes de asilo não têm mais acesso legal aos cuidados 
de saúde que os adultos. Devem pagar integralmente os custos dos cuidados recebidos. Também nestes casos, parte dos 
profissionais de saúde ignora estas regras, por razões humanitárias e de saúde pública. 
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Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

A lei sueca relativa aos estrangeiros (Aliens Act 716/05) determina que uma autorização de residência pode ser 
concedida a um estrangeiro, após avaliação global da sua situação. Se estiver estabelecido que as circunstâncias são 
excepcionalmente penosas (tendo em conta, nomeadamente, o seu estado de saúde), deveria ser-lhe permitido 
permanecer na Suécia.  

A lei sobre os estrangeiros estipula que, se uma ordem de expulsão ou uma recusa de autorização de entrada for “final e 
não recorrível", o Gabinete sueco das Migrações pode não a aplicar, caso haja motivos médicos ou outras razões especiais 
que a tornem inaplicável. A duração da autorização de residência dependerá do carácter permanente ou temporário das 
razões que a justificam. 

 Na realidade, é muito difícil obter uma autorização de residência por motivos médicos, mas as associações conseguem, 
por vezes, impedir a expulsão.  

EM ITÁLIA (IT) 

Foram inquiridas 99 pessoas em três zonas diversas de Milão: 

• uma unidade móvel para sem-abrigo, frequentemente indocumentados (43 pessoas) 

• um centro de cuidados de saúde especializado para os consumidores de droga (33 pessoas) 

• um centro de acolhimento de urgência, aberto durante a noite (23 pessoas) 

Estes três programas são conduzidos por associações parceiras. Uma médica generalista da Médicos do Mundo conduziu 
a totalidade do inquérito nestes locais. 

O acesso aos cuidados de saúde em Itália 

O sistema nacional de saúde italiano baseia-se num princípio de universalidade e de solidariedade, essencialmente 
financiado pelos impostos. A Constituição italiana garante aos indigentes o direito à saúde e o acesso gratuito aos 
cuidados. 

As competências a nível da saúde são partilhadas entre o governo, as 20 Regiões e as agências sanitárias locais (ASL), 
responsáveis pela organização e a prestação dos cuidados no território. 

O pacote de cuidados de base, uma grande parte do qual é de acesso gratuito, é garantido a todos, desde que se 
inscrevam, através das agências sanitárias locais, no sistema nacional de saúde e obtenham um cartão de saúde. Uma 
parte é cobrada aos pacientes, pelas consultas de especialistas (16 euros) e os dias de hospitalização (45 euros), a menos 
que possuam o certificado de indigência. 

Os requerentes de asilo e os filhos têm os mesmos direitos que os nacionais. 

Os estrangeiros indocumentados 

Os estrangeiros indocumentados não têm o direito de se inscrever no sistema nacional de saúde. Contudo, podem pedir 
um código de estrangeiro temporariamente presente (STP) válido por seis meses (renovável) e emitido pelas agências 
sanitárias locais. Para requerer o código STP, gratuito e anónimo, é necessário obter o estatuto de indigente. Apesar 
disso, até Março de 2008, os indocumentados pagavam as despesas de saúde nas mesmas condições que os nacionais. A 
supressão das despesas de saúde para os indigentes é ainda muito pouco conhecida e, consequentemente, não aplicada. 
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O código STP dá acesso aos cuidados ditos urgentes (que não podem ser adiados) ou essenciais (definição muito mais 
ampla, compreendendo a medicina preventiva, os cuidados pré-natais, o parto, os cuidados infantis, as vacinas e os 
tratamentos de doenças infecto-contagiosas). Não confere acesso aos médicos generalistas que, como em muitos outros 
sistemas de cuidados na Europa, são o ponto de passagem obrigatório para o acesso à medicina especializada. 

Os indocumentados devem recorrer ao hospital ou consultar médicos de ONG que lhes passam atestados médicos para 
os orientar, desde que os centros de saúde das ASL os aceitem. 

O Senado italiano votou, em Janeiro de 2009, uma alteração que anula a interdição de denúncia durante o recurso aos 
cuidados de saúde. Acabou por ser rejeitado pelo Parlamento italiano, em Março de 2009.  

Os filhos dos indocumentados 

Os filhos dos indocumentados estão incluídos no cartão STP dos pais. Deste modo, têm direito aos mesmos cuidados que 
os filhos dos nacionais. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

Uma lei de 1998 permite a obtenção de uma autorização de residência temporária, por “sérias razões humanitárias”. Mas 
o âmbito de aplicação desta lei não é claro, pois não há precisão na lei. Deste modo, é a jurisprudência que permite saber 
quais os direitos nesta matéria: as decisões do Tribunal Constitucional e de tribunais administrativos estabeleceram que 
“um estrangeiro indocumentado doente, a residir em Itália, deve ter direito a uma autorização de residência por 
motivos médicos, durante o tempo necessário para aceder aos cuidados urgentes, uma vez que não pode ser tratado no 
seu país de origem”. Estas decisões não são sempre transpostas para a legislação italiana.  

Os pedidos devem ser dirigidos ao Gabinete de Migração do Departamento de Polícia.  

De acordo com um decreto legislativo de 1998 sobre os estrangeiros, uma medida de expulsão emitida contra uma 
mulher indocumentada grávida não pode ser executada durante a gravidez, nem nos seis meses seguintes ao 
nascimento da criança. A expulsão não é anulada, mas adiada.  

EM PORTUGAL (PT)  

Foram inquiridas 32 pessoas:  

• em Lisboa (21 inquiridos), numa unidade móvel dos Médicos do Mundo, dirigida às pessoas em situação de 
precariedade (sem-abrigo, consumidores de drogas, imigrantes indocumentados, etc.); 

• em Loures (11 inquiridos), em dois locais.  

Das pessoas solicitadas, só quatro recusaram responder ao inquérito (por falta de tempo ou porque estavam sob o efeito 
do álcool). 

A unidade móvel em Lisboa, “Noite Saudável”, tem por objectivo melhorar o acesso aos cuidados primários de saúde e 
reduzir a taxa de doenças sexualmente transmissíveis entre as populações que vivem nas ruas de Lisboa. A equipa é 
composta por uma coordenadora/psicóloga, uma enfermeira, uma assistente social e um motorista/tradutor.  

Loures, na área urbana de Lisboa, distingue-se pela grande diversidade de habitantes. O programa “Saúde pa nos Bairro”, 
que participou no inquérito, decorre em três distritos sanitários do município. Tem por objectivo aumentar o acesso aos 
cuidados de saúde nas estruturas públicas e melhorar o acesso à despistagem e tratamento do VIH/SIDA junto dos 
imigrantes, por meio de consultas, acções de promoção da saúde e de informação sobre os direitos e actividades que 
permitam uma tomada de consciência sobre as questões de género, as discriminações e os direitos humanos. A equipa é 
composta por uma coordenadora, dois enfermeiros, uma assistente social e uma animador sociocultural.  
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O acesso à saúde em Portugal 

O sistema de saúde existe desde 1979. A Constituição garante o direito à protecção da saúde através de um serviço 
nacional de saúde universal e geral, financiado pelos impostos e acessível com base na residência. Iniciou-se uma 
privatização do sistema em 1989, tendo sido reportadas diferenças consideráveis entre as regiões. Os cuidados de saúde 
são acessíveis nos centros de saúde locais e nos hospitais públicos. Os pacientes devem pagar uma contribuição pelas 
consultas médicas, pelos cuidados de urgência e pelos medicamentos, de acordo com o respectivo valor terapêutico. 
Certas pessoas podem estar isentas (as mulheres grávidas ou que deram à luz há menos de oito semanas, as crianças com 
menos de 12 anos, os desempregados, as pessoas que sofrem de diabetes, tuberculose, VIH/SIDA, etc.). Todos os 
residentes devem obter um cartão nacional de saúde para poderem aceder aos cuidados de saúde. Os médicos 
generalistas são a porta de entrada para os cuidados especializados. 

Os requerentes de asilo têm o mesmo acesso aos cuidados de saúde que os nacionais. 

Os estrangeiros indocumentados 

Os estrangeiros no território há menos de três meses, ou que não conseguem fazer prova da sua presença no território 
há mais de três meses, só têm direito aos cuidados de urgência que, por lei, não podem ser recusados. Deverão pagar os 
cuidados, caso não estejam isentos de pagamento com base num documento oficial atestando a sua falta de recursos. Os 
estrangeiros indocumentados têm acesso ao sistema nacional de saúde, se conseguirem provar a sua presença em 
território português há mais de noventa dias: para isso, devem obter um documento emitido pela junta de freguesia, 
sujeito à apresentação de provas ou à declaração de duas testemunhas. Devem, então, dirigir-se ao centro de saúde da 
sua área de residência para obter um registo temporário enquanto pacientes, o qual, dependendo da zona, pode ser 
válido para um ou vários cuidados. Deverão contribuir para o pagamento, do mesmo modo que os nacionais, excepto em 
caso de isenção (comprovativo de falta de rendimentos, doenças sexualmente transmissíveis, vacinas, planeamento 
familiar, maternidade, etc.).  

Os filhos dos indocumentados 

Os filhos dos indocumentados podem aceder aos cuidados de saúde nas mesmas condições que os filhos dos nacionais. 
Para poderem aceder aos cuidados, devem inscrever-se no registo para crianças indocumentadas, que se encontra sob a 
responsabilidade do Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural.  

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

Qualquer estrangeiro a sofrer de uma doença que requeira assistência médica prolongada que obste ao retorno ao país 
de origem, a fim de evitar risco para a saúde do próprio, pode requerer uma autorização de residência temporária (art.º 
122.º/1, g), da Lei n.º 23/2007).  

Para obter uma autorização de residência provisória é necessário dirigir-se ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (art.º 
61.º/1 e 8 do Decreto Regulamentar n.º 84/2007) acompanhado dos seguintes documentos: 

• atestado médico emitido em estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido, comprovativo de 
doença prolongada que obste ao retorno ao país, a fim de evitar risco para a saúde do requerente 

• passaporte ou outro documento de viagem válido; 

• comprovativo de que dispõe de alojamento; 

• comprovativo da posse de meios de subsistência; 

• requerimento para consulta de registo criminal português e certificado do registo criminal do país de origem  

A autorização, se concedida, será válida por um ano e renovável por um período de dois anos. 
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NA ALEMANHA (DE)  

O inquérito foi conduzido na Open Med, o centro de acolhimento, cuidados e orientação da Médicos do Mundo para 
pessoas sem seguro de doença, em Munique. Foram inquiridas 24 pessoas (o que representa 80% das 30 pessoas sem 
autorização de residência recebidas no centro durante o período do inquérito).  

A Médicos do Mundo trabalha em colaboração com outra associação, “Café 104”, especializada nos direitos dos 
indocumentados, para garantir às pessoas em dificuldade de acesso aos cuidados de saúde (indocumentados, pessoas 
sem seguro de saúde) um acesso aos cuidados médicos de base. Uma equipa de médicos voluntários recebe os pacientes 
e presta-lhes os primeiros cuidados. Para os problemas dentários ou relativos à gravidez, os pacientes são orientados para 
uma rede de profissionais de saúde parceiros. Prestam-se conselhos jurídicos e ajuda psicossocial às pessoas que o 
necessitem.  

O acesso à saúde na Alemanha 

O seguro de saúde é obrigatório para todos na Alemanha desde a recente reforma de saúde. O sistema assenta no 
princípio da subsidiariedade e da solidariedade. As contribuições baseiam-se nos rendimentos, excepto para os 
trabalhadores independentes e os estudantes com mais de 30 anos, ou há mais de catorze semestres no sistema 
universitário, que se devem segurar junto de uma seguradora privada. Nesses casos, as contribuições não dependem do 
rendimento, mas do estado de saúde da pessoa. O sistema prevê igualmente o pagamento de uma taxa fixa de 10 euros 
por trimestre para as consultas com um generalista, um especialista ou um dentista, 10 euros por dia por hospitalização e 
uma contribuição de 10% sobre o preço dos medicamentos (no máximo, 10 euros por receita). Qualquer pessoa com 
estadia ou residência na Alemanha deve estar coberta por um seguro de saúde para poder beneficiar de cuidados de 
saúde. As pessoas sem rendimentos podem ser isentas do co-pagamento.  

Se a legislação for nacional, existem diversas interpretações e aplicações da lei ao nível dos Estados ou dos municípios.  

Os requerentes de asilo 

Na Alemanha, os requerentes de asilo não têm o mesmo acesso aos cuidados de saúde que os nacionais. Os requerentes 
de asilo só obtêm igualdade de direitos ao fim de quarenta e oito meses no território alemão. Durante esse período, só 
têm direito, no âmbito da lei sobre as prestações aos requerentes de asilo, aos cuidados de urgência (incluindo cuidados 
dentários), aos cuidados relativos à gravidez, às vacinas obrigatórias, a exames médicos preventivos e, em certos casos, a 
próteses dentárias. Mas certos prestadores de saúde não fazem distinção entre os tipos de cuidados, por ser 
praticamente impossível fazê-lo e devido a princípios éticos.  

Os filhos dos requerentes de asilo beneficiam do mesmo sistema que os adultos. Contudo, a lei prevê que as crianças 
possam beneficiar de outros cuidados, respondendo às suas necessidades específicas. 

Os estrangeiros indocumentados 

Os estrangeiros indocumentados têm, em teoria, direito às mesmas prestações de saúde que os requerentes de asilo. 
Contudo, os membros das administrações públicas, incluindo os serviços de assistência social (encarregues da cobertura 
dos custos de saúde para os indocumentados), têm a obrigação de denunciar aos serviços de imigração qualquer pessoa 
indocumentada que encontrem no exercício das suas funções. Consequentemente, os indocumentados desistem de 
procurar tratamento para si ou para os seus filhos, mesmo em casos graves, por receio de serem denunciados ou expulsos. 
Tentam, em determinadas situações, pagar eles próprios os seus cuidados ou utilizar o cartão de saúde de familiares ou 
amigos. 

Segundo a lei relativa às doenças infecto-contagiosas, os indocumentados têm direito a aconselhamento, à despistagem 
de patologias com risco de transmissão e aos cuidados de ambulatório (infecções sexualmente transmissíveis, 
tuberculose, etc.). A cobertura dos tratamentos do VIH/SIDA está prevista na lei. No entanto, a obrigação de denúncia 
impede um acesso efectivo aos cuidados de saúde. 
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Neste contexto, determinadas estruturas prestam cuidados gratuitos aos indocumentados reencaminhados por 
associações médicas, chegando a transgredir a lei. Do mesmo modo, tanto por motivos de saúde pública como 
humanitários, vários municípios ou iniciativas privadas locais tentam facilitar a todos o acesso aos cuidados, incluindo aos 
indocumentados (Munique, Berlim, Frankfurt, Bremen, Colónia). Certas regiões estão a implementar fundos financiados 
pelos impostos ou por doações para cobrirem as despesas médicas dos indocumentados.  

Os filhos dos indocumentados  

Os filhos dos indocumentados têm direito, em teoria, às mesmas prestações de saúde que os filhos dos requerentes de 
asilo. Contudo, tal como os adultos, deverão ser denunciados aos serviços de imigração. É assim possível que os 
indocumentados desistam de procurar tratamento para os filhos, por receio de serem expulsos do território.  

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem) 

A expulsão de um estrangeiro doente pode ser adiada devido ao seu estado de saúde. Um indocumentado pode obter 
uma Duldung (tolerância de residência temporária) por razões médicas (em caso de gravidez, estado de stress pós-
traumático (PTSD), doença impeditiva de execução de expulsão, etc.), se a solicitar (art.º 60, a) da lei sobre a residência). O 
artigo 25º dessa mesma lei estipula que um estrangeiro pode ser autorizado a residir na Alemanha se razões 
humanitárias urgentes ou razões pessoais assim o exigirem. Os titulares de uma Duldung têm acesso às mesmas 
prestações de saúde que os requerentes de asilo.  

A impossibilidade de tratamento de uma patologia grave no país de origem, podendo conduzir à morte ou a um 
agravamento do estado de saúde, pode constituir um obstáculo à expulsão. Nesse caso, a pessoa pode obter uma 
autorização de residência e ter o mesmo acesso aos cuidados e às prestações sociais que um cidadão alemão.  

NA SUÍÇA (CH)  

Só 11 pessoas puderam ser inquiridas no centro de cuidados de uma associação parceira, FriSanté, em Friburgo. Das 
pessoas recebidas que preenchiam os critérios de inclusão, só seis não foram inquiridas porque tinham medo, estavam 
desorientadas, não queriam responder ou não falavam a língua do entrevistador. 

O objectivo do programa é facilitar e garantir o acesso à prevenção e aos cuidados a todas as pessoas impossibilitadas de 
aceder ao sistema de saúde e promover o respeito pelos direitos dos pacientes e respectivos familiares. A equipa presta 
consultas de enfermagem e orienta para uma rede de profissionais de saúde do sector privado. 

O acesso aos cuidados de saúde na Suíça 

O sistema de saúde suíço baseia-se num seguro obrigatório para todos os residentes no território suíço. O segurado paga 
à sua companhia de seguros um prémio mensal – que pode variar, para um adulto, consoante os cantões e as prestações, 
chegando a atingir valores superiores a 340 euros. O segurado paga uma franquia escolhida entre 200 e 1700 euros, bem 
como 10% das despesas médicas, hospitalares e de tratamentos até um limite de 480 euros. Quanto mais elevada for a 
franquia, menor será o prémio mensal: os mais desfavorecidos optam frequentemente pela franquia maior, o que os 
coloca perante imensas dificuldades e os leva a renunciar aos cuidados quando adoecem, pois não podem suportar os 
encargos. 

De modo a garantir o acesso aos cuidados de saúde, os cantões podem atribuir subsídios aos segurados com condições 
económicas desfavoráveis até uma cobertura a 100% para pessoas em situação de exclusão social. 
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Os estrangeiros indocumentados 

Os indocumentados só podem ter acesso aos cuidados de saúde se tiverem contratado um seguro de saúde. 
Normalmente, têm o direito e o dever de se segurarem, como todas as pessoas em território suíço, com um documento 
de identidade e um endereço. No entanto, uma grande parte dos indocumentados não dispõe de meios para pagar os 
prémios de seguros, pois vivem e trabalham em condições precárias. Por outro lado, o menor atraso no pagamento dos 
prémios pode culminar num processo de cobrança, conduzindo a uma denúncia. O não pagamento dos prémios de 
seguro de saúde leva a uma suspensão do reembolso do tratamento em curso ou posterior. Por todos estes motivos, 
muitos indocumentados não contratam um seguro.  

Quanto aos médicos que ajudam os indocumentados, podem ser processados. 

Os filhos dos indocumentados  

Os filhos dos indocumentados são submetidos às mesmas limitações que os seus pais. Os cuidados dentários, já difíceis 
para os filhos de residentes, são maioritariamente inacessíveis por razões financeiras. 

A educação é obrigatória para todas as crianças no território. Deste modo, os pais podem inscrever os filhos no curso 
escolar obrigatórios (primário e secundário inferior). Existem médicos escolares e pediatras em todas as escolas. 
Qualquer criança escolarizada é acompanhada por um programa de vacinação (gratuita) e de prevenção (peso, visão, 
audição, etc.). Se o médico escolar detectar um problema, informa os pais, que deverão tomar as medidas necessárias 
para tratar a criança. Por outro lado, um dentista escolar efectua despistagens (uma ou várias vezes por ano) e prevenção. 
Tal como o médico escolar, se detectar um problema, informa os pais, que deverão encarregar-se do tratamento. 

Protecção dos estrangeiros gravemente doentes (sem acesso efectivo aos cuidados de saúde no país de 
origem)  

Existe, na Suíça, uma possibilidade legal de regularização por motivos médicos: a Lei Federal sobre os estrangeiros (LEtr), 
entrada em vigor em 1 de Janeiro de 2008, diz, no seu artigo 83º, alínea 1: “O Serviço decide admitir provisoriamente o 
estrangeiro, se a execução do repatriamento ou da expulsão não for possível, não for lícita ou não puder ser exigida 
razoavelmente…”; alínea 4: “A execução da decisão pode não ser razoavelmente exigida se o repatriamento ou a 
expulsão do estrangeiro para o seu país de origem ou de proveniência o colocar concretamente em perigo, por 
exemplo, em caso de guerra, de guerra civil, de violência generalizada ou de necessidade médica.” 

O processo passa por uma associação (Caritas, Groupe Sida Genève, etc.). É um processo longo, primeiro cantonal – as 
apreciações dos casos variam entre cantões, consoante a sua política de abertura – depois federal, se passar a primeira 
fase. Enquanto o caso não estiver decidido, a pessoa beneficia de uma autorização de curta duração. Se for aceite, a pessoa 
recebe uma autorização F ou B, permitindo-lhe residir e trabalhar na Suíça; se não, depara-se com a eminência de uma 
expulsão. 

As associações que defendem estes casos, entre as quais o Groupe Sida Genève, fazem regularmente apelos contra as 
decisões das autoridades, pois estas não têm devidamente em conta certos elementos práticos que entravam a 
acessibilidade aos tratamentos no país de origem, como os problemas de transporte, a ruptura de stock e de conservação, 
ainda que a pessoa possa ser repatriada, com risco para a própria vida. 
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2. A METODOLOGIA DO INQUÉRITO E A ANÁLISE DE DADOS  

• Concepção e passagem dos questionários  

O questionário23 incidiu sobre a situação social e as condições de vida das pessoas indocumentadas, bem como sobre o 
seu estado de saúde e acesso aos cuidados médicos. Comportava 77 questões, das quais 73 eram dirigidas aos inquiridos; 
10 questões eram de ordem estritamente médica; a maioria eram questões fechadas. A estrutura do questionário, 
idêntica para todos os países, foi adaptada em função das legislações e dos respectivos sistemas de saúde. O questionário 
do inquérito 2005-2006 do Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde foi retomado e melhorado, 
nomeadamente através de novas questões relativas aos motivos da migração, ao trabalho, às violências sofridas e à saúde.  

O número de pessoas inquiridas em cada país depende, por sua vez, do volume de actividade dos programas da Médicos 
do Mundo presentes e de questões de ordem prática, como a disponibilidade de pessoal para realizar o inquérito. Em 
determinados países, foram mobilizadas associações parceiras, de modo a aumentar o número de pessoas susceptíveis 
de serem inquiridas. O protocolo previa que os participantes do inquérito fossem seleccionados aleatoriamente, 
constituindo-se uma amostra exaustiva dos indocumentados participantes ao longo de um ou vários períodos 
determinados, ou (mais raramente) uma amostra sistemática de uma fracção das pessoas elegíveis que aí se deslocavam. 
Deste modo, foram reduzidos os desvios de recrutamento constatados no inquérito precedente. O detalhe dos 
protocolos de recolha dos dados por país é indicado em anexo. 

Os questionários foram distribuídos maioritariamente por voluntários dos programas envolvidos, previamente formados 
para esta tarefa. A sua duração era de trinta a quarenta e cinco minutos (fora a parte médica). Frequentemente, e na 
medida do possível, a parte médica foi preenchida por um médico. Contudo, em certos casos, especialmente em 
Espanha, na Grécia e em Portugal, esta parte foi preenchida por outros profissionais de saúde24, devido à organização 
específica das actividades das associações.  

De modo a integrar, na amostra, pessoas que não falam a língua do país de inquérito, os entrevistadores recorreram a 
intérpretes, quando necessário (voluntários da Médicos do Mundo ou acompanhantes dos inquiridos), em 8 dos 11 
países25. No total, 17% dos questionários foram realizados com o auxílio de um intérprete. No entanto, a barreira 
linguística constituiu frequentemente um motivo de não participação, sempre que não era possível assegurar a 
interpretação para a língua do inquirido. Mais raros foram os casos das pessoas que recusaram participar por motivos 
como a falta de tempo ou de interesse pelo inquérito.  

                                                
23.Ver o questionário em anexo. 

24.A secção “saúde” do questionário foi administrada por profissionais de saúde em 85% dos casos: em 58% por um médico, em 12% por um enfermeiro, em 15% por 
outro profissional de saúde (psicólogo, auxiliar, parteira), em 7,5% por um estudante de medicina e em 7,7% por outro interveniente.  

25.Alemanha (7 questionários em 24), Bélgica (22% dos questionários), Espanha (10%), França (19%), Grécia (17%), Países Baixos (10%), Reino Unido (41%) e Suécia (28%). 
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• Análise dos resultados e redacção do relatório  

A análise dos resultados foi efectuada por dois investigadores da equipa de investigação sobre as determinantes sociais 
da saúde e do recurso aos cuidados de saúde do Instituto Nacional de Saúde e de Investigação Médica (Inserm): o Dr. 
Pierre Chauvin, epidemiologista, investigador no Inserm, e Isabelle Parizot, socióloga, investigadora no Centro Nacional 
de Pesquisa Científica (CNRS). Trabalharam em estreita colaboração com a equipa do Observatório Europeu de Acesso 
aos Cuidados de Saúde da Médicos do Mundo. Diversas reuniões de trabalho com os referentes do inquérito em cada 
país permitiram um aprofundamento da análise, confrontando os dados estatísticos com as experiências e os 
conhecimentos dos intervenientes em campo. Deste modo, o relatório foi completado pela equipa do Observatório e 
depois enviado para revisão e comentários a todas as Médicos do Mundo da Europa, antes de ser traduzido. Os dados 
foram analisados com o software de tratamento estatístico SPSS, no Inserm, encontrando-se igualmente disponíveis na 
sede da Médicos do Mundo França.  

 

• Convenções de apresentação dos resultados  

Tendo em conta o reduzido tamanho da amostra na Alemanha, em Portugal e na Suíça, este documento não apresenta 
uma análise específica nestes três países. Os dados recolhidos não são utilizados (salvo excepção mencionada) nas 
comparações internacionais. Por outro lado, esses dados foram tidos em conta e integrados no conjunto da amostra para 
as análises globais (em particular, na linha “total”, que figura nas tabelas e nos gráficos). 

Considerando os limites mencionados na introdução e a grande disparidade do número de locais de inquérito nos 
diferentes países, as designações e as referências aos países26 na continuação deste documento devem ser 
entendidas pelo que são: convenções de apresentação, para evitar a repetição fastidiosa dos termos “as pessoas 
inquiridas nos programas que participaram no inquérito no país X”. Deste modo, cumpre esclarecer que, de cada vez 
que é feita referência a países em particular (por exemplo: “em Espanha, a frequência do recurso aos cuidados de saúde 
é…”, “os Países Baixos e a Suécia encontram-se ao mesmo nível, no que diz respeito a...", etc.), não insinuamos que os 
resultados aqui observados são representativos da situação no conjunto dos imigrantes sem autorização de 
residência na totalidade do território dos países envolvidos. Tal é particularmente verdade nos países onde o inquérito 
só se desenrolou num número restrito de locais, nomeadamente em França (onde, por exemplo, Marselha não foi 
incluída na amostra, embora possua uma grande população de imigrantes indocumentados), na Grécia (onde somente as 
cidades de Atenas e Tessalónica constituíram terrenos de inquérito), no Reino Unido (o inquérito teve lugar unicamente 
em Londres), na Suécia (em Estocolmo) ou na Itália (em Milão).  

Nos gráficos, os códigos de país ISO são utilizados em vez do nome do país por extenso. 
BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK 

Bélgica Suíça Alemanha Grécia Espanha França Itália Países Baixos Portugal Suécia Reino Unido 

Em todas as línguas, as casas decimais são separadas das unidades por uma vírgula, de modo a simplificar as traduções.  

                                                
26.As abreviaturas dos nomes dos países utilizados em certas figuras ou tabelas são as recomendadas pelo Serviço das Publicações da União Europeia (ver 
http://publications.europa.eu/code/pt/pt-370100.htm). 
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• Interpretação dos resultados e dos gráficos 

Em inúmeros gráficos que apresentam proporções ou frequências, a percentagem observada é representada por uma 
barra “cheia” e o seu valor é indicado no gráfico. É acompanhado por uma linha que indica o intervalo de confiança 
estatística de 95% (ou “IC95%”) do valor observado. Lembramos que este intervalo de confiança tem uma probabilidade 
de 95% de conter o valor da percentagem real que se procura estimar (nos casos em que esta estimativa é feita sobre 
uma amostra aleatória). Visto que as pessoas inquiridas foram seleccionadas aleatoriamente nos locais de inquérito, o 
intervalo de confiança quantifica, de algum modo, a incerteza do valor observado nas populações inquiridas (quão mais 
baixo for o número de pessoas inquiridas, maior é essa incerteza e mais amplo é o intervalo de confiança de 95%). 

Quando dois ou mais resultados são simplesmente comparados entre si (percentagens, proporções, médias), é, muitas 
vezes, indicado se são ou não “significativamente diferentes”. Trata-se de uma forma abreviada que deve ser entendida 
como “significativamente diferentes de um ponto de vista estatístico”, indicando que a diferença observada é tal que é 
muito pouco provável que seja atribuível unicamente por acaso. Por vezes, o nível de significância (referido como “p”) é 
indicado; esse valor mede a confiança que se pode ter no facto de a diferença observada não se dever ao acaso (se for 
superior a 0,05, por definição e por convenção, a diferença não é significativa)27. 

Por outro lado, se os números tiverem sido arredondados, é possível que, em certas tabelas apresentadas em 
percentagem, a soma nem sempre seja igual a 100. 

Em alguns casos, foram realizadas análises “multivariadas”. Trata-se de análises realizadas com modelos estatísticos de 
regressão logística, que visam estimar a relação entre uma característica (por exemplo, o sexo) e um evento (por 
exemplo, o estado de saúde), tendo em conta, simultaneamente, outras características (por exemplo, a idade, as 
condições de vida, etc.). A importância desta relação é expressa em Odds Ratio (OR), que representa o risco estatístico 
máximo ou mínimo associado aos diferentes valores da característica em questão (devendo um desses valores ser 
necessariamente tido como referência28), sendo todas as coisas iguais relativamente às restantes características 
consideradas. A OR é também acompanhada de um intervalo de confiança de 95%. Quando este intervalo de confiança 
compreende o valor 1 (ou seja, a igualdade de riscos), a relação observada não é significativa de um ponto de vista 
estatístico. 

                                                
27.Este valor p representa a probabilidade de uma diferença tão grande (ou ainda maior) como a observada no caso de não haver, na realidade, nenhuma diferença. Por 
exemplo, se a proporção de pessoas solteiras for consideravelmente diferente entre homens e mulheres, com p = 0,01, significa que, se essa proporção for, na realidade, 
idêntica entre os dois sexos, o risco de se observar uma diferença tão grande como a observada na nossa amostra é de 1%. Isso não implica, contrariamente ao que se pensa 
muitas vezes, que a probabilidade de uma diferença dessas seja de 1%. 

28.Esta referência pode ter um sentido (por exemplo, caso se pretenda estimar o risco associado à presença de um factor, a referência escolhida é naturalmente a ausência 
do factor) ou ser puramente convencional. Quando o factor estudado é o país de inquérito (de modo a obter comparações multivariadas dos resultados observados entre 
os países), escolheu-se, neste relatório (de modo completamente arbitrário), a Suécia como país de referência para classificar os restantes países entre si e em relação à 
própria Suécia. Podíamos, obviamente, ter escolhido qualquer outro país de referência, o que não alteraria a classificação relativa dos países entre si. 
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3. AS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS  

• Sexo e idade 

A população inquirida é composta por aproximadamente tantos homens (50,9%) como mulheres (49,1%)29. A repartição 
por sexo afigura-se muito diferente segundo os países, devido aos tipos de programas em que o inquérito se desenrolou. 
Nos países onde os programas são sobretudo “generalistas”, por exemplo em França, nos Países Baixos, no Reino Unido, na 
Suécia e na Suíça, a ratio sexual é mais equilibrada que num país como a Itália, onde os programas se destinam, durante a 
noite, a pessoas sem-abrigo ou a consumidores de drogas. O desequilíbrio observado na Alemanha, na Bélgica e na 
Grécia é mero fruto do acaso, tratando-se igualmente de programas generalistas. 

1 - Repartição por sexo, consoante o país de inquérito (em %) 
 BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK 

 

 
Homens Mulheres  

A população inquirida é relativamente jovem. Mais de metade (55%) dos adultos inquiridos têm efectivamente 
menos de 35 anos. As pessoas com idade igual ou superior a 55 anos constituem apenas 8% da amostra. Neste ponto, a 
Grécia e, em menor escala, a França distinguem-se dos outros países, visto que, e respectivamente 19% e 11% dos 
adultos inquiridos terem 55 anos ou mais.  

Em todos os países, a média de idade dos inquiridos situa-se na casa dos trinta (idade média 36 anos). A Espanha e a Itália 
distinguem-se por uma média relativamente baixa (33 ou 32 anos), ao passo que a França, a Grécia e os Países Baixos 
apresentam uma média mais alta (37, 39 e 37 anos) 30. 

                                                
29.Nove pessoas indicaram ser transexuais. Conforme especificava o guia de inquérito, contabilizou-se o género aparente, feminino neste caso. 

30.Uma vez que o inquérito só incide sobre adultos, estas médias são superiores à idade média dos pacientes geralmente recebidos nos centros dos  Médicos do Mundo, 
que recebem também crianças. 
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2 - Idade dos inquiridos de acordo com o país de inquérito* 
 BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK Total 
Idade média 36 anos 35 anos 38 anos 39 anos 33 anos 37 anos 32 anos 37 anos 40 anos 35 anos 37 anos 36 anos 
Idade mínima 18 anos 24 anos 18 anos 18 anos 18 anos 18 anos 19 anos 19 anos 19 anos 20 anos 20 anos 18 anos 
Idade máxima 72 anos 47 anos 60 anos 76 anos 72 anos 73 anos 57 anos 63 anos 59 anos 80 anos 72 anos 80 anos 
Faixas etárias 
18-24 anos 11,6 % 9,1 % 16,7 % 16,9% 24,5%  15,6 % 27,6 % 14,7 % 6,5 % 12,7 % 10,2 % 16 ?9 % 
25-29 anos 20,5 % 9,1 % 25,0 % 14,4 % 22,7 %, 20,6, % 21,4 % 13,7 % 6,5 % 17,6 % 14,8 % 18,6 % 
30-34 anos 18,8 % 27,3 % 8,3 % 21,2 % 18,1 % 15,6 % 16,3 % 17,6 % 16,1 % 30,4 % 19,4 % 18 ,9 % 
35-44 anos 33,0 % 45,5 % 25,0 % 13,6 % 19,7 % 22,6 % 23,5 % 30,4 % 35,5 % 21,6 % 34,3 % 24,6 % 
45-54 anos 8,0 % 9,1 % 8,3% 15,3 % 11,1 % 15,1 % 8,2 % 16,7 % 29,0 % 15,7 % 13,9 % 13,3 % 
55 anos ou + 8,0 % - 16,7 %  18,6 % 3,7 % 10,6 % 3,1 % 6,9 %  6,5 % 2,0 % 7,4 % 7,7 % 
N (válido) 112 11 24 118 216 199 98 102 31 102 108 1124 

*Uma vez que os valores foram arredondados, a soma das percentagens por faixa etária pode não ser igual a 100.   

• As nacionalidades  

Os países de origem dos inquiridos são muito diversos. Contam-se, no total, 97 nacionalidades diferentes, e 3 pessoas 
são apátridas (ver tabela Anexo 5). 

Aproximadamente uma em cada três pessoas (31%) é originária de um país da África subsariana (principalmente dos 
Camarões, da Nigéria e do Senegal). Cerca de uma em cada cinco pessoas (18%) provêm de um país da América Central e 
do Sul (essencialmente do Brasil e da Bolívia), enquanto 14% vêm do Magrebe (8% são marroquinos e 3% argelinos), 
13% da Europa extra UE (principalmente da Albânia e da Ucrânia) e 11% de um país da Ásia (principalmente das Filipinas, 
da Mongólia, da Índia, do Bangladeche e da China). Por fim, 7% vêm do Próximo ou do Médio Oriente (sobretudo do 
Egipto, do Afeganistão, do Irão e do Paquistão) 31.  

No momento da realização deste inquérito, a França, a Espanha e a Grécia tinham já transposto a directiva 2004/38/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativa aos direitos dos cidadãos da União e dos membros 
das respectivas famílias de circular e residir livremente no território dos Estados-Membros32. Ao transpor esta directiva, 
estes três países escolheram (o que é deixado ao critério de cada país) suprimir o direito de residência aos cidadãos 
comunitários sem rendimentos financeiros e sem cobertura de saúde (que têm a reputação de constituírem um peso 
irrazoável para o país de acolhimento). Deste modo, os cidadãos europeus deparam-se com um “não-direito” comum às 
pessoas sem autorização de residência. É por isso que as equipas em Espanha, em França e na Grécia decidiram incluir no 
inquérito os estrangeiros comunitários com quem se cruzaram nos seus dispositivos. A Bélgica só o fez no fim. 
Consequentemente, a proporção de cidadãos comunitários é muito subestimada neste inquérito. 

3 - Repartição por grupos de nacionalidades  

 
África 

subsariana 
América Central 

e do Sul 
Magrebe 

Europa extra 
UE 

Ásia 
Próximo e 

Médio Oriente 
União Europeia Apátridas Total 

Efectivos 346 205 152 142 128 80 67 3 1123 
 % 30,8 18,3 13,5 12,6 11,4 7,1 6,0 0,3 100  

Existem diferenças significativas consoante o sexo relativamente à origem geográfica dos inquiridos. Embora homens e 
mulheres sejam maioritariamente originários da África subsariana (33% dos homens e 30% das mulheres), 20% dos 
homens provêm do Magrebe (face a apenas 7% das mulheres), enquanto 25% das mulheres provêm da América Latina 
ou das Caraíbas (face a 11% dos homens).  

                                                
31.A classificação dos países por grupo continental aqui realizada corresponde à apresentada em L’Etat du monde, obra publicada todos os anos (cf. Badie B., Tolotti S., L’Etat 
du monde 2009, Paris, La Découverte, 2008, 324 p). 

32 Desde o inquérito, a maioria dos países já transpôs a directiva para o seu ordenamento.  
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4 - Distribuição das regiões de origem por sexo 
Homens %  % Mulheres 

11 
 

11 
 

12 
 

20 
 

33 
 

11 
 

3 
 

0,2 

América Central e do Sul 
 
Ásia 
 
Próximo e Médio Oriente 
 
Magrebe 
 
África subsariana 
 
Europa extra UE 
 
União Europeia 
 
Apátrida 

25 
 

13 
 

2 
 

7 
 

30 
 

15 
 

9 
 

0,3  
*devido aos arredondamentos, a soma dos números indicados pode não ser estritamente igual a 100%  

Do mesmo modo, constatam-se diferenças significativas quanto à origem dos imigrantes inquiridos em função do país de 
inquérito. Estas diferenças prendem-se com características de imigração próprias de cada um desses países, as quais se 
devem, por sua vez, à situação geográfica, económica e política, ao passado (eventualmente colonial), à história dos fluxos 
migratórios, às colaborações internacionais, etc. Estão também associadas aos públicos visados e aos tipos de actividades 
propostos para cada um dos programas inquiridos. 

5 - Grupos de nacionalidades consoante o país de inquérito (em %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 

União Europeia 0,9 20,5 4,6 15,6 1,0 - - - 

Europa extra UE 3,6 41, 9 1,9 11,1 27,3 2,9 21,4 2,8 

África subsariana 28,6 20,5 29,2 49,2 22,2 45,1 5,8 31,5 

Magrebe 45,5 - 12,5 16,6 24,2 4,9 3,9 4,6 

Próximo e Médio Oriente (incl. Paquistão) 2,7 15,4 1,4 4,0 13,1 17,7 7,8 6,5 

Ásia (incl. Índia e Bangladeche) 5,4 (1,8) 1,7 (1,7) 0,5 (0,0) 1,5 (0,0) 2,0 (1,0) 19,6 (0,0) 41,8 (10,6) 41,7 (15,7) 

América Central e do Sul 13,4 - 50,0 2,0 10,1 8,8 19,4 13,0 

Apátridas - - - - - 1,0 - - 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Lembramos que só as equipas em França, na Grécia e, em menor escala, na Espanha, incluíram, no inquérito, os cidadãos 
europeus sem recursos financeiros e sem cobertura de saúde com que se cruzaram nos seus dispositivos. Isso explica a 
pequena proporção de europeus comunitários (6%), não reflectindo, evidentemente, a presença real desse grupo nos 
programas conduzidos por Médicos do Mundo, que acolhem inúmeros europeus. Se todos os países os tivessem incluído, 
as proporções seriam diferentes, tanto quanto aos grupos de origem, como às nacionalidades (nomeadamente, no que 
diz respeito aos romenos e aos búlgaros).   

Os gráficos abaixo representam a distribuição pelas 15 nacionalidades mais representadas na amostra e consoante o sexo 
(que são também as que concernem a, pelo menos, 2% da população). 
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6 - Parte da amostra das 15 nacionalidades mais representadas (em %)  
País %  % País 
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2,1 
 

2,0 
 

2,0 
 
 

Filipinas 
 
Ucrânia 
 
R.D.Congo 
 
Senegal 
 
Bulgária 
 
Egipto 
 
Mongólia 
 
 

  

As 4 nacionalidades mais representadas entre as mulheres são as nacionalidades brasileira (10%), boliviana (6%), 
camaronesa (5%) ou filipina (5%), ao passo que para os homens se trata das nacionalidades marroquina (13%), argelina 
(5%), egípcia (4%) e senegalesa (4%). 

7 - Parte da amostra das 15 nacionalidades mais representadas, consoante o sexo (em %) 
Homens % País % Mulheres 
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Salientamos que a proporção de pessoas originárias das Filipinas nos Países Baixos é justificada por o inquérito se ter 
desenrolado, em parte, numa associação de filipinos. 

8 - Nacionalidades mais representadas, consoante o país de inquérito (n.º inquiridos) e resumo das principais 
nacionalidades dos imigrantes por país* 

BE EL ES FR IT NL SE UK 

Marrocos : 38 
Brasil : 12 
R.D.Congo : 9  
Algéria : 7 
Guiné : 5 
 
 

Albânia : 30 
Bulgária : 20  
Geórgia : 8 
Nigéria : 8  
Afeganistão : 7 
 
 

Brasil : 28  
Bolívia : 25  
Senegal : 21  
Marrocos : 20  
Nigéria : 18 
 
 

Camarões : 34 
Roménia : 26 
Algéria : 16 
Costa do Marfim : 
14 
Congo B : 9 
 

Marrocos : 19 
Ucrânia : 13 
Egipto : 11 
Albânia : 8 
Níger : 5 
Nigéria : 5  
Tunísia : 5 

Filipinas : 14 
Gana : 10 
Serra Leoa : 7 
Uganda : 6 
Sudão : 5 
China : 5 
Brasil : 5 

Mongólia : 20 
Bangladeche : 13 
Azerbeijão : 11 
Bolívia : 10 
Filipinas : 7 
 
 

Índia : 15 
Filipinas : 13 
R.D.Congo : 12 
China : 9 
Brasil : 7 
 
 

Principais grupos de imigração por nacionalidades* (em % da imigração estrangeira total em 2006) 
Países Baixos (12 %) 
Marrocos (12 %)  
França (12 %) 

Albânia (42 %) 
Bulgária (15 %) 
Roménia (6 %) 

Roménia (16 %) 
Marrocos (10 %) 
Bolívia (10 %) 

Algéria (16 %) 
Marrocos (13 %) 
China (6 %) 

Roménia (19 %) 
Albânia (12 %) 
Ucrânia (11 %) 

Alemanha (11 %) 
Polónia (10 %) 
Reino Unido (5 %) 

Iraque (13 %) 
Polónia (8 %) 
Dinamarca (6 %) 

Polónia (13 %) 
Índia (13 %)  
China (6 %) 

*Fonte: Eurostat 2008.  
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4. A HISTÓRIA E O PROJECTO DA MIGRAÇÃO  

• Tempo decorrido desde a migração  

Em média, as pessoas inquiridas deixaram o seu país de origem há quatro anos e meio (mediana = 3,3; média = 4,6; desvio 
padrão = 4,8). Esta média esconde grandes disparidades. Uma em cada cinco pessoas deixaram o seu país há menos de um 
ano, enquanto uma em cada dez o deixou há dez anos ou mais. 

9 - Repartição consoante o tempo decorrido desde a migração (em %) 
 % % acumulado 
Menos de 1 ano  21,3 21,3 
1 ano  14,4 35,7 
2 anos  9,9 45,6 
3 anos  10,9 56,5 
4-5 anos  15,1 71,6 
6-9 anos  18,6 90,2 
10 anos ou mais 9,8 100,0 
Total 100  

O tempo decorrido desde a migração varia muito em função do país de inquérito. As pessoas inquiridas em França 
emigraram há relativamente pouco tempo: deixaram o seu país há três anos, em média. Os inquiridos nos Países Baixos, 
pelo contrário, distinguem-se por uma emigração bem mais anterior (oito anos em média, mediana = 7,0 anos), o que 
pode ser associado a uma política de acolhimento dos estrangeiros muito favorável, dos anos 70 aos anos 90, nesse país. 

