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Medir, analisar e acompanhar as desigualdades sociais em saúde é um pré-requisito essencial para a redução das 
iniquidades, como tem vindo a ser destacado em múltiplos documentos estratégicos e recomendações internacio-
nais, europeias e nacionais dos últimos anos. Não é contudo ainda prática habitual, nomeadamente em Portugal e 
no que se refere à população idosa, reportar aspetos de equidade, quer como parte dos sistemas de informação 
estabelecidos, quer em estudos e análises mais pontuais da saúde e seus determinantes.  

Sem negar os diversos desafios que reconhecidamente se colocam à quantificação e monitorização das iniquidades 
em saúde, afigura-se contudo possível e desejável uma adoção mais generalizada de indicadores mínimos que con-
tribuam para o reconhecimento, compreensão e acompanhamento da evolução do fenómeno no plano nacional.  

Apresenta-se uma proposta de um conjunto básico de medidas que permitem analisar a magnitude, padrão e im-
pacte das desigualdades socioeconómicas na saúde da população idosa portuguesa, ilustrada com dados de in-
quéritos europeus recentes (ESS e EU-SILC, 2010). Fundamentada em investigação prévia e seguindo as recomenda-
ções internacionais mínimas, designadamente da OMS, envolve apresentação de resultados de saúde desagrega-
dos por estatuto socioeconómico e outros estratificadores de equidade, e medidas sintéticas de quantificação de 
diferenças absolutas e relativas de saúde entre grupos sociais, bem como um indicador de impacte. 

A disponibilidade de dados, bem como a relativa simplicidade de cálculo e interpretação, acessíveis inclusive a pú-
blicos não especializados no tema, foram critérios tidos em conta na escolha destas medidas, que se considera po-
derem facilitar uma mais ampla divulgação, debate e monitorização das desigualdades sociais em saúde – um fenó-
meno que assume dimensões muito significativas na saúde da população idosa em Portugal.  

 

 

A. O problema a ser investigado e objetivos 

A longevidade e saúde das pessoas, ao longo de todo o curso de vida, tende a ser tanto pior quanto mais baixo é o 
seu nível de rendimento, de escolaridade, ou, de um modo geral, a sua posição social.  

As desigualdades socioeconómicas e, mais genericamente, as desigualdades sociais em saúde, que Graham definiu 

como “diferenças sistemáticas na saúde de grupos e comunidades que ocupam posições desiguais na socieda-
de” (2004, p. 101, trad. autor), podem ser equacionadas enquanto Iniquidades em saúde, ou seja “diferenças de saú-
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de que são socialmente produzidas, sistemáticas na sua distribuição na população, e injustas” (WHO, 2010, p. 12, 
trad. autor). Este último critério, não sendo de ordem científica ou racional, e mas sim de ordem ética, faz contudo 
apelo a valores que reúnem amplo consenso, nomeadamente no plano europeu, onde a equidade é assumida co-
mo um princípio fundamental (v.g., COM, 2009). Estabelecer políticas que contribuam para equidade em saúde – 
definida como "a ausência de diferenças injustas e evitáveis, ou remediáveis, na saúde entre grupos populacionais 
definidos socialmente, economicamente, demograficamente ou geograficamente" (WHO, 2010, p. 12, trad. autor) – 

torna-se pois um imperativo ético, de resto fundamentado no quadro dos direitos humanos e no PIDESC, 1966, que, 
no art.º 12º, reconhece “o direito de todas as pessoas de gozar do melhor estado de saúde física e mental possível de 
atingir” (idem, p. 12-13, trad. autor). 

Este imperativo de ação é reforçado pela importância e dimensão que o fenómeno assume, como tem vindo a ates-
tar a evidência acumulada em particular na última década, revelando a ocorrência generalizada, e possivelmente 
em agravamento, de iniquidades em saúde em todos os países estudados, tanto a nível mundial (WHO-CSDH, 2008) 
como no quadro europeu (v.g., Mackenbach, 2006). Apesar de mais escassa, a investigação tem-se estendido tam-
bém já à população idosa, constatando em geral a persistência nesta faixa etária de uma padronização social, ob-
servável, ainda que de modo variável, em múltiplos resultados de saúde e bem-estar, a nível internacional e europeu 
(v.g. Dalstra et al., 2006;  Etman et al., 2012; Grundy, Holt, 2001; Nummela et al., 2007; Huisman et al., 2003; von dem 

Knesebeck et al., 2006), e também em Portugal (v.g. Almeida, 2009; Santana, 2000). 

As desigualdades sociais em saúde vêm assim a merecer nos últimos anos atenção crescente e reconhecimento co-
mo um desafio de saúde pública e uma prioridade política. Papel preponderante nesse sentido terá tido o Relatório 
final da Comissão sobre os Determinantes Sociais da Saúde da OMS (WHO-CSDH), publicado em 2008, a que se se-
guiu a adoção de uma Resolução da WHA apelando à «Redução das Iniquidades em Saúde através da ação face 
aos determinantes sociais da saúde» (WHA62.14, 2009) e, mais recentemente, adotando a “Declaração Política do 
Rio sobre Determinantes Sociais da Saúde” (WHA65.8, 2012). No quadro europeu, destaca-se a comunicação da Co-
missão Europeia visando «Solidariedade na saúde: Reduzir as desigualdades no domínio da saúde na UE» (COM 
567/4, 2009), as conclusões adotadas pelo Conselho da UE, em 08.10.2010, relativas a «Equidade e Saúde em Todas 
as Políticas» e a Resolução do Parlamento Europeu, de 8 de Março de 2011 «Reduzir as desigualdades no domínio da 
saúde na UE». 

