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No transato dia 5 de novembro, realizou-se um seminário intitulado “Saúde para todos? 

Combater as desigualdades”, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de 

Lisboa, organizado pelos médicos internos de Saúde Pública, do Curso de Especialização em 

Saúde Pública (a reportagem do evento poderá ser visualizada neste link). Nesse sentido, este 

artigo tem como objetivo apresentar algumas conclusões do evento.  

O contexto atual em Portugal, caracteriza-se por baixo crescimento económico e enormes 

desafios sociodemográficos, pelo que o seminário teve como finalidade consciencia lizar sobre as 

desigualdades em saúde todos os setores de governação e da sociedade civil, assim como o 

encontrar respostas no sistema de saúde e, mais concretamente no SNS, que possam fazer 

sentido no combate às desigualdades em saúde. 

Os grandes determinantes das desigualdades são balizados pela teoria das causas fundamentais, 

ou seja, os recursos que cada indivíduo possui para satisfazer as suas necessidades mais básicas 1. 

A distribuição destes recursos, sejam monetários, materiais ou intelectuais, influ encia as 

escolhas e capacidades de cada indivíduo. A redução das desigualdades, discutida no evento com 

base em três perspetivas - epidemiológica, social e económica – procurou conceptualizar as 

linhas de discussão e de ação e teve como ponto de partida a organização da sociedade em 

                                                 

1Phelan JC, Link BG, Tehranifar P. Social Conditions as Fundamental Causes of Health Inequalities: Theory, Evidence, and Polic y Implications. J 

Health Soc Behav. 2010;51(1_suppl):S28–40. 

https://drive.google.com/open?id=1Zl09LipxQsn_WvMX41F0ATBvoZXKOoJD
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estratos socioeconómicos, que deve influenciar a forma como a realidade é representada, não só 

em torno de valores médios, mas também tendo em conta o gradiente social2.  

Porque apenas o que é medido se torna conhecido, demonstrar as desigualdades no Mundo, na 

Europa e em Portugal permitiu o diagnóstico e a motivação necessária para a ação. A nível 

global, a discussão centrou-se na capacidade e distribuição da força de trabalho em saúde e 

como as áreas mais desfavorecidas em termos de profissionais e suas capacidades e 

competências são determinantes para a saúde da população. Foi apresentado um projeto de 

medição de desigualdades de base geográfica em Portugal e na Europa, que consistiu no 

desenvolvimento de uma ferramenta interativa e de acesso gratuito e, por último, foi discutido 

os potenciais efeitos negativos climáticos, e como estes poderão atingir diferentes grupos 

populacionais e áreas geográficas em Portugal. 

Assim, foram criadas as condições para refletir sobre o que se faz e o que falta fazer em Portugal 

no combate às desigualdades.  

O XXII Governo Constitucional tem no seu programa eixos dirigidos à redução das desigualdades, 

pelo que há uma janela de oportunidade para desenhar e implementar intervenções com estes 

objetivos. Também, as referências estratégias na área da saúde em Portugal necessitam de ser 

priorizadas e tidas em conta em qualquer política, 

programa ou projeto. Encontra-se a ser elaborado 

o próximo Plano Nacional de Saúde 2021-2030, do 

qual os planos locais de saúde devem ser os 

produtos prioritários que funcionarão como 

alavanca local no combate às desigualdades. A 

operacionalização da saúde em todas as políticas 

requer medidas disruptivas por todos os atores 

envolvidos, e parcerias que possam contribuir para assumir resultados em saúde como objetivos 

finais em qualquer área da governação. A escola, a habitação, o clima ou o emprego são, sem 

dúvida, formas de prestação de cuidados de saúde, que vão muito além dos serviços de saúde e 

têm um impacto muito superior quando modificados. A Saúde Pública e seus profissionais são 
                                                 

2Mackenbach JP, Gunning-Schepers LJ. How should interventions to reduce inequalities in health be evaluated? J Epidemiol Community Health. 

1997;51(4):359–64. 
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agentes chave nestes mecanismos ao serem os melhores posicionados e capacitados para a 

distribuição dos recursos de acordo com as necessidades de saúde, de forma a conduzir ao 

desenvolvimento sustentável. Estes processos, urgentes em Portugal e no mundo, requerem 

lideranças fortes que podem e devem ser reclamadas pelos médicos de Saúde Pública.  
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