10 - Tempo decorrido desde a migração, consoante o país de inquérito 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 
Média 5,2 anos 5,7 anos 3,6 anos 3,0 anos 4,0 anos 8,0 anos 4,4 anos 4,4 anos 
Distribuição(%) 
Menos de 2 anos 30,6 22,4 45,8 57,3 50,0 10,3 13,6 29,0 
2 a 5 anos 36,9 33,6 37,5 27,1 22,4 25,8 67,0 45,8 
6 anos ou mais 32,4 44,0 16,7 15,6 27,6 63,9 19,4 25,2 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Os homens emigraram, em média, há mais um ano que as mulheres (5,1 contra 4,0 anos, em média). Por outro lado, mais 
homens deixaram o seu país há seis anos ou mais (34% contra 22%). 

11 - Tempo decorrido desde a migração, consoante o sexo 
 Homens Mulheres 

  6 anos ou mais 

  2 a 5 anos 

 
 Menos de 2 anos 
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A distribuição do tempo decorrido desde a emigração por faixas etárias das pessoas inquiridas reflecte bem o facto 
das migrações dizerem respeito a homens e mulheres de idades muito diversas. Assim, 44% das pessoas de 50 anos 
ou mais deixaram o seu país há menos de dois anos e 17% das pessoas com menos de 30 anos abandonaram o seu 
país há seis anos ou mais.  

12 - Tempo decorrido desde a migração, consoante a idade 
 Menos de 30 anos 30-39 anos 40-49 anos 50 anos ou + Total  

 

 

6 anos ou mais  
 

2 a 5 anos 
 

Menos de 2 anos 

Os europeus foram os que emigraram há mais tempo, contrapondo-se aos africanos subsarianos, cuja emigração é a mais 
recente.  

13 - Tempo decorrido desde a migração, consoante o grupo de nacionalidades  

 Europa extra UE África subsariana Magrebe Ásia 
América Central e do 

Sul 
Outro* Total 

Média 5,4 anos 4,4 anos 5,3 anos 4,2 anos 3,6 anos 4,9 anos 4,6 anos 
Distribuição (%) 
Menos de 2 anos 29,3 % 41,0 % 34,2 % 21,4 % 41,0 % 35,8 % 35,7 % 
2 a 5 anos 30,7 % 32,4 % 28,9 % 57,1 % 40,0 % 32,5 % 35,9 % 
6 anos ou mais 40,0 % 26,5 % 36,8 % 21,4 % 19,0 % 31,8 % 28,4 % 
Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

*A categoria "outros" reagrupa as nacionalidades do Próximo e do Médio Oriente, da União Europeia e os apátridas.- p<10-3 

• O tempo decorrido sem autorização de residência  

A maioria das pessoas passou a maior parte do tempo da sua migração no país de inquérito, onde se encontram, em 
média, há 4 anos (mediana = 3,0 anos; desvio padrão = 4,1). Por outro lado, viveram três anos, em média, sem autorização 
de residência (mediana = 2,0 anos; desvio padrão = 3,5), tendo os homens vivido sem essa autorização há mais tempo que 
as mulheres (respectivamente 3,5 e 2,5 anos em média). As medianas situam-se respectivamente em 2,3 anos e 1,8 anos: 
metade dos homens inquiridos vive indocumentado há 2,3 anos e metade das mulheres encontra-se nesta situação há 
1,8 anos. Além disso, 26% dos homens e 17% das mulheres vivem indocumentados no país há 5 anos ou mais. 
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14 - Período de residência indocumentada, consoante o sexo  
 Homens Mulheres Conjunto 
Média 3,5 anos 2,5 anos 3,0 anos 
Distribuição ( %) 
Menos de 1 ano 25,2 % 34,3 % 29,6 % 
1 ano 14,6 % 16,7 % 15,6 % 
2 anos 15,1 % 14,4 % 14,8 % 
3-4 anos 18,8 % 17,3 % 18,1 % 
5-6 anos 12,1 % 8,3 % 10,3 % 
7 anos ou mais 14,2 % 8,9 % 11,7 % 
Total 100 % 100 % 100 % 

São vários os percursos migratórios e as etapas da situação perante a lei. Enquanto que aproximadamente dois terços 
nunca viram a sua situação regularizada no país de acolhimento ou tiveram apenas um visto de turismo, a 
proporção dos que se encontravam previamente em situação regular está longe de ser insignificante. Deste modo, 
18% das pessoas viveram pelo menos dois anos em situação regular no país onde residem actualmente, 6% das quais 
durante cinco anos ou mais. Trata-se, particularmente, de pessoas que chegaram a ser titulares de uma autorização de 
residência cuja renovação foi recusada, ou requerentes de asilo cujo pedido acabou por ser rejeitado.  

> P. deixou a Índia e a sua família muito violenta há oito anos, quando tinha apenas 16 anos, e chegou à 
Áustria.  O seu pedido de asilo foi rejeitado e tem vivido estes oito anos na rua. P., indiano, 24 anos, a viver na 
Alemanha (Munique). 

O período de residência indocumentada varia também conforme a região de origem dos inquiridos, sendo em média 
mais longo para os magrebinos (3,7 anos) que para os restantes, em particular os europeus extra UE (2,8 anos) e os 
americanos (2,5 anos) 33.  

15 - Repartição dos períodos de residência indocumentados, consoante o grupo de nacionalidades 

 Europa extra UE África subsariana Magrebe Ásia 
América Central e do 
Sul  

Outro  Total 

 

Menos de 1 ano 1 ano 
 

2 anos  
 

3-4 anos 5-6 anos 
 

7 anos ou + 

*A categoria "outros" reagrupa as nacionalidades do Próximo e do Médio Oriente, da União Europeia e os apátridas. 

                                                
33.As pessoas da África subsariana que participaram no inquérito vivem indocumentadas há 3,1 anos. 
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Além disso (mas em ligação evidente com as nacionalidades de origem), o período decorrido sem autorização de 
residência difere consoante o país de acolhimento: nos Países Baixos, é o mais longo, em média (5,7 anos) e, na França e 
em Espanha, o mais curto (2,4 e 2,3 anos). Os restantes países encontram-se entre estes dois extremos.  

16 - Repartição dos períodos de residência indocumentada, consoante o país de inquérito 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 

 

Menos de 1 ano 1 ano 
 

2 anos  
 

3-4 anos 
 

5 anos ou + 

 

• Os motivos para a emigração 

São vários os motivos apontados pelas pessoas para justificar a sua emigração, mas remetem, na maioria dos casos, 
para dificuldades vividas no país de origem34. Deste modo, 56% dos inquiridos afirmam ter abandonado o seu país por 
razões económicas ou para ganhar a vida e 26%35 emigraram por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação 
sexual ou para fugir à guerra, ou seja, por razões que, teoricamente, dariam direito a asilo político (ainda que o país 
de acolhimento não reconheça, nem de perto nem de longe, todos esses imigrantes como refugiados36). 

Uma pequena parte dos inquiridos diz ter emigrado não para fugir às condições particularmente difíceis, mas para 
“descobrir o mundo” (encontrando-se este tipo de motivações incluído na categoria “outras razões” na tabela infra). 

                                                
34.Sublinhamos que esta questão suscitou emoções muito fortes em determinados inquiridos, devido à dor revivida ao serem recordados os tempos anteriores à migração. 
Alguns mal conseguiram exprimir as razões da sua partida.  

35.33 % dos homens e 19 % das mulheres. 

36.Lembramos que essa taxa de atribuição do estatuto de refugiado é muito baixa, hoje em dia, nos países industrializados, em particular na Europa, onde ronda os 20%, o 
que significa que na primeira decisão administrativa, quatro vezes mais requerentes são recusados e não reconhecidos como refugiados (James R., "L’harmonisation des 
politiques d’asile en Europe", Paris, ENA, Mémoire de Master, Fevereiro de 2004). Lembramos igualmente que nem todos os países tratam do mesmo modo o pedido de 
asilo. A França, a Alemanha, o Reino Unido e os Países Baixos apresentam níveis historicamente baixos. Por exemplo, a Alemanha apresenta o seu nível mais baixo desde 
1977, os Países Baixos desde 1988 e o Reino Unido desde 1989. Pelo contrário, alguns países revelam grandes aumentos: +49% na Suécia, +105% na Grécia, +35% na Itália, + 
41% em Espanha (Henry P., “Asile : trompe l’œil et désordre”, Paris, France terre d’asile, 2008).  
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17 - Motivos invocados para explicar a saída do país de origem* consoante o sexo (em %) 
   

Por motivações económicas, para ganhar a 
vida 

Por motivações políticas, religiosas, étnicas, 
de orientação sexual ou para escapar a uma 
guerra 

Para se juntar ou seguir  alguém 

Devido a conflitos familiares 

Para assegurar o futuro dos filhos 

Por razões de saúde 

Para estudar  

Por outras razões 

   

 
Total das pessoas inquiridas 

 
Homens 

 
Mulheres 

*Dado que cada pessoa pode invocar vários motivos para a emigração, a soma das percentagens é superior a 100. 

> M. viveu quatro anos na prisão, no Zimbabué, onde foi torturado devido à sua homossexualidade, que não 
é tolerada no Zimbabué. Carrega consigo sequelas físicas e psíquicas. M., zimbabuense, 32 anos, a viver nos 
Países Baixos.  

>  “Tinham-me excisado37 antes e disseram-me que me iam fazer uma segunda excisão, como fizeram à 
minha irmã, o que a levou à morte. Ela tinha 17 anos. Por isso, tive medo, pedi o visto e vim para aqui.” D., 
costa-marfinense, 26 anos, a viver em França. 

>  “Decidi vir porque, no Brasil, há três anos, atravessámos uma crise. O meu ex-marido estava desempregado 
e eu tinha muitas dívidas. No início, era suposto eu vir primeiro e o meu marido deveria vir mais tarde, com 
os meus dois filhos, mas como é difícil para uma criança de 13 anos que não fala a língua adaptar-se à 
escola, decidi que eles se manteriam lá e eu trabalharia aqui." Mulher brasileira, 44 anos, a viver em 
Espanha. 

>  “Vim para o Reino Unido por motivos económicos. Beneficiei de um transplante renal nas Filipinas há 
alguns anos. A operação deixou-me uma dívida de 12 000 euros. O médico receitou--me medicamentos 
imunosupressores muito caros. O meu ordenado de funcionário público não era suficiente nem para 
começar o pagamento. A única solução era deixar o meu país para encontrar um trabalho mais bem pago 
noutro sítio. Não vim para o Reino Unido pelos tratamentos médicos, aliás, nunca fui ao médico desde a 
minha chegada.” P., Filipinas, a viver no Reino Unido. 

                                                
37 A excisão é sinónimo de Mutilação Genital Feminina (GMF). 
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Só 6% dos inquiridos citam a saúde como um dos motivos para a sua emigração. A questão colocada, que não era 
precisa, subentendia razões de saúde pessoal. Algumas pessoas parecem ter respondido afirmativamente, quando a 
emigração estava relacionada com a saúde de um familiar. Mais mulheres (8%) que homens (5%) invocam razões de 
saúde, o que poderá ser explicado, em parte, por tradicionalmente encarregarem-se elas da saúde da família (filhos, 
ascendentes, etc.). Constatamos, então, que a frequência dos motivos de saúde apresentados não está relacionada 
com as legislações mais ou menos favoráveis ao acesso dos estrangeiros indocumentados. Na França, país 
relativamente favorável ao acesso de todos aos cuidados de saúde, 10,1% dos inquiridos referem a saúde como motivo 
de migração. 8,5% referem-no na Grécia e 7,8% na Suécia, encontrando-se estes dois países entre os mais desfavoráveis. 
Do mesmo modo, observa-se que, em Espanha, cuja legislação é claramente a mais favorável, só 4,2% das pessoas referem 
a saúde como razão de migração. Não se observa, assim, neste inquérito, o efeito de “influxo” da migração por 
cuidados de saúde, tantas vezes apresentado em alguns discursos políticos38. 

18 - Motivos invocados para explicar a saída do país de origem, consoante o país de inquérito* (em %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK Total 
Por motivações económicas, para ganhar a vida  46,4 55,9 76,4 51,3 92,9 36,3 27,2 38,0 55,7 
Por motivações políticas, religiosas, étnicas, de 
orientação sexual ou para escapar a uma guerra 

34,8 22,0 9,3 21,6 7,1 44,1 54,4 46,3 26,1 

Para se juntar ou seguir  alguém  12,5 11,0 4,6 15,1 4,0 3,9 6,8 10,2 8,9 
Devido a conflitos familiares 11,6 5,1 5,6 9,5 12,1 4,9 9,7 8,3 7,9 
Para assegurar o futuro dos filhos  6,3 11,0 11,6 4,5 1,0 9,8 5,8 4,6 6,8 
Por razões de saúde 6,3 8,5 4,2 10,1 1,0 4,9 7,8 3,7 6,1 
Para estudar 4,5 1,7 6,0 4,5 3,0 3,9 6,8 2,8 4,2 
Por outras razões 18,8 3,4 8,3 15,1 0,0 11,8 11,7 12 11,2 

*Dado que cada pessoa pode invocar vários motivos de emigração, a soma das percentagens na coluna é superior a 100. 

São os europeus extra UE (Albânia, Ucrânia, etc.) que referem, com mais frequência, a saúde como razão para a sua 
migração. 

19 - Motivos invocados para explicar a saída do país de origem, consoante o grupo de nacionalidades (em %) 
 Europa extra UE África subsariana Magrebe Ásia América Central e do Sul Outro 
Por motivações económicas, para ganhar a vida  50,0 41,6 68,4 53,9 72,7 58,9 
Por motivações políticas, religiosas, étnicas, de 
orientação sexual ou para escapar a uma guerra  

28,9 39,9 13,2 28,1 6,3 29,8 

Devido a conflitos familiares 8,5 7,8 11,2 10,9 4,4 6,6 
Para assegurar o futuro dos filhos 9,9 3,8 7,2 8,6 10,7 3,3 
Por razões de saúde 9,9 8,7 7,9 1,6 2,4 4,0 
Para se juntar ou seguir  alguém  12,7 8,1 8,6 7,0 9,8 7,9 
Para estudar  4,2 3,5 4,6 3,1 7,3 2,0 
Por outras razões  4,9 13,6 11,2 14,8 13,2 6,0 

*Dado que cada pessoa pode invocar vários motivos de emigração, a soma das percentagens na coluna é superior a 100. 

> " Quando tinha 10 anos, ao regressar da escola, encontrei os meus pais, a minha irmã e o meu irmão mortos. 
A dezena de casas ao redor da nossa era uma zona onde os taliban e outros combatiam. Um dia, mataram 
a minha família e alguns vizinhos porque estavam no meio. Procurei o meu irmão mais novo, mas não o 
encontrei. Tive de deixar a escola e viver na rua. Com 12 anos, ouvi falar de um homem que transportava 
pessoas ilegalmente para o Irão. Disse-lhe que o meu irmão mais velho estava lá e que lhe pagaria. Após 
uma viagem num camião e dez dias a andar nas montanhas, chegámos a Teerão. O homem espancou-me 
quando se apercebeu de que eu tinha mentido e fez-me trabalhar durante muito tempo nas obras, para o 
reembolsar. Quis inscrever-me na escola, mas os imigrantes não eram autorizados a fazê-lo. 

Alguns amigos disseram-me que na Europa era diferente. Aos 16 anos, conheci uns traficantes que me 
puseram, com seis homens, na bagageira de um autocarro durante doze horas até à Turquia. Ainda foi 
preciso andar através das montanhas e apanhar um camião. Depois, ficámos escondidos durante seis dias 
num estábulo com 50 homens. Um outro camião chegou, com 30 homens. Éramos 80. Enfiaram-nos num 
camião sem água nem comida. Em Istambul, escondemo-nos numa cave sem podermos falar nem mexer-
nos para não sermos presos. Eu tinha medo.  

                                                
38.Ver igualmente, no capítulo 8, a descrição das patologias já conhecidas nos países de origem. 
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Entreguei todas as minhas poupanças e alguns de nós, em conjunto, conseguimos comprar dois botes ao 
traficante. Em pleno Inverno, com aquelas temperaturas, estávamos gelados, mas após quatro horas a 
remar, chegámos à ilha de Lesbos. A polícia deteve-nos na vila, levou-nos para o hospital e encerrou-nos 
num centro que era como uma prisão durante três dias. Gritavam-nos muito. Depois libertaram-nos e 
apanhei um barco para o Pireu, depois fui para Patras. Sonhava ir para França. Após três tentativas 
falhadas, fui colher laranjas para uma aldeia durante quatro meses, mas era horrível, as condições de vida 
eram muito más. Disse a mim próprio que não merecia aquela vida, que o meu sonho era estudar e que o 
iria conseguir. Parti para Atenas, onde fiquei a saber que podia requerer asilo. Fui enviado para Tessalónica 
onde vivo num centro para refugiados. Vou à escola. Quero ser médico, não quero dormir nas ruas e viver 
como um mendigo. Tenho medo que isso me aconteça. Quando comecei esta viagem no Afeganistão, 
sabia que este caminho podia ser muito perigoso para um rapaz da minha idade. Sabia que podia morrer. 
Mas queria deixar para trás todas as más recordações, os anos maus e viver uma vida normal. Se pudesse, 
voltaria lá, mas apenas para tentar encontrar o meu irmão." V., afegão, 17 anos, a viver na Grécia. A equipa 
da Médicos do Mundo de Tessalónica tratou-o devido a um problema de saúde que durou vários anos. 

 

• Projectos para o futuro: para a maioria, ficar no país de acolhimento, para outros, 
abandoná-lo  

Interrogados sobre a sua intenção de abandonar o país de inquérito nos meses seguintes à sua instalação noutro país, 
menos de 10% das pessoas inquiridas afirmam desejar voltar ao país de origem e 7% instalar-se noutro país39. 
Sublinhamos que se trata de uma intenção “revivida” no momento do inquérito, não significando que as pessoas tenham 
uma vontade real ou os meios para levar a cabo tais projectos. As mulheres são proporcionalmente mais numerosas que 
os homens na ideia de regressarem ao seu país (não se notando, contudo, diferenças significativas em função da idade ou 
da situação conjugal), o que se explica, em grande parte, pela existência de filhos no país de origem. 

20 - Intenção de deixar o país de inquérito, consoante o sexo (em %) 
 Homens  Mulheres  Total 

Sem intenção de se estabelecer 
noutro país a curto prazo 

Vontade de se estabelecer noutro 
país 

 

Vontade de regressar ao país de 
origem 

*Todos os países, excepto a Itália 

                                                
39.Esta questão é relativa ao total da amostra, excepto as pessoas inquiridas em Itália. 
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O desejo de deixar o país de inquérito difere, com efeito, em função da situação parental das pessoas inquiridas. As 
pessoas que têm filhos (menores) com os quais não vivem são as que mais pretendem regressar ao país de origem (14% 
contra 9% no total da população inquirida), provavelmente para poderem ir ao seu encontro.   

21 - Intenção de deixar o país de inquérito, consoante a situação parental (em %) 
 Sem filhos menores Tem filhos, mas não vive com eles Tem filhos e vive com pelo menos um deles Total * 
Vontade de regressar ao país de origem 8,1 14,0 4,9 8,9 

*Todos os países, excepto a Itália 

Existem igualmente diferenças significativas em função do país de acolhimento e de inquérito. Deste modo, a Grécia 
surge à frente dos restantes países de inquérito, como país de trânsito: 11% das pessoas inquiridas na Grécia 
pretendem deixar brevemente o país rumo a outro país de emigração (que não o país de origem).  

 

Em Espanha, a proporção de pessoas com a intenção de regressar ao país de origem é substancial, o que pode estar 
associado ao facto de serem os imigrantes de origem sul-americana quem refere essa intenção com mais frequência (cf. 
infra), representando metade da amostra espanhola (mais do que nas amostras dos outros países). Além disso, uma parte 
relativamente importante das pessoas inquiridas em Espanha são mulheres oriundas da América do Sul, cuja família 
permaneceu no país. A sua migração é vivida de modo transitório: o tempo suficiente para ganhar algum dinheiro antes 
de voltarem para a sua família. 

22 - Intenção de deixar o país consoante o país de inquérito (em %) 
 BE EL ES FR NL SE UK 
Vontade de regressar ao país de origem 2,7 6,8 19,9 4,1 5,1 6,8 8,5 
Vontade de se estabelecer noutro país 9,1 11,0 7,9 4,6 6,1 1,0 5,7 
Sem intenção de se estabelecer noutro país a curto prazo  88,2 82,2 72,2 91,4 88,8 92,2 85,8 
Total 100 100 100 100 100 100 100 

Na nossa amostra, as pessoas oriundas da América Central e do Sul (sobretudo de nacionalidade boliviana ou brasileira) 
são quem afirma com mais frequência a intenção de regressar ao país de origem nos próximos anos. São também mais 
numerosas que a média (como sejam as pessoas originárias da União Europeia e da África subsariana) a viver no país de 
inquérito há menos de um ano. 

23 - Intenção de deixar o país de inquérito, consoante o grupo de nacionalidades (em %) 
 Europa extra UE África subsariana Magrebe Ásia América Central e do Sul 
Vontade de regressar ao país de origem  5,2 5,4 3,2 7,2 21,5 
Vontade de se estabelecer noutro país  2,6 7,6 9,5 2,4 7,7 
Sem intenção de se estabelecer noutro país a curto prazo  92,2 87,1 87,3 90,4 70,8 
Total 100 100 100 100 100 

• As pessoas que deixaram o seu país nos últimos doze meses 

Debrucemo-nos sobre a situação das pessoas que emigraram ao longo do último ano (ou seja, há menos de um ano), que 
representam um quinto da amostra (21%)40. Trata-se, frequentemente, de mulheres, encontrando-se 25% delas nesta 
situação e apenas 18% dos homens. Estas pessoas têm, em média, a mesma idade que as que chegaram há mais tempo 
(35 anos contra 34 anos). A maioria delas tem uma idade inferior a 30 anos (43% contra 34%) e superior a 50 anos ou mais 
(16% contra 11%). 

                                                
40.Para toda esta parte, reportemo-nos às tabelas apresentadas em anexo. 
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É em França, Itália e Espanha que a proporção de migrantes recém-chegados é mais elevada entre as pessoas 
inquiridas. 

24 - Proporção de pessoas emigradas há menos de um ano (em %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK Total 
< 1 ano 18,0 14,7 25,5 42,7 31,6 4,1 4,9 8,4 21,3 
1 ano ou + 82,0 85,3 74,5 57,3 68,4 95,9 95,1 91,6 78,7 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Estas pessoas encontram-se geralmente numa situação social ainda mais precária. Vivem duas vezes mais que as 
restantes sem domicílio fixo (respectivamente 13% e 6%) e beneficiam com menos frequência de uma habitação 
estável (35% contra 49%). São também quem, em maior número, não exerce qualquer actividade profissional (59% 
contra 44%). Contudo, a limitação que impõem às próprias deslocações ou actividades, com medo de uma detenção, não 
difere significativamente em função de terem deixado o seu país ao longo do último ano ou há mais tempo. 

> “Chegámos à Grécia de autocarro. Na nossa chegada a Tessalónica, vivemos na rua durante dois meses, o 
que era mau para as crianças.” Mulher búlgara, grávida, a viver na Grécia há seis meses, com o marido e os 
dois filhos, de 4 e 6 anos. 

Os migrantes indocumentados que emigraram há menos de um ano revelam desejar regressar ao seu país de origem 
duas vezes mais do que os que partiram há um ano ou mais (13% contra 7%). 

 

Relativamente ao direito a uma cobertura das despesas de saúde, os migrantes chegados há menos de um ano 
preenchem, em maior número, as condições necessárias para poderem beneficiar desse direito, ao abrigo das leis 
respectivas dos 11 países estudados. Com efeito, só 64% tem direito a essa cobertura, face a 73% de imigrantes mais 
antigos. Conhecem também, em menor número, os seus direitos (se existirem) na matéria (50% de migrantes chegados 
há menos de um ano face a 70% de migrantes chegados há um ano ou mais). Por fim, salientamos que as pessoas que 
emigraram há menos de um ano têm menos acesso a uma cobertura efectiva das despesas médicas (quando ela existe): 
apenas 37% neste caso, face a 65% de imigrantes mais antigos. 
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5. A SITUAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR 

• A situação familiar: reagrupamentos e separações devido à migração 

A questão da situação familiar não foi entendida do mesmo modo em todos os países de inquérito. Por isso, é difícil fazer 
uma análise comparativa precisa41. Mesmo assim, é de assinalar que mais homens (45%) que mulheres (34%) vivem 
sozinhos.  

25 - Situação familiar, consoante o sexo (em %) 
 Homens Mulheres Total 
Vive sozinho (com ou sem filhos) 44,8 34,1 39,3 
Vive com o companheiro 13,8 24,7 19,4 
Vive com familiares ou amigos 41,4 41,2 41,3 
Total 100 100 100 

 

Também se constatam diferenças consoante o país de residência. Dependem do tipo de actividade dos programas onde 
decorreu o inquérito, que difere de país para país. 

26 - Situação familiar, consoante o país de residência (em %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK Total 
Vive sozinho (com ou sem filhos) 49,1 31,4 33,0 61,8 55,6 44,0 15,5 16,7 39,3 
Vive com o companheiro 10,7 25,4 22,3 15,6 9,1 20,0 25,2 22,2 19,4 
Vive com familiares ou amigos 40,2 43,2 44,7 22,6 35,4 36,0 59,2 61,1 41,3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

No total, 42% dos inquiridos têm filhos com menos de 18 anos, mas apenas 41% indicam viver na sua companhia (ou, pelo 
menos, com alguns deles). Dito de outro modo, 59% dos inquiridos com filhos menores de 18 anos não vivem com 
nenhum deles. Esta proporção tão alta é explicada pelas condições de emigração e pelas condições de vida no país de 
destino. Mais homens que mulheres vivem sem os filhos (72% contra 50%), mas uma em cada duas mulheres não vive 
com os filhos42. 

                                                
41.Por exemplo, certos entrevistadores consideraram que “viver em casal e com os filhos” se enquadraria em “vive com familiares ou amigos”, enquanto a maioria assinalou, 
nesse caso, “vive em casal”. Do mesmo modo, algumas mães de famílias monoparentais responderam “com familiares”, em vez de “com ou sem filhos”. 

42.O tamanho da amostra de pessoas sem filhos é demasiado pequeno para permitir uma análise comparativa em função do grupo de nacionalidade ou do país de 
residência. 
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7% dos inquiridos vivem sozinhos, enquanto um quarto (23%) vive com outra pessoa. 53% das pessoas vivem numa 
habitação onde residem três a cinco pessoas e 17% numa habitação onde moram seis pessoas ou mais.  

27 - Tamanho do agregado familiar (em %) 
 %  

1 pessoa  7 

 2 pessoas  23 

3 pessoas   20 

4 pessoas  18 

5 pessoas  15 

6 pessoas  7 

7 pessoas ou mais   10  

 

• A solidão  

De modo a completar os dados objectivos sobre a vida conjugal e parental, pareceu importante analisar o que as pessoas 
sentiam quanto ao seu eventual isolamento, colocando-lhes questões mais subjectivas, essencialmente por dois motivos. 
Sabe-se, por um lado, que o isolamento social está relacionado com um risco acrescido de doenças (não apenas mentais) 
e, por outro, que o isolamento social ou a fraqueza da rede ou do apoio social de que uma pessoa dispõe estão associados 
a um maior afastamento do sistema de saúde e a um menor recurso aos cuidados43. 

Entre as pessoas inquiridas, pouco menos de metade afirma sentir-se muito só (23%) ou relativamente só (29%). Esta 
proporção parece alta, principalmente por a amostra se reportar a pessoas em contacto (por vezes estreito) com uma 
associação, excluindo os migrantes mais isolados. Os homens exprimem um sentimento de solidão mais 
frequentemente que as mulheres, possivelmente ligado às suas condições de migração, que os leva a viverem sem 
cônjuge e sem filhos.  

28 - Sentimento de solidão, consoante o sexo (em %) 
 Homens Mulheres Total 
Muito só 24,2 22,3 23,3 
Relativamente só 32,1 25,0 28,6 
Não muito só 28,5 32,4 30,4 
Nada só 15,1 20,3 17,6 
Total 100 100 100 

As pessoas sem cônjuge são quem mais se sente só: 63%, ou seja, duas vezes mais que as que vivem em casal (32%). A 
situação parental parece também desempenhar um papel importante: 56% das pessoas que têm filhos menores (menos 
de 18 anos), mas não vivem na sua companhia revelam um sentimento de solidão, contra 52% das pessoas sem filhos e 
43% das pessoas a viver com, pelo menos, um dos filhos.  

                                                
43.Ver, a este respeito, um estudo recente conduzido especificamente junto de imigrantes em situação irregular em Milão (Devillanova C., “Social networks, information and 
health care utilization: evidence from undocumented immigrants in Milan », J Health Econ 2008, 27: 265-86). 
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Por outro lado, a solidão é mais frequente entre os migrantes chegados ao país há mais de dois anos (57%), 
comparativamente aos imigrantes mais recentes. E este “efeito” da antiguidade da imigração, tal como o da situação 
parental, persiste até em análise multivariada ajustada sobre o sexo. Pode ser explicado por situações objectivas (o 
desmoronar das solidariedades iniciais entre migrantes mais recentes, por exemplo) ou subjectivas (para um mesmo 
isolamento objectivo, uma “resistência” à solidão que se desvanece com o tempo). 

29 - Risco de solidão (análise multivariada) ajustado ao sexo, à situação parental, ao tempo passado no país e ao 
apoio moral potencial 

 
  
  

OR 
IC (95 %) 

Inferior                   Superior 
Mulheres ref   Sexo 
Homens 1,35 1,05 1,73 
Vive com pelo menos um dos filhos  ref   
Sem filhos menores 1,48 1,04 2,09 Situação parental 
Não vive com nenhum dos filhos  1,85 1,24 2,75 
Menos de 1 ano ref   
1-2 anos 0,96 0,68 1,36 
3-5 anos 1,56 1,10 2,22 

Tempo passado no país 

6 anos ou mais 1,54 1,08 2,19 

Por fim, e como seria de esperar, a solidão está intrinsecamente ligada ao apoio moral, do qual os inquiridos podem 
(ou não) beneficiar potencialmente: afecta 83% das pessoas que estimam não poder contar com ninguém para este 
tipo de apoio (face a 25% das que dizem poder contar com alguém “muito frequentemente”). 

30 - Sentimento de solidão, consoante a frequência do apoio moral potencial (em %) 
Apoio moral 
                  Muito  frequentemente 

Frequentemente Às vezes Nunca Total 

 Nada só ou não muito só 

 

 Bastante só ou muito só 

 

> “Somos abandonados. Estou morto, já não tenho vontade para mais nada, nenhuma vontade de viver. 
Quando as pessoas se levantam de manhã, têm vontade de sair, mas a mim já não me apetece nada. Não 
posso trabalhar, não tenho documentos, não sou nada... É assim a minha vida.” H., curdo, 26 anos, na 
Bélgica há catorze anos.  
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• O apoio moral  

Só 47 % dos inquiridos dizem poder contar “frequentemente” ou “muito frequentemente" com alguém para apoio 
moral e reconforto, em caso de necessidade. As mulheres da amostra beneficiam desse potencial apoio moral com maior 
frequência que os homens. Por outro lado, não se constatam diferenças em função da idade ou do tempo passado no país 
de inquérito.  

31 - Repartição dos inquiridos consoante o apoio moral potencial (em %) 
 Homens Mulheres Total 
Muito frequentemente 16,2 22,1 19,1 
Frequentemente 25,4 30,2 28,0 
Às vezes 39,0 33,1 35,8 
Nunca 19,4 14,6 17,2 
Total 100 100 100 

É sobretudo junto de amigos, compatriotas e vizinhos que os inquiridos obtêm maior apoio moral: 54% da 
população inquirida pode contar (ocasionalmente, frequentemente ou muito frequentemente) com essas pessoas. Os 
membros da família mobilizam-se menos: apenas um terço dos inquiridos contam com a família para apoio, as mulheres 
com maior frequência que os homens (40% contra 25%). Isto resulta, em parte, do facto de inúmeros imigrantes não 
terem os pais no país de estabelecimento, o que se verifica sobretudo entre os homens. Por fim, é de salientar que os 
intervenientes (profissionais ou voluntários) do sector público, privado ou associativo só desempenham um pequeno 
papel: apenas 10% dos inquiridos podem contar com eles para apoio moral (sem diferença significativa entre homens e 
mulheres). 

32 - Proporção das pessoas que podem contar com apoio moral, consoante o tipo de pessoas que o prestam 
 Homens Mulheres Total 

 

 
Família 

 
Amigos, compatriotas, vizinhos 

 

Intervenientes do sector público, privado ou 
associativo  

Outros 

> “Tento esquecer tudo, pela minha filha e pelo meu filho que, felizmente, estão de boa saúde. Não tenho 
família nem vida pessoal, mas ainda bem que tenho a minha vizinha, uma amiga grega, e o marido, que 
me ajudam financeira e moralmente. Se não existissem, não sei o que faria.” Mulher moldava, 27 anos, a 
viver na Grécia há oito anos. 

Apesar da ausência ou carência do apoio moral se manifestar em todos os subgrupos da população, alguns parecem viver 
em especial isolamento. Deste modo, 38% dos sem-abrigo e 30% das pessoas que vivem em centros de acolhimento 
não podem nunca contar com alguém para apoio moral.  
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Numa análise multivariada, não havendo diferenças quanto ao sexo, ao estado civil, à situação parental, à nacionalidade 
(por grupos de país de origem), ao tempo passado no país de acolhimento e à situação habitacional, o risco de não poder 
contar com ninguém para apoio moral é: 

• 2 vezes mais frequente para as pessoas que têm filhos mas não vivem com nenhum deles (em comparação 
com as que têm filhos e vivem com pelo menos algum deles: OR = 2,06, IC95% = [1,10-3,84]); 

• 2 vezes mais frequente para as pessoas originárias da África subsariana (OR = 2,01, IC95% = [1,15-3,50]) que 
para as pessoas oriundas da América Central e do Sul; 

• 3 vezes mais frequente entre as pessoas sem-abrigo (OR = 3,46, IC95 % = [1,87-6,41]) ou a viver num centro de 
acolhimento a curto ou médio prazo (OR = 2,93, IC95 % = [1,69–5,04]), que entre as pessoas que vivem numa 
habitação estável. 

• Os tipos de habitação  

De um modo geral, os inquéritos conduzidos na Europa mostram que a situação dos estrangeiros relativamente à 
habitação é globalmente pior que a dos nacionais do país, seja em termos de ocupação, conforto ou sobrelotação. Para os 
estrangeiros sem autorização de residência, os obstáculos ao acesso a uma habitação decente são ainda maiores: a falta 
ou a irregularidade de recursos, a ausência de documentos que oficializem a residência no país ou os rendimentos, a 
discriminação e práticas abusivas por parte dos proprietários, a ausência do direito a habitação social, as redes sociais 
fracas, o medo de serem denunciados, etc. A par com a precariedade da habitação, pode verificar-se uma sobrelotação ou 
condições materiais de habitação indignas (insalubridade, chumbo, perigos vários), factores que podem apresentar riscos 
para a saúde e o bem-estar dos moradores. 

Para os inquiridos, a situação habitacional apresenta-se particularmente desfavorável. Menos de metade (46%) dispõem 
de uma habitação estável; 8% são sem-abrigo, 9% vivem num centro de acolhimento (a curto ou médio prazo); 36% só 
beneficiam de uma habitação precária e 2% encontram-se noutra situação, estando principalmente alojados no local de 
trabalho. A precariedade habitacional conduz a situações diversas. Na maioria dos casos (78%) os inquiridos encontram-
se alojados provisoriamente junto de familiares ou amigos. No entanto, podem também ocupar uma habitação sem 
contrato de arrendamento (14%) ou um terreno. Por fim, 2% enfrentam a ameaça de uma decisão de expulsão ou de 
retoma da sua habitação. A situação dos homens inquiridos é ainda mais precária que a das mulheres: 14% são sem-
abrigo (face a 2% de mulheres) e apenas 36% têm uma habitação estável (face a 56% de mulheres). 

33 - Situação habitacional por sexo (em %)  
 Homens Mulheres Total 

 

 
Sem-abrigo 

 

Alojamento  de estadia 
breve ou média  

Habitação precária Habitação estável 
 

Outro 



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 60 

34 - Situação habitacional consoante a idade (em %)  
 Menos de 30 anos  30-39 anos 40-49 anos  50 anos ou + 

 

 
Sem-abrigo 

 

Alojamento  de estadia 
breve ou média  

Habitação precária Habitação estável 
 

Outro 

 

Lembramos ainda que, tal como previmos anteriormente, as pessoas chegadas ao país de inquérito há menos de um ano 
encontram-se numa situação mais delicada que a média: apenas 36% têm uma habitação estável e 14% são sem-abrigo. 
Por outro lado, após alguns anos, não se notam claras melhorias com o passar do tempo de residência no país: os 
indocumentados continuam a viver em situação de precariedade. 

35 - Situação habitacional consoante o tempo passado no país de inquérito (em %) 
 Menos de 1 ano 1-2 anos 3-5 anos 6 anos ou mais total 
Sem-abrigo 14,0 3,2 3,9 10,1 7,7 
Alojamento  de estadia breve ou média  10,8 9,7 6,0 8,8 8,8 
Habitação precária 38,4 33,9 42,0 29,4 35,9 
Habitação estável 35,6 51,3 46,6 49,7 46,0 
Outro 1,2 1,8 1,4 2,0 1,6 

p<10-3 

As diferenças constatadas consoante o país de residência e a nacionalidade devem ser interpretadas à luz de 
características específicas de cada país. A grande taxa de pessoas sem-abrigo em Itália, por exemplo, deve-se ao facto de, 
nesse país, os programas onde o inquérito foi realizado se destinarem precisamente a pessoas sem-abrigo ou a 
consumidores de drogas. Em Espanha, a grande proporção de habitações estáveis pode também estar associada à 
situação dos trabalhadores agrícolas, dos empregados domésticos ou dos auxiliares de pessoas idosas que se encontram 
normalmente alojados no próprio local de trabalho, do mesmo modo que os funcionários de clubes nocturnos. Quanto à 
Grécia, as condições de arrendamento não são tão formalizadas como noutros países, podendo os imigrantes ter acesso 
às condições devidas quando já conhecem melhor o país. 

36 - Situação habitacional, consoante o país de residência (em %) 
 BE EL ES FR IT NL SE UK 
Sem-abrigo  4,5 2,6 3,2 8,0 44,4 2,9 - 0,9 
Alojamento  de estadia breve ou média  4,5 13,7 6,0 8,5 12,1 14,7 9,7 1,9 
Habitação precária  49 14,5 12,0 54,3 17,2 27,5 62,1 60,7 
Habitação estável  42,0 65,8 73,1 29,1 25,3 54,9 28,2 35,5 
Outro - 3,4 5,7 - 1,0 - - 0,9 
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A distribuição dos tipos de situação habitacional demonstra que os asiáticos são os menos susceptíveis de viverem sem-
abrigo. Por outro lado, uma habitação estável é mais frequente entre as pessoas oriundas da América Latina 
(maioritariamente inquiridas em Espanha).  

37 - Situação habitacional, consoante o grupo de nacionalidades (em %) 

 Europa extra UE 
África 

subsariana 
Magrebe Ásia 

América Central 
e do Sul 

Outro* Total 

Sem-abrigo  12,1 9,5 12,5 0,8 2,0 7,9 7,7 
Alojamento  de estadia breve ou média  13,5 8,7 8,6 8,6 3,9 11,9 8,8 
Habitação precária  29,8 39,3 46,1 47,7 23,5 30,5 35,9 
Habitação estável  44,0 41,9 32,2 43,0 65,7 47,0 46,0 
Outro 0,7 0,6 0,7 - 4,9 2,6 1,6 

*A categoria "outros" reagrupa as nacionalidades do Próximo e do Médio Oriente, da União Europeia e os apátridas. 

> Sem tecto até à morte: H. tem 56 anos e vive há vinte nos Países Baixos sem autorização de residência nem 
cobertura de saúde. Já não tem qualquer contacto com a família, na Venezuela. Trabalha como artista e 
em limpezas, mas não tem rendimentos fixos.  

Em 2006, é-lhe diagnosticado cancro do pulmão. H. é hospitalizado e operado: retiram-lhe a maior parte de 
um pulmão e submetem-no a radioterapia. Após essa intervenção médica, H. melhora durante algum 
tempo, até ao início de 2008, quando volta a sentir-se mal. É examinado num hospital. Os resultados 
apontam para uma reincidência: o resto dos pulmões, os rins e o fígado são atingidos. Os médicos não 
podem fazer mais nada por H., que se encontra em fase terminal, não lhe restando mais que poucos meses 
de vida. H. não pode ficar no hospital. Tem de voltar para casa e cuidar de si próprio com analgésicos. 

Mas H. não tem casa, é sem-abrigo. Gostaria de morrer num lugar calmo e agradável. Pensa num hospício. 
Existe um grande número de hospícios na zona, mas é muito difícil encontrar um lugar porque não tem 
seguro de saúde e não consegue pagar os custos. O hospital envia H. para uma associação de caridade 
para sem-abrigo, situada muito longe da cidade onde H. reside, que aceita recebê-lo durante esta fase 
terminal. A ideia de passar os últimos dias da sua vida longe da sua cidade e dos amigos assusta-o. É por 
isso que decide não ir. 

H. é expulso do hospital. É posto na rua com todos os seus haveres e uma reserva de medicamentos para 
dois dias. Já não pode andar, não consegue deslocar-se sozinho. Um amigo consegue arranjar-lhe uma 
cadeira de rodas e deixa-o num centro de acolhimento para sem-abrigo, que aceita recebê-lo por alguns 
dias. No centro, ninguém pode realmente tomar conta dele e H. não pode partir porque está num segundo 
andar sem elevador. 

Graças à ajuda de amigos e de organizações de apoio, um hospício da cidade de H. aceita recebê-lo, 
apesar de H. não ter seguro. Graças à rede dos Médicos do Mundo, beneficia de cuidados paliativos e é 
desencadeado um processo administrativo para reembolsar o hospício e os outros intervenientes pelos 
custos dos cuidados prestados. Alguns dias após a sua chegada ao hospício, H. morre. 

Nos seus últimos dias de vida, H. desejou que a sua experiência pudesse servir para melhorar os cuidados 
paliativos para os indocumentados nos Países Baixos. Gostaria também que o hospital reconhecesse que 
não o deveria ter expulso e se comprometesse a nunca mais agir dessa maneira. “Não se pode tratar as 
pessoas assim, principalmente se estiverem gravemente doentes e não lhes restar muito tempo de vida.” H., 
venezuelano, 56 anos, vivia nos Países Baixos. 
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• As condições de habitação  

Os migrantes inquiridos são afectados por outro problema associado às condições de habitação: a sobrelotação. Existem 
vários métodos para a calcular. Adoptámos aqui a definição que considera uma habitação sobrelotada quando apresenta 
menos de um quarto (principal) por pessoa44. No total, excluindo o cálculo das pessoas sem-abrigo, a sobrelotação da 
habitação afecta 68% dos inquiridos (sem diferenças significativas consoante o sexo ou a idade).  

As pessoas que vivem num centro de acolhimento ou numa habitação precária são mais afectadas que as restantes: três 
quartos enfrentam este problema de sobrelotação.  

38 - Proporção de pessoas a viver numa habitação sobrelotada, consoante a situação habitacional (em %) 
 % 
Alojamento  de estadia breve ou média  73,8 
Habitação precária  74,7 
Habitação estável  62,9 
Outra situação (excepto sem-abrigo) 46,4 
Amostra total (excepto pessoas sem-abrigo) 67,9 

 

Além disso, 86% das pessoas que vivem com filhos menores moram numa habitação sobrelotada. Sabe-se que a 
sobrelotação pode afectar o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes: falta de privacidade, dificuldades em 
separar os espaço dos adultos e o das crianças, falta de um espaço calmo para o trabalho escolar, falta de espaço para levar 
amigos a casa, etc. Na Suécia, a equipa deparou-se com um determinado número de bebés sobrealimentados para evitar 
que acordassem os restantes moradores da habitação. É nos Países Baixos que a situação de sobrelotação parece menos 
grave. 

39 - Proporção das pessoas a viver numa habitação sobrelotada, consoante o país de inquérito (em %) 
BE EL ES FR NL SE UK Amostra total* 

59,4 70,5 60,6 79,4 50,0 78,4 76,4 67,9 
*Excepto as pessoas sem-abrigo e excepto a Itália: os dados recolhidos na Itália não permitiram calcular a sobrelotação da habitação. 

 

Foram colocadas várias questões sobre determinadas características materiais das habitações. 4% das pessoas vivem 
numa habitação sem electricidade e igual proporção vive sem água canalizada, 5% sem casa de banho e 16% sem 
aquecimento, mesmo em países onde as temperaturas podem ser muito baixas no Inverno: 5% nos Países Baixos, 8% 
na Bélgica, 12% na França45. 6% dos inquiridos não dispõem de fogão ou forno na sua habitação.  