A medição, análise e acompanhamento das desigualdades sociais em saúde têm sido apontados como pré-
requisito essencial para a redução das iniquidades em vários desses documentos estratégicos, apelos e compromis-
sos de ação (e.g. COM 2009; Dahlgren, Whitehead, 2006; WHA, 2012; WHO-CSDH, 2008; e, para Portugal, WHO-
Europe, 2010). Um requisito que está contudo longe de ser implementado, nomeadamente em Portugal e no que se 
refere à população idosa, não sendo ainda prática habitual, reportar aspetos de equidade, quer como parte dos 
sistemas de informação regular, quer em estudos e análises mais pontuais da saúde e seus determinantes.  

O presente artigo visa apresentar uma proposta de um conjunto básico de medidas, de fácil implementação, que 
permitam analisar a magnitude, padrão e impacte das desigualdades sociais na saúde da população idosa portu-
guesa. Tal proposta é fundamentada com base em investigação e orientações/ recomendações nacionais e inter-
nacionais e ilustrada com dados de inquéritos europeus recentes. Pretende-se deste modo incentivar uma adoção 
mais generalizada no nosso país de uma ótica de equidade na caracterização e monitorização na saúde e bem-
estar dos idosos, viável e acessível inclusive a profissionais não especializados nestas temáticas.  

Fica fora do âmbito deste trabalho uma discussão sistemática e aprofundada dos méritos e limitações das inúmeras 
medidas e questões metodológicas que se podem considerar no estudo das iniquidades em saúde, amplamente 
abordada em literatura específica. De fora fica também o debate, ainda em curso, sobre causas, mecanismos ou 
abordagens das iniquidades em saúde (v.g., Kelly et al., 2007; Whitehead, Dahlgren, 2006; WHO, 2010). Muito embora 
se reconheça, e sublinhe, que o modo como se medem e interpretam as desigualdades sociais em saúde depende 
do entendimento conceptual e até de posicionamentos valorativos e ideológicos adotados, considera-se que a 
complexidade das questões envolvidas ultrapassa as ambições deste artigo. Para os presentes propósitos será sufici-
ente assinalar a identificação com o enquadramento conceptual desenvolvido pela WHO-CSDH e sintetizado mais 
recentemente no citado documento da OMS (WHO, 2010):  

“mecanismos sociais, económicos e políticos dão origem a um conjunto de posições socioeconómicas, que estratifi-
cam as populações em função do rendimento, educação, ocupação, género, raça / etnia e outros fatores; essas 
posições socioeconómicas, por sua vez influenciam determinantes específicos do estado de saúde (determinantes 
intermédios) que refletem o lugar das pessoas nas hierarquias sociais; em função do seu respetivo estatuto social, os 
indivíduos experienciam diferenças de exposição e vulnerabilidade a condições que comprometem a saúde. A do-
ença pode por sua vez afetar ("feed back") a posição social de um determinado indivíduo, por exemplo, ao compro-
meter as oportunidades de emprego e reduzir o rendimento; certas doenças epidémicas podem igualmente ter um 
efeito de causalidade reversa ("feed back") afetando o funcionamento das instituições sociais, económicas e políti-
cas” (p. 5, trad. autor). 

 

 



  

 

B. Estado de arte 

Embora já descritas pelo menos desde o séc. XIX, um mais significativo corpo de evidência sobre as desigualdades 
em saúde foi sendo reunido sobretudo a partir da publicação, no Reino Unido, do “Black Report” em 1980. Desde 
então foi amplamente documentada a existência generalizada de substanciais desigualdades sociais em saúde, 
manifestando-se, embora com variações de magnitude e padrão, em múltiplos resultados (e determinantes) da saú-
de e ao longo do curso de vida, persistindo inclusive nas idades avançadas. Uma realidade a que a WHO-CSDH deu 
maior visibilidade nos trabalhos que culminaram no relatório de 2008 e a OMS assim sintetiza em documento recente:  

“A saúde, bem como os fatores de risco, o acesso ou cobertura dos serviços, o bem-estar, a funcionalidade, a doen-
ça e a morte são socialmente padronizados, abrangendo todo o espectro social, dos mais pobres aos mais ricos gru-
pos de populações. Dados de todo o mundo mostram que existem gradientes socialmente determinados em todos 
os países, que podem ser descritos por diferenças de local de residência, educação, rendimento ou riqueza familiar, 
e etnia ou raça.” (2013a, p. 6, trad. autor). 

No que se refere especificamente à população idosa e à situação nacional, a análise alargada a diferentes fontes e 
variáveis efetuada por Almeida constatou também “sistemáticas e significativas desigualdades de saúde associadas 
a dimensões socioeconómicas e geográficas [e de género], confirmando a importância desta problemática para as 
faixas etárias mais velhas dos portugueses” (2009, p. 264) e com indícios inclusive de que entre nós a situação pode 
assumir maior gravidade do que noutros países europeus, sobretudo nas iniquidades associadas à estratificação soci-
oeconómica. Assinala ainda que “tais diferenças são particularmente marcadas quando se contrastam grupos 
“extremos”. Porém, e em sintonia com a evidência internacional (v.g., WHO-CSDH, 2008), os dados são sugestivos de 
um gradiente, ou seja, de um padrão de desigualdades na saúde ao longo de toda a escala social, penalizando 
portanto não só os mais desprivilegiados mas também os que têm posições intermédias” (idem, p. 359).  

A verificação deste padrão generalizado de importantes desigualdades sociais na saúde, cuja redução poderia im-
plicar acentuados ganhos potenciais de saúde nos idosos em Portugal, a par das variações encontradas em função 
da dimensão de estratificação e dos resultados ou determinantes de saúde considerados, levaram a autora a subli-
nhar, em sintonia com as recomendações internacionais, a importância de suprir as atuais deficiências nos dados 
nacionais e de adotar uma sistemática ótica de equidade na mensuração da saúde. E, mais especificamente, a re-
levância de generalizar práticas que envolvam “discriminar subgrupos, estratificando metas, diagnósticos e monitori-
zação de resultados em função não só da idade e sexo mas também do rendimento, escolaridade e local de resi-
dência, entre outras possíveis variáveis” (idem, p. 357). 

As múltiplas questões envolvidas na medição e monitorização das desigualdades socioeconómicas e sociais em saú-
de têm vindo a ser debatidas e sistematizadas por diversos autores e organismos internacionais (v.g. Kelly et al., 2007; 

Regidor, 2004a,b; WHO, 2013b) inclusive no contexto específico europeu (v.g., Hernandez Aguado et al., 2010; Kunst 

et al., 2001; Whitehead, Dahlgren, 2006). Sem negar os diversos desafios que reconhecidamente se colocam – desde 

o acesso a informação adequada, até à complexidade na escolha e na interpretação das variáveis e das medidas, 
passando pela própria clarificação de opções teóricas (e valorativas) subjacentes –, afigura-se contudo possível e 
desejável uma adoção mais generalizada de indicadores mínimos que contribuam para o reconhecimento, compre-
ensão e acompanhamento da evolução do fenómeno no plano nacional. De resto, já em 2001 o relatório de Kunst 
et al. para a UE, tinha por exemplo concluído: “É possível monitorizar as desigualdades socioeconómicas na mortali-
dade por causas específicas e / ou morbilidade auto-reportada na maioria dos estados-membros da UE. [...] Estão 
agora disponíveis orientações pormenorizadas que são tanto aceitáveis do ponto de vista teórico, como exequíveis 
na prática” (p. 2, trad. autor).  

O documento final da WHO-CSDH (2008) em que, relembre-se, a “monitorização, investigação e formação” é desta-
cada como uma das três áreas chave para incrementar a equidade em saúde, bem como o mais recente manual 
da OMS sobre a monitorização das desigualdades (WHO, 2013b) estabelecem alguns termos de referência básicos 
úteis para cumprir esse desígnio.  

Essas e outras orientações, coadjuvadas pelas conclusões da exploração empírica direta de indicadores e medidas 
de caracterização das desigualdades sociais na saúde e bem-estar dos idosos portugueses realizada no âmbito da 
investigação de Almeida (2009), servem de base à proposta metodológica que adiante se descreve e mais detalha-
damente se justifica. 

 

C. Metodologia de investigação e sustentação empírica 

Apresenta-se uma proposta para a identificação, caracterização e quantificação de desigualdades sociais na saú-
de dos idosos, descrita, fundamentada e ilustrada passo a passo, com recurso à análise secundária de dados de 
acesso público relativos à população de 65 e mais anos residente em Portugal.  

Estando em causa, tal como as definições indicam, as diferenças na saúde entre grupos sociais, documentar a exis-
tência e magnitude deste fenómeno traduz-se, no essencial, no cruzar de dois tipos de variáveis: 



  

 

 - indicadores de saúde (caracterizando o estado e/ou fatores determinantes da saúde); 

 - e dimensões ou estratificadores de equidade (i.e. as variáveis cujas várias categorias/ níveis definem os diferentes 

grupos/ estratos na hierarquia social); 

computando depois medidas que quantifiquem e sintetizem as diferenças encontradas (v.g., Nolen et al., 2005).  

Aborda-se assim detalhadamente nesta proposta metodológica, a seleção de: fontes de dados; variáveis; e, final-
mente, medidas das desigualdades sociais na saúde. O plano de análise sugerido permite enquadrar, descrever e 
quantificar o fenómeno, possibilitando a caracterização e monitorização ao longo do tempo, bem como análises 
comparativas e ainda o apoio à decisão informada, a partir da avaliação do significado das iniquidades face à es-
trutura sociodemográfica concreta da população em causa e potenciais implicações de modificação da mesma. 