40 - Condições de habitação, consoante a situação habitacional (em%)* 
 Alojamento a curto ou médio prazo Habitação precária Habitação estável Conjunto 
Sem aquecimento 16,0 18,6 11,6 15,6 
Sem fogão 16,3 8,0 1,6 5,6 
Sem casa de banho - 8,0 1,6 4,7 
Sem electricidade - 8,0 0,9 3,9 
Sem água canalizada - 7,5 1,4 3,8 

*Estas questões não foram colocadas às pessoas sem-abrigo. Os dados da categoria "outra situação habitacional" não são apresentados devido aos valores baixos, mas são 
tidas em consideração no cálculo do total da amostra. 

                                                
44.Definição utilizada habitualmente pelo Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Económicos francês (Insee), embora sejamos conscientes de que este patamar pode 
diferir das normas de alguns inquéritos quanto ao que é considerado aceitável em matéria de habitação. 

45.A questão do aquecimento na habitação não foi colocada na Suécia. 
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Um terço (34%) das pessoas inquiridas que não são sem-abrigo estima que as condições de habitação em que 
vivem são perigosas ou nefastas para a sua saúde ou para a saúde dos filhos. Homens e mulheres sentem o mesmo, 
em proporções semelhantes. Por outro lado, esta percentagem aumenta com a idade: 43% das pessoas com idade igual 
ou superior a 50 anos encontram-se nessa situação (face a apenas 30% com menos de 30 anos). É igualmente de salientar 
que as habitações consideradas insalubres pelos seus ocupantes são frequentemente sobrelotadas e referem-se 
habitualmente a habitações precárias. 

41 - Proporção de pessoas que consideram as suas condições de habitação perigosas ou nefastas para a sua 
saúde (ou a dos filhos), consoante diferentes características (em %) 

  % 
Menos de 30 anos 29,7 
30-39 anos 34,0 
40-49 anos 36,4 

Idade 

50 anos ou mais 42,9 
BE 38,3 
EL 39,8 
ES 34,0 
FR 33,5 
NL 34,4 
SE 43,6 

País de inquérito* 

UK 31,4 
Menos de 1 ano 31,2 
1-2 anos 26,7 
3-5 anos 37,0 

Tempo decorrido no país de inquérito 

6 anos ou mais 40,1 
Alojamento  de estadia breve ou média  36,9 
Habitação precária 38,7 
Habitação estável 29,8 

Situação habitacional 

Outro (excepto sem-abrigo) 41,4 
União europeia 46,8 
Europa extra UE 44,6 
África subsariana 39,9 
Magrebe 31,5 
Próximo e Médio Oriente 26,4 
Ásia 23,0 

Região de origem 

América Central e do Sul 25,6 
  Habitação não sobrelotada 24,9 

Habitação sobrelotada 37,2 Sobrelotação da habitação 
Amostra total (excepto sem-abrigo) 34,1 

*A Itália não figura na lista, visto os dados recolhidos não serem analisáveis. 
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6. A ACTIVIDADE PROFISSIONAL  

• A disparidade de situações  

No conjunto das pessoas inquiridas, 19% afirmam exercer uma actividade ou um trabalho para ganhar a vida de modo 
regular46, 32% esporadicamente e 47% dizem não ter actividade para ganhar a vida (1% não quis responder a esta 
questão). Duas vezes mais mulheres que homens exercem uma actividade regular: 26% vs 12%, p<0,001.  

42 - Exercício de uma actividade para ganhar a vida, consoante o sexo (em %) 
 Homens Mulheres Total 
Actividade regular 12,4 26,0 19,1 
Actividade ocasional 35,9 28,0 32,2 
Sem actividade 49,7 45,6 47,3 
Não quer responder 2,0 0,4 1,3 

 

É junto dos mais jovens que a taxa de actividade regular é mais elevada (32% entre os menores de 30 anos), diminuindo 
com a idade: só 15% das pessoas com idade igual ou superior a 50 anos exerce uma actividade regular para ganhar a vida.  

43 - Exercício de uma actividade para ganhar a vida, consoante a idade (em %) 
 Menos de 30 anos  30-39 anos 40-49 anos  50 anos ou + 

 Regularmente 

 Ocasionalmente 

 

                                                
46.A expressão “de modo regular” utilizada nos questionários em francês pode ter induzido em erro alguns inquiridos, que o terão interpretado no sentido da legalidade do 
contrato de trabalho e não em termos de frequência.  



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 65

Se cruzarmos a taxa de actividade com o tempo passado no país de acolhimento, a taxa máxima de actividade regular 
verifica-se nas pessoas presentes no país há um período compreendido entre um e cinco anos (36%)47. 

44 - Exercício de uma actividade para ganhar a vida, consoante o tempo passado no país de inquérito (em %) 
 Menos de um ano  1 a 2 anos 3 a 5 anos  6 anos ou + 

 Regularmente 

 Ocasionalmente 

• Condições de trabalho difíceis  

São vários os sectores de actividade em que os migrantes trabalham. A limpeza e os serviços a particulares empregam o 
maior número de pessoas da nossa amostra (respectivamente 23% e 20%). A importância dos serviços aos 
particulares prende-se com o número relativamente elevado de migrantes que cuidam de crianças, idosos ou doentes e 
que trabalham como empregados domésticos.  

São também muitos os inquiridos que trabalham nos sectores da construção civil (15%), da hotelaria e da 
restauração (9%) ou que se prostituem (11%), o que estará certamente associado à maneira como a amostra foi 
constituída, sendo que vários locais de inquérito correspondiam precisamente a unidades móveis dirigidas a pessoas a 
exercer a prostituição. Embora não pareça raro que as pessoas exerçam simultaneamente várias actividades em sectores 
diferentes, esta informação não foi recolhida no inquérito48. Do mesmo modo, a precariedade de empregos pode 
conduzir a mudanças frequentes de sector de actividade (mas os dados aqui apresentados só se referem ao emprego 
principal no dia do inquérito). 

45 - Sector de actividade dos inquiridos que trabalham (de modo regular ou esporádico) (em %) 
 % 
Serviços de limpeza 22,5 
Serviços a particulares 20,4 
Construção, actividades ligadas à construção 15,3 
Prostituição 11,0 
Hotelaria, restauração 9,4 
Comércio 4,0 
Indústria de bens de consumo 3,8 
Agricultura, silvicultura, pesca 2,7 
Vendas da rua 1,8 
Transportes 1,6 
Agricultura ou Indústria Alimentar 0,9 
Outras indústrias 0,9 
Outro 5,8 
Total  100 

 
                                                
47.Se cruzarmos essa taxa de actividade com tempo passado em situação irregular, os números e a distribuição apresentada na figura correspondente são praticamente 
idênticos. 

48.Só o sector de actividade principal foi contabilizado, o que se revelou muitas vezes difícil para as pessoas com vários tipos de trabalho. 
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> “Como vivemos aqui ilegalmente, o meu marido trabalha das 7h00 às 3h00 da manhã, por 25 euros ao dia.” 
Mulher argentina, 23 anos, a viver em Espanha há dez meses.  

> “Queria deixar de trabalhar na prostituição, mas não encontro trabalho. É incrível. Nos anúncios publicados 
no jornal, não há nada. Como não tenho documentos, é ainda mais difícil. Procuro um trabalho 
permanente ou temporário, pouco importa. Abres o jornal e nos anúncios de emprego não há nada. Nos 
Contactos, pelo contrário, há vários clubes à procura de raparigas. É difícil. Há já três semanas que estou à 
procura e ainda nada. Encontrei uma oferta de emprego para cuidar de uma senhora idosa com Alzheimer, 
do meio-dia às 19h00. O rapaz disse-me que não dá muito trabalho: acordar a mãe, sentá-la no sofá em 
frente à televisão, dar-lhe de comer e pô-la na cama. Respondi-lhe que não era difícil mas não me permitia 
encontrar um trabalho complementar, porque 500 euros não chegam para viver. Envio todo o dinheiro que 
ganho para o Brasil. Só guardo aqui o necessário para pagar a renda e a alimentação. Envio tudo o resto e 
não me permito nenhum capricho. A crise afecta também a prostituição. Não há trabalho". Mulher 
brasileira, 44 anos, a viver em Espanha. 

Entre as pessoas que trabalham (de modo regular ou esporádico), 37% exercem a(s) sua(s) actividade(s) mais de dez 
horas por dia (16% quase todos os dias, 10% várias vezes por semana, 12% várias vezes por mês). Não se constatam 
diferenças significativas neste ponto, consoante o sexo ou a idade.  

O trabalho nocturno também se revela muito frequente (ainda que a definição aqui adoptada, a saber uma actividade 
entre a meia-noite e as 5h00 da manhã, seja mais restritiva que as definições normalmente utilizadas nos inquéritos). 
Assim, 22% dos inquiridos com uma actividade remunerada trabalham à noite quase todos os dias ou várias vezes 
por semana. As mulheres são consideravelmente mais afectadas que os homens (26% contra 14,7%), em particular 
para o trabalho nocturno quotidiano (19% contra 6%).  

Esse trabalho nocturno é inerente a várias situações: os inquiridos que se prostituem são particularmente afectados, 
assim como o número de pessoas que prestam serviços a particulares, como cuidar de doentes ou de pessoas idosas, e 
pessoas a trabalhar no sector das limpezas e nos sectores da hotelaria e da restauração49.  

46 - Frequência do trabalho nocturno consoante o sexo entre as pessoas que exercem uma actividade (em %) 
 Homens Mulheres Total 

 Quase todos os dias 

 Vários dias por semana 

 

 Vários dias por mês 

> Ela teve experiências muito duras no trabalho. Trabalhou frequentemente doze a catorze horas por dia e, no 
fim, teve de lutar para obter a quantia prometida (por exemplo, 150 euros por mês). A situação repetiu-se 
várias vezes: as pessoas pressionavam-na, ameaçando denunciá-la às autoridades se ela não aceitasse. De 
momento, ela trabalha em casa de vários particulares, limpa, lava os vidros e cuida dos jardins. L. 
ucraniana, 58 anos, a viver na Alemanha há oito anos. 

                                                
49. Mesmo retirando dos cálculos as pessoas que se prostituem, a diferença de frequência de trabalho nocturno quotidiano entre homens e mulheres mantém-se elevada. 
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Outro indício das difíceis condições de trabalho: 8% dos inquiridos sofreram um acidente de trabalho desde a sua 
chegada ao país de acolhimento. É óbvio que este valor depende do tempo de residência no país de inquérito50 (em 
média, sete anos para quem afirma já ter sido vítima de um acidente de trabalho, e quatro anos e meio para os restantes, 
p = 0,002). Após ajustamento ao tempo de residência, a taxa não difere consoante o sexo ou a idade dos inquiridos. As 
taxas brutas de acidentes de trabalho são indicadas na tabela seguinte. Com efeito, após ajustamento ao tempo de 
permanência, já não se verifica uma diferença significativa entre os países de inquérito (devido à fragilidade das 
amostras). Entretanto, o risco de ter sofrido um acidente de trabalho parecia ser mais elevado em Espanha e nos 
Países Baixos, apresentando a França o risco mais baixo. 

47 - Proporção de pessoas que foram vítimas de um acidente de trabalho desde a sua chegada                                                
ao país de inquérito (em %) 

NL ES EL BE FR Amostra total 
16,5 12,7 9,4 6,3 2,5 8 

> Teve um primeiro acidente de trabalho em Itália, antes de chegar aqui com uma fractura no pulso. Depois, 
caiu de um andaime e teve de ser suturado. Marroquino, 30 anos, a viver na Suíça. 

> J. teve um acidente de trabalho e partiu o pé. É conduzido por um amigo a um médico espanhol que lhe diz 
que deve ser operado imediatamente. Tentam ir a vários hospitais que lhe pedem, no serviço de admissão 
de urgências, para pagar, pois não tem cobertura de saúde. Perante o sofrimento de J., o seu amigo acaba 
por lhe emprestar o seu cartão de seguro e J. é admitido numa clínica, onde deve ser operado no dia 
seguinte. J. abandona a clínica na noite anterior à operação, receando ser detido e prejudicar o amigo. J., 
nicaraguano, 53 anos, a viver na Alemanha. 

 

                                                
50. O que impede qualquer comparação com a taxa de pessoas vítimas de acidentes de trabalho na população em geral 
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7. O ACESSO AOS DIREITOS À COBERTURA DOS CUIDADOS51 

• Os direitos à cobertura dos cuidados variam consoante o país  

De acordo com as leis respectivas dos países onde vivem52, 70% das pessoas inquiridas podem beneficiar de uma 
cobertura dos seus cuidados, tendo em conta a sua situação (variando extremamente os contornos e as modalidades de 
um país para outro53). Os dados por país só estão disponíveis e apenas são analisáveis na Bélgica, em Espanha, em França, na 
Grécia e na Itália54. 

48 - Acesso teórico à cobertura dos cuidados de saúde (em %) 
 BE EL ES FR IT Total 
Preenche os requisitos 98,2 2,7 72,7 88,9 55,3 69,8 
Não preenche os requisitos 1,8 93,6 22,7 11,1 44,7 28,2 
Não sabe 0,0 3,6 4,6 0,0 0,0 1,9 

• Uma relativa falta de conhecimentos da cobertura de cuidados de saúde  

As pessoas foram inquiridas sobre o conhecimento dos seus direitos teóricos de beneficiar de uma cobertura de saúde55. 
No total, os três quartos dos inquiridos (76%) que podem beneficiar de uma cobertura dos custos médicos conhecem os 
seus direitos. No entanto, um quarto deles ignora que podem beneficiar de uma cobertura. É no Reino Unido que a 
proporção é mais elevada: mais de metade dos inquiridos ignora essa possibilidade. Em Espanha, pelo contrário, a quase 
totalidade das pessoas inquiridas está informada. 

49 - Conhecimento dos direitos à cobertura de saúde entre as pessoas 
que, em teoria, dela podem beneficiar (em %) 

 BE ES FR IT UK Total 
Sim 58,2 94,3 76,7 65,4 47,7 76,5 
Não 41,8 5,7 23,3 34,6 52,3 23,5 

Entre as pessoas informadas sobre os seus direitos, apenas pouco mais de metade conhece suficientemente bem e 
detalhadamente as medidas a tomar para os fazer valer. As pessoas não tão bem informadas sobre os procedimentos 
são especialmente numerosas em França, Espanha e Itália, enquanto as que nada sabem sobre os procedimentos a 
accionar representam um terço dos inquiridos na Bélgica e no Reino Unido. 

50 - Conhecimento dos procedimentos a accionar para fazer valer os seus direitos à cobertura dos cuidados de 
saúde, entre as pessoas que conhecem os seus direitos teóricos (em %) 

 BE ES FR IT UK Total 
Sim 54,7 61,9 53,5 59,0 55,1 57,5 
Sim, mas não tem a certeza 9,4 28,2 26,8 41,0 14,3 24,9 
Não 35,9 9,9 19,7 0,0 30,6 17,7 

                                                
51 Consoante os países, a “cobertura dos cuidados” significa que os custos relativos aos cuidados são total ou parcialmente cobertos ou que os cuidados são prestados 
gratuitamente. 

52 Ver o capítulo 1, para as legislações relativas ao acesso aos cuidados por país. 

53.Cattacin S., Chimienti M., “Difference sensitivity in the field of migration and health: national policies compared”, Geneva: Research report of the Department of Sociology 
of the University of Geneva, 2006. 

54.Este “diagnóstico de situação” não foi realizado em Londres (considerando que, em teoria, a totalidade das pessoas pode registar-se junto de um médico generalista e ter 
acesso aos cuidados de saúde primários), nos Países Baixos (onde a cobertura dos cuidados prestados é feita no momento, directamente pelo profissional de saúde, que 
pode ser reembolsado) e na Suécia (onde não se encontra previsto nenhum mecanismo de cobertura dos cuidados). Na Alemanha, em Portugal e na Suíça, não foi possível 
efectuar uma análise por país, pois as amostras eram muito reduzidas (ver capítulo 1 – Apresentação dos resultados). 

55.Esta questão foi também colocada no Reino Unido, contrariamente à precedente. 
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• Um percurso armadilhado para fazer valer os seus direitos  

Apenas dois terços das pessoas informadas sobre os seus direitos já iniciaram medidas a fim de obtê-los. É na Bélgica e em 
França que esta proporção é mais baixa (só um terço e metade, respectivamente, desencadeou, sozinho ou 
acompanhado, essas medidas), dois países onde os procedimentos burocráticos com que um estrangeiro 
indocumentado se depara para fazer valer os seus direitos são dos mais complicados. Nos países da Europa do Sul e no 
Reino Unido, pelo contrário, a maioria das pessoas informadas sobre os seus direitos já iniciou os procedimentos 
necessários. 

51 - Proporção das pessoas que já iniciaram medidas para fazer valer o seu direito à cobertura dos cuidados de 
saúde, entre as pessoas informadas sobre os seus direitos teóricos (em%) 

 BE ES FR IT UK Total 
Sim 34,4 75,7 54,7 84,6 84,0 65,9 
Não 62,5 23,2 45,3 15,4 16,0 33,1 
Não sabe 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1,0 

Mais de metade das pessoas que iniciaram medidas para fazerem valer os seus direitos revelam já ter encontrado pelo 
menos uma dificuldade ao longo do processo. Os obstáculos encontrados, por ordem decrescente, são: 

• problemas administrativos, em 74% dos casos (dificuldade em obter comprovativos, exigências abusivas, horários 
desajustados, envio de um gabinete para outro, etc.); 

• falta de conhecimento sobre os dispositivos (23%);   

• problemas linguísticos (21%).  

Um terço das pessoas que apontam problemas no processo refere também experiências e obstáculos mais subjectivos, 
mas não menos problemáticos, como o medo de serem denunciados ou detidos (16%), de lhes ser recusado auxílio por 
parte dos serviços sociais (8%) ou dos profissionais de saúde (8%), ou ainda o medo de serem discriminados ou mal 
recebidos (6%).  

 

Entre as pessoas com processos já desencadeados, somente 60% estavam efectivamente cobertas no momento do 
inquérito. Mais uma vez, é na Bélgica e em França que estas taxas são mais baixas (respectivamente 50% e 24%), 
comprovando a “corrida de obstáculos” imposta aos indocumentados para fazerem valer os seus direitos56. A 
Espanha e a Itália apresentam a situação mais favorável. 

52 - Cobertura efectiva dos cuidados de saúde no dia do inquérito 
entre as pessoas com processos desencadeados (em %) 

 BE ES FR IT UK Total 
Sim 50,0 67,2 24,0 100,0 60,0 59,8 
Recusado 22,7 3,6 5,3 0,0 35,0 8,6 
Em curso 27,3 27,7 66,7 0,0 2,5 29,8 
Não sabe 0,0 1,5 4,0 0,0 2,5 1,8 

> C. está na França há seis meses. Há três, deu à luz no hospital e o seu bebé está a ser acompanhado pelo 
serviço de protecção materno-infantil. Desde a sua chegada, nenhum dos profissionais que tem encontrado 
(médico, parteira, pessoal hospitalar) lhe sugeriu que fizesse um pedido de ajuda médica ao Estado, para si 
e para a sua família. C. mostra-nos várias facturas de consultas médicas ou de medicamentos, com as 
vinhetas da Segurança Social cuja finalidade desconhece. O pedido de cobertura de saúde só foi feito 
quando se dirigiu à Médicos do Mundo, em Paris. C., romena, 21 anos, a viver em França há seis meses  

                                                
56.Nota: estas percentagens referem-se a pessoas que têm, em teoria, direito à cobertura dos seus cuidados de saúde, ao abrigo da lei nestes dois países (ver a descrição das 
condições de acesso aos cuidados de saúde por país, no início do relatório). 
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No total, as percentagens de pessoas com uma cobertura efectiva dos seus cuidados de saúde foram estimadas 1) no 
conjunto dos indocumentados inquiridos em cada país e 2) entre as pessoas com direito, em teoria, a essa cobertura, 
tendo em conta a sua situação e as condições de acesso previstas pelas leis nacionais próprias de cada país.  

No conjunto da população inquirida, só 22% dos indocumentados dispõem de uma cobertura efectiva dos seus cuidados 
de saúde, sem diferença significativa consoante o sexo, a idade ou a situação familiar das pessoas. Esta proporção é 
comparável à observada durante o inquérito anterior do Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde da 
Médicos do Mundo, publicado em 2007 (24%)57. Nos primeiros tempos, ela aumenta com o tempo passado sem 
autorização de residência no país de acolhimento: só 9,5% dos indocumentados há menos de um ano estão cobertos, ao 
passo que 15,6% dos indocumentados há um ano já têm uma cobertura. No entanto, após dois anos, esta proporção pára 
de aumentar (cerca de 23%) na população inquirida, o que está provavelmente associado ao desvio de selecção inerente 
ao inquérito (quem, há mais de dois anos, obteve uma cobertura dos cuidados de saúde tem menos razões para e, 
consequentemente, menos probabilidades de frequentar um programa associado ao Observatório). 

• Direitos à cobertura dos cuidados de saúde pouco efectivos  

No total, só uma pequena minoria – um quinto – dos inquiridos indocumentados beneficia de uma cobertura de saúde. 
Nos casos em que essa cobertura é prevista pela lei e em que as pessoas a podem obter, na prática só um terço dispõe de 
acesso (36%), existindo grandes diferenças entre os países. 

53 - Proporção de pessoas que beneficiam de uma cobertura efectiva dos cuidados no total da amostra e entre as 
pessoas com direitos, em teoria, consoante o país de inquérito (em %) 

 ES IT UK BE FR Total 

 

 
No total das pessoas inquiridas  

 
No total das pessoas teoricamente com direito 

 

Para resumir o leque de dificuldades e restrições à cobertura dos cuidados de saúde dos indocumentados, todas as 
análises precedentes podem ser relacionadas com o conjunto das pessoas inquiridas.  

                                                
57.European Observatory on Access to Health Care. “European survey on undocumented migrants’ access to health care”, Paris, Médecins du monde, 2007. 
http ://www.mdm-international.org/Índiax.php ?id_rubrique=10. 
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Observam-se vários perfis de países: 

• Países onde, em teoria, a cobertura abrange mais de três quartos dos indocumentados inquiridos mas, na prática, se 
revela pouco efectiva (menos de uma em cada quatro pessoas, ou até menos de uma em cada dez), ou seja, países 
com a maior diferença entre direitos teóricos e direitos efectivos: Reino Unido, Bélgica e França58; 

• Um país onde a cobertura abrange, em teoria, aproximadamente três quartos dos inquiridos e, na prática, pouco 
menos de uma em cada duas pessoas, ou seja um diferencial ligeiramente inferior a 1 para 2: Espanha; 

• Um país onde a cobertura não se aplica, em teoria, a mais de uma em cada duas pessoas, mas na prática um terço das 
pessoas usufrui dessa cobertura, ou seja um diferencial ligeiramente inferior a 1 para 2: Itália. 

54 - Dos direitos teóricos ao benefício real da cobertura dos cuidados de saúde: uma síntese dos resultados 
(em % de pessoas inquiridas) 

 ES IT UK BE FR Total 

 

 

Têm direitos, em 
teoria  

Conhecem os seus 
direitos  

Sabem que passos dar  
 

Processo iniciado Direitos obtidos 

Nota : Em alguns casos, a percentagem de pessoas que dizem conhecer as medidas a tomar é inferior à das pessoas que as desencadearam: as pessoas podem ter iniciado 
medidas (por meio de assistentes sociais, associações, etc.) sem saberem em que consistem essas medidas. 

                                                
58.Além disso, em França, a regularização da situação de residência por razões médicas prevista pela lei, em certas condições, para os doentes cujo regresso ao país de 
origem acarretaria consequências graves para a saúde, devido à falta de acesso efectivo a cuidados adequados, tem sido, desde 2002, cada vez mais atacada pelo governo. 
(cf. “La régularisation pour raison médicale en France, un bilan de santé alarmant”, Paris, Observatoire du droit à la santé des étrangers, collectif ODSE, 2008). 
http ://www.odse.eu.org. 
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8. O ESTADO DE SAÚDE  

• Percepção do estado de saúde 

 

É sabido que o estado de saúde percepcionado por uma população é um indicador subjectivo, mas a maior parte dos 
estudos demonstra (se não a nível individual, a nível global) uma boa correlação entre este indicador e os indicadores 
objectivos (e/ou médicos) de saúde59. No conjunto da população inquirida, um terço dos homens (34%) e um quarto 
das mulheres (23%) entendem a sua saúde como má ou muito má, valores muito superiores aos da população em 
geral, nacional ou europeia.  

Ainda que exista uma variedade notável na distribuição deste indicador entre os vários países europeus (que apresenta 
um gradiente duplo norte-sul e oeste-este60), os imigrantes sem autorização de residência inquiridos afirmam 
encontrar-se em mau ou muito mau estado de saúde três vezes mais que a população europeia dos 25 países da 
União: 4 a 5 vezes mais que as populações britânica, holandesa ou sueca, até 8 vezes mais que a população belga ou 16 
vezes mais que a população alemã61. 

Não foi possível comparar de forma sistemática o estado de saúde sentido pelos indocumentados com o dos imigrantes 
em situação regular, pois os dados relativos a estes últimos são ainda muito incipientes na maioria dos países europeus. 
De facto, a literatura científica na Europa apresenta poucos inquéritos representativos sobre o estado de saúde dos 
imigrantes. Um estudo sueco62 de 2006 (sobre dados recolhidos em 1996 pelo primeiro estudo nacional sueco sobre os 
imigrantes) observava que, em idades iguais, os imigrantes curdos eram duas vezes mais susceptíveis de declarar um mau 
estado de saúde ou ainda três vezes mais susceptíveis de apresentar perturbações do sono que os cidadãos suecos. Em 
França, segundo os dados do Inquérito Decenal de Saúde, realizado em 2002-2003, as pessoas imigradas63 revelam-se em 
pior estado de saúde que os cidadãos franceses nascidos em França. As condições socioeconómicas degradantes destas 
populações explicam, em parte, o pior estado de saúde percepcionado64. Podemos também citar um estudo de 2005, 
realizado no País Basco junto de uma amostra representativa de imigrantes em 200565. 

                                                
59.Kaplan G.A., Goldberg D.E., Everson S.A. et al., “Perceived health status and morbidity and mortality: evidence from the Kuopio ischaemic heart disease risk factor study”, Int 
J Epidemiology 1996, 25: 259-65; DeSalvo K.B., Bloser N., Reynolds K., He J., Muntner P., “Mortality prediction with a single general self-rated health question: a meta-analysis”, 
J Gen Internal Med 2005, 21: 267-75. 
60.Carlson P., “Self-perceived health in East and West Europe: another European health divide”, Soc Sci Med 1998, 46: 1355-66. 
61 Dados publicados em National Health Interview Surveys (round 2004), Eurostat, 2007. 
62.Taloyan M., Johansson L.M., Johansson S.E., Sundquist J., Koctürk T.O., “Poor self-reported health and sleeping difficulties among Kurdish immigrant men in Sweden”, 
Transcult Psychiatry 2006, 43: 445-61. 
63.Quer dizer, nascidos estrangeiros no estrangeiro, sejam ou não franceses actualmente.  
64.Dourgnon P., Jusot F., Sermet C., Silva J., “La Santé perçue des immigrés en France”, Paris, Irdes, Questions d’économie de la santé, 2008, n°133. 
65.Rodriguez E., Lanborena N., “Encuesta de salud de los diferentes colectivos de inmigrantes asentados en la Comunidad Autónoma del País Vasco”, Universidade do País 
Basco e Médicos del Mundo-Munduko Medikuak, Espanha, 2006. 



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 73

55 - Comparação entre o estado de saúde percepcionado pela população em geral nos 11 países de inquérito e 
no conjunto da União Europeia** e o observado na amostra dos indocumentados inquiridos (em %) 

 BE CH DE EL ES FR IT NL PT SE UK 
Total 
inquérirto  

  EU 
25* 

 
Muito bom 

 
Bom 

 
Razoável Mau Muito mau 

*país da União Europeia, **fonte: National Health Interview Surveys (round 2004), Eurostat, 2007. 

 

Ao contrário do geralmente observado na população em geral, os homens inquiridos no presente estudo apresentam 
um pior estado de saúde percepcionado que as mulheres, independentemente da faixa etária. No entanto, a partir dos 
55 anos, aproximadamente um terço das mulheres refere um estado de saúde muito mau. Este pior estado de saúde 
percepcionado pelos homens imigrados foi igualmente observado num estudo recente conduzido junto da população 
geral em Barcelona (mas os imigrantes sem autorização de residência não foram estudados em particular)66. 

O estado de saúde degrada-se naturalmente com a idade. Importa sublinhar que, entre os mais jovens (18-25 anos), 
27% dos homens e 12% das mulheres referem já um estado de saúde mau ou muito mau. 

                                                
66.Borrell C., Muntaner C., Solè J., et al., “Immigration and self-reported health status by social class and gender: the importance of material deprivation, work organisation and 
household Labour”. J Epidemiol Community Health, 2008, 62 : e7. 
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56 - Estado de saúde percepcionado, por faixa etária entre os homens  
 16-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55 anos ou + Total 

 

 
Muito bom Bom 

 
Razoável 

 
Mau 

 
Muito Mau  Não sabe 

57 - Estado de saúde percepcionado, por faixa etária entre as mulheres  
 16-24 anos 25-29 anos 30-34 anos 35-44 anos 45-54 anos 55 anos ou + Total 

 

 
Muito bom Bom 

 
Razoável 

 
Mau 

 
Muito Mau  Não sabe 

• As patologias diagnosticadas 

Somente 20% das pessoas inquiridas não referem qualquer problema de saúde no momento do inquérito67. 

No total, foram referidos pelos entrevistadores 1 457 sintomas, queixas ou doenças. Ordenados por aparelho ou região 
anatómica, pode-se observar uma distribuição semelhante à de qualquer serviço de clínica geral68: os aparelhos 
digestivo e osteoarticular, bem como a esfera psicológica, são os mais afectados.  
                                                
67 Em muitos dos programas da Médicos do Mundo onde o inquérito se realizou, as pessoas não vêm especificamente por razões médicas.   

68.Uma publicação médica espanhola refere que os imigrantes têm motivos de consulta semelhantes, em toda a sua diversidade e frequência, aos das pessoas 
habitualmente vistas em medicina de primeiros-socorros. Sem negar que certos diagnósticos são mais frequentes em função das origens geográficas dos imigrantes (em 
particular, certas doenças infecciosas ou parasitárias, ou doenças crónicas como a diabetes), os autores sublinham que, apesar da idade jovem da população imigrante vista 
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58 - Frequência das doenças e dos sintomas por aparelho ou categoria na população inquirida (em %) 
Aparelho % Doença / sintoma  % Aparelho % Doença / sintoma  % 

Hepatite viral 1,51 Outros sinais/sintomas do aparelho músculo-
esquelético 

6,94 
Infecções urinárias/dos rins 0,89 

Sinais/sintomas coluna 5,34 Doenças infecciosas não especificadas 0,71 
Lesões traumáticas 2,94 Infecções da pele 0,71 
Outras doenças motoras 2,58 Infecções oculares 0,62 

Músculo-
esquelético 

19,13 

Síndrome da coluna 1,33 VIH69 0,44 
Ansiedade-Stress-Sintomas somáticos 4,72 Infecções do ouvido 0,44 
Síndrome depressivo 4,36 Tuberculose 0,44 
Abuso de substâncias psicoactivas (drogas) 4,00 Infecções gastrointestinais 0,36 
Outros sintomas psicológicos 2,14 

Infecciosos 6,39 

DST na mulher 0,27 
Abuso de substâncias psicoactivas  (álcool) 0,98 Diabetes (insulino e não insulino-

dependente) 
4,00 

Psicológico, saúde 
mental 

16,29 

Abuso de substâncias psicoactivas  (tabaco, 
medicação) 

0,09 
Outras doenças metabólicas 1,60 

Sinais/sintomas digestivos 8,27 Excesso de peso, obesidade 1,33 
Outras doenças do sistema digestivo 3,38 

Endocrinologia, 
nutrição 

7,37 

Sinais/sintomas metabólicos 0,44 Digestivo 12,27 
Patologias ulcerosas 0,62 Sinais/sintomas neurológicos 4,18 

Epilepsia 0,98 Infecções agudas do aparelho respiratório 
superior 

2,94 
Neurologia 6,05 

Outras doenças do sistema neurológico 0,89 
Asma 2,05 Sinais/sintomas pele 2,05 
Outras doenças respiratórias 2,05 Outras doenças da pele 1,69 

Dermatites alérgicas e de contacto 0,53 Infecções agudas do aparelho respiratório 
inferior 

1,78 
Parasitoses/candidíases 0,53 

Outros sinais/sintomas do aparelho respiratório 1,60 

Dermatológico 5,16 

Erupções cutâneas/ tumores 0,36 

Respiratório 11,13 

Tosse 0,71 Estomatológico 3,91 Doenças dos dentes e das gengivas 3,91 
Gravidez e parto simples 4,36 Sinais/sintomas do aparelho urinário 1,87 
Sinais/sintomas aparelho genital feminino 2,05 

Urinário 2,58 
Outras doenças urinárias e nefrológicas 0,71 

Menstruação escassa/ausente 1,33 Outras doenças oculares 1,16 
Outras doenças genitais femininas 1,07 

Oftalmologia 1,78 
Sinais/sintomas oculares 0,62 

Gravidez e parto problemáticos 0,36 Sinais/sintomas auriculares 0,98 
Sinais/sintomas nasais 0,27 Sinais/sintomas gravidez, parto e planeamento 

familiar 
0,18 

Otorrinolaringo-
logia 

1,52 
Outras doenças do ouvido 0,27 

Ginecológico  
obstétrico 

9,44 

Contracepção 0,09 Anemias 0,89 
Hipertensão arterial 4,27 Outras doenças sist. Hetatol./imunol.. 0,27 
Patologias vasculares 1,69 
Outras doenças do aparelho circulatório 1,42 

Hematologia -
imunologia 

1,43 
Sinais/sintomas doenças sist. 
Hematol./imunol. 

0,27 

Sinais/sintomas cardiovasculares 1,33 Outras doenças ap.. genital masculino 0,62 
Circulatório 9,69 

Cardiopatias, arritmias 0,98 
Genital masculino 0,98 

Sinais/sintomas ap. genital masculino 0,36 
Sinais/sintomas gerais 3,11 
Doenças gerais e inespecíficas 1,42 
Medos e preocupações 1,07 
Seguimento 0,71 
Tratamentos médicos 0,62 
Outros motivos de consulta 0,44 
Exame médico 0,44 
Exames complementares 0,36 
Aconselhamento, escuta 0,36 
Cuidados prestados 0,36 

Geral e 
inespecífico 

9,16 

Carcinomatose 0,27 

 

45% das pessoas que referem pelo menos um problema (32% do total da população inquirida) sofrem pelo menos 
de um problema de saúde crónico (ver tabela Anexo 5). Estes números aumentam com a idade e são, nesta população, 
mais elevados entre os homens que entre as mulheres (o que é coerente com as diferenças verificadas em termos de 
saúde percepcionada). Em idade igual, os homens são 1,5 vezes mais susceptíveis de apresentar (pelo menos) uma 
doença crónica que as mulheres (OR = 1,38, IC95 % = [1,03-1,84]). Salientamos também que 35% das pessoas com um 
problema de saúde crónico vivem em habitação precária (todas as categorias70), que metade delas se sente só (muito só: 
23,5%, relativamente só: 28,0%) e que 17% não pode contar com ninguém para apoio moral. 
                                                                                                                                                                   
em consulta, os seus motivos de consulta não diferem consideravelmente dos apresentados pela população em geral. (Junyent M., Nunez S., Miro O., “Medical emergencies 
in the adult immigrants”, An Sist Sanit Navar, 2006, 29 (S1): 27-34). 

69.Foi diagnosticada uma infecção de VHI/SIDA em apenas 5 pessoas : três homens e duas mulheres, originários da Argentina, do Brasil, da Libéria, da Nigéria e da Moldávia. 
Nenhum deles sabia da sua seropositividade antes de imigrar. Todos se encontram a receber tratamento antiretroviral.. 

70.9% são sem-abrigo e 7% vivem num centro de acolhimento a curto ou médio prazo. 
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• As necessidades de acompanhamento médico e tratamentos  

A partir dos sintomas e das doenças apontadas e codificadas71, estima-se que pelo menos 24% da população necessita 
de uma cobertura a médio ou longo prazo72 e que pelo menos 17% carece de uma cobertura a curto prazo (sabendo 
que 18% necessita de uma cobertura cujo termo não pôde ser estimado com base na codificação). Não havendo 
diferenças quanto ao sexo e à idade, as pessoas que sofrem de um problema de saúde crónico não são mais 
seguidas medicamente que as restantes. 

As necessidades de cuidados nesta população são muito elevadas. Segundo os profissionais de saúde que realizaram o 
inquérito, dois terços das pessoas inquiridas (65%) sofrem de pelo menos um problema de saúde cujo tratamento é 
recomendável, necessário ou indispensável (21%). Menos de um em cada dez pacientes (8%) apresenta um problema de 
saúde cujo tratamento é considerado acessório. Sublinhamos que certas pessoas somam problemas de saúde sérios e 
condições de vida prejudiciais. Assim, dos inquiridos que, na opinião de um profissional, sofriam de uma patologia cujo 
tratamento seria indispensável, 8% são sem-abrigo e 7% vivem num centro de acolhimento a curto ou médio prazo. E 
15% não podem contar com ninguém para apoio moral. 

Em um terço (33,5%) das pessoas doentes73, observam-se co-morbilidades que afectam, pelo menos, dois aparelhos 
diferentes (21%), ou três ou mais (12,5%). 24% do total das pessoas inquiridas apresenta pelo menos dois problemas 
de saúde cujo tratamento é considerado recomendável (e 6% para os quais os tratamentos são considerados 
indispensáveis). Esta frequência elevada, numa população globalmente jovem, indicia atrasos no acesso aos cuidados. 

59 - Repartição da população em função do número de doenças cujo tratamento é considerado, pelo menos, 
recomendável 

 
Nota: 16 % dos inquiridos apresentam dois problemas de saúde cujo tratamento é considerado (pelo menos) recomendável. 

 

> M. viveu durante quatro anos na prisão no Zimbabué, carregando desde então sequelas físicas e 
psicológicas. Revela ter sido torturado devido à sua homossexualidade, que não é tolerada no Zimbabué. 
Descreve-nos como é acometido de dores terríveis nas pernas e nos joelhos. “Estas dores aparecem de repente 
durante a noite e fazem-me sofrer a sério”, explica. O médico do centro de detenção prescreve-lhe 
analgésicos, durante uma primeira fase, mas o resultado não foi satisfatório, por isso não se prosseguiu com 
o tratamento. Não foi feito qualquer exame para determinar a causa dos sintomas. M. refere também que 
passa muito mal a noite, tem pouco apetite e se sente muito fraco. As sequelas da tortura no Zimbabué são 
profundas. M. revela já ter pensado em tirar a vida. Afirma: “Já pensei que mais valia morrer que viver com 
tantas dores, sofrimento e sem esperança para o futuro.” M., zimbabuense, 32 anos, a viver nos Países Baixos. 

                                                
71.Os autores agradecem a Georges Fahet, do Observatório Regional da Saúde Midi-Pirinéus, e a Michel Verdier, do serviço informático da Médicos do Mundo França, por 
terem disponibilizado as ferramentas informáticas que criaram para análise da CICP. 

72.A cobertura a médio ou longo prazo corresponde, neste relatório, a uma cobertura superior a seis meses (definição dos relatórios do Observatório Europeu de Acesso aos 
Cuidados de Saúde da Médicos do Mundo, em França). 

73.Entende-se por “pessoas doentes”, os 80% de pessoas que referiram pelo menos um sintoma, queixa ou doença no conjunto da população inquirida. 
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Consequentemente, 16% da população apresenta um prognóstico vital74 possivelmente, provavelmente ou 
certamente mau, na ausência de tratamento. Esta proporção aumenta consideravelmente com a idade, uma vez que 
39% das pessoas com idade igual ou superior a 55 anos se encontram nessa situação (com, nesta faixa etária, 17,3% das 
pessoas a apresentar um prognóstico vital provavelmente ou certamente mau).  

60 - Distribuição do risco vital por faixas etárias 
 18-24 ans 25-29 ans 30-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et + 

 

 
Sem risco de vida, não constitui ameaça à vida 

Prongóstico vital ligeiramente ou muito 
ligeiramente pejorativo  

Prognóstico vital possivelmente, 
provavelmente ou certamente mau 

 

• Uma necessidade de cuidados não relacionada com a vinda para a Europa  

No conjunto da população inquirida, 15,7% das pessoas sofriam (no momento do inquérito) de um problema de 
saúde crónico que já conheciam antes da sua partida para a Europa, sem diferenças significativas em função da 
origem geográfica. Apenas as pessoas oriundas da União Europeia e do Magrebe são ligeiramente mais numerosas neste 
caso: aproximadamente um quarto.  

61 - Proporção da população com pelo menos uma doença crónica já conhecida no país de origem, em função da 
origem geográfica 

 UE Magrebe Europa extra UE África subsariana 
Próximo e Médio 
Oriente 

América Central 
e do Sul 

Ásia Total 

 

 

                                                
74.O risco de vida estimado pelos profissionais de saúde foi registado para 57% da população inquirida. Não foi registado no Reino Unido, em Itália e em Portugal. Nos 
outros países, a taxa de resposta varia entre 100% (na Bélgica) e 71% (na França). Este risco vital foi estimado após o registo dos problemas de saúde de que a pessoa sofria 
no momento do inquérito e respectiva classificação (nomeadamente como agudo ou crónico). É avaliado – na ausência de tratamento – por uma única questão em seis 
classes (ver figura seguinte), segundo uma metodologia adaptada e simplificada a partir da utilizada em França pelo Instituto de Investigação e Documentação em 
Economia da Saúde (cf. Perronnin M., Rochaix L., Tubeuf S., “Construction d’un indicateur continu d’état de santé agrégeant risque vital et incapacite”, Questions d’économie 
de la santé, Paris, Irdes, 2006, n°107). 
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Estes valores devem ser relativizados através de um exame preciso dos problemas em causa. A lista abaixo enumera, por 
ordem decrescente, todos os problemas e doenças conhecidas no país de origem referidos pelo menos duas vezes (ou 
seja, por pelo menos 2% das pessoas)75.  

62 - Distribuição dos problemas e doenças já conhecidos no país de origem mais frequentes (referidos pelo 
menos 2 vezes)  

  n % % acumulado continuação n % % acumulado 
outras perturbações psicológicas 15 4,3  4,3  outra doença do aparelho circulatório 2 0,6  49,1  
Hipertensão com complicações 14 4,0  8,4  outra doença de pele 2 0,6  49,7  

  disúria 11 3,2  11,6  Outra doença urinária 2 0,6  50,3  
Hipertensão sem complicações 11 3,2  14,7  outra úlcera péptica 2 0,6  50,9  
diabetes não insulino-dependente 10 2,9  17,6  Cefaleias 2 0,6  51,4  
gastralgias 10 2,9  20,5  Perturbações depressivas 2 0,6  52,0 
dor musculo-esquelética 9 2,6  23,1  Dor atribuida ao coração 2 0,6  52,6 
rinite alérgica 9 2,6  25,7  Dor cutânea 2 0,6  53,2  
comportemento irritável 8 2,3  28,0 Dor epigástrica 2 0,6  53,8  
algia facial 7 2,0  30,1  Gravidez não desejada 2 0,6  54,3  
outra doença do sistema digestivo 7 2,0  32,1  Hemorróidas 2 0,6  54,9  
diabetes insulino-dependente 6 1,7  33,8  hipotensão postural 2 0,6  55,5  
dor dorso-lombar 6 1,7  35,5  laringite 2 0,6  56,1  
lombalgias 5 1,4  37,0 Doença da boca 2 0,6  56,6  
enxaqueca 5 1,4  38,4  Náuseas 2 0,6  57,2  
cegueira 4 1,2  39,6  otite externa 2 0,6  57,8  
dor dorso-lombar 4 1,2  40,8  paralisia facial 2 0,6  58,4  
gota 4 1,2  41,9  tentativa de suicídio 2 0,6  59,0 
excesso de peso 4 1,2  43,1  síndrome da coluna cervical 2 0,6  59,5  
stress pós-traumático 4 1,2  44,2     Tosse 2 0,6  60,1  
dor do pé 3 0,9  45,1  Problemas de degutição 2 0,6  60,7  
dor do joelho 3 0,9  46,0 Somatizações 2 0,6  61,3  
fiebite 3 0,9  46,8  Neoplasia benigna genital 2 0,6  61,8  
rinite alérgica 3 0,9  47,7  úlcera do duodeno 2 0,6  62,4  
distúrbios de ansiedade 3 0,9  48,6  Doença valvular cardíaca 2 0,6  63,0 

* As restantes doenças são referidas com uma frequência inferior a 2 em cada 1000 indivíduos. 