 

1. Fontes de dados 

■ Descrição: A presente proposta é ilustrada com recurso a duas fontes de dados:  

a) o European Social Survey Round 5 (ESS5), com dados de 2010 (edição 1.0 da base de dados disponibilizada pela 

NSD);  

b) o EU - Statistics on Income and Living Condition (EU-SILC), com dados 2005-2010 (consulta no Eurostat, dados atuali-

zados em 26-06-2013); 

Ambos são inquéritos europeus, “multi-purpose” e, portanto, não específicos da área da saúde, com amostras repre-
sentativas das populações nacionais (residentes de, respetivamente, 15 e 16 e mais anos, em alojamento familiar, ou 
seja, não institucionalizados).  

Selecionou-se para a análise a subamostra de inquiridos de 65 e mais anos. Nos apuramentos do ESS5 aplicou-se o 
ponderador “design weight”1. 

■ Justificação: Os inquéritos utilizados ilustram os requisitos essenciais para o tipo de análise proposto: serem fontes de 
informação acessível, de qualidade reconhecida e, que permitem cruzar dados de saúde e de caracterização soci-
odemográfica da população idosa (e.g. WHO, 2013b). Tratando-se de inquéritos periódicos e transnacionais têm ain-
da as vantagens adicionais de possibilitarem comparações entre países e ao longo do tempo, existindo além do mais 
investigação internacional que a eles faz recurso. No caso do ESS, o acesso facultado aos micro-dados, possibilita 
flexibilidade de análise suplementar.  

Sublinhe-se porém que o esquema de análise proposto poderá ser aplicado a dados de outras fontes – por exemplo, 
dados institucionais de avaliação/ monitorização de intervenções - reportando-se as conclusões nesse caso, como é 
óbvio, à população em causa. 

 

2. Seleção das variáveis 

■ Descrição: Na ilustração da proposta foram utilizadas as seguintes variáveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

1 Assinala-se que aplicando o ponderador as frequências resultam de arredondamentos, daí podendo decorrer ligeiras discrepân-
cias nos valores obtidos em diferentes pontos da análise.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As categorias usadas nas variáveis não são constantes para os vários passos da análise; sintetizam-se aqui codifica-
ções agrupadas, aplicadas a partir do ponto 3.2b: 

· Auto-Avaliação da saúde (dicotomia): “Saúde (Má)” = Saúde Má ou Muito Má; Outra = Razoável, Boa ou Muito 
Boa 

· Limitação de atividades (dicotomia): (com) “Limitação Activ.” = Sim, muito ou Sim de alguma forma; Outra = Não 

· Convívio - frequência (dicotomia): “Convívio (Raro)” = Uma vez por mês, Menos de uma vez por mês ou Nunca; 
Outra = respostas iguais ou superiores a Várias vezes por mês 

· Nível de Escolaridade (3 níveis): +EB1 = Ensino Básico 2 e 3º Ciclo, Secundário ou Superior; EB 1 = Ensino Básico 1º 
Ciclo; -EB1 = Nenhum 

· Rendimento Subjetivo (3 níveis): R+/R0 = Dá para viver ou Viver confortavelmente; R- = Difícil viver; R-- = Muito difí-
cil viver 

· Local de Residência (3 níveis): C> = Grande Cidade ou Subúrbios/arredores de grande cidade; C<V = Vila ou 
uma Pequena cidade; A = Aldeia ou Casa no campo/quinta  

· Grupos etários (3 níveis): 65-74 anos; 75-84 anos; 85 e mais anos 

 

■ Justificação: As variáveis selecionadas constituem operacionalizações possíveis de dimensões recomendadas na 
literatura a partir da informação disponível nos inquéritos utilizados. 

A) Indicadores de Saúde 

Para a definição de um sistema de vigilância/monitorização da equidade recomenda-se em geral a seleção estraté-
gica de um conjunto base de indicadores de saúde adequados ao tópico e população em causa, cobrindo diversas 
categorias (estado de saúde, cuidados de saúde e outros determinantes), e idealmente comparáveis entre países 

Dimensão: Variável: Fonte: 

A) Saúde   
A.1. Resultados/Estado de saúde:   

• Saúde global • Auto-Avaliação da saúde ESS5 

• Doença/Morbilidade • Doenças Crónicas (auto-reportadas) EU-SILC 

• Funcionalidade/Incapacidade • Limitação de actividades (auto-reportadas) ESS5 

A.2. Determinantes de saúde:   

• Redes/Isolamento social • Convívio - frequência ESS5 

        

B) Estratificadores de equidade (sociodemográficos)   

B.1. Género • Sexo ESS5 

B.2. Posição socioeconómica   

• Educação • Nível de Escolaridade (completado) ESS5 

• Rendimento • Rendimento Subjectivo ESS5 

  • Rendimento2 – quintis EU-SILC 

      

B.3. Área geográfica:   

• Tipo de aglomerado • Local de Residência (descrição do inquirido)  ESS5 

• Região • Região (NUTS II, Portugal continental) ESS5 

B.4 Idade • Grupos etários ESS5 

_____________________________________________________________ 

2 Rendimento anual disponível por adulto equivalente 



  

 

(e.g. WHO-CSDH, 2008; Nolen et al., 2005; WHO, 2013b).  

· As variáveis de “estado de saúde” aqui escolhidas correspondem aos três indicadores que integram o “Minimum 
European Health Module” (MEHM) do Sistema de Inquérito sobre a Saúde Europeia (EHSS), sendo também apon-
tadas em orientações específicas para avaliação das desigualdades socioeconómicas na saúde na UE (Kunst et 
al., 2001).  