63 - Distribuição dos problemas e doenças já conhecidos no país de origem, por aparelho  
 %  

Digestivo 13,2 

Psicológico 12,9 

Endócrino, metabólico e nutricional 12,9 

Circulatório 12,4 

Musculo-esquelético 12,4 

Respiratório 7,6 

Neurológico 6,7 

Dermatológico 3,9 

Ginecológico 3,9 

Geral e inespecífico 3,4 

Oftalmológico 2,8 

Urinário 2,5 

Sangue, hemopoiético e imune 1,7 

Ouvido 1,1 

Genital masculino 1,1 

Gravidez, parto 0,8 

  
 

                                                
75.Estes 224 problemas representam 63% do total de 356 problemas conhecidos no país de origem.  



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 79

A análise da lista extensa e díspar acima e da tabela por aparelho demonstram vários aspectos:  

• A grande recorrência de problemas e queixas puramente sintomáticos que não foram objecto de diagnóstico 
preciso; 

• A recorrência de sintomas crónicos ou de doenças muito banais (dores digestivas, dores osteoarticulares, rinites 
alérgicas, gota, úlcera péptica, etc.), que dificilmente justificariam uma emigração e muito menos uma instalação 
em condições de vida tão precárias como aquelas em que vivem os imigrantes indocumentados no seu país de 
destino. 

• Os poucos diagnósticos conhecidos de doenças crónicas potencialmente graves (as três doenças mais referidas – a 
hipertensão arterial e os dois tipos de diabetes – representam no total menos de 12% dos problemas conhecidos 
antes da migração e referem-se a menos de 3% da população inquirida)76; 

• A recorrência de problemas psicológicos (13% dos casos), nomeadamente do tipo depressão, ansiedade, 
irritabilidade ou síndromes pós-traumáticos. 

Lembramos que, conforme vimos anteriormente, só 6% dos inquiridos referem razões de saúde entre os seus motivos 
de emigração. 

Por outras palavras, a imagem veiculada em certos discursos políticos, segundo a qual os estrangeiros emigrariam 
clandestinamente para “virem procurar tratamento médico na Europa” – a denominada “imigração para a saúde” – 
é um fantasma que não corresponde à realidade observada. Tais situações são raras ou excepcionais entre a 
população inquirida, o que já tinha sido demonstrado por alguns relatórios nacionais em diferentes países da Europa77. 

> L. veio a uma consulta na Médicos do Mundo porque se sentia fatigada e tossia já há algumas semanas. 
Tinha acabado de concluir uma formação para poder exercer costura e deveria começar a trabalhar em 
breve – clandestinamente – mas sentia-se demasiado fraca para o fazer. L. apresentava uma alteração do 
estado geral e o exame clínico indiciou uma possível tuberculose pulmonar. Um raio-X pulmonar foi 
pedido e realizado nas vinte e quatro horas seguintes, bem como análises biológicas normais. Uma 
despistagem das hepatites e do VIH foi proposta e aceite. L. era muito sorridente e agradecia calorosamente 
a todos. Um mês mais tarde, veio ao Caso: tinha saído de uma hospitalização de três semanas num serviço 
de doenças infecciosas. Tinha sido internada imediatamente após a sua radiografia pulmonar, anormal e 
indiciadora de tuberculose. Para além da tuberculose, os exames complementares tinham detectado a 
presença de duas patologias crónicas de potencial gravidade: diabetes e hepatite B. L., chinesa, 30 anos, a 
viver em França. 

• As violências sofridas antes da migração e no momento do inquérito  

A questão das violências ao longo dos trajectos de migração constitui objecto de preocupação e reconhecimento 
crescente, nomeadamente por parte de profissionais de saúde de primeira linha em contacto com estes públicos. Esta 
questão ultrapassa a tortura e as violências políticas enfrentadas pelos requerentes de asilo78. Fazem falta estudos 
representativos de qualidade, mais gerais, sobre esta matéria79.  

                                                
76.Em particular, como salientámos anteriormente, nenhuma das cinco pessoas afectadas com o VIH/SIDA sabia da sua doença antes de emigrar para o país de 
acolhimento. 

77.Nos Países Baixos, um relatório de Estado: Smeets R.M.W., de Beaufort I.D., Entzinger H., “Medische aspecten van het vreemdelingenbeleid”, Nijmegen : Landelijke 
Commissie Medische Especten van het Vreemdelingenbeleid, 2004. 

78. Loutan L., Bierens de Haan D., Subilia L., “La santé des demandeurs d’asile : des maladies transmissibles aux syndromes post-traumatiques”. Bull Soc Pathol Exot 1997, 90: 
233-7. Gerritsen A.A., Bramsen I., Devillé W., van Willigen L.H., Hovens J.E., van der Ploeg H.M., “Physical and mental health of Afghan, Iranian and Somali asylum seekers and 
refugees living in the Netherlands”. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2006, 41: 18-26. 

79. Lindert J., Brähler E., Wittig U., Mielck A., Priebe S., “Depression, anxiety and posttraumatic stress disorders in labour migrants, asylum seekers and refugees. A systematic 
overview [in German]”, Psychother Psychosom Med Psychol, 2008, 58 : 109-22. 
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O nosso inquérito incluía um leque de questões sobre as violências eventualmente sofridas antes, durante e após a 
chegada à Europa, com 10 categorias: passar fome ou não ter comida suficiente, ter vivido num país em guerra, violências 
físicas (de familiares ou não), ter sido impedido de ganhar dinheiro ou privado do dinheiro ganho, violências por parte das 
forças da autoridade, ter sido sujeito a vigilância ou a interdição dos seus actos, ter sido ameaçado fisicamente ou 
aprisionado pelas suas ideias, a tortura, as agressões sexuais e uma categoria para “outras”. Dado o carácter sensível das 
questões, só algumas equipas decidiram colocá-las. No total, pouco menos de metade da população inquirida foi 
questionada sobre as violências sofridas ao longo da sua vida: na Alemanha, Bélgica, França, Grécia e Itália80.  

Muitas pessoas inquiridas foram confrontadas com violências: 59% da população inquirida revela ter sofrido pelo 
menos um tipo de violência entre os 10 tipos referidos (ver tabela). Trata-se de experiências múltiplas, uma vez que 
40% revelam ter sofrido vários destes tipos de violência e 18% um só tipo. 

64 - Repartição da população inquirida em função do número de tipos de violências sofridas  
  %  

 
nenhum 41 

 
1 18 

 
2  16 

 
3  9 

 
4  6 

 
5 4 

 
6 ou +  6  

 

> B. conta-nos que veio para trabalhar. Está um pouco só, mas está tudo bem. Tem amigos. Sorri. Explica que 
está angustiada. Tem um problema na cabeça e dorme mal. Abordamos a questão da violência com 
prudência. B. diz que está tudo bem, mas o sorriso desapareceu. Começa a chorar. Tenta sorrir, mas com 
dificuldade. Explica-nos, com as suas próprias palavras, o que aconteceu. Não lhe é fácil exprimir-se em 
francês, mas consegue-o. Tinha um companheiro em França, era virgem. Há um ano, ele bateu-lhe e violou-
a. Desde então, nunca mais o viu. Também desde então tem pesadelos durante a noite, dorme mal, tem 
ataques de ansiedade e dores de cabeça. Sim, B. gostaria de falar com um psicólogo, mas em francês não é 
fácil. B., marroquina, 25 anos, a viver em França.  

> “No Mali, perdi o meu papá quando ainda éramos pequenos. A nossa mamã foi para o mercado vender 
condimentos, para cuidar de nós. Somos oito filhos. Sou eu a mais velha. Quando ainda andava na escola, 
ia trabalhar durante as férias para as casas das pessoas, para poder pagar os cadernos ou os sacos no 
começo do ano lectivo seguinte. ou contra a excisão. Porque fui uma vítima da excisão. Porque fui mal 
cortada no Mali. O homem com quem ia casar dizia-me “não foste bem circuncidada [excisada81]”. Há um 
termo em bambara, não o consigo traduzir para francês: os homens dizem que somos como homens, se 
não tivermos sido bem cortadas. Foi isso que me chocou. Deixei-o. De cada vez que ele dizia isso aos 
amigos, ficava cheia de vergonha. No Mali, muitas mulheres foram vítimas. Muitas dores, muitos 
problemas no parto, porque foram cortadas. Se temos relações sexuais, magoa.  

                                                
80.Nestes países, a taxa de resposta a estas questões é excelente: 84% no programa belga, 88% no programa alemão, 87% e 97% nos dois programas franceses e 100% em 
todos os outros programas. 

81. A excisão é sinónimo de Mutilação Genital Feminina (MGF). 
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Não quero que os meus filhos sejam vítimas como eu. Não quero. A minha filha foi vítima de excisão. Vim 
para que os meus futuros filhos não o sejam. No Mali, não querem parar. Há mulheres que estão lá 
unicamente para fazer aquilo. Se dizemos que não queremos, dizem que nos comportamos como brancas. 
Se um dia tiver dinheiro suficiente aqui, quero partir e criar o meu próprio projecto de luta contra a excisão.” 
S., maliana, 29 anos, a viver em França, em Saint-Denis.  

Ainda em relação aos 10 tipos de violências abordadas, 41% das pessoas inquiridas afirmam ter sido vítimas de 
violência no país de origem e 24% após a chegada ao país de acolhimento. 7% sofreram violências durante o seu 
percurso migratório. A migração para a Europa parece assim permitir a muitas pessoas escapar à violência a que eram 
sujeitas no seu país de origem, sem todavia as preservar de violências no país de acolhimento. Salientamos que se trata 
de dados declarados, logo susceptíveis de serem afectados pelo desvio de declaração (conhecidos em qualquer 
inquérito). Além disso, as violências sofridas durante o percurso migratório parecem minimizadas quando comparadas 
com o que as equipas da Médicos do Mundo conhecem sobre o percurso dos imigrantes que frequentam os seus 
programas. 

Três tipos de violências foram sofridas tantas vezes no país de origem como no país de acolhimento: as agressões sexuais, 
a confiscação financeira e as “outras violências” (categoria heterogénea, utilizada por certos inquiridos para designar, 
nomeadamente, violências psicológicas ou morais). A privação alimentar é certamente menos comum no país de 
acolhimento que no país de origem, mas muitas pessoas vêem-se, mesmo assim, confrontadas com essa situação: 15% da 
população inquirida não tem comida suficiente desde a sua chegada ao país de acolhimento. As restantes categorias 
de violências são mais sofridas no país de origem. 

Homens e mulheres sofreram violências nas mesmas proporções – seja no total da sua vida, no período anterior à 
migração, ou após a chegada ao país de acolhimento. Por outro lado, as diferenças significativas consoante o sexo 
verificam-se para quatro tipos de violências. Mais homens foram ameaçados fisicamente ou aprisionados pelas suas ideias 
(14% face a 6% de mulheres). Três vezes mais homens foram vítimas de violência por parte das forças da autoridade (22% 
face a 7% de mulheres). Destacam-se também quanto a serem impedidos de trabalhar ou privados do dinheiro ganho 
(22% face a 16%). As mulheres, por sua vez, são quem mais refere ter sofrido agressões sexuais (12% face a 1% de 
homens)82.  

65 - Proporção de pessoas que foram vítimas de violências ao longo da vida, antes e após a migração  

 
Vida inteira 

%                        IC (95 %) 
antes da 
migração 

durante  
o trajecto 

após  
a chegada 

Passou fome ou não teve comida suficiente 35,5 31,3-39,8 21,1 4,6 14,7 
Viveu num país em guerra 27,4 23,7-31,4 26,1 1,6 - 
Violências físicas (violências familiares ou outros tipos de agressão) 20,0 18,6-25,8 16,0 0,8 4,2 
Foi impedido de ganhar dinheiro/foi privado do dinheiro ganho (confiscação financeira)  19,5 16,2-23,1 9,4 0,9 9,4 
Violência por parte das forças da autoridade 16,5 13,4-20,0 11,4 1,5 4,1 
Vigilância ou interdição dos seus actos 12,8 10,1-16,1 10,8 0,0 2,0 
Ameaças físicas ou aprisionamento pelas suas ideias (associada à liberdade de expressão) 11,0 8,5-14,1 10,2 0,3 0,5 
Tortura 7,0 5,0-9,6 6,1 0,6 0,3 
Agressões sexuais 6,4 4,4-8,9 3,2 0,0 3,2 
Outras violências (sem precisão) 8,4 6,1-11,1 3,2 0,9 4,3 
Interpretação da tabela: 35,5% das pessoas afirmam ter passado fome ou não ter tido comida suficiente. No total dos inquiridos, 21,1% passaram por uma privação 
alimentar desse tipo antes da migração, 4,6% durante o trajecto e 14,7% após a sua chegada ao país de residência actual. 

 

> “No meu país, era taxista, mas um dia levaram-me o carro. Foram uns bandidos à solta na minha aldeia, 
uma aldeia pequena e calma. Fui com os meus pais apresentar queixa e depois já não conseguíamos viver 
na aldeia, com medo de represálias dos assaltantes. Tivemos de fugir para nos escondermos. O meu pai 
decidiu que eu devia deixar o país para salvar a minha vida. Juntaram-se e conseguiram dinheiro para me 
enviar para o Dubai. Fiquei um ano no Dubai. Depois fiquei a saber que a minha aldeia tinha sido 

                                                
82.Salientamos que é possível que, neste ponto, se verifique um desvio de declaração, se considerarmos que, após terem sofrido violências sexuais, os homens têm menos 
tendência que as mulheres para o relatar num inquérito deste tipo. 
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bombardeada e que toda a minha família tinha sido morta.” Homem indiano, 31 anos, a viver na Bélgica 
há um ano. 

> A. veio do Irão para o Reino Unido há seis anos para pedir asilo. É artista e foi preso durante três meses e 
torturado por ter publicado desenhos e caricaturas políticas críticas. O seu corpo apresenta cicatrizes 
profundas. Uma vez livre, viveu dois anos sob vigilância constante, sob escuta telefónica, sem documentos 
de identidade (confiscados) e foi perseguido constantemente. Quando conseguiu recuperar um passaporte, 
fugiu do Irão, onde as ameaças contra si e a sua família eram reiteradas. Três dos seus primos foram mortos. 
A., iraniano, a viver no Reino Unido  

Para concluir este capítulo, convém salientar que estes números são provavelmente entendidos como mínimos, devido 
aos conhecidos desvios de sub-declaração habituais neste tipo de inquérito “rápido” sobre matérias tão íntimas. As 
questões colocadas de modo sistemático só incidiram sobre violências físicas, sem ter em conta as violências morais e 
psicológicas. Segundo um inquérito conduzido junto de migrantes – requerentes de asilo, refugiados, estrangeiros 
indocumentados ou em situação regular – nos Países Baixos e na Bélgica83, a maioria das violências com que os inquiridos 
se confrontaram eram de ordem psicológica, humilhações, etc. 

> “Tive uma infância verdadeiramente difícil e dolorosa. O meu pai era ladrão e passava a vida na prisão. 
Quando estava fora batia na minha mãe, que se tornou alcoólica, e em nós: em mim, no meu irmão mais 
novo e na minha irmã. Deixei-os aos 19 anos e fui para a Grécia, ilegalmente. Tinha ouvido dizer que a vida 
na Grécia era melhor, mais humana. Fui a um escritório que julguei ser uma agência de viagens, mas não 
era. m homem comprou-me a mim e outras 19 raparigas do meu país e da Ucrânia. Levou-nos de carro 
através da Bulgária e a pé na Grécia, através das montanhas. Em Tessalónica, fecharam-nos numa casa 
para trabalhar como prostitutas. O meu chulo batia-me e ameaçava-me: se eu fugisse, encontrava-me e 
enviava-me de volta. Para além de tudo o resto, abusava sexualmente de nós, de mim e das outras 
raparigas.  

> Fugi seis meses após a minha chegada, com um homem que conheci lá. Não estava apaixonada, mas 
gostava dele e tinha confiança nele. Levou-me para Atenas, para casa dos pais. Não me queriam lá e não 
gostavam de mim porque sou moldava. Ao fim de cinco/seis meses, engravidei e descobri que era 
seropositiva (VIH). Era, evidentemente, o resultado da minha vida anterior. Tentei suicidar-me várias vezes, 
tomando medicamentos. A mãe do meu namorado encontrou-me sempre. Eu não queria viver. Queria 
morrer.” Mulher moldava, 27 anos, a viver na Grécia, em Tessalónica. 

                                                
83.Keygnaert I., Wildon R., Dedoncker K. et al., “Hidden violence is a silent rape: prevention of sexual and gender-based violence against refugees and asylum seekers in 
Europe, a participatory approach report”, Ghent, International Centre for Reproductive Health, Universidade de Ghent, 2008. 
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9. O ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE E À PREVENÇÃO 

• Cobertura médica e acompanhamento insuficientes 

Entre os 1 371 problemas de saúde identificados junto da população inquirida, só um quarto (26%) são tratados ou 
acompanhados por completo, um outro quarto (27%) só o são parcialmente e pouco menos de metade (45%) não são, 
de todo, tratados ou acompanhados no momento do inquérito. 

66 - Distribuição dos tipos de acompanhamento (em % de problemas de saúde encontrados) 
 %  

 
Acompanhamento total 25,9 

 
Acompanhamento parcial 27 

 
Sem acompanhamento 45,2 

 
Não sabe 1,9 

 

De um modo geral, quão mais importante for considerado o tratamento (pelo profissional de saúde84), mais correcto será, 
felizmente, o acompanhamento ou tratamento do problema de saúde. Aproximadamente um terço (34%) dos 
problemas de saúde cujo tratamento é indispensável não são seguidos e um quinto só o é parcialmente no momento 
do inquérito. Menos de um em cada dois problemas de saúde (43%) para os quais o tratamento é considerado 
indispensável são acompanhados por completo. Quando o tratamento é considerado “apenas” necessário, 
aproximadamente um em cada dois problemas (44%) não tem qualquer acompanhamento. Por fim, apenas 13% dos 
problemas de saúde menos graves, mas para os quais é recomendável um tratamento, são completamente seguidos. No 
total, 38% da população apresenta pelo menos um problema de saúde não acompanhado (e mais de 10% pelo menos 
dois).  

67 - Frequência dos tipos de acompanhamento na altura do inquérito, em função da necessidade de tratamento 
(em % dos problemas de saúde encontrados) 

Tratamento ou acompanhamento 

              Indispensável 
Necessário Preferível Precaucional 

 

 
Acompanhamento total Acompanhamento parcial Sem acompanhamento 

 
Não sabe 

                                                
84.A secção “saúde” do questionário foi administrada por profissionais de saúde em 85% dos casos: em 58% por um médico, em 12% por um enfermeiro, em 15% por 
outro profissional de saúde (psicólogo, auxiliar, parteira), em 7,5% por um estudante de medicina e em 7,7% por outro interveniente.  
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O facto de o seguimento médico das patologias ser fraco no inquérito é tão importante como o é a elevada prevalência 
das doenças crónicas e a pior percepção do estado de saúde dos inquiridos em comparação com a população em geral 
(ver capitulo anterior). A falta de acompanhamento médico é um factor agravante e deveria ser melhorado como 
objectivo de saúde pública e de equidade no acesso aos cuidados de saúde. A OMS na Europa salienta que “a distribuição 
das taxas de doenças não transmissíveis e respectivas causas é mais elevada entre os pobres e as pessoas vulneráveis. Os 
indivíduos que pertencem às categorias socioeconómicas mais baixas são, pelo menos, duas vezes mais susceptíveis de 
contrair uma doença grave e de morrer prematuramente que os indivíduos que pertencem às categorias 
socioeconómicas mais altas. As melhorias que se produzem não são repartidas de modo igual, na medida em que as 
pessoas de categorias socioeconómicas altas beneficiam mais de intervenções de saúde. Uma estratégia conjunta para 
lutar contra as doenças não transmissíveis ajudaria os sistemas de saúde dos países a tomar medidas de promoção da 
saúde e a prevenir as doenças na totalidade da população, a centrar-se nas pessoas em risco e a melhorar os cuidados para 
as pessoas já doentes. Uma acção que vise reduzir as desigualdades de saúde deve ser parte integrante de todas as 
medidas tomadas.”85 

• A demora no recurso aos cuidados  

Um quarto da população (25%) recebeu tratamento tarde demais – no mínimo, uma vez – para pelo menos um dos 
seus problemas de saúde desde que chegaram ao país de acolhimento. Esta proporção é ainda mais elevada caso se 
trate de problemas de saúde crónicos, visto 33% desses problemas terem sido tratados demasiado tarde pelo menos 
uma vez. Apesar de ser lógico que a probabilidade de tratamento tardio aumenta “naturalmente” com a duração da 
doença, não deixa de ser inquietante.  

68 - Frequência do número de doenças actuais a receber tratamento demasiado tarde pelo menos uma vez no 
país de acolhimento 

 
Nota: 5% das pessoas inquiridas têm 2 problemas de saúde actuais que receberam tratamento demasiado tarde pelo menos uma vez no país de acolhimento. 

São variados os problemas e as doenças que motivaram um acesso tardio aos cuidados de saúde. A tabela 5, em anexo, 
indica a frequência dos 69 diagnósticos referidos pelo menos 2 vezes pelos médicos, o que representa 70% dos casos. 
Excluindo os sintomas, as doenças crónicas e/ou potencialmente graves constituíram objecto de demora no tratamento 
em casos de: diabetes, hipertensão arterial com complicações, síndrome pós-traumática, hipotiroidismo, pielonefrite, 
VIH/SIDA, doença cardíaca isquémica, cancro, depressão, etc. 

> A primeira vez que veio ao Open Med [programa MDM], E. sofria de dores abdominais já há várias semanas, 
mas não se tinha atrevido a pedir ajuda a ninguém. Era a primeira vez que estava doente desde a sua 
chegada à Alemanha. Na realidade, tinha-lhe sido diagnosticada uma ovarite um ano antes, quando 
voltou à Croácia, mas após regressar à Alemanha não procurou tratamento por falta de meios. Além disso, 
considera que fala muito mal alemão e não se sentia capaz de consultar um médico alemão. Mas a dor 
tornou-se insuportável. Pediu então ajuda a uma vizinha que a acompanhou à MDM. O médico da MDM 
diagnosticou-lhe um tumor no ovário e recomendou-lhe uma operação de urgência. E. não sabe onde 

                                                
85 Sítio da OMS: http://www.euro.who.int/mediacentre/PR/2006/20060908_1?language=French 



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 85

fazer a operação nem como a pagar. E., croata, 38 anos, a viver na Alemanha há alguns anos 
(descontinuamente).  

• O acompanhamento da gravidez 

No conjunto das mulheres inquiridas, 11% estão grávidas (55 mulheres). Só aproximadamente metade delas (48%) 
recebe acompanhamento durante a gravidez (o inquérito não permite saber há quanto tempo estão grávidas). Esta 
proporção é praticamente idêntica em todos os países excepto na Suécia, onde mais de 80% das mulheres grávidas 
recebem acompanhamento (mas o reduzido tamanho da amostra impede qualquer comparação estatística rigorosa)86. 

A taxa de acompanhamento está fortemente associada a uma cobertura dos cuidados de saúde “da última vez que essas 
mulheres estiveram doentes”: 80% das mulheres grávidas no momento do inquérito que beneficiaram 
anteriormente de uma cobertura dos cuidados, estavam a ser acompanhadas, face a 44% das mulheres que nunca 
tinham beneficiado de uma cobertura anteriormente (não significativo estatisticamente, mas os tamanhos da amostra 
são reduzidos). A taxa de cobertura é ainda mais fraca entre as mulheres grávidas que imigraram há um ano ou menos 
para o país de inquérito (30%). 

> “A minha irmã estava grávida. Fomos ao hospital 20 dias antes de ela dar à luz um rapaz. Disseram-nos que 
não tínhamos direito a quaisquer cuidados médicos porque nos encontramos em situação irregular e que 
teríamos de pagar.” O. cigano albanês, a viver na Grécia há 1 ano. 

> “Quando vim à Project London [Médicos do Mundo], já estava numa fase adiantada da gravidez, no sexto 
mês. Não tinha recebido quaisquer cuidados pré-natais e não estava inscrita junto de qualquer médico 
generalista. Tinha tentado ir a um centro médico no terceiro mês de gravidez, mas queriam o meu 
passaporte e saber se eu tinha direito a receber cuidados no sistema nacional de saúde. Mais tarde, fui 
inscrever-me para o parto no hospital: deveria fazer uma cesariana. Os funcionários do departamento 
financeiro foram extremamente agressivos e desagradáveis. Disseram-me que se eu não tinha dinheiro, se 
não podia pagar, então devia era ir embora. A certa altura, uma das responsáveis pelo pagamento 
começou a falar alto e gritou: “senta-te, fala de dinheiro!” Estava numa fase avançada da gravidez e à beira 
das lágrimas. Ameaçou processar-me se eu não pagasse e que se tentasse abandonar o país, me 
perseguiriam até ao Equador. Já não aguentava mais os gritos e fui-me abaixo. Estava sentada no chão a 
chorar. Ninguém veio falar comigo. Tentei explicar-lhes que não tinha dinheiro para o parto, que não tinha 
trabalho nem família aqui. Disse-lhes que vivia graças a vales de compra de 28 euros por semana dados por 
uma organização de caridade. Disseram-me para ir vender os vales e usar o dinheiro para pagar ao 
hospital. Tive um parto traumatizante e problemas de fígado devido aos antibióticos e analgésicos 
recebidos. Estive doente durante cinco dias, com tantas dores que não podia andar, com febre, dores de 
cabeça e tremores. Como é óbvio, receei sempre pelo meu filho: se me acontecesse alguma coisa, o que 
aconteceria ao meu bebé?” D. equatoriana, estudante, a viver no Reino Unido. 

•  Um exemplo: o acesso aos cuidados de saúde aquando do último episódio de doença 

Da última vez que se sentiram doentes, 80% das pessoas inquiridas não tinham recebido qualquer cobertura 
efectiva de cuidados de saúde87, independentemente do sexo, da idade, ou da situação familiar. As percentagens por 
país confirmam as análises do capítulo anterior, ainda que não sejam estritamente semelhantes. 

                                                
86 Durante o período do inquérito, existia na Médicos do Mundo Suécia um programa dirigido a mulheres grávidas, para lhes garantir acompanhamento durante a 
gravidez.  

87.Os 20% da amostra que nunca se sentiram doentes foram excluídos dos cálculos seguintes. 
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Em França, a proporção de pessoas sem cobertura aquando do último episódio de doença é semelhante à do dia do 
inquérito, na ordem dos 90%, tal como na Bélgica (tendo algumas pessoas entretanto perdido a sua AMU. Esses números 
são igualmente muito próximos em Espanha (cerca de 60%). 

No Reino Unido, 10% das pessoas perderam a cobertura entre a última situação de doença e o dia do inquérito. É possível 
que tenham mudado de residência, sem se terem inscrito junto de um novo médico generalista.  

É em Itália que a proporção de pessoas sem cobertura da última vez que adoeceram é mais elevada. Em 2004, um 
inquérito conduzido pela MSF observava numa outra região (em Campânia) que 89% dos imigrantes sem autorização de 
residência não beneficiavam de qualquer cobertura88. No nosso inquérito, aproximadamente 30% das pessoas sem 
cobertura aquando do seu último episódio de doença (a maioria, neste caso), encontravam-se cobertas no dia do 
inquérito. Tal poderá ser explicado pelo acompanhamento particular efectuado pelos programas inquiridos. 

Na Suécia, os 13% com cobertura de cuidados de saúde durante a última doença eram, na altura, requerentes de asilo 
que, tendo visto entretanto o seu pedido recusado, se encontram actualmente em situação irregular.  

Salientamos, por fim, que na Grécia não existe um sistema de cobertura de cuidados para além dos cuidados urgentes.  

69 - Proporção de pessoas sem cobertura efectiva de cuidados de saúde aquando do último episódio de doença, 
consoante o país de inquérito  

  IT FR SE BE UK ES EL* Total 

 
*na Grécia, a questão não foi colocada: a ausência de dispositivos de cobertura de cuidados de saúde é ilustrada nesta figura (cf. Capítulo sobre os direitos teóricos). Nos 
Países Baixos, a questão também não foi colocada, pois o pedido de cobertura é feito no momento pelo médico generalista. 

Inquiridos sobre a conduta adoptada na última vez que se sentiram doentes, 71% dos indivíduos afirmam ter consultado 
um profissional de saúde, o que pode parecer, à primeira vista, uma taxa satisfatória.  

70 - Medidas tomadas aquando do último episódio de doença 
 n.º %  n.º % 
Consultou um profissional de saúde 646 71,3 Não fez nada 51 5,6 
Cuidou de si próprio 101 11,1 Outros * 8 0,9 
Procurou um vizinho, amigo, familiar 54 6,0 Consultou um praticante de medicina tradicional 5 0,6 
Aconselhou-se junto de um farmacêutico 52 5,7  

* metade das pessoas respondeu “consulta de serviços sociais não médicos” e metade “viagem a um país vizinho para uma consulta” (a partir da Grécia).  

                                                
88.Virgilio A., Defilippi L., Moschochoritis K., Ravinetto R., “Right to health care for vulnerable migrants”, The Lancet, 2007; 370: 827-28. 
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Na realidade, as acções tomadas dependem muito da existência, ou não, de uma cobertura no momento. Deste modo, as 
pessoas com uma cobertura de saúde são mais susceptíveis de ter consultado um profissional de saúde que as restantes 
(87% face a 67%, com 20 pontos de diferença). Por outro lado, mais pessoas não cobertas cuidaram de si próprias (13% 
face a 2% das pessoas cobertas). Os inquiridos com cobertura preferiram uma unidade pública de saúde (46%) ou 
urgências hospitalares (40%) a unidades específicas (15%), enquanto a maioria dos inquiridos sem cobertura recorreu 
a estruturas específicas destinadas a pessoas excluídas do sistema de saúde89 (57%90). 

Não podendo consultar um médico, as pessoas sem cobertura de saúde dirigiram-se duas vezes mais a um 
farmacêutico (6% face a 3%), a alguém que lhes é próximo (6% face a 3%) ou não fizeram nada (7% contra 4%). O 
recurso a médicos tradicionais é mais raro (menos de 1% dos casos) e não difere significativamente em função da 
situação de cobertura91. 

71 - Medidas tomadas aquando do último episódio de doença, em função da situação efectiva de cobertura de 
cuidados de saúde  

 %   

Consultou um profissional de saúde numa 
unidade pública de saúde  

39,7 
15,3 

Consultou um profissional de saúde nas 
urgências de um hospital 

34,3 
13,7 

Consultou um profissional de saúde numa 
unidade específica 

12,8 
37,9 

Cuidou de si próprio 
2,2 

12,7 

Aconselhou-se junto de um farmacêutico 
2,9 
6,2 

Consultou um praticante de medicina tradicional 
0,7 
0,5 

Procurou um vizinho, amigo, familiar 
2,9 
6,3 

Não fez nada 
3,7 
6,7 

Outros 
0,7 
0,6 

   

 
Com cobertura Sem cobertura 

 

                                                
89.Trata-se de serviços dirigidos a populações vulneráveis, tais como as pessoas excluídas do sistema de saúde ou os sem-abrigo. Referimo-nos a centros ou programas 
associativos (como os da MDM ou outras organizações não governamentais), bem como às Permanências de Acesso aos Cuidados de Saúde (PASS) nos hospitais públicos 
franceses ou aos Walk-in-Centers britânicos. 

90.Sem diferença em função do sexo ou da idade (nem em termos de tipo de unidade de saúde consultada, nem de relação entre a cobertura e o tipo de unidade 
consultada). 

91.Não se constatou, assim, uma substituição do recurso à medicina ocidental pelo recurso à medicina tradicional. Tal reflecte os resultados de outros estudos que 
demonstram geralmente que, nas populações imigradas, ainda que recentes, os dois tipos de recurso se conjugam num sistema “misto” de normas, em vez de se 
sobreporem um ao outro. 



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 88 

As diferenças entre países relativamente às estruturas de cuidados de saúde consultadas devem ser interpretadas com 
prudência, nomeadamente no Reino Unido e em Itália, onde as taxas de resposta são muito baixas. Todavia, é nestes dois 
países – e também nos Países Baixos – que a proporção de pessoas a recorrer às unidades públicas de saúde aquando do 
seu último episódio de doença é mais elevada (entre 49 e 64%). A Grécia apresenta a taxa mais baixa (16%) enquanto os 
restantes países se situam numa posição intermédia (um quinto a um quarto das pessoas consultou esse tipo de serviços). 
Para esta população recrutada em centros ou programas específicos, o recurso às urgências hospitalares é 
particularmente baixo em Itália, em França e na Suécia. Por outro lado, é em França, na Suécia, na Grécia e em Itália que a 
maioria recorreu a uma unidade específica. 

72 - Tipo de estrutura consultada aquando do último episódio de doença, por país de inquérito  
 BE EL ES FR IT NL SE UK 

 

 
Urgências hospitalares 

 
Unidade pública de saúde 

 
Unidade específica 

• O exemplo da despistagem do VIH/SIDA: uma falta de conhecimentos generalizada 

Vários obstáculos culturais, sociais e estruturais opõem-se à prática de um teste de despistagem do VIH por parte dos 
imigrantes na Europa ocidental. Podemos referir, entre outros, a falta de conhecimentos sobre a doença e as 
possibilidades terapêuticas disponíveis, a pouca informação sobre os serviços de despistagem e de cuidados do VIH/SIDA 
ou ainda o medo da estigmatização. Os migrantes sem autorização de residência somam, sem dúvida, estes factores à 
grande distância que os separa dos programas e das estruturas de prevenção e cuidados. Tal é especialmente verdade 
nos países em que o discurso político dominante na “luta contra a imigração por cuidados de saúde” utiliza o VIH/SIDA 
como emblema do suposto “turismo de saúde”92, apesar de este ser extremamente marginal, em particular quando se 
trata de pessoas a viver em situação de precariedade (voltaremos a esta questão). No conjunto da população inquirida, 
só um terço (35,4%) sabe que uma pessoa indocumentada pode beneficiar gratuitamente de uma despistagem do 
VIH, 12% pensam que não e 50,1% não sabem responder à pergunta. 

As respostas são muito diferentes consoante o país. Os níveis mais altos de conhecimento da existência de uma 
despistagem gratuita verificam-se em Espanha e França, dois países em que dois factores positivos se conjugam para 
justificar esta diferença: por um lado, os imigrantes dominam suficientemente bem a língua do país de acolhimento 
(hispânicos da América Latina em Espanha e francófonos do Magrebe e da África subsariana em França), tornando-se 
potencialmente mais receptivos às informações fornecidas à população em geral sobre a matéria. Por outro lado, nestes 
países, desenvolvem-se a vários níveis campanhas de promoção da despistagem dirigidas especificamente aos 
imigrantes (nomeadamente nos programas que participaram no inquérito).  

                                                
92.Fakoya I., Reynolds R., Caswell G., Shiripinda I., “Barriers to HIV testing for migrant black Africans in Western Europe”, HIV Med, 2008, 9(S2): 23-5. 
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O desconhecimento deste direito é, pelo contrário, largamente maioritário entre as pessoas indocumentadas na 
Bélgica, em Itália, na Suécia e na Grécia: 

• Nestes dois últimos países, o contexto legislativo geral, extremamente restritivo no que respeita ao acesso aos 
cuidados de saúde das pessoas indocumentadas, influi certamente nesse amplo desconhecimento da 
possibilidade de despistagem gratuita do VIH. 

• No Reino Unido, o facto de os tratamentos anti-retrovirais não se encontrarem acessíveis às pessoas 
indocumentadas93, não favorece obviamente a promoção do teste de despistagem. A disponibilidade de 
tratamento e o acesso ao tratamento em fases iniciais da infecção são importantes motores de despistagem, 
conforme demonstrado nos países em desenvolvimento após a difusão dos anti-retrovirais. 

73 - Conhecimento do direito à despistagem do VIH, consoante o país de inquérito  
 ES FR UK NL BE IT SE EL 

 

 
Sim Não Depende 

 
Não sabe 

 

> X. chegou a França há 18 anos para procurar trabalho. Toma conta de crianças e está alojada em casa de 
uma amiga. Quando abordamos o tema das violências sofridas, conta-nos que foi violada aos 13 anos. X. 
vem ver um médico porque está fatigada, tem dores nas articulações há já muito tempo e dorme mal. 
Parece tratar-se de uma patologia psicossomática. No âmbito da prevenção, sugerimos-lhe uma 
despistagem do VIH e das hepatites. X. aceita e não parece preocupada, pois nunca se colocou em situação 
de risco. O teste ao VIH deu positivo. X., costa-marfinense, 25 anos, a viver em França.  

                                                
93.Cf. Terrence Higgins Trust & National Aids Trust, “Note on access to HIV treatment for undocumented migrants and those refused leave to remain”, THT, February 2006 e 
National AIDS Trust. “The myth of HIV health tourism”, NAT, October 2008. 
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Mais de um terço (35,7%) das pessoas inquiridas já pretenderam fazer um teste de despistagem no país de 
inquérito. A procura pela despistagem está longe de ser negligenciável. Mais mulheres que homens encontram-se 
nesta situação (39,1% contra 31,3%, p = 0,01). Inclusive, a maioria das mulheres entre os 18 e os 29 anos pretendeu fazer 
uma despitagem. A taxa máxima é mais tardia entre os homens (na faixa etária 35-44 anos), não ultrapassando nunca os 
38,8% em nenhuma faixa etária. Nas mulheres, a taxa diminui significativamente após os 45 anos (indiciando que a 
despistagem poderá estar mais relacionada com a maternidade que com a sexualidade), enquanto entre os homens, só 
diminui a partir dos 55 anos, atingindo um valor idêntico para os dois sexos a partir dessa idade (18%). 

74 - Intenção de despistagem do VIH, por sexo e por faixas etárias 
 Homens Mulheres 

 

 
18-24 anos 

 
25-29 anos 

 
30-34 anos 

 
35-44 anos 

 
45-54 anos 

 
55 anos ou + 

 
Total 

É entre as pessoas originárias da África subsariana e da América Central e do Sul – incluindo as Caraíbas – que esta 
intenção é mais frequente (aproximadamente metade das pessoas inquiridas), sendo mais rara entre as pessoas do 
Magrebe, do Próximo e do Médio Oriente ou da Europa (menos de um quarto dos inquiridos).  

75 - Intenção de despistagem do VIH por origem geográfica 

 África subsariana 
América Central 
e do Sul 

Ásia UE Magrebe 
Próximo e 
Médio Oriente 

Europe extra UE Total 

 

 

Importa salientar aqui a taxa muito baixa da intenção de fazer um teste de despistagem entre os inquiridos europeus, 
comunitários ou não, embora a taxa de transmissão heterossexual entre os adultos jovens na Europa Central seja elevada 
e a incidência da infecção pelo VIH na Europa de Leste considerável (quatro vezes superior, em 2006, à observada na 
União Europeia)94. 

                                                
94.EuroHIV, “HIV/AIDS surveillance in Europe. End-year report 2006”, Saint-Maurice, Institut de veille sanitaire, 2007, N.º 75. 
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A intenção de despistagem depende igualmente do tempo de permanência no país de inquérito: como seria de 
esperar, as pessoas que já pretenderam fazer o teste de despistagem residem no país de acolhimento há mais tempo 
que as restantes (em média 57 meses face a 47 meses, p = 0,005). A intenção difere consideravelmente em função da 
idade, do sexo, da origem geográfica e do tempo de permanência dos inquiridos. As diferenças eventualmente 
observadas entre os países devem ser analisadas tendo em conta essas quatro características. 

Desde modo, em análise multivariada, não havendo diferenças quanto ao sexo, à idade, ao tempo de residência e à 
origem geográfica, a probabilidade de ter pretendido fazer um teste parece ser significativamente mais alta em 
Espanha95 (onde as pessoas são 2,4% mais susceptíveis de ter feito o teste) que na Suécia (escolhida arbitrariamente 
como país de referência, para classificar os restantes). No entanto, é significativamente mais baixa em Itália e na Grécia, 
onde as pessoas são 3 a 4 vezes menos susceptíveis de ter pretendido fazer o teste (sempre em comparação com a 
Suécia)96. Em França, a probabilidade é comparável à estimada na Suécia, bem como na Bélgica e nos Países Baixos. É duas 
vezes mais baixa no Reino Unido (mas devido ao tamanho da amostra, a diferença não é significativa). 

76 - Probabilidade estimada de ter pretendido fazer um teste de despistagem do VIH, consoante o país de 
inquérito, após ajustamento à idade, ao sexo, à origem geográfica e ao tempo de permanência decorrido  

 ES FR BE NL UK IT EL 

 
OR estimados por regressão logística, referência = Suécia 

Nota: em comparação com a Suécia, as pessoas inquiridas em Itália são 3,6 vezes menos susceptíveis de terem pretendido fazer um teste de despistagem e 2,4 mais em 
Espanha (a cinzento, os resultados não significativos de um ponto de vista estatístico). 

Entre as pessoas que pretenderam fazer um teste de despistagem, 72% fizeram-no de facto. Pelo contrário, um terço não 
concretizou essa intenção. Esta proporção aumenta com a idade e o tempo de permanência no país de acolhimento, mas 
não difere em função do sexo. A não concretização de um teste tende a ser mais frequente entre os magrebinos (mas a 
diferença não é significativa). Não havendo diferenças quanto à idade, ao sexo e à origem geográfica (tal como numa 
análise comparativa “simples” como a representada no gráfico abaixo), é em Espanha, França, Itália e Grécia que a taxa 
de realização de um teste é mais elevada e é na Suécia e no Reino Unido97 que esta proporção é mais baixa, ou seja, 
nos dois países em que os tratamentos anti-retrovirais não são acessíveis gratuitamente às pessoas 
indocumentadas.  

                                                
95 A maioria dos programas espanhóis tem uma componente de prevenção do VIH/SIDA.  

96.Não existem diferenças significativas entre estes três países e a Suécia. 

97.O intervalo de confiança desta proporção é particularmente grande neste país (e o resultado pouco preciso), devido ao reduzido número de pessoas inquiridas. 
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77 - Proporção de pessoas que pretenderam realizar um teste de despistagem do VIH e o fizeram efectivamente, 
consoante o país de inquérito 

 IT EL FR ES BE NL SE UK Total 

 

Entre as razões apontadas para justificar a não intenção de fazer um teste de despistagem do VIH, o não sentir a 
necessidade de o fazer é a mais frequente. Ainda que nenhum dado individual permita ir mais longe para avaliar o risco 
de exposição ao VIH dos inquiridos, a taxa de “não-necessidade” afigura-se muito elevada. Por outro lado, se excluirmos as 
razões linguísticas, 16% das razões referidas – falta de conhecimento, medo, ideias erróneas – poderiam ser 
consideradas e “corrigidas” por uma informação adequada. Estes resultados reflectem globalmente a má informação e 
promoção do teste junto de pessoas indocumentadas. Há ainda, claramente, muito por fazer nesta matéria junto 
destas populações.  

78 - Frequência das razões apresentadas para a não pretensão ao teste de despistagem do VIH  
 % 
Acha que não precisa 82,8 
Já fez o teste e conhece o resultado 6,5 
Teste demasiado caro ou pensava que era pago 5,9 
Falta de conhecimentos sobre a doença ou o teste 3,0 
Receia os resultados, prefere não saber 2,6 
Medo de uma denúncia ou detenção 2,1 
Barreira linguística 1,6 
Não saberia o que fazer em caso de resultado positivo 1,0 
Medo da discriminação ou de ser mal recebido 1,0 
Receia que os resultados não sejam confidenciais 0,8 
Não sabe 1,7 
Outras razões 3,6 

Outro problema de falta de informação, no conjunto da população inquirida em nove dos onze países98, só um pequeno 
terço dos indivíduos (29%) sabe que uma pessoa indocumentada pode beneficiar gratuitamente de um tratamento 
para a Sida, 13% pensa (erradamente) que não pode, 56,1% não sabe responder à questão. Não há diferenças de 
conhecimento sobre o acesso gratuito aos tratamentos entre homens e mulheres. As pessoas com idades entre os 35 e 
os 44 anos, bem como as originárias da América Central e do Sul (e das Caraíbas) e da África subsariana, são as que estão 
melhor informadas.  

                                                
98.A questão não foi colocada no Reino Unido (onde os tratamentos devem ser pagos na totalidade pelos indocumentados) nem na Suécia (tratamento facultado em 
redes específicas).  
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É na Grécia que as pessoas estão pior informadas sobre a possibilidade de tratamento (10,4%), mas as diferenças entre 
países de residência não são significativas após ajustamento à origem geográfica. 

79 - Conhecimento do direito aos tratamentos antivirais, consoante a origem geográfica 
 

Europa extra UE 

África subsariana 

Magrebe 

Ásia 

América Central e do 
Sul 

Outros 

Total 

  

 
Pensa que tem direito 

 
Pensa que não tem direito 

 
Pensa que depende 

 
Não sabe 

Para além dos tratamentos antivirais, a elevada percentagem de respostas erróneas sobre a doença reflecte o grande 
desconhecimento e falta de informação das pessoas inquiridas sobre os seus direitos em matéria de cuidados e 
tratamentos médicos. 
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10. OS OBSTÁCULOS AO ACESSO E À CONTINUIDADE DOS CUIDADOS 
DE SAÚDE 

• Os obstáculos apontados  

Aproximadamente 70% da população inquirida deparou-se com obstáculos ao tentar aceder a cuidados de saúde. 
A taxa de obstáculos é indicada na figura seguinte (no conjunto da população inquirida e entre a população que refere, 
pelo menos, um obstáculo). Lembramos que a pergunta sobre os obstáculos era aberta, sem sugestões de resposta. Os 
entrevistadores categorizavam e reagrupavam directamente os obstáculos que eram referidos espontaneamente e 
completavam-nos se outros obstáculos fossem mencionados, sempre espontaneamente, noutras fases da entrevista.  

Os obstáculos administrativos e financeiros são claramente os mais citados. Verifica-se que os receios (baseados ou 
não na própria experiência) de uma denúncia, uma detenção, uma discriminação ou uma recusa de prestação de 
cuidados são igualmente frequentes. 

80 - Frequência dos obstáculos aos cuidados de saúde 
 %  

Nenhum obstáculo percepcionado 31,6 

Problemas administrativos 
26,4 
38,6 

Consultas demasiado caras 
21,2 
30,9 

Complexidade do sistema 
20,7 
30,3 

Tratamento demasiado caro 
19,5 
28,5 

Medo de uma denúncia ou detenção 
11,8 
17,3 

Barreira linguística 
11,7 
17,2 

Medo da discriminação, de ser indesejado 
ou de uma negação de tratamento 

8,5 
12,4 

Foi-lhe negado o acesso ao tratamento 
7,7 

11,2 

Sem tempo/outras preocupações 
5,5 
8,1 

Não sabe 
2,2 
3,3 

Outras razões 
2,0 
2,9 

Horários desajustados 
1,9 
2,7 

Apreensão em relação aos cuidados de 
saúde 

1,6 
2,3 

   

 
No total das pessoas inquiridas 

 
Entre as pessoas que referiram pelo menos um obstáculo 

Nota: 26,4% do total das pessoas inquiridas referem dificuldades administrativas como obstáculo ao acesso aos cuidados. Este motivo é apontado por pessoas que 
mencionam pelo menos um obstáculo. 
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Os principais obstáculos ao acesso aos cuidados de saúde referidos diferem significativamente de país para país. É na 
Bélgica, no Reino Unido e na Suécia que as dificuldades administrativas são citadas mais vezes (por cerca de metade dos 
inquiridos). Também na Bélgica, metade das pessoas considera o sistema complicado, tal como um terço dos inquiridos 
em Espanha e um quarto em Itália. A França e a Grécia são os dois países com menos referências a esses dois obstáculos.  

81 - Proporção das pessoas inquiridas que referem problemas administrativos                                                                                      
como obstáculo aos cuidados de saúde 

 BE UK SE ES NL IT FR EL Total 

 
 

82 - Proporção das pessoas inquiridas que referem a complexidade do sistema                                                                                     
como obstáculo aos cuidados de saúde 

 BE UK IT ES NL FR SE EL Total 

 

> “Tinha dores no joelho e no estômago. Expliquei-lhes que tinha muitos cartões de saúde, mas não o de 
Valência. Responderam-me que não podiam fazer nada enquanto eu não tivesse o cartão de Valência, que 
está a ser tratado há quatro meses.” Q., maliano, 28 anos, a viver em Espanha.  

É em Espanha e em Itália (onde existem dispensários públicos) que o custo das consultas e dos tratamentos é menos 
vezes apontado como obstáculo ao acesso aos cuidados de saúde. Salientamos que, em Espanha, o valor a cargo do 
utente nos medicamentos comparticipados varia conforme as regiões: zero em Valência, mas 40% em Bilbau e na 
maioria das regiões.  

Por outro lado, o obstáculo financeiro é o mais referido – por 40% das pessoas – na Bélgica e em França, ou seja, nos 
dois países em que, como vimos anteriormente, menos de 10% das pessoas inquiridas beneficiam efectivamente de 
uma cobertura de saúde. Em França, a remuneração dos médicos generalistas por acto médico (e a cobrança cada vez  
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mais insistente das taxas hospitalares) contribui para essa opinião por parte das pessoas sem seguro de saúde. Na Bélgica 
(mais precisamente em Bruxelas, onde o inquérito foi conduzido), a existência de várias “casas médicas” (onde os 
cuidados são gratuitos e os medicamentos por vezes dispensados gratuitamente, caso a caso) não impede que o 
obstáculo financeiro seja frequentemente mencionado. Nos Países Baixos, onde a cobertura dos cuidados para as pessoas 
sem autorização de residência é feita, caso a caso, a pedido dos médicos, o aspecto financeiro é apontado por um terço 
dos inquiridos.  

83 - Proporção de pessoas inquiridas que referem o custo das consultas ou dos tratamentos como obstáculo aos 
cuidados de saúde, por país de inquérito  

 FR BE NL EL SE UK ES IT Total 

 

> “Foi a ginecologista que me disse que as mulheres grávidas em situação de urgência tinham de ser 
ajudadas. Mas tinha um visto, por isso comigo não foi assim. O meu pai foi obrigado a pedir dinheiro 
emprestado para pagar as taxas – perto de 800 euros (visitas, ecografias que eu tinha de fazer de quinze em 
quinze dias devido à minha doença) e o parto (1 145 euros). Dei à luz às 3h00 da manhã. Saí às 10h00. Não 
quis ficar porque pensava que teria de pagar mais (disseram-me que podia ficar sem pagar mais até à 
meia-noite, mas estava inquieta). Receitaram-me medicamentos (injecções para quinze dias) que não pude 
comprar." B., argelina, 36 anos, em França há quatro meses. 

Logicamente, a distribuição da taxa de receios de denúncia, detenção, discriminação ou negação de tratamento nos 
vários países é muito próxima da verificada quanto às experiências de racismo ou discriminação nos serviços de 
saúde. É na Suécia, no Reino Unido e nos Países Baixos que este tipo de obstáculos é referido com maior frequência e que 
mais inquiridos relatam experiências do género. Por sua vez, a Espanha, a Bélgica e a França apresentam os valores mais 
baixos. 

84 - Proporção de pessoas inquiridas que referem o receio de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento como obstáculo aos cuidados de saúde, por país de inquérito 

 SE UK NL IT EL BE ES FR Total 
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A situação nos vários países pode igualmente ser sintetizada e analisada por meio do seguinte conjunto de imagens. 

85 - Frequência dos quatro principais tipos de obstáculos ao acesso aos cuidados de saúde referidos pelas 
pessoas inquiridas (gráfico de radar para cada país) 

BE EL ES 
Dificuldades administrativas Dificuldades administrativas Dificuldades administrativas 

Medos 
Complexidade 

do sistema 
Medos 

 

Complexidade 
do sistema 

Medos 

 

Complexidade 
do sistema 

Consultas ou tratamentos demasiado caros Consultas ou tratamentos demasiado caros Consultas ou tratamentos demasiado caros 
 

FR IT NL 
Dificuldades administrativas Dificuldades administrativas Dificuldades administrativas 

Medos 
Complexidade 

do sistema 
Medos 

 

Complexidade 
do sistema 

Medos 

 

Complexidade 
do sistema 

Consultas ou tratamentos demasiado caros Consultas ou tratamentos demasiado caros Consultas ou tratamentos demasido caros 
 

SE UK 
Dificuldades administrativas Dificuldades administrativas 

Medos 
Complexidade 

do sistema 
Medos 

 

Complexidade 
do sistema 

Consultas ou tratamentos demasiado caros Consultas ou tratamentos demasiado caros 
Nota: as áreas coloridas são proporcionais à frequência de obstáculos referidos em cada país relativamente aos quatro aspectos ilustrados nas figuras. A dimensão e a forma 
dessas áreas permitem visualizar e comparar directamente a situação descrita pelos inquiridos em cada país. 

• A negação de tratamento aquando do último episódio de doença  

A questão da negação de tratamento foi abordada em relação ao último episódio de doença. Nessa ocasião, 14% dos 
inquiridos afirmaram ter-lhes sido negado tratamento99. Esta taxa, idêntica entre homens e mulheres, varia 
significativamente consoante o país de inquérito: é mais alta nos Países Baixos (um terço dos inquiridos), onde não 
existem estruturas específicas para as pessoas indocumentadas, no Reino Unido e na Suécia (um quarto dos inquiridos). 
Ronda os 15% em Espanha e na Bélgica. É muito baixa ou nula nos restantes países. As equipas gregas indicam que as 
pessoas pura e simplesmente não se dirigem às unidades públicas, sabendo previamente que não serão aceites, o que 
poderá explicar a baixa taxa de negação de tratamento na Grécia. 

                                                
99.Esta taxa, que se refere ao último episódio de doença, deve ser comparada com a proporção de pessoas (8%) que referem as recusas de tratamento como obstáculos ao 
acesso aos cuidados de saúde em geral (ver abaixo). 
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86 - Taxa de negação de tratamento aquando do último episódio de doença por país 
 NL UK SE BE ES FR EL IT Total 

 
 

As negações de tratamento são particularmente frequentes perante sintomas ou doenças de ordem cardiovascular, 
digestiva, ou ginecológica. Verifica-se que, infelizmente, essas recusas não são excepcionais em casos de gravidez (18% 
das mulheres com problemas de saúde associados a uma gravidez viram ser-lhes negado tratamento). No entanto, 
considerando o reduzido tamanho da amostra, esta proporção é marcada por uma grande incerteza estatística. É 
também grave constatar que as negações de tratamento não afectam preferencialmente as doenças ou os sintomas mais 
banais. Observa-se exactamente o contrário, não apenas por aparelho, mas no detalhe dos diagnósticos: quanto mais 
associado a funções vitais estiver o aparelho em causa (cardiologia, hematologia, etc.) e quanto maior for a gravidade do 
diagnóstico, mais elevada é a taxa de negação de tratamento.  

87 - Proporção de negações de tratamento aquando do último episódio de doença consoante o diagnóstico 
(reagrupadas por aparelho)  

  %  
Sangue, hemopoiético e 
imune 

25,0 

Circulatório 20,4 

Digestivo 19,4 

Ginecológico 19,2 

Gravidez 17,9 

Oftalmológico 16,7 

Neurológico 12,8 

Ouvido 12,5 

Musculo-esquelético 11,8 

Psicológico 11,5 

Respiratório 11,0 

Dermatológico 9,4 

Geral e inespecífico 9,2 

Endócrino, metabólico 7,4 

Urinário 5,6 

Total 14,0 

  
 

Nota: entre as pessoas que procuraram assistência devido a um problema psicológico aquando do seu último episódio de doença, foi negado tratamento a 11,8%, o que representa, 
no entanto, um número restrito de pessoas. Deste modo, a taxa de negação de tratamento pode variar entre 4% e 18% (ver a linha que assinala o intervalo de confiança). 
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> “Fui a um centro médico na minha cidade. Expliquei que já tinha pedido o cartão de saúde e que tinha um 
comprovativo que me permitia recorrer às urgências. Tinha febre e parecia ser uma gripe, mas não tinha 
medicamentos nem informações que me permitissem saber o que tomar. Fui então a um centro e a senhora 
da recepção perguntou-me de onde vinha. Olhou para o meu comprovativo (F6) e disse-me que não me 
podiam tratar porque o meu caso não era uma urgência e que, para casos como o meu, havia a Médicos 
do Mundo. Respondi-lhe que, quando tratei dos documentos, me disseram que podia ir às urgências e que, 
como não me sentia bem, foi o que fiz. Para além da Médicos do Mundo, estou muito isolada e não saberia 
quem poderia cuidar das minhas filhas. Perguntei-lhe por que razão não era possível tratarem de mim. Ela 
respondeu-me "isto não é de graça, somos nós que pagamos com o nosso trabalho”. Disse-lhe que o serviço 
era público e indispensável para as pessoas, mas ela respondeu que eu não podia estar à espera que eles 
pagassem tudo o que os imigrantes queriam. Fiquei chocada com o que ouvi. Foi a primeira vez que me 
senti rejeitada.” Mulher argentina, 23 anos, em Espanha há dez meses. 

De facto, não é tanto o diagnóstico (nem mesmo a sua gravidade) que determina a negação de tratamento, mas o tipo de 
unidade frequentada. Ainda que a possibilidade de respostas múltiplas quanto aos locais frequentados impeça qualquer 
imputabilidade directa, verifica-se que as pessoas que frequentaram (pelo menos) uma unidade pública de saúde ou 
urgências hospitalares referem duas vezes mais ter-lhes sido negado tratamento que as que frequentaram uma 
unidade de saúde específica: as taxas de negações são respectivamente de 20,9%, 20,5% e 11,5%. 

Ajustando o tempo decorrido desde a imigração para o país de acolhimento e a presença ou não de um intérprete 
durante a realização do questionário100 ao tipo de unidades de saúde frequentadas, a ordenação dos países de inquérito 
consoante a frequência de negações de tratamento permanece igual. 

88 - Estimativa do risco de negações de tratamento aquando do último episódio de doença consoante o país de 
inquérito, após ajustamento aos tipos de unidades de saúde frequentadas, ao tempo decorrido desde a 
imigração e às circunstâncias da entrevista (presença ou não de um intérprete) 

 NL UK BE ES FR EL IT* 

 
(OR estimados por regressão logística, referência = Suécia) 

*O risco é, de um ponto de vista estatístico, "infinitamente” baixo para a Itália e o respectivo intervalo de confiança inestimável por não ter sido assinalado qualquer caso de 
negação de tratamento. 

Nota: em comparação com a Suécia, as pessoas inquiridas em Espanha têm 2,1 vezes menos probabilidades de ter sofrido uma negação de tratamento (a cinzento, as 
relações não significativas de um ponto de vista estatístico). 

                                                
100.A presença de um intérprete é acompanhada de uma proporção significativamente mais elevada de negações de tratamento reportadas: 20,5% face a 12,7%, p = 0,02. 
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Continua a ser difícil, todavia, interpretar as diferenças entre os países de inquérito. Com efeito, é muito provável que 
muitos estrangeiros indocumentados antecipem as negações de tratamento, nem chegando a tentar consultar os 
serviços de saúde, nomeadamente os serviços públicos. As taxas de negação de tratamento reflectem, assim, a 
interiorização da discriminação pelas próprias pessoas, sobretudo em países onde essa taxa é muito baixa. Seria de 
esperar que o princípio de universalidade do acesso aos cuidados nos sistemas de saúde de inspiração 
beveridgiana101 não dissuadisse os indocumentados de se dirigirem a unidades públicas de saúde, mas o número 
de negações de tratamento parece indiciar que algo está mal.  

> “Foi praticamente impossível receber cuidados de saúde durante a minha gravidez. As pessoas que 
conheço assustavam-me: "se fores ao hospital, expulsam-te!" Um dia senti-me verdadeiramente mal e fui a 
um dispensário de acesso livre (walk-in center) para um controlo. Disseram-me que não me podiam ajudar 
e que, se piorasse, devia ir às urgências. Tentei então ir ao consultório de um médico generalista – já estava 
grávida de cinco meses – onde se recusaram a aceitar-me devido à minha situação de indocumentada. 
Uma mulher até deixou um recado indicando que se eu voltasse, não deveriam aceitar-me porque não 
tinha direito a cobertura. Ela disse-me: “Você tem de pagar 2 800 euros e nós arranjamos-lhe uma parteira.” 
Fui directamente ao hospital. Infelizmente, não correu melhor. Disseram-me coisas como "Porque é que tens 
um bebé neste país?" e a pessoa encarregue da cobrança dos custos junto dos estrangeiros ameaçou meter-
me num avião para o Uganda. Disse-me para pagar 2 800 euros, senão seria expulsa. Disse-me que quando 
me rebentassem as águas, não poderia chamar a ambulância ou teria de pagar 340 euros. Quando tentei 
explicar que não tinha tanto dinheiro, só me responderam: "pois é, só te resta teres o filho em casa". É por isso 
que não tive qualquer acompanhamento durante a gravidez. F., ugandesa, no Reino Unido há dois anos 
(veio para ver a irmã que estava a morrer). 

> Em Setembro de 2006, O. teve um acidente. Desde então sofre de dores na zona lombar. O seu médico 
manda-a ao hospital, para fazer radiografias. Ao chegar lá, recusam-lhe o exame porque O. não tem seguro 
nem dinheiro suficiente para pagar o custo integral. Algumas semanas mais tarde, o médico envia-a 
novamente ao hospital, desta vez para análises sanguíneas. Mais uma vez, O. não pode realizar o exame, 
pelas mesmas razões que anteriormente. Apesar de um compromisso financeiro ter sido previamente 
negociado por uma associação com o departamento financeiro do hospital após uma visita de O. às 
urgências, o hospital recusa-se a realizar as análises. Alguns meses mais tarde, O. sofre de palpitações: o 
médico gostaria que O. fizesse exames, para poder precisar o diagnóstico. Mas O. já não se atreve a dirigir-se 
ao hospital após ter sido recusada duas vezes. O. e o médico não sabem o que fazer. Por fim, o médico 
contacta um colega cardiologista que aceita receber O. gratuitamente. O., ganesa, 48 anos, nos Países 
Baixos há cinco anos. 

> Em Outubro de 2007, Z. sente violentas dores de barriga. O médico pensa que podem ser pedras nos rins e 
manda-a ao hospital, para fazer exames. Z. vai até lá, mas os exames são-lhe negados porque não tem 
seguro nem dinheiro suficiente para pagar. O médico receita-lhe analgésicos fortes, todavia as dores 
persistem. Um mês e meio mais tarde o médico manda Z. novamente ao hospital, após ter telefonado ao 
pessoal do serviço de Urologia. Na recepção da Urologia, Z. ouve novamente que não pode fazer os exames 
se não os pagar. Dez meses mais tarde, continua a sofrer com dores e não tem acesso aos cuidados de 
saúde. Z., arménia, 32 anos, nos Países Baixos há quatro anos. 

                                                
101. Num sistema beveridgiano (assim denominado devido a Lord Beveridge, 1879-1963), a protecção social é universal. Baseada na solidariedade, aplica-se à população 
inteira "do berço ao túmulo" (por exemplo, no Reino Unido, na Suécia e em certos países do Sul da Europa que se inspiraram no sistema beveridgiano nos anos 70 (Espanha, 
Itália, Grécia, Portugal). 
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• O racismo sentido nas unidades de saúde e em geral  

Há já quinze anos102 que existe em saúde pública um número crescente de estudos epidemiológicos sobre o racismo e 
os seus impactos na saúde, tratando sobretudo a dimensão subjectiva das experiências vividas. Embora esta base de 
reflexão só apreenda um dos lados de um fenómeno muito mais complexo e os resultados não sejam sempre 
consonantes, a grande maioria dos estudos é unânime quanto aos efeitos prejudiciais do racismo sobre a saúde (sobre a 
saúde mental, obviamente, mas também sobre certos comportamentos associados à saúde, bem como sobre a saúde 
cardiovascular, por exemplo)103. 

Foi colocada uma questão sobre o racismo ao conjunto da população inquirida104. Um terço dos inquiridos foi 
pessoalmente vítima de racismo durante o último ano (36 %, IC95 % = [33,1 %-38,9 %]): 10% estimam tê-lo sido 
"frequentemente" e 26% “ocasionalmente”, sem diferença significativa consoante o sexo.  

Na totalidade dos inquiridos, são os africanos, as pessoas originárias da América Latina e das Caraíbas, assim como os 
magrebinos quem mais refere ter sido vítima de racismo. Os europeus e asiáticos parecem menos expostos. 

89 - Proporção das pessoas que afirmaram ter sido vítimas de racismo ao longo do último ano em função da 
origem geográfica 

 
África 
subsariana 

América Central  
e do Sul 

Magrebe Europa extra UE Outros Ásia Total 

 
Ocasionalmente 

 
Frequentemente 

 

> “Sinto-me excluída todos os dias. Hoje, por exemplo, como todos os dias no mercado, não querem que eu 
seja atendida primeiro porque sou preta. Passa-se o mesmo, todos os dias no autocarro. Acho que isso 
acontece porque, devido à crise, pensam que a culpa é dos imigrantes que estão cá." Mulher nigeriana, 24 
anos, a viver em Espanha, Palma de Maiorca, há três anos. 

                                                
102.O primeiro artigo a abordar o impacto sanitário do racismo no campo da saúde pública foi publicado por Krieger et al. em 1993 (Krieger N., Rowley D., Hermann A.A., 
Avery B., Phillips M.T., “Racism, sexism and social class: implications for studies of health, disease, and well-being”, Am J Prev Med, 1993; 9 : 82–122).  

103.Em 2006, foram encontrados 138 artigos na literatura, mas apenas 12 europeus (Paradies Y., “A systematic review of empirical research on self-reported racism and 
health”, Int J Epidemiol, 2006, 35 : 888-901). 

104.“No ano que passou (desde que está em [o país]), nos diferentes aspectos da sua vida - pessoal ou socialmente, alguma vez foi vítima de racismo (discriminação 
relacionada com raça, origem geográfica, etc.)?” 
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Numa análise multivariada, tendo em conta simultaneamente o sexo, a idade, a origem geográfica e o tempo de 
permanência no país de inquérito, observamos que: 

• Homens e mulheres são afectados nas mesmas proporções; 

• As pessoas com idades entre 25 e 54 anos são duas vezes mais afectadas que as mais jovens ou mais idosas; 

• O risco de se ser vítima de racismo está associado ao tempo de permanência no país de acordo com uma 
"curva em U": é mais elevado ao longo do primeiro ano de residência e mais baixo no segundo, voltando a 
aumentar de modo regular para atingir novamente um nível elevado ao fim de seis anos.  

• Essa variação pode ser explicada pela combinação de dois fenómenos que evoluem em sentidos contrários: o 
aumento do tempo de residência é acompanhado, por um lado, por uma diminuição das situações em que a 
pessoa é confrontada com pessoas racistas e/ou suscita manifestações hostis (devido à aprendizagem de 
estratégias de defesa e/ou à assimilação de normas culturais do país de acolhimento) e, por outro, por um aumento 
da susceptibilidade às manifestações racistas (e ao facto de uma pessoa se considerar vítima de racismo);  

• O risco é duas vezes mais elevado entre os africanos subsarianos (OR = 1,88, IC95% = [1,22-2,90]) e os 
magrebinos (OR = 1,40, ainda que a diferença não seja significativa: IC95% = [0.84-2.34]). O risco é duas vezes mais 
baixo para os latino-americanos (OR = 0,51, IC95% = [0,28-0,91]). 

Estas proporções variam significativamente conforme o país de inquérito. É em França que a percentagem é mais baixa. 
As proporções elevadas observadas em Espanha, na Grécia e em Itália estão, sem dúvida, relacionadas com a imigração 
recente nestes três países, após décadas de emigração. Por outro lado, em Espanha, a questão parece ter sido alargada 
pelos entrevistadores que nela incluíram as discriminações em vez de se limitarem ao racismo. 

A título comparativo, 7% da população sueca entre os 18 e os 84 anos (5% de homens e 8% de mulheres) afirmavam, em 
2006, ter sido vítimas de discriminação (todos os motivos em conjunto) nos três meses anteriores105 e uma proporção 
equivalente referia ter sido vítima de discriminação no sector médico. Em França, um inquérito conduzido em 2005 
junto de uma amostra representativa da população com idade igual ou superior a 18 anos na área urbana de Paris (14% 
da qual é formada por imigrantes) mostrava que 3% das pessoas referia ter sido frequentemente vítima de racismo e 
11% ocasionalmente, ao longo do último ano106.  

90 - Proporção das pessoas que afirmaram ter sido vítimas de racismo ao longo do último ano nos vários países de 
inquérito 

  ES EL IT SE UK NL BE FR Total 

 

 

                                                
105.Health and Discrimination Project, “Discrimination, a threat to public health”, Stockholm, National Institute of Public Health, 2007. 

106.Chauvin P., Parizot I., “Les inégalités territoriales de santé dans l’agglomération parisienne”, Paris, Editions de la DIV (coll. Etudes et recherches), 2008. 
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Para 19% das pessoas vítimas de racismo, pelo menos uma das situações ocorreu ao consultarem uma unidade ou um 
profissional de saúde.  

91 - Proporção das pessoas que afirmaram ter sido vítimas de racismo ao longo do último ano ao consultarem uma 
unidade de saúde 

 UK SE NL EL ES BE FR Total 

 

 
Entre as pessoas que já foram vítimas de racismo 

  
Na população total 

É na Suécia (13%), no Reino Unido e na Grécia (11%) que mais inquiridos afirmam ter sido vítimas de racismo no sistema 
médico. As taxas mais baixas verificam-se em França (2%) e na Bélgica (4%), apresentando os Países Baixos107 e a 
Espanha108 valores intermédios. É possível estabelecer uma relação entre estes números e as legislações de cada país 
sobre o direito ao acesso aos cuidados de saúde por parte dos estrangeiros sem autorização de residência. Constatamos, 
efectivamente, que é nos países com legislação mais restritiva que um maior número de inquiridos se sente vítima de 
racismo aquando de consultas de saúde. A interpretação destes resultados e destas diferenças deve ser prudente, tendo 
em conta o modo de constituição da nossa amostra (em dispositivos e programas de saúde específicos). Por outro lado, o 
inquérito não permite saber em que tipos de estrutura ou com que tipos de profissionais os inquiridos se confrontaram 
com situações de racismo. Observamos, no entanto, que existe uma forte ligação entre o facto de se ter sido vítima de 
racismo numa unidade de saúde durante o último ano e o facto de se ter sofrido uma negação de tratamento 
aquando do último episódio de doença (43,4% face a 7,7% de negações de tratamento para os inquiridos que não 
viveram qualquer situação de racismo, OR = 5,67, IC95% = [3,30-9,72]). 

• A limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção  

Mais de metade dos inquiridos (60%) explica que chega a limitar as suas deslocações ou actividades por medo de 
uma detenção109. É o que se verifica “muito frequentemente” para 26%, “frequentemente” para 17% e “às vezes” para 
17% dessas pessoas. Não se notam diferenças significativas consoante o sexo e a idade (ainda que a limitação das 
actividades pareça diminuir com o aumento da idade). A restrição pode afectar áreas muito diversas. Deste modo, vários 
testemunhos ilustram o medo de andar de transportes públicos, de ir ao médico ou de ir buscar os filhos à escola.   

> Ela aguarda, escondida na sombra, na esquina da rua. É preciso convencê-la de que não há qualquer 
perigo, para que tenha coragem de entrar nas nossas instalações. Tem uma cistite, falta de vista e tensão 
ocular alta. Apresenta uma elevada taxa de açúcar no sangue, hipertensão arterial e necessita de um 
controlo ginecológico. Quando lhe perguntamos como é que fez até agora com os seus problemas de 

                                                
107.Nos Países Baixos, apenas um pequeno número de profissionais de saúde aceita tratar os indocumentados, visto que a cobertura de saúde é feita caso a caso, 
tratamento a tratamento, por iniciativa e a pedido do profissional (Oort M. van, et al., “Gezondheidsklachten van illegalen: een landelijk onderzoek onder huisartsen en 
Spoedeisende Hulpafdelingen”, Utrecht, NIVEL, 2001). 
108. Em Itália, a questão do racismo durante a frequência de unidades de saúde não é analisável. 
109. Estes números referem-se ao total da amostra, excluindo os inquiridos em Itália, onde a questão não foi colocada.  
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saúde, ela responde: “Cuidei de mim sozinha.” Vive escondida, mudando de casa constantemente. Não 
ousa ir ao centro da cidade por medo da polícia. M., peruana, 44 anos, a viver na Alemanha há treze anos. 

> Quando R. veio pela primeira vez à Médicos do Mundo Alemanha, a sua ansiedade impressionou-nos. Foi 
preciso tempo até perder algum medo. Um ano antes tinha ido a um hospital católico onde lhe tinham 
dado uma dose de medicamentos para a diabetes e a hipertensão. Tomou-os durante dois meses, mas não 
tinha dinheiro suficiente para comprar mais e não se atreveu a voltar ao hospital. Apresenta um estado 
geral muito grave e deve ser tratada sem demoras. R., croata, a viver na Alemanha há catorze anos. 

> “Hoje sofro tanto. Se estiver doente, não posso trabalhar. Tenho medo. Não saio muito, só duas ruas ao redor 
do sítio onde moro. Tenho saudades da minha família, mas quero viver. Sou uma pessoa que ama a vida. 
Quero viver.” Indiano, 31 anos, na Bélgica há um ano. 

> Três meses após a sua chegada aos Países Baixos, B. encontra-se numa estação de metro. Vê dois polícias a 
andar na sua direcção. Devido a uma má experiência com a polícia em Malta (foi espancado com um 
bastão e ainda guarda sequelas nos ombros e nos joelhos), fica com medo e foge. Com a pressa, cai nas 
escadas e parte os dois tornozelos. A polícia chama uma ambulância que o leva às urgências do hospital 
mais próximo. B., costa-marfinense, 35 anos, a viver nos Países Baixos. 

Existem grandes diferenças consoante o país de inquérito. Na Bélgica e na Suécia, mais de metade dos inquiridos 
(respectivamente 56% e 51%) limita frequentemente ou muito frequentemente as suas actividades, por medo de uma 
detenção. 

92 - Limitação das deslocações ou das actividades com medo de uma detenção consoante o país de inquérito   
(em %) 

 SE NL BE FR EL ES UK 

 

 
Muito frequentemente 

 
Frequentemente 

     
Às vezes 

Após ajustamento ao país de inquérito, os vários grupos de nacionalidades não se diferenciam consideravelmente 
uns dos outros nas limitações (ocasionais ou frequentes) das suas actividades por receio de uma detenção – excepto 
os inquiridos de nacionalidade sul-americana: correm duas vezes menos riscos de limitar as suas actividades que os 
restantes grupos.   
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• A renúncia ao tratamento 

No conjunto da população inquirida, 41% das pessoas desistiram de procurar tratamento ao longo dos últimos 
doze meses (53% referindo pelo menos um obstáculo no acesso aos cuidados de saúde), sem diferenças significativas 
consoante o sexo ou a idade.  

A taxa de pessoas que desistiram de procurar tratamento ao longo dos últimos doze meses ultrapassa os dois terços na 
Suécia e a metade na Bélgica. Em França110 e Espanha, corresponde a um terço dos inquiridos.  

93 - Proporção de pessoas que desistiram de procurar tratamento, por país de inquérito  
 SE BE UK IT NL FR ES EL Total 

 

A desistência de procurar tratamento ao longo dos últimos doze meses depende consideravelmente do benefício ou 
não, na prática, de uma cobertura de saúde no dia do inquérito. As pessoas não cobertas desistiram de procurar 
tratamento três vezes mais que as cobertas (OR = 3,07, IC95% = [1,83 – 5,13]). Uma associação idêntica é observada se 
considerarmos a situação em termos de cobertura de saúde, não no dia do inquérito, mas aquando do último episódio de 
doença (OR = 3,00, IC95% = [1,91 – 4,65]), o que confirma o resultado. A ausência de uma cobertura explica em boa parte 
as diferenças internacionais observadas, mas não todas: após ajustamento à situação de cobertura individual, observamos 
que as pessoas inquiridas em Espanha e em França desistiram de procurar tratamento quatro a cinco vezes menos que as 
inquiridas na Bélgica ou no Reino Unido (mas as diferenças já não são significativas porque os tamanhos da amostra se 
tornam reduzidos). 

> “Tinha 16 anos na altura e vim sozinha da Nigéria. Quando cheguei a Londres, pedi asilo. Seis meses mais 
tarde, recebi uma carta do governo a comunicar que o meu pedido tinha sido recusado. Mudei 
constantemente de casa. Ficava com pessoas que conhecia. Nunca tive acompanhamento médico 
durante todo este tempo. Quando estava doente e tinha algum dinheiro ia à loja da esquina comprar 
medicamentos. Mas a maioria das vezes não tinha dinheiro. Por isso, ficava em casa. Cerrava bem os dentes 
e aguentava. Nenhum médico generalista me aceitaria porque pedem sempre um passaporte e eu não 
tenho nenhum para mostrar. Neste país, fala-se de maneira diferente com quem não tem passaporte.” T., 
nigeriana, 22 anos, a viver no Reino Unido há seis anos. 

                                                
110.Ou seja, uma proporção idêntica à observada na população francesa em geral sem seguro complementar (32% em 2006, fonte: Irdes, 2008) mas com desistências de 
procura de tratamento bem diferentes (na população francesa, são os cuidados dentários e a óptica que aparecem em primeiro lugar, enquanto entre os indocumentados, 
são as consultas de clínica geral). 
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Os cuidados de saúde a que os inquiridos renunciaram com maior frequência são as consultas médicas (referidas por 30% 
dos inquiridos), os medicamentos (10%) e os cuidados dentários (9%). A renúncia a um acompanhamento da gravidez é 
apontada por 8% das mulheres que desistiram de procurar tratamento (4% das mulheres inquiridas)111. 

94 - Frequência dos tipos de cuidados de saúde que as pessoas desistiram de procurar 
 %  

Consultas médicas 
72,4 
42,0 

Medicamentos 
25,9 
15,0 

Tratamento dentário 
21,3 
12,4 

Biologia, imagiologia 
17,2 
10,0 

Cuidados psicológicos 
12,4 
7,2 

Acompanhamento da 
gravidez 

8,4 
2,4 

Óculos 
7,2 
4,2 

Outros 
6,7 
3,9 

Fisioterapia 
5,2 
3,0 

   

 
Entre as pessoas que desistiram de procurar tratamento 

 
Entre os vários tipos de cuidados referidos 

*Frequência entre as mulheres que desistiram de procurar tratamento 

Nota: 25,9% das pessoas que desistiram de procurar tratamento, desistiram de comprar medicamentos. Os medicamentos representam assim 15% dos tipos de cuidados a 
que os inquiridos renunciaram.  

Por outro lado, 29% dos pais desistiram de procurar tratamento para os filhos ao longo dos últimos doze meses. Os 
cuidados a que renunciaram consistem na maioria das vezes em consultas, visitas ou tratamentos médicos e em vacinas: 
14% das pessoas a viver com os filhos menores dizem ter renunciado a vacinas para os seus filhos ao longo dos 
últimos doze meses. O reduzido tamanho da amostra não permite analisar estes dados de um modo mais preciso112. 

95 - Frequência dos tipos de cuidados de saúde que as pessoas desistiram de procurar para os filhos 

 
% no total dos que desistiram 

de procurar tratamento 
% no total dos pais 

Consultas, visitas ou tratamentos médicos 45 18 
Vacinas 35 14 
Cuidados dentários 23 10 
Biologia, imagiologia 22 9 
Farmácia, medicamentos 15 6 
Óculos 12 5 
Sessões de fisioterapia 10 5 
Cuidados de saúde mental ou psicológicos 7 3 
Outros cuidados ou desconhecidos 5 2 

A soma das percentagens é superior a 100: as pessoas podem ter renunciado a vários tipos de cuidados. 

                                                
111. Um estudo suíço recente, realizado num hospital de Genebra, observou que os imigrantes sem autorização de residência tinham a sua primeira consulta de 
acompanhamento da gravidez em média quatro semanas mais tarde que os outros e que essa consulta tinha lugar durante o primeiro trimestre da gravidez para 63% dos 
indocumentados (Wolff H., Epiney M., Lourenco A.P. et al., “Undocumented migrants lack access to pregnancy care and prevention”, BMC Public Health 2008, 8 : 93). 
112. Lembramos os resultados do primeiro inquérito do Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde da MDM, publicado em 2007. No conjunto da população 
afectada pela vacinação dos filhos (e tendo respondido às perguntas relevantes), só pouco mais de metade (53,5%) sabia que os filhos podiam beneficiar gratuitamente da 
vacinação e/ou conheciam os serviços a que se dirigir para a obter (51,5%). Entre os obstáculos à vacinação, figuravam a falta de informação sobre os locais onde ela se 
encontrava disponível (56%) e o medo de uma denúncia (24%). 
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Segunda parte:  
Inquérito qualitativo junto de imigrantes 
sem autorização de residência sobre o acesso 
aos cuidados de saúde dos seus filhos 
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1. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

O inquérito estatístico, realizado em 2008 pelo Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde de Médicos do 
Mundo, incidia principalmente sobre as condições de vida, a saúde e o recurso à saúde dos estrangeiros adultos a viver 
sem autorização de residência na Europa. Afigurou-se-nos, por isso, importante completar os resultados e as análises com 
informações sobre o acesso aos cuidados de saúde por parte das crianças cujos pais são indocumentados. Deste modo, e 
paralelamente ao inquérito quantitativo, recolheram-se conversas e testemunhos de pessoas sem autorização de 
residência, a viver na Europa com um ou mais filhos. O objectivo era compreender melhor o acesso aos cuidados de 
saúde destas crianças, interrogando os pais sobre a maneira como conseguem obter tratamento e como vivem essas 
experiências. 

Não se tratava de fazer um diagnóstico quantificável da aplicação real das legislações sobre o acesso aos cuidados de 
saúde dos filhos dos estrangeiros indocumentados nos vários países, mas de recolher o ponto de vista de alguns pais 
sobre o modo como gerem e apreendem o recurso à saúde para os seus filhos.   

As pessoas foram inquiridas nos programas de Médicos do Mundo, independentemente de os filhos os frequentarem ou 
não. Tratava-se, com efeito, de diversificar a amostra a fim de recolher também testemunhos sobre as crianças, cujos pais 
conseguiram fazer valer os seus direitos a aceder ao sistema de saúde público. 

Os temas abordados incidiam sobre a situação e as condições de vida da família, o estado de saúde dos filhos e o recurso 
aos cuidados. As entrevistas tiveram uma duração variável, aprofundando mais ou menos os temas, consoante a situação e 
a predisposição das pessoas inquiridas.  

No total, foram recolhidos 32 testemunhos ou entrevistas em 8 países113 para este relatório: 

• França, 8 entrevistas (7 em Saint-Denis e 1 em Paris), 

• Grécia, 8 entrevistas (4 em Atenas e 4 em Tessalónica), 

• Suécia , 5 entrevistas em Estocolmo, 

• Bélgica, 3 entrevistas em Bruxelas, 

• Países Baixos, 3 entrevistas em Amesterdão, 

• Reino Unido, 2 entrevistas em Londres, 

• Suíça , 2 entrevistas em Friburgo, 

• Espanha, 1 entrevista nas Canárias. 

Tal como para o inquérito quantitativo, não encontramos na amostra de entrevistas recolhidas nos programas de 
Médicos do Mundo, as pessoas mais excluídas dos cuidados (que nem chegam a consultar este tipo de estruturas) nem as 
bem integradas no sistema de saúde público (que não recorrem, por isso, a este tipo de programas). 

                                                
113. A lista de entrevistas e de características das pessoas inquiridas figura em anexo  
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2. AS CONDIÇÕES DE VIDA PODEM AFECTAR A SAÚDE DAS CRIANÇAS 

O direito à saúde não passa exclusivamente por um direito ao acesso aos cuidados de saúde. Passa, também, pela 
possibilidade de viver em condições que não sejam prejudiciais. No entanto, as situações vividas pelos imigrantes sem 
autorização de residência e pelos filhos são frequentemente críticas. Os pais inquiridos constatam o facto e lamentam 
que as suas condições de vida afectem a saúde dos filhos. A sua saúde mental, bem como a saúde física, correm o risco de 
ser afectadas. 

• Condições de habitação frequentemente nocivas 

As dificuldades económicas, associadas sobretudo à interdição legal de trabalhar, são referidas pela maioria dos 
inquiridos. Desta pobreza económica derivam muitas vezes dificuldades em matéria de habitação. Ainda que possam 
contar com um grande apoio de familiares, amigos ou da comunidade, o alojamento junto de conhecidos nem sempre é 
possível. O acesso a uma habitação é dificultado pela falta de uma autorização de residência ou de um recibo de 
pagamento, contribuindo para a precariedade das pessoas. Além disso, muitas delas vivem em habitações 
particularmente insalubres, velhas e sobrelotadas.  

 Vários pais admitem só poder morar em habitações insalubres. Os problemas de humidade e de bolor são os mais 
referidos, bem como as dificuldades de aquecimento. No entanto, são de apontar também a exposição a produtos 
tóxicos (como as pinturas com chumbo, que estão na origem de vários casos de saturnismo) ou problemas de 
equipamento, tais como o aquecimento ou instalações sanitárias defeituosas. 

Podemos referir, por exemplo, o caso de uma mulher de 20 anos, que vive na Grécia com o filho de 15 meses, os três 
filhos da irmã e a mãe, de 65 anos. Os seis moram num apartamento de duas divisões, que descreve como muito velho, 
sombrio, húmido e extremamente frio no Inverno. Ela considera que o estado da habitação é prejudicial à saúde das 
crianças a seu cargo, mas como a renda é muito baixa, já lá vive há sete anos:  

> “Os miúdos estão sempre a adoecer, mesmo no Verão. A humidade e o bolor são como um cancro para eles. 
Devora-os lentamente… Mas não tenho meios para arranjar uma coisa melhor…” S., albanesa, na Grécia 
há doze anos, vive com o filho de 1 ano, três sobrinhos e a mãe. 

Outra mulher descreve as condições em que vivia, quando o filho era pequeno:  

> A. vivia então com os dois filhos e o companheiro num “estúdio minúsculo”: “as casas-de-banho ficavam 
na mesma divisão, os miúdos estavam sempre na cama, porque não havia espaço. […] Havia muito pó.” 
Pensa que estas condições estão na origem das alergias do filho, que era muito pequeno na altura. A., 
albanesa, na Bélgica há oito anos, vive com o companheiro e os dois filhos de ambos de 7 e 5 anos. 

A sobrelotação das habitações também parece muito frequente114. As consequências podem ser nefastas para a saúde 
e para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, devido a factores como a perda de privacidade, dificuldade 
em preservar um espaço calmo para o trabalho escolar ou a falta de um lugar para receber amigos.  

Um testemunho recolhido pelos entrevistadores na Suécia, ilustrava a história de dois pais que sobrealimentavam o seu 
bebé, para que ele não acordasse os restantes moradores da habitação partilhada, caso contrário seriam expulsos. 

                                                
114.De acordo com o inquérito por questionário, a sobrelotação afecta 86% dos adultos inquiridos que vivem com um ou mais filhos (e não são sem-abrigo). 
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Podemos referir também a situação de uma mulher de 29 anos e dos seus dois filhos, nos Países Baixos.  

> Após vários anos a encontrar alojamento apenas por curtos períodos de tempo, na companhia dos filhos, 
ela mora, pela primeira vez, há seis meses, num lugar estável pago com os seus próprios recursos financeiros: 
um quarto sub-alugado numa casa. As más condições do quarto e a falta de privacidade são 
problemáticas, pois vive com um rapaz autista de 9 anos e uma rapariga de 7 anos. V., nigeriana, nos Países 
Baixos há onze anos, vive com os dois filhos, de 9 e 7 anos. 

A sobrelotação da habitação também não permite a realização de tratamentos que requeiram providências no local de 
residência ou a calma e a privacidade necessárias a uma convalescença. 

A situação é ainda pior para quem não tem onde morar. 

> É o caso de C., acabada de chegar a Bruxelas com o companheiro e os seis filhos. Passaram vinte dias numa 
tenda, no Outono, quando “fazia muito frio”. C. explica também que, durante três dias, só conseguiu dar aos 
filhos pão que outros deitavam fora. C., romena, na Bélgica há alguns meses, vive com os seus seis filhos 

• A instabilidade residencial, factor de fragilização das crianças  

Também a instabilidade residencial pode perturbar as crianças. Um certo número de indocumentados tem de mudar 
frequentemente de residência, devido a expulsões, a alojamentos temporários junto de familiares ou em instituições, ou 
a oportunidades de emprego que assim o exigem. Vários encontram alojamento junto de amigos, familiares, conhecidos, 
abrigos, igrejas ou associações. A instabilidade residencial pode provocar stress nas crianças, dificultando a criação de 
pontos de referência ou a própria adaptação. Pode ainda afectar a sua saúde. 

Uma mulher de 22 anos partilha a sua inquietude por não ter onde morar, pois vive com a sua filha de 3 meses.  

> Está a ficar em casa de amigos que não pretendem acolhê-la por muito mais tempo. “Com este frio, tenho 
tanto medo. O frio põe os bebés doentes.” Tem de deixar em breve a casa dos amigos, mas não sabe para 
onde ir. Tem-se informado junto de centros de acolhimento para mães jovens, mas sonha sobretudo em 
encontrar uma habitação estável e parar o nomadismo residencial. “Preciso de encontrar pelo menos um 
lugar estável, um sítio onde possa deitar a cabeça. Hoje deitar a cabeça aqui, amanhã ali: com um bebé, é 
assustador…” G., costa-marfinense, em França há dois anos, vive com a filha de 3 meses. 

As constantes mudanças podem perturbar ou pôr em causa o acompanhamento médico das crianças. É o que nos 
explica uma mulher eritreia, em Londres, a respeito do seu filho de 4 anos.  