· Já a variável Convívio foi selecionada meramente a título de exemplo de um “determinante da saúde” da popu-
lação idosa frequentemente referenciado, a que se pode aplicar também uma ótica de equidade. 

 

As variáveis de saúde incluídas na presente proposta não pretendem pois de modo algum ser uma listagem exausti-
va das opções relevantes. A análise das desigualdades sociais pode, e deve, estender-se a quaisquer outros resulta-
dos de saúde relevantes para a população em causa, abarcando ainda, quando possível, os vários tipos de fatores 
que os determinam susceptíveis de ter desigual distribuição social (abordagem exemplificada para a população ido-
sa com dados disponíveis a nível nacional em Almeida, 2009).  

 

B) Estratificadores de Equidade 

São diversos (e de relevância variável consoante o contexto) os eixos de diferenciação social que constituem poten-
ciais dimensões, interligadas mas distintas, de iniquidade, definindo posições sociais com implicações relevantes para 
a saúde (v.g., Kelly et al., 2007; WHO, 2010). Quatro grandes tipos de estratificadores são porém mais habitualmente 
usados na investigação das desigualdades sociais de saúde: posição ou estatuto socioeconómico (PSE), género, et-
nicidade e área geográfica (v.g., Nolen et al., 2005). A presente proposta abarca assim três desses quatro tipos, satis-
fazendo também parcialmente as orientações mais específicas da WHO-CSDH (2008, pp. 181-182) quanto aos requisi-
tos de um sistema nacional de vigilância de equidade em saúde, que preveem desagregar os dados de saúde em 
termos de estratificação por:  

- sexo;  

- pelo menos dois estratificadores socioeconómicos/PSE (educação, rendimento / riqueza, classe ocupacional);  

- no mínimo um marcador relativo ao local de residência (p. ex., rural / urbano, distrito ou outra unidade geográfica);  

- etnia / raça;  

- outros estratificadores sociais relevantes localmente. 

 

Justificar-se-ão algumas observações adicionais quanto a cada uma das várias dimensões de equidade e variáveis 
sociodemográficas que as operacionalizam.  

· O sexo/género é um importante estratificador de equidade, sendo inclusive recomendado que, quando possível, 
se faça a análise das várias dimensões de desigualdade em separado para homens e mulheres – o que não foi 
contudo observado na presente proposta para efeitos de simplificação. 

· No que concerne à PSE, o recurso a mais do que um estratificador socioeconómico em simultâneo é generica-
mente aconselhado por vários autores. Embora fortemente interrelacionados, estes indicadores remetem para 
mecanismos/ componentes da PSE não inteiramente coincidentes, com relevância variável para diferentes ques-
tões de saúde e etapas do curso de vida, e vantagens e limitações distintas, bem como propriedades / proble-
mas de operacionalização diferenciados (v.g. Galobardes et al., 2006a,b). Tal recomendação tem sido também 
feita para o estudo das iniquidades na saúde da população idosa, ainda que a medição da PSE coloque aqui 
dificuldades específicas (v.g. Grundy, Holt, 2001), sendo por exemplo sugestão de Dalstra e colegas que “se de-
senvolvam medidas socioeconómicas mais refinadas e que entretanto tanto a educação como o rendimento 
sejam usadas no estudo das diferenças socioeconómicas na saúde dos idosos (2006, p. 2046, trad. autor). São 
pois estes os estratificadores de PSE utilizados na presente análise – educação/escolaridade e rendimento. Neste 
último caso recorre-se contudo também a uma variável – rendimento subjetivo/ autoavaliação da adequação 
do rendimento – que, tendo menor tradição, tem ainda assim sido já usada em estudos de desigualdades sociais 
na saúde de idosos, observando-se inclusive uma associação com a autoavaliação da saúde que se revelou 
mais forte do que a do rendimento efetivo (Nummela et al., 2007) ou até demonstrando efeitos independentes 
significativos, ao contrário do que sucedeu com a educação, quando incluída em modelos de regressão com 
outros estratificadores sociodemográficos (Almeida, 2009). 

· Em termos de estratificadores geográficos, em função dos dados disponíveis no ESS5, adotou-se, para além da 
diferenciação com base na região (NUTS II), uma variável auto-reportada referente ao tipo/dimensão de locali-
dade de residência, aqui usada como proxy para a dimensão urbano-rural, que não é diretamente contempla-
da no inquérito.  



  

 

· Constituindo a diferenciação etária, mesmo dentro do grupo de 65+ anos, uma dimensão relevante para o estu-
do da saúde nesta população, foi incluída na análise. Não sendo a idade estritamente interpretável como estra-
tificador de equidade, assinale-se contudo que as desigualdades de saúde que se lhe associam podem também 
refletir discriminação - por exemplo quando estejam em causa diferenças injustas no acesso ao serviços de saú-
de com base na idade (v.g. WHO, 2013) ou outras expressões de idadismo.  

· Finalmente, quanto à dimensão de potencial discriminação étnica, o único dos principais tipos de estratificado-
res recomendados não contemplado na análise, a não inclusão resulta da muito reduzida representação de indi-
víduos com pertença étnica minoritária na amostra dos idosos nacionais do ESS5 (N=3) - que de resto deverá re-
fletir a (ainda) pouca expressão desta situação nas faixas etárias mais velhas em Portugal3. 