> Após ter sofrido violências verbais e físicas por parte do companheiro, S.F. deixou-o, levando consigo o filho 
de 2 anos. Viveram então em centros de acolhimento para requerentes de asilo, onde não podiam ficar mais 
que alguns meses. As constantes mudanças, obrigavam-nos frequentemente a inscreverem-se junto de um 
novo médico generalista. O filho tinha de mudar de infantário, encontrar novos educadores e novos 
amigos. S.F. considera que esta falta de estabilidade foi muito perturbadora para o desenvolvimento do 
filho e sente-se indignada com o modo como as pessoas, cujo pedido de asilo é recusado, são tratadas nas 
instituições, que as enviam de um centro para outro, sem lhes permitir preparar-se para a mudança: “Dizem 
que quando somos “secção IV” não temos escolha, devemos ir. É só. Eu digo que somos seres humanos! 
Temos muitos laços aqui. Amigos, auxiliares de saúde, médicos. Eles conhecem a nossa situação. Já 
convivemos há muito tempo. E então somos mudados com um pré-aviso de dois ou três dias… Somos seres 
humanos, não animais! Dizem que devíamos era estar contentes por não sermos expulsos do país e que, só 
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por isso, já tínhamos sorte.” S.F., eritreia, a viver no Reino Unido com o filho de 4 anos, nascido no Reino 
Unido. 

Podemos igualmente referir o caso do filho de I, um rapaz de 18 anos, cujo tratamento médico teve de ser interrompido 
na sequência de uma mudança de residência.  

> Nascido na Roménia, vive em França desde os 15 anos. Há dois anos, devido a um atraso da puberdade, a 
mãe acompanha-o a um médico que lhe receita um tratamento hormonal, ao ritmo de três injecções por 
semana durante dois anos. Acabou por só cumprir o tratamento durante seis meses, pois a família voltou 
para a Roménia, sem que a mãe conseguisse encontrar a morada do médico, para renovar a receita. Hoje, 
novamente em França, ela pretende que o filho retome o tratamento, mas para isso têm de esperar até 
poderem beneficiar novamente da ajuda médica do Estado (AME), que perderam ao partir para a Roménia. 
As dificuldades de organização de I., relativamente ao acompanhamento médico do filho parecem, em 
parte, associadas à precariedade das suas condições de vida, nomeadamente à obrigação de mudanças 
frequentes, perante a urgência com que os ciganos romenos são expulsos dos seus locais de acampamento. 
As suas dificuldades na língua francesa, que compreende muito bem, mas só fala um pouco, acentua 
ainda mais a sua dificuldade em gerir a situação. I., cigana romena, em França há três anos, vive com os três 
filhos, com idades compreendidas entre os 20 e os 14 anos. 

• Os problemas de saúde associados à ansiedade  

Para além das dificuldades económicas e de habitação, a situação de irregularidade conduz à obrigação de “se 
esconder”, a viver sob a ameaça latente de uma detenção ou o receio de uma separação familiar, o que constitui um 
contexto problemático para o desenvolvimento das crianças. Alguns pais reconhecem que estes problemas se 
repercutem na saúde mental ou física dos filhos.  

É o caso de uma mulher que vive na Suíça, desde os nove anos, com o filho de 15 anos.  

> S.D. estima que os problemas gástricos e de excesso de peso de que o filho sofre, assim como os seus próprios 
problemas cardíacos, estão associados ao stress gerado pela situação irregular: “O meu filho foi preso por 
três polícias à civil, durante uma expulsão anterior. Por isso, obrigo-o a não dizer nada, no caso de o mesmo 
vir a acontecer… Não deve contar a ninguém onde moramos, para proteger também as pessoas que nos 
subalugam o apartamento. […] O meu filho vive em stress e, para compensar, come […]. Estou sempre 
alerta. Cada vez que ouço um bater de porta de carro, corro para a janela para ver quem é. Vivo muito 
ansiosa, o que me provocou uma doença cardíaca.” S.D., na Suíça há nove anos, vive com o filho de 15 
anos. 

Do mesmo modo, a confiança e a auto-estima das crianças podem ser afectadas pela precariedade das condições de vida, 
pela falta de direitos e de consideração, e pelas discriminações de que a família é alvo. Mesmo os pais que construíram 
uma vida relativamente estável, não conseguem preservar os filhos do stress e de problemas psicológicos ou de saúde 
mental. 

É o caso de uma família boliviana, que vive na Suécia há dois anos, mas que perdeu a autorização de residência há pouco 
mais de seis meses.  

> Os pais e quatro filhos moram num apartamento com outro casal. O pai trabalha e a mãe acredita que 
poderão ficar no apartamento por muito tempo. As duas filhas adolescentes vão à escola mas, segundo a 
mãe, têm medo e por vezes sentem-se deprimidas. X., boliviana, na Suécia há dois anos, vive com o 
companheiro e cinco dos seus filhos, com idades compreendidas entre os 3 e os 16 anos 
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Uma mulher lamenta que os filhos sejam confrontados com o racismo e a discriminação.  

> O seu filho de 7 anos envolveu-se duas vezes numa briga com um colega da escola, que o chamou de 
“clandestino”. B., argelina, na Bélgica há quatro anos, vive com o companheiro e os dois filhos de ambos de 
7 e 4 anos. 

• Uma relação pais-filhos específica sem autorização de residência  

O estado de saúde dos adultos e o das crianças estão muitas vezes relacionados. Sejam quais forem os esforços 
empreendidos pelos pais para preservar os filhos, as dificuldades de ambos estão interligadas. A sua ansiedade e angústia 
são por vezes tais, que perturbam a própria saúde mental, afectando os filhos à sua volta.  

> Um rapaz de nove anos nascido na Arménia e a viver na Suécia desde os 3 anos, sofre de graves problemas 
de saúde, associados à situação incerta da família e às mudanças constantes. Viveram em várias cidades 
na Suécia e depois na Finlândia, regressando à Suécia após a Convenção de Dublin. Há vários anos que o 
rapaz não fala e mostra sinais de depressão. Os seus problemas podem remeter para vários factores, mas 
podemos presumir que a grave depressão sofrida pela mãe (que tentou o suicídio várias vezes), não 
contribui para uma melhoria do seu estado de saúde. Actualmente, vai à escola e recebe 
acompanhamento em sessões de orientação com os pais. A sua irmã tem um problema crónico nos rins. O 
pai preocupa-se muito com a saúde dos filhos e acha que a depressão da mulher complica a procura de 
emprego, agravando as dificuldades financeiras. Apesar da situação muito difícil em que se encontram, o 
pai mantém uma atitude positiva e reconhece a ajuda que encontrou na Suécia, nomeadamente junto de 
Médicos do Mundo e do Comité de Asilo. S.B., arménia, viveu na Suécia durante seis anos, com o 
companheiro, os dois filhos de ambos, de 9 e 6 anos, e familiares, foi expulsa alguns meses após o inquérito. 

Além disso, as dificuldades sociais e económicas, as dificuldades linguísticas ou o isolamento dos pais podem colocar as 
crianças numa situação delicada, sobretudo se forem levados a desempenhar um papel de intermediários entre os pais e 
a sociedade em que vivem. Não raramente crianças escolarizadas, com um melhor domínio da língua do país de 
acolhimento que os pais, assumem funções de tradutor ou intérprete. Alguns constituem verdadeiros apoios para os 
pais – adoptando responsabilidades de adultos.  

> U. deixou a filha em Marrocos, quando veio para a Europa, prometendo-lhe que se voltariam a reunir. Após 
quatro anos de tentativas, conseguiu trazê-la para os Países Baixos, já há dois anos. A mãe diz que, a partir 
desse momento, a filha, hoje com 14 anos, tornou-se o seu “verdadeiro braço direito”, ajudando-a a gerir as 
dificuldades inerentes à sua situação irregular, até porque um dos filhos sofre de um atraso mental e o outro 
de distúrbios de atenção e de hiperactividade. U. preocupa-se com o futuro da filha, a quem queria oferecer 
a possibilidade de continuar os estudos para além do ensino secundário – o que não é possível para 
indocumentados nos Países Baixos. Preocupa-a também o sofrimento silencioso da filha e as feridas do 
passado, pelas quais se sente responsável. U., marroquina, nos Países Baixos há seis anos, vive com os três 
filhos, com idades compreendidas entre os 14 e os 3 anos. 

Vários pais exprimem um certo desconforto, por não poderem oferecer aos filhos o que gostariam, apesar de darem o 
seu melhor. Preocupa-os o presente mas também o futuro dos filhos.  

> R. vive na Grécia com as quatro filhas e lamenta “não ter meios suficientes para lhes comprar roupas e 
outras coisas, de que têm necessidade para a escola ou para os tempos livres”. Está feliz por as saber de boa 
saúde, mas salienta que “o único problema é que estão verdadeiramente magras. As quatro estão muito 
magras porque não tenho muito dinheiro para a alimentação […]. Na Grécia, a nossa vida é difícil, mas 
estamos em segurança. Não receamos pela vida, mas preocupa-nos saber se teremos sempre de comer.” R., 
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iemenita, na Grécia há dois anos, vive com a companheira e as quatro filhas de ambos, com idades 
compreendidas entre 1 e 9 anos. 

Quando as suas condições de vida são particularmente difíceis, os pais ficam divididos entre a inquietude e a 
culpabilização perante os filhos, e o medo de regressar ao país de origem. Apesar das dificuldades encontradas, várias 
pessoas sublinham a importância de continuar no país de instalação. As motivações são, obviamente, sempre complexas 
e próprias de cada um, mas assinalamos dois grandes tipos de argumentos que associam problemas ao país de origem e 
elementos positivos ao país de acolhimento. Parte das motivações para continuar no país de acolhimento, diz respeito 
especificamente ao futuro dos filhos. Trata-se de lhes oferecer um futuro melhor que o que teriam no país de origem. 
Alguns invocam problemas de saúde que, se não fossem tratados na Europa, poriam mesmo em risco a vida dos seus 
filhos. Muitos referem melhores condições de vida, um melhor acesso à educação, a liberdade de que dispõem no país de 
acolhimento, ainda a possibilidade de escapar à guerra e à violência que existe no país de origem:  

> S. C. é originária da Mongólia e vive há seis anos na Suíça, para onde veio estudar. Insiste na liberdade que 
as mulheres têm na Suíça, contrariamente à sua situação na cultura de origem. Quer que as filhas possam 
viver num país onde o estatuto da mulher não é inferiorizado: “Gostaria que elas ficassem aqui. É a 
liberdade. […] Ainda que eu tenha de deixar a Suíça, gostava que as minhas filhas ficassem aqui.” S. C., 
mongol, na Suíça há seis anos, vive com o companheiro, as filhas de ambos de 10 e 2 anos e outros 
familiares.  

> S. D. vive na Suíça há nove anos com o filho. Lamenta o stress que o afecta devido à sua situação irregular, 
mas salienta que as coisas seriam bem piores no país de origem. A guerra dividiu a família e as suas 
condições de vida eram perigosas. Lá, ela arrendava um canto dum apartamento com pessoas alcoólicas e 
a sofrer de doenças psiquiátricas. O seu filho, provavelmente, drogar-se-ia e correria riscos de agressão “só 
por trazer vestido um casaco, que nem sequer seria novo”. S. D. a viver na Suíça há nove anos, com o filho de 
15 anos. 

• As repercussões do estado de saúde na situação social  

Enquanto várias pessoas evocam uma influência das suas condições de vida no estado de saúde dos filhos e delas 
próprias, outras constatam, reciprocamente, que um mau estado de saúde pode também contribuir para piorar a 
situação social da família. Este risco existe para todas as pessoas, imigrantes ou não, independentemente do meio social. 
No entanto, é particularmente importante para os estrangeiros sem autorização de residência, para quem a situação é 
precária, o apoio social frequentemente frágil e os apoios institucionais mais reduzidos que para os restantes cidadãos.  

Quando se trata de adultos doentes, pode-se verificar uma incapacidade para trabalhar e, consequentemente, para 
garantir os rendimentos. Quando se trata de crianças, a doença pode afectar o apoio social ou complicar o 
alojamento em casa de familiares. As repercussões podem afectar todos os domínios da vida social.  

No exemplo seguinte, os problemas de saúde do filho de V. contribuem para piorar a sua situação social, já problemática 
devido à falta de acesso aos cuidados de saúde e ao trabalho legal.  

> V. tem dificuldades em encontrar alojamento devido à sua situação irregular e à falta de meios financeiros. 
A estas dificuldades acresce ainda o comportamento do seu filho autista, de 9 anos: estes problemas 
levaram a que, mais de uma vez, as pessoas que os acolhiam, lhes pedissem para deixar a casa e procurar 
um novo sítio para morar. De um modo geral, o próprio facto de serem indocumentados afecta 
consideravelmente a sua saúde e a dos filhos. Se V. tivesse um seguro de saúde, a família teria acesso a 
melhores tratamentos, sobretudo a filha, cujo problema na anca necessitaria de um tratamento não coberto 
pelo sistema de cobertura holandês para pessoas indocumentadas. Do mesmo modo, se V. tivesse uma 
licença de trabalho, poderia ganhar dinheiro e oferecer aos filhos um local para viver estável, espaçoso,  
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digno, salutar para o seu filho autista. Ela resume: “Quando todos os direitos nos são negados, vivemos em 
condições miseráveis, mendigamos por dinheiro e comida… Como é que isso não haveria de afectar a 
nossa saúde?” V., nigeriana, nos Países Baixos há onze anos, vive com os dois filhos de 9 e 7 anos. 
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3. O PERCURSO DOS PAIS NO SISTEMA DE SAÚDE 

• Diferentes perfis da relação pais/sistema de cobertura  

A análise dos testemunhos e das entrevistas permite distinguir três tipos de relação com a cobertura de saúde das 
crianças115.  

• A desorientação: este tipo de relação refere-se às pessoas que se sentem “perdidas” no sistema de saúde e/ou 
administrativo do país. Não conhecem os seus direitos nem os dos filhos, em matéria de acesso aos cuidados. Os 
filhos consultam muito raramente profissionais de saúde. 

• A adaptação: este tipo de relação diz respeito às pessoas que conseguem tratar dos filhos recorrendo à medicina, 
quase tão frequentemente quanto consideram necessário, mas sentem dificuldades (obstáculos, reticências, etc.) 
de ordem diversa ao tentar fazê-lo.  

• A integração: este terceiro tipo de relação compreende as pessoas que não sentem problemas particulares para a 
cobertura de saúde dos filhos. Assenta num bom conhecimento e domínio do sistema de saúde do país, e do 
sistema de cobertura de saúde para os filhos dos imigrantes sem autorização de residência.  

Esta tipologia não tem por objectivo classificar de forma categórica as pessoas indocumentadas. Permite, no entanto, 
compreender como vivem a cobertura médica dos filhos, identificando grandes tipos de atitude, embora com a 
consciência de que as atitudes diferem por vezes, consoante o problema de saúde em causa, e, sobretudo, de que 
evoluem, principalmente em função do tempo passado no país e das experiências sucessivas de recurso ao sistema de 
cuidados. Várias pessoas inquiridas testemunham ter passado pelos três tipos de relação com o sistema de saúde, 
desde a sua chegada ao país: primeiro desorientadas, sem saber o que fazer, aprenderam progressivamente a impor-se 
e a fazer valer os direitos dos filhos a aceder aos cuidados de saúde, chegando algumas a deixar de sentir especial 
dificuldade nas consultas e tratamentos (pelo menos rotineiras) dos filhos. 

> O filho de U., nasceu em Marrocos, onde lhe foi diagnosticado um síndrome nefrótico quando tinha 2 anos. 
Encontrava-se em tratamento, mas U., perfeitamente consciente das limitações dos cuidados de saúde em 
Marrocos, decide vir para França com o filho. Devido a uma obrigação de deixar o território, U. instala-se 
nos Países Baixos, em casa dos sogros. Durante os primeiros meses em Amesterdão, não consulta qualquer 
médico para o filho. Os sogros explicam-lhe que não pode aceder ao sistema de saúde porque é 
indocumentada. Ela própria não conhece o sistema de saúde holandês, não fala a língua e tem a família 
como único apoio. Continua, assim, a dar ao filho os medicamentos receitados em Marrocos, que pede a 
compatriotas para trazer. Sete meses após a chegada, o filho tem uma “crise”. Inquieta, U. dirige-se a uma 
unidade de saúde para pessoas desfavorecidas, que a encaminha para o hospital. Com grande dificuldade, 
ela encontra um médico que ausculta a criança e escreve uma carta com recomendações médicas, a 
transmitir a um médico em Marrocos: “Vão ajudar-vos, mas é no vosso país !” O filho continua com “crises 
de repetição”, por isso dirigem-se frequentemente ao hospital e consultam o mesmo médico “sempre tão 
antipático”.  

Sem seguro de saúde, ela paga todas as consultas em dinheiro, sem que lhe proponham uma cobertura 
financeira, conforme a legislação existente para os estrangeiros desfavorecidos em situação irregular. É 
noutro hospital, ao qual se dirigiu durante uma urgência, e após ter encontrado um primeiro e depois um 
segundo assistente social, que finalmente é informada sobre o seu direito a uma cobertura de saúde 
gratuita, considerando a sua situação financeira e social.  

Os filhos de U. beneficiam hoje em dia de um acesso satisfatório aos cuidados de saúde, após um longo 
período de procura de cuidados carregada de dificuldades, que terá custado à família muita energia, 

                                                
115.Os tipos de relação devem ser entendidos não como reflexo exacto da situação das pessoas, mas como tendências-chave, permitindo esta distinção, um instrumento 
de inteligibilidade das experiências vividas pelos migrantes indocumentados, quanto à cobertura médica dos filhos. 
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muito tempo e muitas preocupações, ou até custos em termos de saúde. Desfrutam hoje dos cuidados 
médicos de base, necessários e adaptados à situação de cada um: médico de família, pediatra, ortopedista. 
U., marroquina, nos Países Baixos há seis anos, vive com os três filhos, com idades compreendidas entre os 3 
e os 14 anos. 

• O papel essencial da informação 

São inúmeras e diversas as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. Um dos principais ensinamentos da análise 
dos testemunhos remete para a importância vital da informação sobre a saúde, o sistema de saúde e os direitos dos 
imigrantes. 

A recolha de informação sobre o sistema de saúde e de protecção social é efectuada por fontes muito diversas: familiares, 
compatriotas, pessoas “encontradas por acaso”, mas também em instituições, locais de pedido de asilo, associações para 
migrantes ou pessoas em dificuldade. Alguns dirigem-se directamente a um hospital para se inscreverem. Mas mesmo 
quando detêm certas informações, o pouco conhecimento sobre o funcionamento do sistema e a complexidade das 
medidas a tomar para fazer valer os seus direitos, podem implicar dificuldades de acesso aos cuidados ou à saúde.  

A dependência de informações, recolhidas pontualmente em relações sociais, acarreta vários problemas. Essas 
informações são por vezes erróneas, contraditórias, incompletas ou não correspondem à situação específica da pessoa 
ou da criança. Por outro lado, como vimos anteriormente, mesmo em instituições públicas ou associações, os 
profissionais ou os voluntários nem sempre (ou mesmo raramente) estão informados sobre os direitos ao acesso 
aos cuidados de saúde dos estrangeiros sem autorização de residência, bem como das possibilidades concretas de 
obtenção de tratamento. Outros mostram-se pouco interessados em ajudar ou apoiar os estrangeiros que a eles se 
dirigem.  

O facto de os direitos das crianças nem sempre serem respeitados, confunde ainda mais os conhecimentos dos pais sobre 
o modo de garantir a cobertura de saúde. Após lhes ter sido negado tratamento em locais que, teoricamente, deveriam 
ter recebido os seus filhos, alguns imigrantes começam a duvidar da existência dos seus direitos. 

As dificuldades ligadas à falta de informação conduzem, por vezes, a uma desistência ou a um atraso na procura de 
tratamento. É principalmente o caso, embora não unicamente, durante os primeiros tempos de instalação no país. As 
pessoas imigradas ainda não tiveram, com efeito, tempo suficiente para conhecer e compreender o sistema de saúde em 
vigor. E o facto de, muitas vezes, não falarem a língua do país complica não só o acesso à informação, mas também os 
contactos com os profissionais de saúde. No entanto, os atrasos podem ter consequências evidentes, em termos de 
deterioração do estado de saúde.  

Por vezes, as consequências são administrativas e sociais. Foi o caso de um rapaz deficiente de 18 anos, que deixou 
escapar possibilidades de cuidados ao alcance dos menores:  

> A sofrer de uma doença muscular, o filho de S. A. tem 18 anos. É deficiente e encontra-se numa cadeira de 
rodas muito pequena, que já vem dos tempos em que ainda era criança. Os pais não ousaram pedir ajuda, 
por receio e falta de informação. Só recentemente alguém os informou das oportunidades existentes. Mas o 
rapaz tem mais de 18 anos, já não beneficiando dos direitos dos menores, que lhe teriam permitido obter 
uma cadeira adaptada à sua situação. Uma das suas irmãs, de 8 anos, sofre de graves problemas, devido ao 
tempo que passaram sem cobertura de saúde, também por falta de informação. O médico da Médicos do 
Mundo orientou-a para um centro de oftalmologia para crianças. Apesar da carta de recomendação do 
médico e da obrigação de cuidados, não a examinaram numa primeira fase, com o pretexto da falta de 
autorização de residência. Após vários contactos com a Médicos do Mundo, acabou por ser atendida no 
centro especializado, onde lhe diagnosticaram três problemas graves que, sem tratamento, poderiam tê-la 
levado à cegueira. S. A., salvadorenha, na Suécia há três anos, vive com o companheiro e os oito filhos de 
ambos, cinco dos quais com idades compreendidas entre os 18 e os 2 anos. 
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Estes exemplos, ilustram como um atraso na cobertura de problemas de saúde, pode ter repercussões prejudiciais para a 
saúde ou levar a uma deficiência. Do mesmo modo, a falta de conhecimentos sobre o direito ao acesso à saúde, a par com 
o medo ou a vergonha de pedir ajuda, pode piorar a situação sanitária e social das famílias. 

Perante a ausência de informações sobre os seus direitos ao acesso à saúde, a automedicação é uma solução adoptada 
por alguns. Os pais dão assim aos filhos, sem consulta médica, os medicamentos que sobraram de doenças anteriores ou 
que foram oferecidos por amigos, cujos filhos terão tido os mesmos sintomas.  

Alguns pais determinados em que os filhos sejam vistos por um médico, pagam consultas e tratamentos, financiando 
eles próprios os cuidados a que teriam direito gratuitamente. Esse financiamento não garante forçosamente, o 
tratamento completo da criança. Além disso, as despesas podem ser elevadas e ameaçar a situação financeira da família.   

> F. vive em França há onze anos sem autorização de residência, com a mulher e os cinco filhos nascidos em 
França. Embora tenha, teoricamente, acesso à ajuda médica do Estado (AME), não conhece 
verdadeiramente os seus direitos a uma cobertura de saúde. Quando uma professora o alertou para os 
problemas de visão da filha, de 9 anos, levou-a a um oftalmologista na cidade, pago por ele próprio. 
Também pagou do seu próprio bolso, os óculos receitados, por um montante de 300 euros. Pouco tempo 
depois, a filha partiu os óculos mas o pai já não tinha como pagar uns novos. A escola encaminhou-o para 
a Médicos do Mundo, onde obteve um par de óculos novos. F. guineense, em França há onze anos, com a 
companheira e os cinco filhos, com idades compreendidas entre os 11 anos e os 8 meses. 

Por vezes, as redes de entrada e solidariedade são mobilizadas para fazer face aos custos: familiares, compatriotas, 
membros de uma comunidade religiosa podem ser solicitados para financiar pontualmente um cuidado. Em caso de um 
problema de saúde continuado, surge o risco de estes pedidos afectarem as relações familiares ou de amizade. 

> V. é nigeriana. Chegou aos Países Baixos com 18 anos. Durante a sua primeira gravidez, há nove anos, foi 
acompanhada por um obstetra e deu à luz no hospital. Todas as despesas médicas foram pagas pela 
Igreja, apesar da possibilidade legal de o Governo compensar financeiramente os profissionais de saúde, 
para cobrir os custos de um acompanhamento da gravidez de uma mulher indocumentada, perante a 
impossibilidade de pagar. V., nigeriana, nos Países Baixos há onze anos, vive com os dois filhos, de 9 e 7 
anos. 

• Dificuldades no acesso à cobertura de saúde dos filhos 

Muitas pessoas sentem diversas dificuldades no acesso aos cuidados de saúde dos filhos. É impossível abordar aqui todos 
os obstáculos de modo exaustivo. Além disso, as situações são sempre específicas em função das pessoas em causa, do 
problema de saúde, da legislação do país, do tipo de unidade de saúde frequentada, etc. Iremos referir, pelo menos, 
alguns pontos importantes, para que seja possível compreender como a relação entre o sistema de saúde e a cobertura 
de saúde das crianças é construída pouco a pouco, envolvida em obstáculos que os pais conseguem, mais ou menos 
(com o tempo), gerir ou contornar.  

Independentemente da natureza dos direitos ao acesso aos cuidados de saúde, em cada país, a aplicação dos direitos 
não é, no mínimo, sistemática. Várias pessoas descrevem experiências de negação de cobertura,de tratamento ou 
contam que o seu filho pôde consultar um médico, sujeitando-se, no entanto, a discriminações, humilhações ou 
consultas que consideram “apressadas”:  

> “No sistema Ika116, não nos aconselham sobre o que fazer relativamente aos nossos filhos, nem como o 
fazer. Os médicos parecem aborrecidos com os nossos problemas... A verdade é que não queria ir ao sistema 
Ika, mesmo que tivesse direito, porque os tratamentos me preocupam. A pediatra não parecia gostar das 

                                                
116. Segurança social dos trabalhadores na Grécia. 
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minhas filhas, nem olhou para nós! Felizmente, não adoeceram muitas vezes, por isso não tivemos de ir ao 
Ika tantas vezes quanto isso. Na policlínica da Médicos do Mundo, o ambiente é caloroso e acolhedor, as 
minhas filhas sorriem e parecem sentir-se bem. Os pediatras gostam mesmo do que fazem. Acho que 
querem mesmo fazer voluntariado e gostam das crianças..." R., Iemenita, a viver na Grécia, em Tessalónica, 
há dois anos, com a companheira e os quatro filhos, com idades compreendidas entre os 9 anos e 1 ano.  

Os pais salientam que, para além de um sistema de saúde mais ou menos hospitaleiro consoante o país, o acolhimento 
que lhes é reservado, tal como a cobertura médica e financeira dos cuidados, depende largamente do seu 
interlocutor (seja um médico, um recepcionista ou um assistente social). As diferenças estão associadas, em parte, ao 
conhecimento que os profissionais de saúde têm dos direitos em vigor, mas também à sua sensibilidade e atitude 
perante os estrangeiros indocumentados. Neste contexto, por vezes, só com o apoio importante de uma pessoa ou de 
uma associação, os indocumentados conseguem fazer valer os seus direitos. 

> Na Suécia, um rapaz de 14 anos só conseguiu receber tratamento para um início de tuberculose, graças ao 
envolvimento e à persistência do médico escolar. Já tinha sido visto por um enfermeiro escolar (pouco 
tempo após a família ter perdido o direito de residência), que suspeitou de uma tuberculose. O médico 
escolar encaminhou o rapaz para um grande hospital para crianças, de modo a fazer uma radiografia aos 
pulmões. No entanto, no hospital negaram-lhe os cuidados. O médico escolar telefonou para o hospital, 
mas o rapaz viu-se confrontado com uma segunda negação. Foi preciso o director da escola ligar para o 
médico do hospital e explicar-lhe as leis suecas relativamente ao acesso aos cuidados para as crianças, 
desde que tenham sido requerentes de asilo, para que o rapaz pudesse finalmente fazer uma radiografia. Z., 
boliviana, vive na Suécia com o companheiro e o filho de 14 anos. 

> U. conhece os dois lados do acesso à saúde nos Países Baixos, enquanto indocumentada: por um lado, a 
rejeição, a recusa, a humilhação por não ter cobertura de saúde nem poder pagar. Por outro lado, a 
adequação da cobertura, o apoio e a confiança, a partir do momento em que consegue fazer valer os seus 
direitos. U. considera que as coisas se podem desenrolar "mais ou menos bem, mais ou menos facilmente", 
em função da pessoa com quem lida. Conclui que existem nos Países Baixos muitas possibilidades para as 
pessoas indocumentadas, em termos de cuidados de saúde, mas apesar dos seus direitos, é preciso lutar 
para lhes aceder. O seu filho de 9 anos está a ser acompanhado e tratado num hospital há cinco anos, 
mensalmente ou semanalmente, consoante as necessidades. Sofre de um síndrome nefrótico e de um 
grande atraso mental. Apesar da já longa duração do tratamento, o hospital continua a enviar facturas, 
reclamando a regularização do pagamento pelos cuidados prestados. U. recebe, actualmente, apoio de 
uma associação que responde sistematicamente ao hospital, lembrando a situação e o direito do rapaz a 
beneficiar de uma cobertura financeira do tratamento. Apesar disso, o hospital prossegue a facturação e a 
dívida de U. ao hospital continua a aumentar. U., marroquina, nos Países Baixos há seis anos, vive com os 
três filhos, com idades compreendidas entre os 14 e os 3 anos.  

O desrespeito pelo direito das crianças a receber tratamento afecta a confiança no sistema de saúde em geral e nos 
cuidados prestados. Alguns pais chegam a questionar o diagnóstico feito ou duvidam das receitas passadas:  

> A. e o marido esperaram duas horas nas urgências de um hospital de Bruxelas, para que o filho fosse visto 
por um médico, mas o médico não o aceitou, porque eram indocumentados. O marido irritou-se e disse que 
era necessário tratar o rapaz. O médico acabou por realizar a consulta, diagnosticou uma infecção e 
receitou medicamentos. Mas A. ficou desconfiada e não quis dar ao filho os medicamentos receitados. 
Levou-o a outro médico no dia seguinte. A., albanesa, na Bélgica há oito anos, vive com o companheiro e 
os dois filhos, de 7 e 5 anos. 

Perante a constatação de que os seus direitos são desrespeitados, algumas pessoas preferem não arriscar outra negação 
de tratamento ou ser novamente confrontados com discriminações estigmatizantes, preferindo afastar-se do sistema de 
saúde. O medo de ser controlado e detido pela polícia ou de ser denunciado, também constrange o recurso aos 
cuidados de saúde. As estruturas associativas como a Médicos do Mundo têm a vantagem de ser entendidas como mais 
acolhedoras, não discriminatórias e seguras, contrariamente às unidades públicas:  
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> “Para as vacinas ou outros problemas de saúde dos filhos, vamos à policlínica da Médicos do Mundo… 
Fui ao hospital algumas vezes, mas tratam-nos com indiferença.” Os hospitais são frios e é difícil. Não 
percebo a sua maneira de trabalhar e, honestamente, tenho medo de ser denunciada. Na Médicos do 
Mundo, sinto-me especial e respeitada... Além disso, não confio nos médicos dos hospitais. O ano passado, 
tive de ir às urgências de um hospital porque o meu filho estava muito doente e já era muito tarde, foi a meio 
da noite. Ele tossia e chorava há dois dias, não comia nada e tinha muita febre. Estava verdadeiramente 
preocupada. Levei-o ao centro de pediatria aberto naquela noite. O pediatra não nos ajudou 
minimamente. Disse que o miúdo não tinha nada de alarmante, que eu estava a exagerar e mandou-me 
para casa. Ele não dormiu nada durante a noite e chorou até ao dia seguinte. Estava roxo. Felizmente, levei-
o à Médicos do Mundo no dia seguinte e diagnosticaram-lhe uma bronquite.” S., albanesa, na Grécia há 
doze anos, vive com o filho de um ano, quatro sobrinhos com idades compreendidas entre os 17 e os 6 anos, 
e a mãe. 

As várias qualidades atribuídas aos centros de cuidados da Médicos do Mundo salientam as dificuldades ou 
constrangimentos que certos pais encontram no sistema de saúde público, nomeadamente a falta de confiança no 
sistema, os horários inadequados, a falta de atenção e/ou respeito. Nos centros associativos, pelo contrário, apreciam 
particularmente uma cobertura de saúde múltipla e integrada (médica, social, psicológica, sob a forma de apoio moral).  

> Uma mulher de 29 anos, originária da Mongólia, leva as duas filhas à FriSanté117 “se não for muito grave” e 
“ao médico” se for mais preocupante. Criou laços de amizade com um interveniente da FriSanté: “Na escola, 
a minha filha sabe as respostas, mas é muito tímida porque em casa não pode falar muito… Não tem 
muitos amigos… É a senhora X., da FriSanté, que por vezes leva a minha filha com a dela. No outro dia, foi 
ver a montanha. Foi como um sonho.” A., albanesa, na Suíça há seis anos, vive com o companheiro e as 
duas filhas, com idades compreendidas entre os 10 e os 2 anos. 

A questão linguística já foi referida. O facto de mal falar a língua do país de residência dificulta o acesso à informação, 
assim como o percurso pelo sistema de saúde. Determinadas pessoas responsáveis pela saúde dos filhos pedem a 
familiares – por vezes aos próprios filhos – para os acompanharem ao médico como intérpretes. É necessária uma 
organização específica. Esta solução pode apresentar problemas, sobretudo se os pais quiserem manter em segredo as 
suas preocupações de saúde (independentemente de se tratar de doenças estigmatizadas ou não). Em certos casos, a 
rede associativa mobiliza-se para providenciar tradutores e intérpretes.  

> R., por exemplo, explica que lhe compete acompanhar as filhas ao médico, mas os seus horários de 
trabalho dificilmente são compatíves com os das unidades de saúde. “No sistema Ika, as consultas com os 
pediatras só decorrem na parte da manhã, o que é muito difícil para nós, porque trabalho todas as manhãs. 
E sou o único a acompanhar as miúdas ao médico, porque a minha mulher não fala grego." R., iemenita, a 
viver na Grécia, em Tessalónica, há dois anos, pai de quatro filhas com idades compreendidas entre os 9 
anos e 1 ano. 

> A família de O. chegou à Grécia há dois meses e nenhum dos seus membros fala grego. Quando o filho 
adoeceu, a mãe acompanhou-o a um organismo para requerentes de asilo e refugiados, que os 
encaminhou para um centro de saúde com um intérprete. O., afegão, 12 anos, na Grécia há 2 meses, vive 
com os pais e os cinco irmãos e irmãs. 

                                                
117. A FriSanté presta consultas de enfermagem (ver explicações sobre a Suíça, no início do relatório). 
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• A autonomia de alguns pais no sistema de saúde 

Nem todas as pessoas se sentem desprotegidas e perdidas perante o sistema de saúde. A capacidade de se orientar e 
movimentar sem problemas no sistema de saúde depende, em parte, dos direitos concedidos nos vários países. Depende 
também do tempo de residência no país, do apoio social de que as pessoas podem beneficiar, bem como das suas 
capacidades e força individual. O facto de se ter vivido vários anos em situação regular pode ser uma mais-valia: já 
conhecem o sistema de saúde e o facto de já terem estado em contacto com os médicos do país dá-lhes calma perante a 
possibilidade de conseguirem tratamento para os filhos. 

Vários pais inquiridos afirmam não encontrar dificuldades particulares ao consultar um médico. Consideram que a sua 
situação administrativa e as dificuldades que lhe são inerentes não afectam de modo algum a maneira como se efectua a 
cobertura da saúde dos filhos. Informados sobre os seus direitos, orientando-se mais ou menos no sistema 
administrativo, conhecem por vezes relativamente bem o sistema de saúde do país ou uma unidade de saúde/um 
médico que lhes serve de referência. 

Beneficiando de uma cobertura de doença, levam os filhos ao médico, sempre que consideram necessário. Uma mãe 
refere não ter qualquer problema e acrescenta, em tom de brincadeira:  

> “Na verdade, sou mais do tipo de lá ir demasiadas vezes! Assim que a minha filha começa a sentir-se mal, 
vou ao médico.” L., filipina, em França há três anos, vive com o companheiro e a filha de 6 anos.  

Debrucemo-nos sobre o testemunho de outra mulher, que se orienta bem no sistema de saúde francês. A sua cobertura 
de saúde pela ajuda médica do Estado (AME), uma boa informação, o bom domínio da língua francesa e a existência de um 
médico generalista de referência contribuem para uma boa cobertura dos filhos. 

> Os filhos de K., cobertos pela AME, são acompanhados por um médico generalista, assim como pelo centro 
de protecção maternal e infantil (PMI - Protection maternelle et infantile) da sua zona. Está plenamente 
satisfeita com o seu médico, “um médico perto de nós, que aceita a AME” e não receita medicamentos que 
não sejam comparticipados. “Escolhe sempre os medicamentos comparticipados pela AME”. Para os 
cuidados mais caros e menos comparticipados pela AME, K. soube mobilizar a rede associativa: o filho é 
acompanhado na Médicos do Mundo para os problemas de vista. Diz nunca se ter sentido discriminada 
por parte do pessoal auxiliar ou médico em relação a si própria ou aos seus filhos. K., argelina, na França há 
oito anos, vive com o companheiro e os três filhos com idades compreendidas entre os 7 e os 4 anos. 

Tal como esta mulher, alguns pais recorrem pontualmente a centros de saúde específicos para pessoas em situação de 
precariedade ou indocumentados. Essa pode ser uma opção para garantir uma boa cobertura de saúde aos filhos. Deste 
modo, alguns dirigem-se à Médicos do Mundo para garantir os tratamentos caros, mal comparticipados pelo sistema de 
cobertura de saúde. Outros pedem informações sobre a saúde ou o sistema de cuidados, para que possam orientar-se 
melhor. Trata-se, por vezes, de completar uma informação recebida de profissionais de saúde, mas mal entendida ou não 
suficientemente clara.  

> A enteada de H. é acompanhada regularmente num centro de protecção maternal e infantil. Tendo a sua 
companheira sido hospitalizada com uma tuberculose pleuro-pulmonar, H. dirigiu-se à Médicos do 
Mundo para se aconselhar sobre os exames de despistagem que ele e a enteada deveriam realizar. H., 
camaronês, em França há seis meses, vive com a companheira e a enteada de 3 anos. 

O benefício de uma cobertura de saúde e o conhecimento do sistema permitem aos pais preservar um espaço de 
autonomia na gestão da saúde dos filhos. Ao desenvolver um olhar distanciado e crítico sobre o sistema de saúde, é 
possível comparar as vantagens e desvantagens associadas às várias possibilidades de cuidados para os filhos. Várias 
pessoas avaliam assim as diferentes estruturas à luz dos seus próprios critérios e prioridades, escolhendo recorrer a uma 
unidade de saúde em função do problema em causa ou da sua preferência:  
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> A. conhece bem o sistema de saúde e o sistema de cobertura de saúde em Bruxelas. Explica que a vantagem 
das urgências hospitalares é não ser necessário um papel indicando uma necessidade de cuidados 
urgentes. Ela própria faz questão de dispor sempre desse papel, preferindo então procurar assistência fora 
das urgências, excepto eventualmente ao fim-de-semana, quando o médico generalista não está 
disponível. A., albanesa, na Bélgica há oito anos, vive com o companheiro e os dois filhos de 7 e 5 anos. 

> “Escolho um pediatra com base na primeira impressão. Fui a três pediatras até encontrar um que me 
convém e me deixa mais tranquila. […] Um exemplo, a minha filha foi mordida por um cãozinho. Fui ao 
pediatra, que não me disse nada, e então mudei." D., argentina, em Espanha há dez meses, vive com o 
companheiro e os filhos de 5 e 2 anos. 

No entanto, o facto de não serem apontados problemas no acesso aos cuidados, não significa que eles não existam 
pontualmente ao longo do percurso. Com efeito, é provável que certos pais presumam que, enquanto estrangeiros 
sem autorização de residência, devem enfrentar certos obstáculos ou preocupações administrativas. Alguns 
parecem tão aliviados por conseguir tratamento para os filhos que “esquecem” (ou não sabem) que é mais complicado 
para eles que para os outros.  

> A., por exemplo, beneficia da ajuda médica urgente (AMU) para si e para os filhos. O cartão de saúde oferece-
lhe “sem dificuldade” um acesso gratuito aos cuidados e aos tratamentos. A. considera que o percurso para 
beneficiar da AMU é complexo e pesado, nomeadamente o excesso de passos administrativos, tais como a 
justificação trimestral de cuidados urgentes e a renovação anual da cobertura de saúde: “É cansativo… 
Mas sem esse papel, onde é que vou arranjar dinheiro para pagar os cuidados?” A., albanesa, na Bélgica há 
oito anos, vive com o companheiro e os dois filhos de 7 e 5 anos. 

Por outro lado, mesmo quando os filhos têm uma cobertura médica, as dificuldades podem surgir com o aparecimento 
de problemas de saúde complexos. Os cuidados básicos dos problemas de saúde graves são acessíveis mais facilmente 
que os tratamentos especializados. Os profissionais e as estruturas não sabem muitas vezes se os tratamentos 
especializados são comparticipados ou não. Em alguns países, não estão incluídos na cobertura. É com esse problema que 
se confronta V., nos Países Baixos. 

> Os filhos de V. sofrem de problemas de saúde importantes. O filho sofre de autismo e de eczema, enquanto a 
filha tem um problema na anca. Ambos são escolarizados: ele frequenta o ensino especial e ela o ensino 
geral. Após vários anos de dificuldades de acesso ou de desistências de procura de cuidados médicos, o 
acesso gratuito aos cuidados de saúde básicos é, agora, garantido. A família consulta há um ano um 
médico generalista que (recorrendo aos fundos previstos pelo sistema holandês) não exige pagamento 
pelas consultas nem pelos tratamentos. V. ainda se depara, todavia, com obstáculos quanto a cuidados 
especializados, particularmente relativamente a um tratamento fisioterapêutico para a filha, pelo seu 
problema na anca. De facto, os fundos destinados a cobrir as despesas médicas dos estrangeiros 
indocumentados não reembolsam este tipo de tratamento – ou não mais que algumas sessões. V., 
nigeriana, nos Países Baixos há onze anos, vive com os dois filhos, de 9 e 7 anos. 

• Os “momentos-chave” no percurso de acesso aos cuidados de saúde 

Em várias entrevistas, os inquiridos referem "momentos-chave" que são etapas para uma melhoria do seu acesso aos 
cuidados e à saúde. Trata-se frequentemente do encontro com uma pessoa que dá uma informação vital sobre os direitos 
em termos de cobertura de doença ou indica uma unidade de saúde, que acolhe os imigrantes sem autorização de 
residência. Também frequente é o encontro com um profissional ou uma estrutura que os orienta, lhes oferece 
conselhos adequados ou os ajuda a melhorar a situação administrativa e social.  
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> A gravidez de G. constitui um desses momentos-chave. Ela vivia em França há dois anos, mas não tinha 
consultado qualquer médico, sem saber onde ir ou o que fazer quando estava doente. “Quando estou 
doente, deito-me e espero até ficar boa.” Quando engravidou, o seu companheiro não aceitou a gravidez e 
separaram-se. G. quis manter a gravidez, mas não teve qualquer acompanhamento médico. “Não sabia 
onde ir, tinha muitas preocupações.” Só ao oitavo mês de gravidez é que uma amiga a levou ao médico 
porque estava doente. O médico quis encaminhá-la para o hospital, mas G. recusou, acabando por ser 
admitida numa urgência de um hospital parisiense. Foi a partir desse momento que começou a receber 
acompanhamento da gravidez e que, aquando do parto, um assistente social iniciou as medidas 
necessárias para obter a ajuda médica do Estado. Foi-lhe dito também que a filha poderia ser 
acompanhada gratuitamente num centro de protecção maternal e infantil (PMI). Desde então, a filha é 
acompanhada no centro PMI da sua área de residência. “Quando a minha bebé está doente, trago-a aqui.” 
Relativamente à sua própria saúde, o centro PMI informou-a de que o centro de acolhimento, cuidados e 
orientação (Caso) da Médicos do Mundo a poderia tratar gratuitamente, enquanto aguarda resposta ao 
pedido de ajuda médica do Estado (AME). G., costa-marfinense, em França há dois anos, vive com a filha de 
3 meses. 

As associações como a Médicos do Mundo desempenham um papel importante em matéria de informação e 
orientação, graças ao qual as pessoas se tornam mais autónomas perante o sistema de saúde. 

> E. vive em França há oito meses sem autorização de residência. Apesar de sofrer de problemas de pele, 
nunca tinha consultado qualquer médico em França. “Não sabia onde ir, onde me dirigir.” Foi um 
compatriota que lhe falou da Médicos do Mundo, onde o tinham ajudado a obter a ajuda médica do 
Estado (AME). Esta informação parece ser o ponto de partida para uma melhoria do acesso aos cuidados de 
saúde por parte de E. e da sua família. De facto, dirigiu-se à associação onde lhe foi explicado o 
funcionamento do centro de acolhimento, cuidados e orientação (Caso) e se desencadearam medidas 
para a obtenção da AME. E. diz-se também muito reconhecido pelas informações prestadas relativamente 
ao filho, de 2 anos: o menino era acompanhado regularmente na Moldávia pelo "médico de família", mas 
ainda não tinha sido visto por um médico desde a chegada a França, há oito meses, porque os pais não 
sabiam onde se dirigir. O pessoal da Médicos do Mundo informou-o sobre as possibilidades de 
acompanhamento num centro de protecção maternal e infantil (PMI). E., moldavo, em França há oito 
meses, vive com a companheira e o filho de 2 anos. 