 

3. Plano de Análise: Medidas de desigualdade em saúde 

3.1. Elementos de enquadramento: Distribuição dos indicadores de saúde e dos estratificadores de equidade  

■ Descrição: Informação sobre a distribuição de cada uma das variáveis a incluir no estudo. 

· Frequências (univariadas) - de cada um dos estratificadores de equidade/variáveis sociodemográficas e indica-
dores de saúde, para a população / amostra selecionada, usando categorias discriminadas.  

Poderá ser útil acrescentar, quando disponíveis, dados indicativos da dimensão dos grupos populacionais em causa 
(por exemplo, dos censos). 

 

■ Justificação: Esta etapa da análise, não relacionando as variáveis e não sendo portanto ainda, em sentido estrito, 
parte do estudo das desigualdades, fundamenta contudo os passos seguintes (ajudando em particular ao reagrupa-
mento de categorias de indicadores de saúde e grupos sociodemográficos relevantes) e fornece um quadro de refe-
rência para interpretação das implicações das medidas sintéticas de desigualdade a obter (v.g. WHO, 2013b). Quan-
do se trate de amostras representativas da população, estes dados servem também de indicação quanto à dimen-
são das desigualdades sociais (e à magnitude dos problemas de saúde) na população nacional. Como salientam as 
orientações de Kunst et al.: “Deverá ser apresentada informação sobre a distribuição na população porque as esti-
mativas de indicadores de saúde por grupo socioeconómico não podem ser corretamente interpretadas, sem infor-
mação quanto à dimensão desses grupos” (2001, p. 48, trad. autor).  

 

■ Ilustração: A organização prévia das frequências das variáveis em estudo é exemplificada na Tabela 1 para um só 
dos indicadores de saúde e os dois estratificadores socioeconómicos, mas deverá naturalmente ser estendida aos 
demais indicadores considerados.  

 

Observa-se assim, por exemplo, que no indicador de rendimento subjetivo é muito reduzida a proporção de idosos 
que se situam na categoria mais favorável (5,8%, N=37), sugerindo a conveniência de que nos passos seguintes de 
análise reagrupar as duas categorias de topo desta variável. A distribuição do indicador de escolaridade 
(corroborada  pelos dados dos Censos de 2011 – Tabela 2) revela que para reagrupamento desta variável será pou-
co adequado aplicar à população idosa nacional as categorias frequentemente empregues nos estudos europeus. 
De facto, a agregação de todos os níveis educativos abaixo do secundário (o nível mínimo considerado por exemplo 
por Huisman et al., 2003 e von dem Knesebeck et al., 2006) corresponderia a mais de 90% dos idosos portugueses, não 
permitindo também distinguir dois grupos com grande peso e implicações provavelmente bem distintas: pessoas com 
ensino primário, a situação mais frequente nesta faixa etária, e os sem habilitações escolares (que em 2011, de acor-
do com os Censos, eram mais de 650.000 pessoas, quase um terço dos portugueses com 65 e mais anos).  

A conjugação de dados demográficos populacionais com os dados do inquérito analisado sugere também, por 
exemplo, que em Portugal os idosos com uma situação de saúde desfavorável (auto-avaliada como Má ou Muito 
Má), corresponderão a mais de meio milhão de pessoas (29% dos 2 milhões de residentes nesta faixa etária).  

 

_____________________________________________________________ 

3 A título indicativo um outro indicador, de nacionalidade, nos Censos de 2011, revelava que os residentes de 65+ anos estrangeiros, 
com dupla nacionalidade ou apátridas totalizavam 37.713 pessoas, ou seja cerca de 1,7% da população em Portugal dessa faixa 
etária (Fonte: INE, Recenseamento da População).  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: ESS Round 5 (tabelas autor) 
 

Tabela 1 - Distribuição univariada de resultados de saúde (Auto-Avaliação de Saúde) e estratificadores socioeconómicos  
 

 

 

 

 

 
 

Fonte: INE, Recenseamento da População (tabela autor) 
 

Tabela 2 – Dados demográficos de enquadramento: Escolaridade (Censos 2011) 

 

3.2. Padrões de desigualdade - distribuição da saúde segundo os níveis estratificadores de equidade  

■ Descrição: Observação dos valores assumidos por cada indicador de saúde em cada um dos subgrupos sociode-
mográficos de idosos definidos pelos estratificadores de equidade. 

a)Frequências (bivariadas) - dos indicadores de saúde para cada grupo sociodemográfico, usando categorias dis-
criminadas. Apresentação, por exemplo, em gráficos de barras, criados a partir das tabelas de cruzamento dos 
dois tipos de variáveis. 

b)Frequências (bivariadas) reagrupadas, prevalências (%) (com teste Qui-quadrado na comparação de grupos) - 
frequência das situações de saúde (após dicotomização das variáveis) para cada grupo sociodemográfico 
(após reagrupamento de grupos quando justificado) e teste estatístico das diferenças entre grupos. Apresenta-
ção, por exemplo em gráficos de barras e tabelas, da prevalência (em percentagem) em cada grupo sociode-
mográfico, da situação de saúde de interesse (ex.º “saúde má ou muito má”). 

 

■ Justificação:  

a)Inicia-se a análise das desigualdades, numa ótica ainda descritiva, observando o padrão detalhado de distribui-
ção da saúde nos vários grupos sociais.  

    65+ anos 
(Portugal, HM, 2010) 

    N N% 
Auto-avaliação de saúde       
Muito boa   19 3,0% 
Boa   137 21,2% 
Razoável   299 46,4% 
Má   162 25,2% 
Muito má   27 4,2% 

Total   643 100% 
        
Rendimento Subjectivo       
Permite viver confortavelmente   37 5,8% 
Dá para viver   289 45,3% 
Difícil viver   217 33,9% 
Muito difícil viver   96 15,0% 

Total   639 100% 
        
Escolaridade (grau completo)        
Ensino Superior (1º, 2º e 3º Ciclo)   22 3,5% 
Ensino Secundário (12º ou equiv.)   20 3,1% 
Ensino Básico 3º Ciclo (ou equiv.)   31 4,9% 
Ensino Básico 2º Ciclo (ou equiv.)   34 5,3% 
Ensino Básico 1º Ciclo (ou equiv.)   394 61,2% 
Nenhum   142 22,1% 

Total   643 100% 

    65+ anos 
(Portugal, HM, 2011) 

Escolaridade (grau completo)    N N%
Ensino Superior (1º, 2º e 3º Ciclo)   93.447 4,6% 
Ensino Secundário e Pós-secun.   69.710 3,5% 
Ensino Básico 3º Ciclo   107.477 5,3% 
Ensino Básico 2º Ciclo   80.252 4,0% 
Ensino Básico 1º Ciclo   1.009.019 50,2% 
Nenhum   650.159 32,3% 

Total   2.010.064 100% 



  

 

Uma abordagem das iniquidades congruente com a noção de gradiente de saúde, que pressupõe diferenças siste-
máticas de saúde ao longo de todo o espectro social, argumenta a favor de uma tal análise discriminada (v.g. Kelly 
et al., 2007; Whitehead, Dahlgren, 2006). Em contrapartida, o volume de informação e a reduzida dimensão de su-
bamostras resultantes desaconselham, na prática, uma análise de cruzamentos das variáveis retendo categorias mui-
to diferenciadas. Uma apresentação gráfica permite todavia uma exploração preliminar e comparativa do tipo de 
padrão ou forma das desigualdades (v.g., iniquidade “linear”, “na base” ou no “topo” - Kelly et al., 2007) – captando 

aspetos que se irão perder nas etapas subsequentes de síntese da informação e que podem nomeadamente ser 
sugestivos quanto ao tipo de intervenção adequada à natureza das iniquidades observadas (WHO, 2013b). Tal infor-
mação detalhada orientará ainda o reagrupamento de categorias requerido pelos passos seguintes da análise. 

b)A próxima etapa parte então, quando necessário, do reagrupamento/ redução das categorias das variáveis, 
com vista a reduzir a complexidade da análise e a assegurar categorias de maior dimensão amostra e interesse 
comparativo.  

O critério de delimitação e número final de grupos retido para cada estratificador de equidade dependerá da natu-
reza da variável e dos próprios dados – sendo desejável um compromisso que permita manter um mínimo de grada-
ção/ distinção entre grupos sociais e uma dimensão razoável das subamostras resultantes. Quanto às variáveis de 
saúde são agora dicotomizadas, de modo a que uma das categorias corresponda à situação de saúde cuja distri-
buição mais interessa analisar. A opção, feita no presente estudo, de selecionar para todos os casos uma categoria 
no “pólo negativo” das variáveis de saúde pode facilitar a leitura dos dados (e em particular das medidas RF – ver 
3.3.) – muito embora a análise de desigualdades face a situações de saúde “desejáveis” (ex.º “saúde boa ou muito 

boa”) seja também de interesse, podendo inclusive revelar padrões de iniquidade distintos (Almeida, 2009).  

 

■ Ilustração: 

a)A Fig. 1 exemplifica a estratificação socioeconómica de um dos indicadores de saúde, sugestiva de um padrão 
linear ou gradiente em que os resultados de saúde (no caso, auto-avaliação de saúde) são progressivamente 
melhores à medida que se sobe na hierarquia social, operacionalizada aqui pela escolaridade. Contudo a redu-
zida dimensão das subamostras resultantes do cruzamento destas duas variáveis com categorias tão discrimina-
das não permite assegurar que as diferenças observadas sejam válidas, recomendando o respetivo reagrupa-
mento. 

b)A Fig. 2a inclui os mesmos dados após um reagrupamento de categorias: os resultados de saúde auto-avaliada 
foram transformados numa dicotomia (sendo a categoria de interesse usada na análise “Saúde Má”) e os níveis 
de escolaridade reduzidos a três grupos. Operação equivalente foi efetuada para os restantes indicadores. Os 
gráficos apresentando só a prevalência das situações de saúde consideradas de interesse facilitam a observa-
ção das diferenças entre os grupos sociodemográficos definidos, com o teste de Qui-quadrado a assinalar se as 
diferenças são significativas pelo menos ao nível 0,05.  