Estes exemplos demonstram a importância da informação e do apoio para melhorar as condições de vida e a saúde das 
crianças e respectivas famílias. Por outro lado, sublinham o grande número de “oportunidades perdidas”, ou seja, de 
momentos em que essas pessoas estiveram em contacto com outras que as teriam podido informar, mas não pensaram, 
quiseram ou tiveram tempo para prestar a informação adequada. “Oportunidades perdidas” também quando entram em 
contacto com instituições ou associações que não transmitem as informações que seriam úteis. Por exemplo, a maioria 
das pessoas inquiridas tem filhos escolarizados no país de residência, mas poucas receberam conselhos e informações por 
parte do pessoal sócio-educativo sobre o acesso aos cuidados de saúde dos imigrantes sem autorização de residência.  
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Conclusão 
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Este novo inquérito do Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde da Médicos do Mundo é, antes de mais, 
uma aventura colectiva fantástica. 

Cerca de quarenta pessoas, na grande maioria intervenientes no terreno, reuniram-se para trabalhar em conjunto, com o 
auxílio de investigadores reconhecidos pelos seus trabalhos e investigações, desde 2007. Juntos, transformaram a sua 
experiência em interrogações, as interrogações em ferramentas de inquérito e identificaram o que devia ser 
documentado. Depois, compararam os resultados brutos com a realidade dos terrenos de inquérito, a fim de melhorar a 
análise para o relatório. Sem conhecimento académico, sem ideologia, sem ideias preconcebidas, sem pretensão. O 
Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde da Médicos do Mundo vive do quotidiano de acções conduzidas 
no terreno, pelas equipas das 11 associações na Europa, com as suas revoltas individuais e colectivas perante o sofrimento 
daqueles a quem se pretende retirar a legitimidade de seres humanos, etiquetando-os de ilegais.   

Este segundo relatório é, mais uma vez, dedicado apenas às pessoas indocumentadas a viver em condições de vida 
precárias, de modo a clarificar as pistas reveladas no primeiro inquérito. Foca a avalanche de obstáculos à protecção da 
saúde com que se deparam os indocumentados, encontrados nos vários programas. 

 

Todos os indicadores das determinantes da saúde estão no vermelho: habitação, trabalho, isolamento, violências, 
pobreza, falta de informação. As condições de vida das pessoas sem autorização de residência na Europa são patogénicas, 
embora o seu percurso anterior tenha apresentado riscos não negligenciáveis para a saúde (privações, conflitos armados, 
violências físicas e psicológicas, perigos do trajecto migratório). Os nossos números e testemunhos demonstram-no : não, 
os indocumentados inquiridos não são doentes que vêm para a Europa para se tratar. São pessoas jovens, na sua 
globalidade, que vêm para a Europa para construir um futuro. É o tipo de acolhimento e de condições de vida que lhes 
reservamos que os tornam doentes.  

Para uma população tão baixa (as estimativas mais altas dos países apresentam números na ordem de 1,5% da população), 
seria de esperar, por parte dos países, respostas de saúde pública mais coerentes e sistemas de saúde mais abertos e 
eficientes para apoiar estas pessoas tão maltratadas.  

Muito pelo contrário, hoje constatamos uma multiplicidade de obstáculos no acesso aos cuidados preventivos e 
curativos. As pessoas indocumentadas, que as equipas da Médicos do Mundo encontram, raramente recorrem aos 
cuidados. Quando o tentam, fazem-no habitualmente por patologias importantes e após já terem esperado antes de 
procurar tratamento. Além disso, cerca de metade não chega a ser acompanhada correctamente. Seria útil dispor de 
estudos mais específicos sobre as consequências em matéria de saúde destas patologias não acompanhadas. 

 

O que se revelou particularmente chocante durante estes inquéritos qualitativos e quantitativos, foi constatar que, 
muitas vezes, as crianças também não têm cobertura de saúde. E isto, apesar de serem protegidas pela Convenção 
Internacional dos Direitos da Criança (1989)118, que enuncia claramente no seu artigo 24 “Os Estados Partes reconhecem à 
criança o direito a gozar do melhor estado de saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação. Os Estados 
Partes velam pela garantia de que nenhuma criança seja privada do direito de acesso a tais serviços de saúde”.  

                                                
118.http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm  
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Outra surpresa  foi a de 48% de mulheres grávidas sem acompanhamento da gravidez e os testemunhos assustadores 
recolhidos junto delas. As mulheres grávidas são também protegidas pela mesma Convenção Internacional dos Direitos 
da Criança, estipulando-se no ponto 2 do mesmo artigo 24 que “os Estados Partes […] tomam medidas adequadas para 
[…] assegurar às mães os cuidados de saúde, antes e depois do nascimento” (alínea d). 

Esperamos, dos governos europeus, medidas concretas para garantir o respeito destes direitos. 

Tanto a frequência das violências vividas pelas mulheres como as suas dificuldades específicas no acesso aos cuidados, 
tornam necessárias investigações mais amplas sobre a protecção da saúde das mulheres mais vulneráveis, 
nomeadamente as ciganas romenas, vítimas de discriminações específicas, mas também as mulheres sem-abrigo ou as 
requerentes de asilo. 

 

Este relatório levanta o véu constantemente colocado sobre a realidade da vida das pessoas indocumentadas, que 
encontramos no dia-a-dia. Estas pessoas demonstram, através da sua coragem, perseverança e estratégias de 
sobrevivência, que temos – colectiva e individualmente – mais interesse em aprender com elas, que em as rejeitar ou as 
manter na sombra pelo “não-direito” inerente ao seu estatuto administrativo. 

Não são, como vimos, os problemas de saúde que motivam a emigração para a Europa. Pelo contrário, as condições de 
vida, bem como os obstáculos no acesso aos cuidados que as pessoas sem autorização de residência encontram, são 
prejudiciais para a sua saúde,  vão contra os direitos humanos e a deontologia médica.  

Esperamos que, em todos os Estados europeus, o acesso à prevenção e aos cuidados de saúde seja garantido, de 
modo igual, a todas as populações, às pessoas indocumentadas como às restantes, sem discriminação de estatuto 
nem de capacidade financeira. 

Para isso, pedimos aos governos europeus que deixem de submeter as políticas de saúde à influência das políticas de 
imigração. Em particular, é essencial proteger o sigilo médico, indispensável à relação de confiança entre o doente e o 
profissional de saúde. Não aceitamos, por isso, qualquer possibilidade de denúncia num acto médico, seja ele qual for. 

Os nossos pedidos implicam que os governos europeus implementem ou reforcem os seus dispositivos de cobertura de 
saúde e de acesso aos cuidados para as pessoas que vivem em situação precária, incluindo os indocumentados. 

Só assim construiremos um acesso equitativo à saúde e ao sistema de cuidados.  
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ANEXO 1: QUESTIONÁRIO DO INQUÉRITO DE 2008 

 

 Inquérito 2008 do Observatório Europeu de Acesso aos Cuidados de Saúde 

 
Ficheiro número:  ________ 

FINALIDADE DO INQUÉRITO: 
Gostaríamos de convidá-lo a participar num inquérito. Esta participação não é obrigatória.  
A sua participação não terá qualquer influência no tratamento que lhe é oferecido pela Médicos do 
Mundo e é livre para responder ou não responder qualquer pergunta. 
Este inquérito é completamente anónimo e confidencial. 
Queremos utilizar os resultados deste inquérito para melhorar o acesso aos cuidados de saúde por 
parte dos migrantes indocumentados na Europa. 
O questionário inicia com questões referentes a: assuntos de saúde, condições de vida, 
rendimento, imigração e respectiva violência envolvida. 
Recorde-se de que é livre de não responder a qualquer pergunta e de parar de responder em 
qualquer ponto do inquérito. 

NOTA:  
Em cinzento itálico: a ser preenchido directamente pelo entrevistador 
QE: Questões específicas: cada país ou cidade deverá decidir se optará por fazer estas questões ou 
não. 

 escolha única  escolha múltipla  
 
País: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Cidade: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  
Programa: …………………………………………………… 
Nome do(s) entrevistador(es): …………………………… 
Nome do médico: …………………………………………. 
Presença de um tradutor   
1  Sim         
2  Não 
1. N.º de ficheiro (informático): _ _ / _ _ / _ _ / _ 
O número do ficheiro será introduzido pela pessoa encarregue de 
introduzir os dados no programa de computador e subsequentemente 
será utilizado para localizar o questionário. 
2. Data da entrevista: _ _ / _ _ / _ _ _ _ (dd/mm/aaaa) 
3. Hora de início da entrevista: _ _ h _ _  
(no formato 24 horas, ex.: 20.30 e não 08.30 pm) 

DADOS GERAIS 
4. Sexo:  
1  M  
2  F 
3  Transexual 
(nota: se a pessoa for transexual, 2 respostas são obrigatórias: a 
modalidade transexual e o sexo aparente, masculino ou feminino) 
 
5. Data de nascimento:  
(nota: registe apenas mês e ano): 
 _ _ / _ _ _ _ mm/aaaa            ou idade: _ _ anos (ou idade aparente) 
 
6. Qual é a sua nacionalidade? (incluindo apátridas) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
QE: 7. Se concordar, poderia dizer-nos o grupo étnico ao qual pertence? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ESTATUTO SOCIAL E CONDIÇÕES DE VIDA 
8. Habita:  
1  Sozinho (com ou sem crianças) 
2  Com o seu companheiro  
3  Com familiares ou amigos  
 
9. Tem filhos (com menos de 18 anos)? 
1  Sim         
2  Não 
 
Se sim 
10. Vive com algum deles? 
1  Sim      

2  Não 
 
11. Actualmente em que condições (de habitação) vive? (Seleccione apenas uma resposta) 
1  Condições duras (nas ruas ou em albergues de emergência, como os de uma noite só) 
2  Acomodações de estadia breve (hotéis, albergues para sem abrigo, mulheres, ou migrantes, 
etc. / < um mês) 
3  Acomodações de estadia média (idem / um mês ou +) 
4  Pessoas que vivem em condições inseguras 
4.1  Temporariamente com família/amigos 
4.2  Subaluguer ilegal (sem contrato) 
4.3  Ocupação ilegal de terreno (campismo ilegal ou “selvagem”) 
4.4  Sob ameaça de despejo ou retoma 
5  Acomodação estável (pessoal ou alojamento de longo prazo com família ou amigos) 
6  Outras: especifique _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Se a pessoa não for sem-abrigo  
12. Quais das seguintes facilidades possui dentro da sua habitação:  
(nota: se a casa de banho for no corredor/átrio comum, é considerada como fora da habitação [no 
caso de ser um quarto], responda não) 
12.1. Água corrente.........………1  Sim      2  Não 
 
12.2. Casa de banho …………..1  Sim      2  Não 
 
12.3. Fogão a gás ou outro..............1  Sim       2  Não 
 
QE: 12.4. Aquecimento ……….... 1  Sim       2  Não 
 
QE: 12.5. Electricidade ….....…….1  Sim        2  Não 
 
13. Quantas divisões possui o seu alojamento? (sem contar a cozinha, casa de banho ou hall de 
entrada)  
(nota: se o entrevistado viver num de alojamento do tipo hoteleiro, mencione apenas o quarto) 
________ quartos 
 
14. No total, quantas pessoas vivem nesta habitação? (incluindo-o a si) 
(nota: se o entrevistado viver em alojamento do tipo hoteleiro, deverá contar apenas as pessoas 
que vivem no mesmo quarto - nota: pelo menos uma pessoa uma vez que o entrevistado deve ser 
contabilizado)  
________ pessoas 
 
15. Na sua opinião, as condições da sua habitação estão a afectar a sua saúde ou a dos seus filhos? 
(humidade, marcas de humidade, tinta descascada, etc.) 
1  Sim            
2  Não 
 
16. Possui um trabalho fixo, temporário ou outra actividade que lhe permita obter rendimento?  
1  Sim, regularmente 
2  Sim, ocasionalmente 
3  Não 
4  (não quer responder) 
Caso possua um emprego ou uma outra actividade económica: 
17. O que faz? (nota: refira a actividade mais frequente) _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
A ser preenchido directamente pelo entrevistador 
18. Qual o sector de actividade?  
(não inquira directamente o entrevistado – peça informação mais 
detalhada referente à Q17 e depois atribua um código ou classifique 
como ‘outro’) 
01  Agricultura, Florestação, Pesca (sector primário) 
02  Agricultura ou Indústria Alimentar (trabalho em fábrica) 
03  Indústria de Bens de Consumo (incluindo têxteis) 
04  Outras Indústrias: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _   
05  Construção, actividades ligadas à construção 
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06  Gestão 
07  Gestão hoteleira ou de restauração, serviços 
08  Serviços de limpeza 
09  Transportes 
10  Trabalho para pessoas individuais 
11  Outros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _   
 
QE: Cada país (ou cidade) deve decidir colocar ou não as questões 19, 20, 21, 22  
Em relação à sua actividade principal … 
 
QE: 19. Trabalha em turnos nocturnos? (entre as 00.00h e as 05.00h)? 
1  Quase todos os dias  
2  Várias vezes por semana  
3  Vários dias por mês  
4  Raramente ou nunca 
 
QE: 20. Trabalha mais de 10 horas por dia? 
1  Quase todos os dias  
2  Várias vezes por semana  
3  Vários dias por mês  
4  Raramente ou nunca 

 
Inquira todos os entrevistados:  
QE: 21. Desde a primeira vez em que entrou no país, alguma vez foi vítima de um acidente de 
trabalho?  
(nota: registe qualquer acidente, independentemente da legalidade da situação de trabalho) 
1  Sim      
2  Não 
 
Se sim 
QE: 22. quanto tempo após a sua chegada? _ _ _ _ _  
 
23. Pessoalmente, possui outras fontes de rendimento? (contributos da sua família/amigos, de 
associações comunitárias ou da segurança social…)  
1  Sim 
2  Não 
3  (prefere não responder) 
 
24. As pessoas que habitam a sua casa / o seu agregado possuem outras fontes de rendimento 
(gerado por outros membros da casa)? 
1  Sim 
2  Não  
3  Não sabe 
4  (prefere não responder) 
 
QE: 25. Contando com o rendimento de todos os membros da casa (incluindo contribuições 
familiares, subsídios, etc.): qual foi o rendimento dos membros da sua casa no mês passado? 
ou:  Cerca de _ _ _ _ _ _ _ [moeda local] por mês 
ou:  Não sabe 
ou:  não quer responder 
 
QE: 26. No total, quantas das pessoas que habitam nesta casa beneficiam deste rendimento 
(incluindo-o a si)? 
(nota: pelo menos uma pessoa uma vez que o entrevistado deve ser contabilizado)  
(nota: qualquer pessoa com quem partilhe despesas diárias pode ser contabilizado como membro 
da sua casa)  
_________ pessoas  
 
QE: 27. Destas pessoas, quantas delas são crianças com menos de 14 anos? 
(nota: verifique que toda a gente foi incluída no cálculo do rendimento da casa) 
_____ crianças com menos de 14 anos 
 
APOIO SOCIAL  
28. Em geral, diria que se sente … 
1  Muito só 
2  Bastante só 
3  Não muito só 
4  Nada só 
 
29. Em (no/na) [nome do país], pode contar com alguém para obter apoio moral ou psicológico? 
1  Muito frequentemente  
2  Frequentemente 
3  Às vezes 
4  Nunca   
 
Se sim: 

30. Quem? (várias respostas possíveis) 
1  Família 
2  Amigos, compatriotas, membros da comunidade, vizinhos 
3  Membros de Organizações Não Governamentais (ONG’s) privadas/públicas  
4  Outros, especifique: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
31. Quando (em que data) deixou o seu país para emigrar?  
(nota: registe apenas mês e ano)  
 _ _ _ _/ _ _ _ _ mm/aaaa 
 
32. No total, (incluindo todas as vezes em que esteve cá), há quanto tempo vive no país [país do 
inquérito]? 
 _ _ _ _ meses ou _ _ _ _ anos 
 
33. No total, há quanto tempo está [país do inquérito] sem autorização (legalização)? 
 _ _ _ _ meses ou _ _ _ _ anos 
 
34. Porque é que deixou o seu país? (várias respostas possíveis) 
1  Por motivações económicas, para ganhar a vida 
2  Por motivações políticas, religiosas, de orientação sexual ou para escapar a uma guerra… 
3  Por causa de um conflito(s) 
4  Para assegurar o futuro dos seus filhos 
5  Por razões de saúde 
7  Para se juntar ou seguir alguém 
8  Para estudar 
9  Outro, especifique:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
35. Nos próximos meses, tenciona deixar [país do inquérito] para viver num outro país? 
(voluntariamente)  
1  Sim    2  Não 
 
36. Se sim, para que país tenciona ir?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
37. Actualmente, limita as suas actividades e deslocações por medo de ser preso? 
1  Muito frequentemente 
2  Frequentemente 
3  Às vezes 
4  Nunca  

DIREITO AOS CUIDADOS DE SAÚDE, CONHECIMENTO PRÁTICO ACERCA DO ACESSO AOS 
CUIDADOS DE SAÚDE  
38. Esta questão deve ser adaptada a cada contexto nacional; o 
objectivo é sumariar as condições necessárias para receber cuidados de 
saúde, segundo o enquadramento legal de cada país.  
39. Sumário dos direitos: esta questão deve ser adaptada ao 
enquadramento legal de cada país; tendo em conta a resposta à 
questão anterior, a pessoa tem direito a receber o tipo de cuidados de 
saúde garantidos por lei?  :  
40. Conhecimento dos direitos: a questão deve ser adaptada aos 
benefícios inscritos na lei do país. 

ALEMANHA  
Não colocar a questão 

BÉLGICA 
39. A pessoa preenche as condições para beneficiar da AMU?  
1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 
 
40. Sabia que as pessoas na sua situação ("indocumentados") podem obter a AMU? 
1  Sim 
2  Não, ou não sabe nada sobre isso 

ESPANHA 
40. Sabia que as pessoas na sua situação ("indocumentados") podem obter o "cartão de saúde"? 
1  Sim 
2  Não, ou não sabe nada sobre isso 
 
38. Está inscrito no registo civil local? 
1  Sim = questão 44 
2  Não  = questão 43 
3  Não sabe 
 
39. Tendo em conta as respostas à questão anterior, o inquirido 
preenche os requisitos para beneficiar de um "cartão de saúde"? 
1  Sim 
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2  Não 
3  Não sabe 

FRANÇA 
38. Quando chegou pela última vez a França?  
 _ _ _ _ / _ _ _ _ mm/aaaa 
 
38bis. Permanência em França > 3 meses  
1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 
 
38ter. Rendimento < 600€ por mês (só 1 pessoa)  
1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe  
 
39. Tendo em conta as respostas à questão anterior, o inquirido 
preenche os requisitos para beneficiar da AME? 
1  Sim  
2  Não  
3  Não sabe 

 
40. Sabia que as pessoas na sua situação ("indocumentados") podem obter a AME? 
1  Sim 
2  Não, ou não sabe nada sobre isso 

GRÉCIA 
Não colocar a questão 

ITÁLIA 
40. Sabia que as pessoas na sua situação ("indocumentados") podem obter tratamento gratuito no 
hospital para os cuidados essenciais e urgentes? 
1  Sim 
2  Não, ou não sabe nada sobre isso 

PAÍSES BAIXOS 
Não colocar a questão 

PORTUGAL 
38. Quando chegou pela última vez a Portugal? 
_ _ _ _ / _ _ _ _ mm/aaaa  
 
38bis. Está em Portugal há mais de 3 meses?  
1  Sim  
2  Não 
3  Não sabe 
 
39. Tendo em conta as respostas à questão anterior, o inquirido 
preenche os requisitos para beneficiar de um cartão de saúde? 
1  Sim  
2  Não 
3  Não sabe  
 
40. Sabia que as pessoas na sua situação, migrantes sem documentos, podem aceder ao cartão 
nacional de saúde? 
1  Sim 
2  Não, ou não sabe nada sobre isso 

REINO UNIDO 
38. Está inscrito junto de um clínico geral?  
1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 
 
39. Não colocar a questão 
 
40. Sabia que as pessoas na sua situação 
("indocumentados") podem inscrever-se junto de um clínico geral? 
1  Sim  
2  Não, ou não sabe nada sobre isso  

SUÉCIA 
Não colocar a questão 

SUÍÇA 
Não colocar a questão 
 

Se “sim” na 40 (para os países em questão): 
41. Sabe qual o procedimento (processo) administrativo necessário à sua obtenção (acesso aos 
cuidados de saúde)? 
1  Sim, com certeza 
2  Sim, penso, mas não tenho a certeza 
3  Não  
 
42. Já iniciou o seu processo (para si ou para outra pessoa)? 
1  Sim: ir para a questão 44 
2  Não  
3  Não sei, não tenho a certeza 
 
Se respondeu “não” na questão 42: 
43. Porquê? 
(Nota: não mencione nada, mas pergunte novamente “encontrou alguma outra dificuldade”, duas 
vezes) 
01  Não teve dificuldades, não houve necessidade 
02  Não sabe  
03  Complexidade administrativa, não sabe onde se dirigir, incompatibilidade de horários, 
dificuldade em reunir a documentação necessária, pedidos abusivos…  
04  Desconhece as suas garantias / os seus direitos, ou que o serviço/esquema existe 
05  Custos do processo (tradução, intermediários…)  
06  Barreira linguística 
07  Os serviços sociais recusaram-se a ajudar 
08  Os profissionais de saúde recusaram-se a ajudar 
09  Receio de ser discriminado ou de se sentir indesejado 
10  Receio de denúncia ou de ser preso 
11  Outra razão mencionada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
Se respondeu “sim” na questão 42: 
44. A tentativa foi bem sucedida? 

1  Sim 

Se 1: Desde o momento em que iniciou o processo (preencher os formulários, 
recolher os documentos necessários), quanto tempo demorou até conseguir? 

 _ _ _ _ meses  (se menos de um mês, codifique 00) 
 Não sabe 

2  Não, 
foi-me recusado 

Se 2: Desde o momento em que iniciou o processo (preencher os formulários, 
recolher os documentos necessários), quanto tempo demorou até o processo 
ser recusado? 

 _ _ _ _ meses  (se menos de um mês, codifique 00) 
 Não sabe 

3  Não,  
ainda estou à 
espera 

Se 3: Há quanto tempo se encontra a aguardar, desde que iniciou o processo 
(preencher os formulários, recolher os documentos necessários)? 

 _ _ _ _ meses  (se menos de um mês, codifique 00) 
 Não sabe 

4  Não sei  

Se 4: Há quanto tempo se encontra a aguardar, desde que iniciou o processo 
(preencher os formulários, recolher os documentos necessários)? 

 _ _ _ _ meses  (se menos de um mês, codifique 00) 
 Não sabe 

 
Se respondeu “sim” na questão 42:  
45. Quais as principais dificuldades que encontrou durante este processo? 
(nota: não mencione nada, mas pergunte novamente “encontrou alguma outra dificuldade”, duas 
vezes) 
01  Não tive dificuldades  
02  Não sabe  
03  Complexidade administrativa, não sabe onde se dirigir, incompatibilidade de horários, 
dificuldade em reunir a documentação necessária, pedidos abusivos…  
04  Desconhece as suas garantias / os seus direitos 
05  Custos do processo (tradução, intermediários…)  
06  Barreira linguística 
07  Os serviços sociais recusaram-se a ajudar  
08  Os profissionais de saúde recusaram-se a ajudar  
09  Medo de serem discriminados ou de se sentirem indesejados 
10  Medo de denúncia ou de serem presos 
11  Outra razão mencionada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

ACESSO À PREVENÇÃO, CUIDADOS DE SAÚDE E TRATAMENTO 
46. A última vez que se sentiu doente em (país), qual foi o seu problema de saúde? 
ou 1  Nunca me senti doente em [país]  = avance para a questão 51 
ou _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
código ICPC _ _ _ 
 
47. Estava abrangido pelo sistema de saúde na altura? (a questão deve ser adaptada ao contexto 
nacional) 

ALEMANHA 
47. Não colocar a questão 



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 133 

BÉLGICA  
47. Estava abrangido pela AMU na altura? 
1  Sim  
2  Não 
3  Não sabe 

ESPANHA 
47. Tinha "cartão de saúde" na altura? 
1  Sim  
2  Não 
3  Não sabe 

FRANÇA 
47. Estava abrangido pela AME na altura? 
1  Sim  
2  Não 
3  Não sabe 

GRÉCIA 
47. Não colocar a questão 

ITÁLIA 
47. Não colocar a questão 

PAÍSES BAIXOS 
47. Não colocar a questão 

PORTUGAL 
47. A última vez que se sentiu doente tinha “cartão nacional de saúde”? 
1  Sim  
2  Não 
3  Não sabe 

REINO UNIDO 
47. Estava inscrito junto de um clínico geral na altura? 
1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 

SUÉCIA 
47. Não colocar a questão 

SUÍÇA 
47. Não colocar a questão 
 
48. Como tratou / resolveu o seu problema de saúde? Consultou alguém sobre este assunto? 
(várias respostas possíveis)  
1  Tratou-se / resolveu sozinho 
2  Consultou um médico / dentista / enfermeiro ou outro profissional de saúde 
3  Aconselhou-se com um farmacêutico 
4  Consultou um praticante de medicina tradicional (natural) 
5  Consultou um familiar, amigo, ou membro da família 
6  Não fez nada 
7  Outro, especifique: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 
Se a pessoa respondeu “2” ou “3” na questão anterior, pergunte o seguinte: 
49. Onde obteve tratamento médico?  
(várias respostas possíveis) 
1  Numa urgência de hospital 
2  Numa unidade pública de saúde 
3  Numa unidade de saúde específica (apenas para pobres, sem abrigo, ou pessoas sem 
documentos)  
 
50. A última vez que se sentiu doente, alguma das unidades de saúde (incluindo pessoal 
administrativo, como secretárias/recepcionistas) se recusou a oferecer tratamento?  
1  Sim  
2  Não 
 

ACESSO AO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO VÍRUS HIV / SIDA  
Perguntar apenas em cidades onde a monitorização do HIV é gratuita   
51. Tanto quanto sabe, uma pessoa que não possua os documentos necessários para estar num 
país, pode legalmente fazer um teste gratuito de HIV-SIDA? (em [país + cidade]) 
1  Sim, pode fazer um teste gratuitamente 

2  Não, não pode fazer um teste gratuitamente  
3  (não incentive a resposta) “Depende” 
4  (não incentive a resposta) "Não sabe" 
Em todas as cidades: 
52. Desde que está em [país], alguma vez quis ser testado ao HIV?  
1  Sim          
2  Não 
 
Se respondeu “não” na questão 52:  
53. Porquê? Não influencie / incentive nenhuma das razões abaixo: 
01  Sabia que era HIV positivo 
02  Acha que não precisa 
03  Receia que os resultados não sejam confidenciais 
04  Pensa que o teste é demasiado caro ou que é mesmo pago 
05  Receia os resultados, prefere não saber 
06  Não saberia o que fazer no caso do resultado ser positivo (desconhece ou tem receios acerca 
do tratamento) 
07  Barreira linguística 
08  Receia ser discriminado ou ser indesejado 
09  Receia ser denunciado ou preso 
10  Outras razões: _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
Se respondeu “sim” na questão 52:  
54. Conseguiu fazer um teste? 
1  Sim  
2  Não 
Instrução para o entrevistador: não se esqueça de informar a pessoa de 
que o teste é gratuito, e que se necessário a pessoa pode fazê-lo 
 
A seguinte questão só deve ser feita em países onde o tratamento é gratuito:   
55. Na sua opinião, os migrantes sem documentos têm direito a serem tratados gratuitamente 
para HIV – SIDA em _______(nome do país)?  
1  Sim, pode fazer um teste gratuitamente 
2  Não, não tem direito  
3  (não incentive a resposta) “Depende”  
4  (não incentive a resposta) "Não sabe" 
Instrução para o entrevistador: não se esqueça de informar a pessoa de 
que tem direito ao tratamento ou não e do que necessita para obter o 
mesmo 

PROBLEMAS DE SAÚDE / ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE E TRATAMENTOS 
56. Em geral, como descreveria a sua saúde? É… 
1  Muito boa 
2  Boa 
3  Razoável 
4  Má 
5  Muito má 
6  (não incentive a resposta) "Não sabe" 
 
Inquira apenas as mulheres 
57. Está grávida? 
1  Sim (preencha o quadro mesmo que não existam problemas ou complicações com a 
gravidez) 
2  Não 
3  Não sabe 
 
58. Se sim, teve acesso a cuidados pré-natais ou durante a gravidez? 
1  Sim  
2  Não 
A ser preenchido directamente pelo entrevistador  
59. informação recolhida por um profissional de saúde:  
1  Médico 
2  Dentista 
3  Enfermeiro  
4  Outro profissional da área médica 
 
Q 60 a 70: se possível, deverão ser inquiridas e preenchidas por um profissional de saúde 
De que doenças ou problemas médicos sofre actualmente?  
(nota: não se esqueça de inquirir o entrevistado acerca de outras possíveis condições médicas 
crónicas, mesmo que elas não sejam a razão da consulta de hoje). 
 

 

 

 

 



 

Relatório do Observatório Europeu – Médicos do Mundo 134 

 
 1º problema/diagnóstico 2º problema/diagnóstico 3º problema/diagnóstico 4º problema/diagnóstico 

60. Diagnóstico (mencione o diagnóstico 
se ele for conhecido, se não, os sintomas)  

60 bis. Código ICPC  

61. O problema está actualmente a ser tratado 
ou acompanhado? 

1  Sim, totalmente 
2  Sim, parcialmente 
3  Não 
4  Não sabe 

1  Sim, totalmente 
2  Sim, parcialmente 
3  Não 
4  Não sabe 

1  Sim, totalmente 
2  Sim, parcialmente 
3  Não 
4  Não sabe 

1  Sim, totalmente 
2  Sim, parcialmente 
3  Não 
4  Não sabe 

62. Desde que chegou a [o país], alguma vez 
aconteceu este problema não ter sido tratado ou 
verificado a tempo?  

1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 

1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 

1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 

1  Sim 
2  Não 
3  Não sabe 

63. Este problema de saúde é agudo ou crónico? 
1  Agudo 
2  Crónico 
3  Não sabe 

1  Agudo 
2  Crónico 
3  Não sabe 

1  Agudo 
2  Crónico 
3  Não sabe 

1  Agudo 
2  Crónico 
3  Não sabe 

64. Um tratamento ou 
acompanhamento médico é… 
(Nota: não comente o facto de o 
tratamento estar a ser feito ou não) 

1  Indispensável 
2  Necessário 
3  Preferível 
4  Precaucional 
5  Desnecessário / não 
existente 
6  Não sabe 

1  Indispensável 
2  Necessário 
3  Preferível 
4  Precaucional 
5  Desnecessário / não 
existente 
6  Não sabe 

1  Indispensável 
2  Necessário 
3  Preferível 
4  Precaucional 
5  Desnecessário / não 
existente 
6  Não sabe 

1  Indispensável 
2  Necessário 
3  Preferível 
4  Precaucional 
5  Desnecessário / não 
existente 
6  Não sabe 

65. Sabia deste problema médico antes de vir 
para a Europa? (sofria da doença e sabia) 

1  Sim 
2  Não 
3  Não relevante / não aplicável  

1  Sim 
2  Não 
3  Não relevante / não aplicável 

1  Sim 
2  Não 
3  Não relevante / não aplicável 

1  Sim 
2  Não 
3  Não relevante / não aplicável 

 
Se o assunto HIV/SIDA não foi mencionado, pergunte: Sofre de ou está infectado pelo HIV? Se sim, 
complete o quadro abaixo e as três questões seguintes 
 
Se a pessoa for HIV positiva:  
66. Alguma vez um médico lhe disse que necessitava de medicação retro-viral? 
1  Sim  
2  Não (não necessita)  
3  Não sabe 
 
Se sim 
67. Está a fazer tratamento ou toma medicação retro viral? 
1  Sim  
2  Não  
 
Se não: 
68. Se não está a fazer tratamento ou toma medicação retro viral, porquê?  
1  Tratamento não receitado  
2  Tratamento demasiado caro 
3  Receio de efeitos secundários 
4  Receio de ser estigmatizado 
5  Dificuldade em respeitar a receita (as tomas?) 
6  Não quer ser tratado 
7  Outro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
 
Sumário do médico: deve ser completado por um médico (ou outro 
profissional de saúde) 
Nota: esta questão pode ser codificada no ficheiro sem ver o paciente  
69. No total: classe de risco vital geral (sem tratamento)  
0  Sem risco de vida, não constitui ameaça à vida 
1  Prognóstico vital, muito ligeiramente pejorativo 
2  Prognóstico vital, ligeiramente pejorativo 
3  Prognóstico vital, possivelmente mau 
4  Prognóstico vital, provavelmente mau 
5  Prognóstico vital, certamente mau (Parâmetro: morte quase certa 
num prazo de 5 anos) 
 
QE - Violências - (Cada entrevistador deve decidir se coloca ou não estas questões)  
Vamos abordar questões sobre várias formas de violência que algumas pessoas poderão ter sofrido 
antes ou após a sua chegada à Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QE: 70. Você próprio, ao longo da sua vida... (Assinalar os números das respostas) 

Se sim, cronologia relativamente 
à chegada a [país] 

Tipo de violência Não Sim 
Antes 

Durante o 
trajecto 

Após 
a chegada 

QE: 70.1. Viveu num país em guerra?  1 2 3 4 - 
QE: 70.2. Foi espancado ou ferido durante 
violências familiares ou durante uma agressão? 

1 2 3 4 5 

QE: 70.3. Impediram-no de ganhar dinheiro ou 
privaram-no de dinheiro ganho? 

1 2 3 4 5 

QE: 70.4. Passou fome ou não teve comida 
suficiente para se alimentar? 

1 2 3 4 5 

QE: 70.5. Foi ameaçado fisicamente ou 
encarcerado pelas suas ideias? 

1 2 3 4 5 

QE: 70.6. Foi sujeito a vigilância ou interdição 
dos seus actos? (incluindo por alguém que lhe 
era próximo ou do seu núcleo familiar) 

1 2 3 4 5 

QE: 70.7. Foi vítima de violência por parte de 
forças da autoridade (polícia, exército)?  

1 2 3 4 5 

QE: 70.8. Sofreu uma agressão sexual? 1 2 3 4 5 
QE: 70.9. Foi torturado?  1 2 3 4 5 
QE: 70.10. Foi sujeito a outro tipo de violência 
não mencionado nas questões anteriores? 

1 2 3 4 5 

QE: 70.11. Qual? Especifique, se necessário: _ _ 
_ _ _ __ _ _ _ _ _ 

 

 
71. No ano que passou (desde que está em [o país]), nos diferentes aspectos da sua vida – pessoal 
ou socialmente, alguma vez foi vítima de racismo (discriminação relacionada com raça, origem 
geográfica, etc.)? 
1  Sim, frequentemente 
2  Sim, ocasionalmente 
3  Não 
 
Se respondeu “sim” à questão 71: 
72. Aconteceu quando estava a solicitar aconselhamento médico (médico, hospital, sistema social 
de saúde)?  
1  Sim       
2  Não 
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OBSTÁCULOS AO ACEDER E OBTER CUIDADOS DE SAÚDE CONTÍNUOS  
73. Na generalidade, quais foram os principais obstáculos que encontrou ao tentar aceder aos 
cuidados de saúde (para si e para os seus filhos) desde que chegou a [o país]?  
(Nota: não liste os obstáculos abaixo; faça as perguntas 2 vezes mais “encontrou mais algum 
obstáculo?”) 
01  Sem obstáculos aparentes 
02  As consultas médicas são demasiado caras  
03  O tratamento é demasiado caro 
04  Os horários de abertura dos serviços de saúde não são adaptados 
05  Não tem tempo, ou tem problemas mais urgentes (casa, comida, etc.) 
06  Problemas administrativos (quaisquer problemas) 
07  Sistema complexo (desconhece os seus direitos, não sabe onde se dirigir) 
08  Barreira linguística 
09  Foi-lhe negado o acesso ao tratamento 
10  Receio de ser discriminado, de ser indesejado ou de lhe ser negado tratamento 
11  Receio de ser denunciado ou preso 
12  Apreensão acerca de fazer exames ou tratamentos médicos, não gosta de ir ao médico 
13  Outras razões expressadas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
14  Não sabe 
 
A ser preenchido pelo entrevistador 
73 bis. Sumário da entrevista: quais são os principais obstáculos 
identificados no decurso da entrevista?  
(não proferidos espontaneamente pelo entrevistado na resposta 
anterior)  
01  Sem obstáculos aparentes 
02  As consultas médicas são demasiado caras 
03  O tratamento é demasiado caro 
04  Os horários de abertura dos serviços de saúde não são adaptados 
05  Não tem tempo, ou tem problemas mais urgentes (casa, comida, 
etc.) 
06  Problemas administrativos (quaisquer problemas) 
07  Sistema complexo (desconhece os seus direitos, não sabe onde se 
dirigir) 
08  Barreira linguística 
09  Foi-lhe negado o acesso ao tratamento 
10  Receio de ser discriminado, de ser indesejado ou de lhe ser negado 
tratamento 
11  Receio de ser denunciado ou preso 
12  Apreensão acerca de fazer exames ou tratamentos médicos, não 
gosta de ir ao médico 
13  Outras razões expressadas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
14  Não sabe 

 
Se pelo menos um obstáculo: 
74. Este obstáculo(s) levou-o a desistir de procurar aconselhamento/tratamento para si nos 
últimos 12 meses? 
(Nota: se a pessoa estiver [no país] há menos de um ano, inquira acerca do período de tempo em 
que esteve no país; se a pessoa não necessitou de tratamento naquele tempo, responda “não”) 
1  Sim 
2  Não  
 
Se sim:  
75. Que tipo de tratamento médico deixou de procurar nos últimos 12 meses? 
(Nota: não cite nenhum dos tratamentos abaixo; faça a pergunta duas vezes “Qual outro 
tratamento deixou de procurar?”) 
1  Tratamento dentário 
2  Óculos, lentes de contacto (tratamento oftalmológico) 
3  Fisioterapia 
4  Check-up ou tratamento médico 
5  Acompanhamento maternal / exames pré natais 
6  Análises laboratoriais, exames de sangue, Ressonâncias Magnéticas ou Raios X  
7  Farmácia, medicamentos 
8  Saúde mental ou tratamento psicológico 
9  Outro tratamento ou desconhece 
 
76. Este obstáculo(s) levou-o a desistir de procurar aconselhamento/tratamento para os seus filhos 
nos últimos 12 meses? 
1  Sim  
2  Não 
3  Não aplicável, não tem crianças ou não foi necessário 
 
Se sim:  
77. Que tipo de tratamento médico deixou de procurar para os seus filhos nos últimos 12 meses? 
(Nota: não cite nenhum dos tratamentos abaixo; faça a pergunta duas vezes “Qual outro 
tratamento deixou de procurar?”) 
1  Vacinação 
2  Tratamentos dentários 
3  Óculos, lentes de contacto (tratamento oftalmológico) 
4  Fisioterapia 
5  Check-up ou tratamento médico 
6  Análises laboratoriais, exames de sangue, Ressonâncias Magnéticas ou Raios X  
7  Farmácia, medicamentos 
8  Saúde mental ou tratamento psicológico 
9  Outro tratamento ou desconhece _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _   
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ANEXO 2: METODOLOGIA E FICHA SINTÉTICA DOS DADOS SOBRE OS 
INQUIRIDOS POR PAÍS  

• BE / BÉLGICA   

PROTOCOLOS MDM BÉLGICA 
 

Cidade(s) BRUXELAS 
Programa(s) Centro de acolhimento, cuidados e orientação (Caso - Médicos do Mundo) 
N.º de questionários concluídos 112 
Datas de início e fim  De 23/04/2008 a 04/08/2008 
Dias seleccionados  Terças e quintas (manhãs e tardes), 4 sessões em 7 por semana 

Entrevistadores 
Aos pares 
Perfil entrevistadores para a parte social: enfermeiros, médicos, pessoal de acolhimento, técnicos de laboratório, gestor de projecto 
Perfil entrevistadores para a parte médica: somente um médico 

Método de selecção Todas as pessoas atendidas que correspondem aos critérios de inclusão 

Em que momento da consulta? Primeiro, a parte social a cargo da assistente social. Depois, a parte médica durante a consulta médica. 

  

 
Números-chave das pessoas inquiridas na Bélgica % n.º  % n.º 
Homens 67,6 75 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 32,4 36 Muito frequente  31,3 35 
Idade média (anos)  36 Frequente 25 28 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 8,9 10 
Marrocos  38 Nunca 34,8 39 
Brasil  12 Habitação  
Rep. Dem. Congo  9 Sem-abrigo 4,5 5 
Argélia   7 Centro acolhimento curto/médio prazo 4,5 5 
Guiné   5 Habitação precária  49 55 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 42 47 
Actividade regular 7,1 8 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde  
Actividade esporádica 40,2 45 Dificuldades administrativas 53,6  
Nenhuma actividade 52,7 59 Complexidades do sistema  49,1  
Recusa responder 0 0 Preço das consultas ou dos tratamentos 39,3  
Frequência do trabalho nocturno 
Várias vezes/sem., quase todos dias Nr Nr 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

19,6  

Várias vezes por mês Nr Nr    
Raramente ou nunca Nr Nr    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 30,6     
2 a 5 anos 36,9     
6 anos ou mais 32,4     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 46,4 52    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual ou 
para escapar à guerra 

34,8 39    

Devido a conflitos familiares 11,6 13    
Pelo futuro dos filhos 6,3 7    
Por razões de saúde 6,3 7    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 12,5 14    
Para estudar 4,5 5    
Outras razões 18,8 21    
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• CH / SUÍÇA  

PROTOCOLOS MDM SUÍÇA 
 

Cidade(s) FRIBURGO 
Programa(s) Centro FriSanté (estrutura parceira) 
N.º de questionários concluídos 11 
Datas de início e fim  De 15/06/2008 a 17/09/2008 
Dias seleccionados  Segundas e quintas (manhã e tarde), em cada sessão 

Entrevistadores 
Só um entrevistador completou os questionários. 
Perfil entrevistador: uma enfermeira 

Método de selecção Todas as pessoas atendidas que correspondem aos critérios de inclusão 
Em que momento da consulta? Após a consulta médica 

  

 
Números-chave das pessoas inquiridas na Suíça % n.º  % n.º 
Homens 45,5 5 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 54,5 6 Muito frequente  27,3 3 
Idade média (anos)  35 Frequente 45,4 5 
As 8 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 27,3 3 
Brasil  2 Nunca 0 0 
Mongólia  2 Habitação  
Camarões  2 Sem-abrigo 0 0 
Kosovo, Gabão, Marrocos, Equador, Argélia   1 por nac. Centro acolhimento curto/médio prazo 0 0 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação precária 45,5 5 
Actividade regular 18,2 2 Habitação estável 54,5 6 
Actividade esporádica 36,3 4 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde  
Nenhuma actividade 45,5 5 Dificuldades administrativas Nr  
Recusa responder 0 0 Complexidades do sistema  Nr  
Frequência do trabalho nocturno Preço das consultas ou dos tratamentos Nr  
Várias vezes/sem., quase todos dias 0 0 
Várias vezes por mês 20 1 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

Nr  

Raramente ou nunca 80 4    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 18,2     
2 a 5 anos 54,5     
6 anos ou mais 27,3     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 90,9 10    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual ou 
para escapar à guerra 

18,2 2    

Devido a conflitos familiares 0 0    
Pelo futuro dos filhos 0 0    
Por razões de saúde 9,1 1    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 0 0    
Para estudar 0 0    
Outras razões 18 ,2 2    
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• DE / ALEMANHA  

PROTOCOLO Alemanha 
 

Cidade(s) MUNIQUE 
Programa(s) Centro de cuidados para pessoas sem seguro de saúde (Open Med -  Médicos do Mundo) 
N.º de questionários concluídos 24 
Datas de início e fim  De 04/01/2008 a 08/08/2008 
Dias seleccionados  Terça (fim do dia) e sexta (manhã), a cada sessão 

Entrevistadores 
Aos pares 
Perfil entrevistadores: para a parte social  – um estudante de Medicina, dois estudantes assistentes sociais, um sociólogo, uma estudante de Etnologia, 
uma intérprete; para a parte médica: médicos 

Método de selecção Todas as pessoas atendidas que correspondem aos critérios de inclusão 
Em que momento da consulta? De preferência após a consulta médica 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas na Allemagne % n.º  % n.º 
Homens 16,7 4 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 83,3 20 Muito frequente  29,2 7 
Idade média (anos)  38 Frequente 25 6 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 20,8 5 
Brasil  3 Nunca 25 6 
Peru  3 Habitação  
Croácia  2 Sem-abrigo 0 0 
Quénia  2 Centro acolhimento curto/médio prazo 8,3 2 
Togo  2 Habitação precária 25 6 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 66,7 16 
Actividade regular 25 6 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Actividade esporádica 12,5 3 Dificuldades administrativas Nr  
Nenhuma actividade 62,5 15 Complexidades do sistema Nr  
Recusa responder 0 0 Preço das consultas ou dos tratamentos Nr  
Frequência do trabalho nocturno 
Várias vezes/sem., quase todos dias 0 0 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

Nr  

Várias vezes por mês 22,2 2    
Raramente ou nunca 77,8 7    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 45,8     
2 a 5 anos 25,0     
6 anos ou mais 29,2     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 54,2 13    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual ou 
para escapar à guerra 

12,5 3    

Devido a conflitos familiares 12,5 3    
Pelo futuro dos filhos 0 0    
Por razões de saúde 16,7 4    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 12,5 3    
Para estudar 0 0    
Outras razões 33,3 8    
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• EL / GRÉCIA 

PROTOCOLO GRÉCIA 
 

Cidade(s) TESSALÓNICA ATENAS 
Programa(s) Policlínica (Open Polyclinic – Médicos do Mundo) Policlínica (Open Polyclinic – Médicos do Mundo) 
N.º de questionários concluídos 68 50 
Datas de início e fim  De 08/01/2008 a 24/07/2008 De 01/03/2008 a 26/08/2008 
Dias seleccionados  De segunda a sexta (manhã e tarde), em cada sessão De segunda a sexta (manhã e tarde), em cada sessão 

Entrevistadores 
Aos pares 
Perfil entrevistador para a parte social: socio-antropólogo 
Perfil entrevistadores para a parte médica: médico  

Aos pares 
Perfil entrevistadores: psicólogos, médicos (validação da parte médica) e 
trabalhador social 

Método de selecção 
Todas as pessoas atendidas que correspondem aos critérios de inclusão (sem 
barreira linguística) 

Aleatório  
(sem barreira linguística) 

Em que momento da consulta? Após a consulta médica Em sala de espera 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas na Grécia % n.º  % n.º 
Homens 37,6 44 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 62,4 73 Muito frequente  17,8 21 
Idade média (anos)  39 Frequente 17,8 21 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 22 26 
Albânia  30 Nunca 42,4 50 
Bulgária  20 Habitação  
Geórgia  8 Sem-abrigo 2,6 3 
Nigéria   8 Centro acolhimento curto/médio prazo 13,7 16 
Afeganistão  7 Habitação precária 14,5 17 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 65,8 77 
Actividade regular 16,1 19 Outros 3,4 4 
Actividade esporádica 32,2 38 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Nenhuma actividade 51,7 61 Dificuldades administrativas 7,6  
Frequência do trabalho nocturno Complexidades do sistema 10,2  
Várias vezes/sem., quase todos dias 27,3 15 Preço das consultas ou dos tratamentos 28,8  
Várias vezes por mês 9,1 5 
Raramente ou nunca 63,6 35 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

27,1  

Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 22,4     
2 a 5 anos 33,6     
6 anos ou mais 44,0     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 55,9 66    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual ou 
para escapar à guerra 

22 26    

Devido a conflitos familiares 5,1 6    
Pelo futuro dos filhos 11 13    
Por razões de saúde 8,5 10    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 11 13    
Para estudar 1,7 2    
Outras razões 3,4 4    
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• ES / ESPANHA  

PROTOCOLOS MDM ESPANHA 

 
Cidade(s) TENERIFE  VALÊNCIA TOLEDO 
Programa(s) Cassim Cassim Programa de mediação sanitária intercultural 
N.º de questionários concluídos 39 36 30 
Datas de início e fim  Início: 01/05/2008 De 01/05/2008 a 15/06/2008 Início: 23/05/2008 

Dias seleccionados  

Cassim Norte: segundas e quartas à tarde e terças de 
manhã 
Cassim Sul: segundas e terças de manhã  
A cada sessão 

- 11 dias no mês de Maio e 5 dias no mês de Junho 
(segunda, terça, quarta de manhã e quinta à tarde) 
Actividade: 5 sessões/semana 

 - 1 dia por semana (dia inteiro), 2 sessões em 
7/semana 

Entrevistadores 

Aos pares 
Perfil entrevistador: 1 assistente social ou 1 
enfermeiro ou membro voluntário da equipa e 1 
médico responsável pela consulta médica 

Só um entrevistador completa os questionários. 
Perfil entrevistadores: assistentes sociais, 
enfermeiros, educadores, pessoal de acolhimento, 
estudante estagiário 

Perfil entrevistadores: 2 mediadores interculturais: 1 
assistente social 

Método de selecção 
Aleatório 
Consoante a disponibilidade dos entrevistadores 

Cada utente de uma consulta médica e/ou social. 
Duas pessoas entrevistadas por dia 

Todas as pessoas atendidas 

Em que momento da consulta? 
Antes ou depois do acolhimento. Em todos os casos 
antes da consulta médica 

À chegada Após a consulta 

 
Cidade(s) GALIZA (Corunha e Vigo) BALEARES (Palma de Maiorca) ALICANTE 

Programa(s) 
Unidade móvel junto de pessoas a exercer a 
prostituição 

Casspep e "Dones del mon" 
(Médicos do Mundo) 

Cassim e Casspep  
(Médicos do Mundo) 

N.º de questionários concluídos 25 23 (15 Casspep e 8 Dones del mon) 21 (16 Cassim e 5 Casspep) 
Datas de início e fim  Início: 5 de Maio de 2008 Início: Junho de 2008  Maio e Junho de 2008 

Dias seleccionados  
Durante 10 dias (segundas, terças (+noite) e 
terças, quintas à noite) 
Actividade: 3 sessões/semana 

Durante 15 dias de manhã  
Actividade: 
Casspep e Dones del Mon: 9 sessões/semana 

- 8 dias em Maio (segundas e terças à tarde e 
quintas e sextas de manhã) 
- 7 dias em Junho (terças e quintas de manhã, 
assim como quartas e quintas à noite) 
Actividade: 
Cassim: 5 sessões/semana 
Casspep: 6 sessões/semana 

Entrevistadores 
Perfil entrevistadores: um voluntário do sector 
médico e um sociólogo com o auxílio dos 
assistentes sociais, enfermeiros. 

Só um entrevistador completou os questionários. 
Perfil entrevistador: uma enfermeira 

Perfil entrevistadores: assistente social, estudantes 
trabalhadores sociais, antropólogo, educador, 
enfermeira. 

Método de selecção Todas as pessoas acompanhadas pelo programa 
Aleatório 
Consoante a disponibilidade do entrevistador e a 
disponibilização de um local 

Cada utente de uma consulta médica ou social e que 
queira participar no inquérito, maioritariamente 
mulheres para o programa Casspep 

Em que momento da consulta? Durante as consultas de acompanhamento À chegada À chegada 

 
Cidade(s) BILBAU MADRID 

Programa(s) 
Cassim 
(Médicos do Mundo) 

Consulta médico-social para pessoas transexuais e 
unidade móvel 

N.º de questionários concluídos 21 21 
Datas de início e fim  Início: 28/04/2008  Início: 27/05/2008 

Dias seleccionados  
Durante 16 meios-dias (segundas e quintas à tarde) 
Actividade: 2 sessões/semana 

 8 meios-dias por semana planeados (durante o dia 
e à noite para a unidade móvel) 
Actividade: 
Unidade móvel: 4 sessões/semana  
Programa junto de pessoas transexuais: 1 
sessão/semana  

Entrevistadores 
Só um entrevistador completou os questionários. 
Perfil entrevistadores: médicos 

Só um entrevistador completa os questionários.  
Perfil entrevistador: assistente social ou educador 

Método de selecção Todas as pessoas atendidas Todas as pessoas atendidas 

Em que momento da consulta? Após a consulta médica 
Durante a recepção, a consulta médica e a consulta 
de prevenção de riscos 
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Números-chave das pessoas inquiridas em Espanha % n.º  % n.º 
Homens 39,4 85 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 60,6 131 Muito frequente  25,2 54 
Idade média (anos)  33 Frequente 14 30 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 12,7 27 
Brasil  28 Nunca 48,1 103 
Bolívia  25 Habitação  
Senegal  21 Sem-abrigo 3,2 7 
Marrocos  20 Centro acolhimento curto/médio prazo 6 13 
Nigéria   18 Habitação precária 12 26 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 73,1 158 
Actividade regular 41,2 89 Outros  5,7 12 
Actividade esporádica 35,2 76 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Nenhuma actividade 22,7 49 Dificuldades administrativas 27,3  
Recusa responder 0,9 02 Complexidades do sistema 20,4  
Frequência do trabalho nocturno Preço das consultas ou dos tratamentos 7,5  
Várias vezes/sem., quase todos dias 38,8 57 
Várias vezes por mês 6,1 9 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

12  

Raramente ou nunca 55,1 81    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 45,8     
2 a 5 anos 37,5     
6 anos ou mais 16,7     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 76,4 165    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual ou 
para escapar à guerra 

9,3 20    

Devido a conflitos familiares 5,6 12    
Pelo futuro dos filhos 11,6 25    
Por razões de saúde 4,2 9    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 4,6 10    
Para estudar 6 13    
Outras razões 8,3 18    
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• FR / FRANÇA  

PROTOCOLO FRANÇA 

 
Cidade(s) SAINT-DENIS PARIS LYON 

Programa(s) 
Caso: Centro de acolhimento, cuidados e 
orientação (Médicos do Mundo) 

Caso: Centro de acolhimento, cuidados e orientação 
(Médicos do Mundo) 

Caso: Centro de acolhimento, cuidados e orientação 
(Médicos do Mundo) 

N.º de questionários concluídos 72 71 56 
Datas de início e fim  De 10/12/2007 a 08/08/2008 De 10/12/2007 a 08/08/2008 De 12/02/2008 a 08/08/2008 

Dias seleccionados  
Quinta de manhã e terça (manhã e tarde) 
3 sessões em 8/semana 

Segundas, quartas e quintas de manhã  
3 sessões em 8/semana 

3 a 4 meios-dias/semana 
3/4 sessões em 5/semana 

Entrevistadores 

A pares ou só um entrevistador. 
Perfil entrevistadores: para a parte social, pessoal 
de acolhimento, enfermeiros estagiários e 
médico;  
Para a parte médica: médicos  

A pares ou só um entrevistador. 
Perfil entrevistadores para a parte social: uma 
assistente social, um médico e pessoal de 
acolhimento 
Para a parte médica: médicos 

Aos pares 
Perfil entrevistadores para a parte social: pessoal de 
acolhimento, enfermeiras 
Para a parte médica: médicos 

Método de selecção 
Aleatório: 1 em cada 3 pessoas e 1 em cada 5 
pessoas (consoante a actividade e as pessoas 
atendidas)  

Aleatório: 1 em cada 2 pessoas por ordem inversa 
de chegada ao centro 

Todas as pessoas atendidas que correspondem aos 
critérios de inclusão 

Em que momento da consulta? Numa primeira fase 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas em França % n.º  % n.º 
Homens 43,9 86 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 56,1 110 Muito frequente  22,8 45 
Idade média (anos)  37 Frequente 19,3 38 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 17,8 35 
Camarões  34 Nunca 40,1 79 
Roménia  26 Habitação  
Argélia  16 Sem-abrigo 8 16 
Costa do Marfim  14 Centro acolhimento curto/médio prazo 8,5 17 
Congo  9 Habitação precária 54,3 108 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 29,1 58 
Actividade regular 7,5 15 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Actividade esporádica 37,7 75 Dificuldades administrativas 13,1  
Nenhuma actividade 54,8 109 Complexidades do sistema 13,6  
Frequência do trabalho nocturno Preço das consultas ou dos tratamentos 41,7  
Várias vezes/sem., quase todos dias 7,1 8 
Várias vezes por mês 14,3 12 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

8  

Raramente ou nunca 78,6 66    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 57,3     
2 a 5 anos 27,1     
6 anos ou mais 15,6     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 51,3 102    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual 
ou para escapar à guerra 

21,6 43    

Devido a conflitos familiares 9,5 19    
Pelo futuro dos filhos 4,5 9    
Por razões de saúde 10,1 20    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 15,1 30    
Para estudar 4,5 9    
Outras razões 15,1 30    
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• IT / ITÁLIA   

PROTOCOLO MDM ITÁLIA 

 
Cidade(s) MILÃO MILÃO MILÃO 

Programa(s) 
Unidade móvel para sem-abrigo (à noite) 
(estrutura parceira) 

Centro de acolhimento de dia para consumidores 
de drogas  
(estrutura parceira) 

Centro de acolhimento para sem-abrigo (à noite) 
(estrutura parceira) 

N.º de questionários concluídos 43 33 23 
Datas de início e fim  de 22/04/08 a 31/08/2008 
Dias seleccionados  Não documentado 

Entrevistadores 
Só um entrevistador completou os questionários 
Perfil entrevistador: um médico psicólogo 

Método de selecção Não documentado 
Em que momento da consulta? Não documentado 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas em Itália % n.º  % n.º 
Homens 87,5 84 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 12,5 12 Muito frequente  Nr Nr 
Idade média (anos)  32 Frequente Nr Nr 
As 7 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional Nr Nr 
Marrocos  19 Nunca Nr Nr 
Ucrânia  13 Habitação  
Egipto  11 Sem-abrigo 44,4 44 
Albânia  8 Centro acolhimento curto/médio prazo 12,1 12 
Níger  5 Habitação precária 17,2 17 
Nigéria  5 Habitação estável 25,3 25 
Tunísia  5 Outros 1 1 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Actividade regular 2,1 2 Dificuldades administrativas 17,2  
Actividade esporádica 32,3 31 Complexidades do sistema 26,3  
Nenhuma actividade 54,1 52 Preço das consultas ou dos tratamentos 7,1  
Recusa responder 11,5 11 
Frequência do trabalho nocturno 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

31,3  

Várias vezes/sem., quase todos dias 6,3 2    
Várias vezes por mês 37,4 12    
Raramente ou nunca 56,3 18    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 50,0     
2 a 5 anos 22,4     
6 anos ou mais 27,6     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 92,9 92    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual 
ou para escapar à guerra 

7,1 7    

Devido a conflitos familiares 12,1 12    
Pelo futuro dos filhos 1 1    
Por razões de saúde 1 1    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 4 4    
Para estudar 3 3    
Outras razões 0 0    
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• NL / PAÍSES BAIXOS 

PROTOCOLOS MDM PAÍSES BAIXOS 

 
Cidade(s) AMESTERDÃO EINDHOVEN UTREQUE 

Programa(s) 

Het Kerkhuis / Filipino Domestic Workers / 
Stichting Sikaman / ASKV / De Open Deur / 
Centrum 45 / Casa Migrante / Wereldpand / Het 
Wereldhuis 

Vluchtelingen in de Knel Huize Agnes / STIL 

N.º de questionários concluídos 62  10 10 

Datas de início e fim  

Het Kerhuis: de 20/02/2008 a 28/05/2008  
Filipino Domestic Workers: de 05/03/2008 a 
12/04/2008  
Stichting Sikaman: 16/04/2008  
ASKV: 26/04/2008  
De Open Deur: de 27/05/2008 a 28/07/2008  
Centrum 45: de 06/06/2008 a 11/07/2008  
Casa Migrant: de 17/06/2008 a 09/07/2008  
Wereldpand: 14/04/2008  
Het Wereldhuis: 02/07/2008 

de 25/03/2008 a 21/04/2008 

Huize Agnes: de 18/04/2008 a 25/04/2008  
STIL: de 09/04/ a 07/05/2008 
 
 

Dias seleccionados  

Het Kerhuis: 7 dias (6 de manhã e 1 à noite)  
Filipino Domestic Workers: 7 dias (à noite) 
Stichting Sikaman: 1 dia (à tarde)  
ASKV: 1 dia (à noite) 
De Open Deur: 7 dias (6 à tarde e 1 à noite)  
Centrum 45: 3 dias (à tarde)  
Casa Migrant: 6 dias (à noite) 
Wereldpand: 1 dia (à tarde) 
Het Wereldhuis: 1 dia (à noite) 

4 dias de manhã 
Huize Agnes: 2 dias (à tarde)  
STIL: 3 dias (à noite) 
 

Entrevistadores 

Só um entrevistador completa o questionário 
Perfil entrevistadores:  
Het Kerhuis: antropólogo, estudante de 
Antropologia, profissional de saúde, assistente 
médico, psicólogo  
Filipino Domestic Workers: estudante de 
Antropologia, profissional de saúde, estudante de 
Medicina  
Stichting Sikaman: antropólogo  
ASKV: estudante de Medicina  
De Open Deur: advogado e psicólogo  
Centrum 45: profissional de saúde  
Casa Migrant: psicólogo  
Wereldpand: estudante de Medicina  
Het Wereldhuis: antropólogo  

Perfil entrevistadores: profissional de saúde, 
estudante de Antropologia, estudante de Medicina  

Perfil entrevistadores: 
Huize Agnes: estudante de Antropologia, Medicina 
STIL: advogado, médico, estudante de 
Antropologia 
 

Método de selecção 

Het Kerhuis – Het Wereldhuis:  
Todas as pessoas atendidas 
Filipino Domestic Workers – Stichting Sikaman – 
ASKV – De Open Deur – Centrum 45 – Casa 
Migrant – Wereldpand: pessoas atendidas com 
marcação  

Todos os utentes que falavam uma língua 
entendida pelos entrevistadores 

Huize Agnes: pessoas atendidas que correspondem 
aos critérios de inclusão e falam inglês ou 
neerlandês  
STIL: pessoas atendidas em consultas jurídicas e 
sociais 

Em que momento da consulta? Não documentado Não documentado Não documentado 

 
Cidade(s) HAIA ROTERDÃO HAARLEM 
Programa(s) Paardenberg / Oase Stek  ROS De Huiskamer / Stem in de Stad 
N.º de questionários concluídos 6 6 3 

Datas de início e fim  
Paardenberg: 09/04/2008  
Oase Stek: de 17/04/2008 a 24/04/2008 

10/04/2008 e 17/07/2008 
De Huiskamer: 23/04/2008 Stem in de Stad: 
14/03/2008 

Dias seleccionados  
Paardenberg: 1 dia (de manhã)  
Oase Stek: 2 dias (de manhã e durante o dia) 

2 dias (de manhã) 
De Huiskamer: 1 dia (à tarde)  
Stem in de Stad: 1 dia (manhã) 

Entrevistadores 
Perfil entrevistadores: 
Paardenberg: profissional de saúde  
Oase Stek: profissional de saúde  

Perfil entrevistadores: profissional de saúde, 
estudante e psicólogo 

Perfil entrevistadores: 
De Huiskamer: assistente médico - Stem in de Stad:  
antropólogo  

Método de selecção 

Paardenberg – Oase Stek: 
pessoas atendidas que correspondem aos critérios 
de inclusão e falam inglês ou neerlandês  
 

Pessoas atendidas com marcação 
De Huiskamer: todos 
Stem in de Stad: pessoas que falavam uma língua 
entendidas pelos entrevistadores  

Em que momento da consulta? Não documentado Não documentado Não documentado 
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Cidade(s) LEIDSCHENDAM TILBURG ARNHEM 
Programa(s) Stichting Noodopvang VLOT Blankenspoor Huisarts – Eigen Praktijk 
N.º de questionários concluídos 2 2 1 
Datas de início e fim  19/05/2008 e 13/06/2008 16/06/2008 12/04/2008 
Dias seleccionados  2 dias (de manhã) 1 dia (à tarde) 1 dia (à tarde) 

Entrevistadores 
Perfil entrevistadores: estudante de Medicina, 
assistentes médicos 

Perfil entrevistador: advogado Perfil entrevistador: médico 

Método de selecção Pessoas atendidas com marcação Pessoas atendidas com marcação Pessoas atendidas com marcação  
Em que momento da consulta? Não documentado Não documentado Não documentado 

 
Cidade(s) LEIDEN 
Programa(s) Fabel van de Illegaal 
N.º de questionários concluídos 1 
Datas de início e fim  22/05/2008 
Dias seleccionados  1 dia (de manhã) 
Entrevistadores Perfil entrevistador: estudante de Medicina  
Método de selecção Pessoas atendidas com marcação 
Em que momento da consulta? Não documentado 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas nos Países Baixos % n.º  % n.º 
Homens 54,4 56 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 45,6 46 Muito frequente  29 29 
Idade média (anos)  37 Frequente 16 16 
As 7 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 22 22 
Filipinas  14 Nunca 33 33 
Gana  10 Habitação  
Serra Leoa  7 Sem-abrigo 2,7 3 
Uganda  6 Centro acolhimento curto/médio prazo 14,7 15 
Sudão   5 Habitação precária 27,5 28 
China  5 Habitação estável 54,9 56 
Brasil  5 Outros 0 0 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Actividade regular 23,8 24 Dificuldades administrativas 18,6  
Actividade esporádica 17,8 18 Complexidades do sistema 17,6  
Nenhuma actividade 57,4 58 Preço das consultas ou dos tratamentos 33,3  
Recusa responder 1 1 
Frequência do trabalho nocturno 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

33,3  

Várias vezes/sem., quase todos dias 4,9 2    
Várias vezes por mês 4,9 2    
Raramente ou nunca 90,2 37    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 10,3     
2 a 5 anos 25,8     
6 anos ou mais 63,9     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 36,3 37    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual 
ou para escapar à guerra 

44,1 45    

Devido a conflitos familiares 4,9 5    
Pelo futuro dos filhos 9,8 10    
Por razões de saúde 4,9 5    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 3,9 4    
Para estudar 3,9 4    
Outras razões 11,8 12    
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• PT / PORTUGAL 

PROTOCOLO PORTUGAL 

 
Cidade(s) LISBOA LOURES LOURES 
Programa(s) Noite Saudável (Médicos do Mundo) Bairro Quinta da Serra (Médicos do Mundo) Crescer em saúde (Médicos do Mundo) 
N.º de questionários concluídos 21 7 4 

Datas de início e fim  
06, 14, 18, 28, 30 Abril 2008, 04, 07, 09, 14 Maio 
2008 e 20/06/2008 

02, 07, 09 Abril 2008, 07/05/2008 e 09/09/2008 7/04/2008, 14, 21 e 28 Maio 2008  

Dias seleccionados  De segunda a sexta (à noite), em cada sessão 
De segunda a sexta (de manhã), 5 em cada 6 
sessões/semana 

Quarta (à tarde), 1 em cada 5 sessões/semana 

Entrevistadores 
Perfil entrevistadores: pessoal de acolhimento e 
médicos 

Perfil entrevistadores: enfermeiros Perfil entrevistadores: enfermeiros 

Método de selecção 
Todas as pessoas atendidas que correspondem aos 
critérios de inclusão 

Todas as pessoas atendidas que correspondem aos 
critérios de inclusão 

Todas as pessoas atendidas que correspondem aos 
critérios de inclusão 

Em que momento da consulta? No fim da consulta  No fim da consulta No fim da consulta 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas em Portugal % n.º  % n.º 
Homens 77,4 24 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 22,6 7 Muito frequente  9,4 3 
Idade média (anos)  40 Frequente 3,1 1 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 9,4 3 
Brasil  14 Nunca 78,1 25 
Cabo Verde  4 Habitação  
Guiné   4 Sem-abrigo 21,9 7 
Angola  3 Centro acolhimento curto/médio prazo 21,9 7 
Ucrânia  3 Habitação precária 37,5 12 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 18,8 6 
Actividade regular 31,3 10 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Actividade esporádica 15,6 5 Dificuldades administrativas Nr  
Nenhuma actividade 50 16 Complexidades do sistema Nr  
Recusa responder 3,1 1 Preço das consultas ou dos tratamentos Nr  
Frequência do trabalho nocturno 
Várias vezes/sem., quase todos dias 26,7 4 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

Nr  

Várias vezes por mês 13,3 2    
Raramente ou nunca 60 9    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 22,6     
2 a 5 anos 25,8     
6 anos ou mais 51,6     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 62,5 20    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual 
ou para escapar à guerra 

6,3 2    

Devido a conflitos familiares 0 0    
Pelo futuro dos filhos 0 0    
Por razões de saúde 0 0    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 12,5 4    
Para estudar 3,1 1    
Outras razões 18,8 6    
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• SE / SUÉCIA  

PROTOCOLO SUÉCIA 

 
Cidade(s) ESTOCOLMO 
Programa(s) Centro de cuidados de saúde para imigrantes sem autorização de residência (Médicos do Mundo) 
N.º de questionários concluídos 103 
Datas de início e fim  De 16/01/2008 a 24/07/2008 
Dias seleccionados  À noite  Em casa sessão 

Entrevistadores 
Só um entrevistador completou os questionários.  
Perfil entrevistadores: 2 estudantes de Medicina, enfermeiro, 2 estudantes de Ciências Políticas 

Método de selecção 
Aleatório 
1 em cada 3 pacientes, depois 1 em cada 2 

Em que momento da consulta? Inquiridos escolhidos durante a vinda à clínica e entrevistados posteriormente sob marcação 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas na Suécia % n.º  % n.º 
Homens 44,7 46 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 55,3 57 Muito frequente  34,4 35 
Idade média (anos)  35 Frequente 16,7 17 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 21,6 22 
Mongólia   20 Nunca 27,5 28 
Bangladeche  13 Habitação  
Azerbaijão  11 Sem-abrigo 0 0 
Bolívia  10 Centro acolhimento curto/médio prazo 9,7 10 
Filipinas  7 Habitação precária 62,1 64 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 28,2 29 
Actividade regular 18,4 19 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Actividade esporádica 44,7 46 Dificuldades administrativas 42,7  
Nenhuma actividade 36,9 38 Complexidades do sistema 12,6  
Frequência do trabalho nocturno Preço das consultas ou dos tratamentos 28,2  
Várias vezes/sem., quase todos dias   Nr  
Várias vezes por mês   Nr 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

43,7  

Raramente ou nunca   Nr    
Tempo decorrido desde a migração    
Menos de 2 anos 13,6     
2 a 5 anos 67,0     
6 anos ou mais 19,4     
Razões da migração    
Por razões económicas, para ganhar a vida 27,2 28    
Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual 
ou para escapar à guerra 

54,4 56    

Devido a conflitos familiares 9,7 10    
Pelo futuro dos filhos 5,8 6    
Por razões de saúde 7,8 8    
Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 6,8 7    
Para estudar 6,8 7    
Outras razões 11,7 12    
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• UK / REINO UNIDO 

PROTOCOLO REINO UNIDO 

 
Cidade(s) LONDRES LONDRES 
Programa(s) Centro de cuidados de saúde (Project London – Médicos do Mundo) New North London Synagogue (NNLS - Estrutura parceira) 
N.º de questionários concluídos 101 7 
Datas de início e fim  De 23/01/2008 a 19/06/2008 De 23/01/2008 a 19/06/2008 
Dias seleccionados  Segundas, quartas e sextas (à tarde), em cada sessão Uma tarde de domingo por mês  

Entrevistadores 
Só um entrevistador completou os questionários. 
Perfil entrevistadores: estudantes, pessoal de acolhimento especialmente formado para conduzir o inquérito. A parte médica foi completada unicamente 
pela equipa médica, durante a consulta médica. 

Método de selecção Todas as pessoas que correspondem aos critérios de inclusão Aleatório 

Em que momento da consulta? 
Após a consulta social e antes ou após a consulta médica. Se a pessoa não tem 
tempo, é feita uma marcação para os dias seguintes 

Só a parte social do questionário foi concluída 

 

 
Números-chave das pessoas inquiridas no Reino Unido % n.º  % n.º 

Homens 53,7 58 Limitação das deslocações e actividades por medo de uma detenção 
Mulheres 46,3 50 Muito frequente  25,7 27 
Idade média (anos)  37 Frequente 7,6 8 
As 5 primeiras nacionalidades mais representadas  Ocasional 16,2 17 
Índia  15 Nunca 50,5 53 
Filipinas  13 Habitação  
R.D.Congo  12 Sem-abrigo 0,9 1 
China  9 Centro acolhimento curto/médio prazo 1,9 2 
Brasil  7 Habitação precária 60,7 65 
Exercício de uma actividade para ganhar a vida Habitação estável 35,5 38 
Actividade regular 18,5 20 Outros 0,9 1 
Actividade esporádica 18,5 20 Frequência dos principais obstáculos aos cuidados de saúde 
Nenhuma actividade 63 68 Dificuldades administrativas 51,9  
Recusa responder 0 0 Complexidades do sistema 31,5  

Frequência do trabalho nocturno Preço das consultas ou dos tratamentos 25,9  

Várias vezes/sem., quase todos dias 18,9 7 
Várias vezes por mês 5,4 2 

Medo de denúncia, detenção, discriminação ou negação de 
tratamento 

39,8  

Raramente ou nunca 75,7 28    

Tempo decorrido desde a migração    

Menos de 2 anos 29,0     

2 a 5 anos 45,8     

6 anos ou mais 25,2     

Razões da migração    

Por razões económicas, para ganhar a vida 38 41    

Por razões políticas, religiosas, étnicas, de orientação sexual 
ou para escapar à guerra 

46,3 50    

Devido a conflitos familiares 8,3 9    

Pelo futuro dos filhos 4,6 5    

Por razões de saúde 3,7 4    

Para ir ao encontro de ou acompanhar alguém 10,2 11    

Para estudar 2,8 3    

Outras razões 12 13    
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ANEXO 3: LISTA DE INQUIRIDOS DURANTE O INQUÉRITO QUALITATIVO 
 País e cidade do inquérito Nome  Origem Vive no país há Idade Vive com 

1 Grécia, Atenas Sr.ª M.  Afeganistão 4 meses - 2 rapazes de 6 e 2 anos 
2 Grécia, Atenas Sr.ª N.  Afeganistão 2 meses 35 anos companheiro e 6 filhos entre os 6 e os 14 anos 
3 Grécia, Atenas O.  Afeganistão 2 meses 12 anos os pais e 5 irmãos 
4 Grécia, Atenas Sr.ª P.  Rússia 15 anos 19 anos companheiro e uma bebé 
5 Grécia, Tessalónica Sr.ª Q. Albânia 9 anos 38 anos companheiro e 3 filhos entre os 15 e os 8 anos  
6 Grécia, Tessalónica Sr. R. Iémen 2 anos 26 anos companheira e 4 filhas de 9, 7, 5 e 1 anos 
7 Grécia, Tessalónica Sr.ª S. Albânia 12 anos 30 anos 1 filho de 15 meses, 4 sobrinhos e sobrinhas entre os 17 e os 6 anos  
8 Grécia, Tessalónica Sr.ª T. Rússia 15 anos 19 anos companheiro e uma filha de 2 anos 
9 França, Saint-Denis Sr. E. Moldávia 8 meses 24 anos companheira e um filho de 2 anos 
10 França, Saint-Denis Sr. F.  Guiné 11 anos 49 anos companheira e 5 filhos entre os 11 anos e os 8 meses 
11 França, Saint-Denis Sr.ª G.  Costa do Marfim 2 anos 22 anos companheiro e uma filha de 3 meses 
12 França, Saint-Denis Sr. H. Camarões 6 meses 34 anos companheira e respectiva filha, de 3 anos 
13 França, Saint-Denis Sr.ª I. Roménia / cigana 3 anos 39 anos 3 filhos entre os 20 e os 14 anos  
14 França, Saint-Denis Sr. J. Roménia / cigana 4 anos 46 anos companheira e 7 filhos entre os 23 e os 6 anos  
15 França, Saint-Denis Sr.ª K.  Argélia  8 anos 38 anos 3 filhos entre os 7 e os 4 anos 
16 França, Paris Sr.ª L. Filipinas 3 anos - companheiro e uma filha de 6 anos 
17 Países Baixos Sr.ª U. Marrocos 6 anos 30 anos 3 filhos entre os 14 e os 3 anos  
18 Países Baixos Sr.ª V.  Nigéria 11 anos 29 anos 2 filhos de 9 e 7 anos 
19 Países Baixos Sr.ª W. Gana 15 anos - 1 filho de 6 anos  
20 Espanha, Canárias Sr.ª D. Argentina 10 meses 23 anos companheiro e 2 filhas de 5 e 3 anos 
21 Suécia Sr.ª X. Bolívia 2 anos - companheiro e 5 filhos entre os 3 anos e a adolescência  
22 Suécia Sr.ª Z. Bolívia 2 anos 1/2 - companheiro e um filho de 14 anos  
23 Suécia Sr.ª S-B Arménia 6 anos - 2 filhos de 9 e 6 anos e outra família 
24 Suécia Sr.ª Y. Mongólia 4 anos - 1 filho de 4 anos 
25 Suécia Sr.ª S.-A. Salvador 3 anos - 8 filhos: 4 menores de 11 a 2 anos, 1 em cadeira de rodas  
26 Suíça Sr.ª S.-C.  Mongólia 6 anos 29 anos companheiro, 2 filhas de 10 e 2 anos e 3 adultos 
27 Suíça Sr.ª S.-D.   9 anos 47 anos 1 filho de 15 anos 
28 Reino Unido Sr.ª S.-E. Filipinas - - 1 filho de 2 meses 
29 Reino Unido Sr.ª S.-F.  Eritreia - 22 anos 1 filho de 4 anos 
30 Bélgica Sr.ª A.  Albânia 8 anos 27 anos 2 crianças de 7 e 5 anos e o companheiro 
31 Bélgica Sr.ª B.  Argélia 4 anos 41 anos 2 crianças de 7 e 4 anos e o companheiro 
32 Bélgica Sr.ª C. Roménia alguns meses 36 anos 8 filhos 
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ANEXO 4 : ACRÓNIMOS  
Acrónimo  Significado 
AME  Aide médicale d’Etat – Ajuda médica do Estado (FR) 
AMU  Aide médicale urgente – Ajuda médica urgente (BE)  
ASL Agências sanitárias locais (IT) 
Caso Centre d’accueil, de soins et d’orientation – Centro de acolhimento, cuidados e orientação (FR) 
Casspep Centro de Atención Socio-Sanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución – Centro de Atenção Socio-sanitária a Pessoas que Exercem a Prostituição (ES) 
Cassim Centro de Atención Socio-Sanitaria a Immigrantes - Centro de Atenção Socio-sanitária a Imigrantes (ES) 
CPAS Centre public d’action sociale – Centro público de acção social (BE)  
CMU  Couverture maladie universelle - Cobertura de saúde universal (FR) 
Fedasil Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile – Agência Federal para Acolhimento dos Requerentes de Asilo 
MDM  Médicos do Mundo 
MSF Médicos sem Fronteiras 
OR  Odds Ratio  
PMI Protection maternelle et infantile – Protecção Maternal e Infantil (FR) 
STP Estrangeiro temporariamente presente (IT) 
UE União Europeia 
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ANEXO 5 : TABELAS ADICIONAIS 
96 - Nacionalidade das pessoas inquiridas (por ordem decrescente) 

 Nacionalidade N.º total homens mulheres Nacionalidade  N.º total homens mulheres 
 Marrocos 92 72 20 Cabo Verde 5 4 1 
Brasil 73 20 53 Guiné Equatorial 5 4 1 
Camarões 45 17 28 Sri Lanca 5 3 2 
Albânia 40 16 24 Chile 5 1 4 
Nigéria 39 14 25 Cuba 5 1 4 
Bolívia 39 8 31 Paraguai 5 1 4 
Roménia 36 13 23 Rep. Dominicana 5 1 4 
Argélia 36 27 9 Polónia 4 1 3 
Filipinas 36 8 28 Burquina Faso 4 2 2 
Ucrânia 25 9 16 Quénia 4 0 4 
Rep. Democrática do Congo 25 14 11 Madagáscar 4 0 4 
Senegal 25 20 5 Croácia 3 1 2 
Bulgária 24 4 20 África subsariana (sem precisão) 3 3 0 
Egipto 23 21 2 Benim 3 2 1 
Mongólia 23 3 20 África Central 3 0 3 
Costa do Marfim 21 9 12 Síria 3 2 1 
Bangladeche 19 18 1 México 3 3 0 
Índia 19 14 5 Apátrida 3 1 2 
China 18 10 8 Montenegro 2 1 1 
Gana 17 12 5 Sérvia 2 1 1 
Tunísia 16 11 5 Turquia 2 2 0 
Peru 16 5 11 Turquia – Curdistão 2 2 0 
Mali 15 10 5 Burundi 2 1 1 
Afeganistão 15 13 2 Libéria 2 2 0 
Irão 15 11 4 Ruanda 2 1 1 
Guiné 13 9 4 Chade 2 0 2 
Uganda 13 4 9 Líbano 2 1 1 
Paquistão 13 13 0 Palestina 2 1 1 
Congo-Brazzaville 12 5 7 Nepal 2 1 1 
Geórgia 11 6 5 Usbequistão 2 1 1 
Rússia 11 2 9 Vietnam 2 1 1 
Azerbaijão 11 6 5 Guatemala 2 1 1 
Colômbia 11 4 7 Nicarágua 2 2 0 
Equador 11 4 7 Salvador 2 1 1 
Arménia 10 4 6 Uruguai 2 2 0 
Angola 10 7 3 Venezuela 2 0 2 
Sudão 10 8 2 Letónia 1 0 1 
Argentina 10 5 5 Europa extra UE (sem precisão) 1 0 1 
Etiópia 9 2 7 Jibuti 1 1 0 
Níger 9 9 0 Gabão 1 0 1 
Serra Leoa 9 5 4 Guiné-Bissau 1 1 0 
Somália 9 6 3 Zimbabué 1 1 0 
Moldávia 8 3 5 Síria - Curdistão 1 0 1 
Kosovo 8 6 2 Indonésia 1 0 1 
Eritreia 7 5 2 Tailândia 1 1 0 
Togo 7 4 3 Haiti 1 0 1 
Mauritânia 7 5 2 Honduras 1 1 0 
Comores 6 2 4 Suriname 1 1 0 
Iraque 6 5 1 TOTAL 1108 567 541 
Bósnia e Herzegovina 5 2 3     
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97 - Lista de problemas e diagnósticos crónicos 

 n.º 

% entre 
pacientes 
com pelo 
menos 1 
doença 
crónica 

% 
acumulado* 

% na 
totalidade da 

população 
inquirida 

% 
acumulado* 

Outros sinais/sintomas do aparelho musculo-esquelético 26 7,2 7,2 2,3 2,3 
Sinais/sintomas digestivos 22 6,1 13,3 2,0 4,3 
Sinais/sintomas coluna 18 5,0 18,3 1,6 5,9 
Diabetes (insulino e não insulino-dependente) 17 4,7 23,1 1,5 7,4 
Hipertensão arterial 17 4,7 27,8 1,5 8,9 
Consumo de substânicas psicoactivas (drogas) 16 4,4 32,2 1,4 10,3 
Gravidez e parto simples 15 4,2 36,4 1,3 11,7 
Síndrome depressivo 15 4,2 40,6 1,3 13,0 
Outras doenças do sistema digestivo 12 3,3 43,9 1,1 14,1 
Lesões traumáticas 12 3,3 47,2 1,1 15,1 
Sinais/sintomas neurológicos 11 3,1 50,3 1,0 16,1 
Infecções agudas do aparelho respiratório superior 10 2,8 53,1 0,9 17,0 
Doenças dos dentes e das gengivas 9 2,5 55,6 0,8 17,8 
Outras doenças motoras 9 2,5 58,1 0,8 18,6 
Sinais/sintomas pele 8 2,2 60,3 0,7 19,3 
Infecções agudas do aparelho respiratório inferior 7 1,9 62,2 0,6 19,9 
Administrativo 6 1,7 63,9 0,5 20,5 
Asma 6 1,7 65,6 0,5 21,0 
Outros sintomas psicológicos 6 1,7 67,2 0,5 21,5 
Patologias vasculares 6 1,7 68,9 0,5 22,1 
Sinais/sintomas aparelho genital feminino 6 1,7 70,6 0,5 22,6 
Sinais/sintomas do aparelho urinário 6 1,7 72,2 0,5 23,1 
Ansiedade-Stress-Sintomas somáticos 5 1,4 73,6 0,4 23,6 
Outras doenças do aparelho circulatório 5 1,4 75,0 0,4 24,0 
Outras doenças metabólicas 5 1,4 76,4 0,4 24,5 
Outras doenças oculares 5 1,4 77,8 0,4 24,9 
Outras doenças genitais femininas 5 1,4 79,2 0,4 25,4 
Excesso de peso, obesidade 5 1,4 80,6 0,4 25,8 
Sinais/sintomas gerais 5 1,4 81,9 0,4 26,2 
Menstruação escassa/ausente 5 1,4 83,3 0,4 26,7 
Anemias 4 1,1 84,4 0,4 27,0 
Diagnósticos NE 4 1,1 85,6 0,4 27,4 
diareg_vide 4 1,1 86,7 0,4 27,8 
Infecções da pele 4 1,1 87,8 0,4 28,1 
Resultados 4 1,1 88,9 0,4 28,5 
Síndrome da coluna cervical 4 1,1 90,0 0,4 28,8 
Consumo de substâncias psicoactivas (álcool) 4 1,1 91,1 0,4 29,2 
Outras doenças do sistema neurológico 3 0,8 91,9 0,3 29,4 
Outras doenças respiratórias 3 0,8 92,8 0,3 29,7 
Outros motivos de consulta 3 0,8 93,6 0,3 30,0 
Hepatite viral 3 0,8 94,4 0,3 30,2 
Infecções urinárias/dos rins 3 0,8 95,3 0,3 30,5 
Medos/preocupações 3 0,8 96,1 0,3 30,8 
Sinais/sintomas oculares 3 0,8 96,9 0,3 31,0 
Tosse 3 0,8 97,8 0,3 31,3 
Outras doenças genital masculino 2 0,6 98,3 0,2 31,5 
Outras doenças urinárias e nefrológicas 2 0,6 98,9 0,2 31,7 
Outros sinais/sintomas do aparelho respiratório 2 0,6 99,4 0,2 31,9 
Aconselhamento, escuta 2 0,6 100 0,2 32,0 
Cardiopatias, arritmias 2 0,6 100,6 0,2 32,2 
Dermatites alérgicas e de contacto 2 0,6 101,1 0,2 32,4 
Epilepsia 2 0,6 101,7 0,2 32,6 
Gravidez e parto problemáticos 2 0,6 102,2 0,2 32,7 
Infecções oculares 2 0,6 102,8 0,2 32,9 
Infecções gastrointestinais 2 0,6 103,3 0,2 33,1 
Infecções do ouvido 2 0,6 103,9 0,2 33,3 
Infecções Sexualmente Transmissíveis - F 2 0,6 104,4 0,2 33,5 
...      
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98 - Lista dos problemas e diagnósticos que sofreram mais atrasos no acesso aos cuidados de saúde no país de 
acolhimento, por ordem decrescente (referidos pelo menos 2 vezes) 

  n.º % continuação n.º % 
Problemas comportamentais 16 4,02 Sinusite crónica 3 0,75 
Hipertensão com complicações 12 3,02 Laringite 3 0,75 
Problemas digestivos 12 3,02 Hipotiroidismo 3 0,75 
Gastralgias 10 2,51 Dislipidémia 3 0,75 
Dores rectais 10 2,51 Pielonefrite 3 0,75 
Problemas de deglutição 10 2,51 Medo do VIH 2 0,50 
Diabetes não insulino-dependente  10 2,51 Anemia 2 0,50 
Disúria 10 2,51 VIH/SIDA 2 0,50 
Dores torácicas 9 2,26 Infecção gastrointestinal 2 0,50 
Outras perturbações psicológicas 7 1,76 Neoplasia maligna do estômago 2 0,50 
Dores musculares 7 1,76 Úlcera pética 2 0,50 
Gravidez não desejada 7 1,76 Acufenos, zumbidos, ruído, assobios 2 0,50 
Rinite alérgica 6 1,51 Otite externa 2 0,50 
Patologia bucal 6 1,51 Doença cardíaca isquémica 2 0,50 
Lombalgia 5 1,26 Síndrome do ombro doloroso 2 0,50 
Reacção aguda ao stress 5 1,26 Dor do pé 2 0,50 
Abuso crónico do álcool 5 1,26 Malformações cong. musculoesqueléticas 2 0,50 
Dispneia 5 1,26 Síndrome da coluna cervical 2 0,50 
Stress pós-traumático 5 1,26 Tendinite 2 0,50 
Febre 4 1,01 Artrose 2 0,50 
Anorexia, bulimia 4 1,01 Osteoporose 2 0,50 
Astenia 4 1,01 Cefaleia de cluster 2 0,50 
Hipertensão sem complicações 4 1,01 Enxaqueca 2 0,50 
Hipotensão postural 4 1,01 Perturbações depressivas 2 0,50 
Hemorróidas 4 1,01 Somatização 2 0,50 
Cefaleias 4 1,01 Infecção aguda do ap. respiratório superior 2 0,50 
Bronquite crónica 4 1,01 Asma 2 0,50 
Gripe 4 1,01 Tumor cutâneo 2 0,50 
Cegueira 3 0,75 Infecção da pele 2 0,50 
Dor do joelho 3 0,75 Herpes 2 0,50 
Dor musculoesquelética 3 0,75 Cistite 2 0,50 
Diminuição do desejo sexual 3 0,75 Cálculo urinário 2 0,50 
Distúrbios ansiosos 3 0,75 Outra doença urinária 2 0,50 
Tosse 3 0,75 Neoplasia benigna genital 2 0,50 
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