Confirma-se assim a existência de desigualdades socioeconómicas significativas na saúde dos idosos em Portugal 
(tanto na ocorrência de “Saúde Má” como de “Limitação de Atividades”), associadas quer à escolaridade quer ao 
rendimento subjetivo, as quais seguem um padrão de tipo gradiente linear e parecem ser inclusive mais acentuadas 
do que, por exemplo, as diferenças (também significativas) relativas à idade. Para o único determinante de saúde 
analisado (indicador “Convívio - raro”), as iniquidades socioeconómicas são também significativas, embora aparen-
tem ser mais atenuadas e com um padrão distinto no que concerne ao rendimento (com idosos sem problemas de 
rendimento a apresentarem uma situação mais favorável no indicador de isolamento social face aos dois restantes 
estratos económicos, que não se distinguem entre si). As desigualdades de base geográfica apresentam padrões 
distintos consoante o indicador considerado e só nalguns casos se revelam significativas. Já as desigualdades entre 
homens e mulheres são significativas e sempre desfavoráveis para as idosas em todos os indicadores de saúde consi-
derados.  

A análise destes dados, se bem que sugestiva quanto à importância das iniquidades existentes, não permite contudo 
quantificar a sua magnitude e sintetizar a situação de forma a viabilizar a comparação objetiva entre variáveis, mo-
mentos, países – aspeto a tratar nos pontos seguintes da análise. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ESS Round 5 (gráfico autor)  

Fig. 1 - Distribuição da Auto-Avaliação da Saúde segundo o Nível de Escolaridade (Portugal, 65+ anos, 2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Legenda: Estatísticas de Qui-Quadrado significativas: * p<0,05 ** p<0,001 
 Fonte: ESS Round 5 (gráficos autor) 
 

Fig. 2 - Prevalência de situações de saúde por grupos sociodemográficos reagrupados (Portugal, 65+ anos, 2010)  



  

 

3.3. Quantificação das desigualdades - medidas sintéticas 

■ Descrição: Medidas sintéticas simples de desigualdades absolutas e relativas, baseadas na comparação entre dois 

grupos: 

• Diferença de Frequências (DF) e Razão de Frequências (RF) (com intervalos de confiança a 95%) - comparação da 

situação de saúde entre dois grupos (“extremos” e/ou dicotomia) de cada estratificadores de equidade.  

Para além de uma caracterização atual/recente da população em estudo, estas medidas podem-se aplicar tam-
bém a comparações temporais e com outros países. 

Cálculo: A partir das tabelas criadas no passo 3.2b), são selecionados os dois grupos a comparar para cada estratifi-

cador e indicador de saúde, sendo: 

[GRefª]/Grupo de Referência: o grupo no topo da hierarquia social (para estratificadores de equidade de que de-

corram grupos ordenados – ex.º: escolaridade, rendimento) ou o com melhor situação de saúde (quando não haja 
ordem lógica/natural entre os grupos – ex.º: região). 

[G- -]/Grupo extremo inferior: grupo na base da hierarquia social ou com pior situação de saúde (conforme se trate, 

respetivamente, de estratificadores de equidade de que decorram grupos ordenados ou não). 

F% /Prevalência, em percentagem, da situação de saúde de interesse: frequência relativa, no grupo em causa, cor-
respondente à categoria do indicador de saúde selecionada para análise (ex.º: % de indivíduos, do grupo de maior 
escolaridade, que reportam “saúde má ou muito má”). 

DF = F%[G- -] - F%[GRefª]  RF = F%[G- -] ÷ F%[GRefª] 

Para o cálculo dos intervalos de confiança (IC) encontram-se fórmulas na literatura ou até folhas de cálculo na inter-
net. Assinala-se, para efeitos de interpretação, que as diferenças entre grupos serão estatisticamente significativas ao 
nível de confiança escolhido se para as DF os IC não abrangerem o valor zero (0), e para as RF não abrangerem o 
valor um (1) – valores que correspondem a desigualdades nulas em cada dessas medidas.  

 

■ Justificação: Tendo-se verificado a existência de desigualdades significativas na saúde entre grupos sociodemográ-
ficos (3.2), importa então sintetizar os dados e quantificar a magnitude do problema. O recurso a índices que captem 
as iniquidades num valor único, tem vantagens em termos de facilitar a leitura e comunicação dos dados, permitindo 
também comparações como análises evolutivas (i.e., da mesma população em diferentes momentos no tempo) e 
benchmarking (por exemplo, contrastando países). São contudo diversas e complexas as opções que se oferecem, 
sendo em geral de considerar a adequação diferenciada de cada medida não só aos objetivos e ao tipo de dados 
disponíveis, mas também ao quadro conceptual e valorativo/ normativo adotado (v.g. Kunst et al., 2001; Regidor, 

2004a, 2004b; WHO, 2013b).  

Em acordo com recomendações internacionais (WHO-CSDH, 2008; Dahlgren, Whitehead, 2006; Kelly et al., 2007; Kunst 
et al., 2001), propõe-se aqui a conjugação de medidas de desigualdade absolutas e relativas. Umas e outras podem 

dar resultados diferentes quanto à magnitude e a própria deteção de iniquidades (v.g. WHO, 2013a), para além de 
terem implicações importantes e distintas em termos de medidas políticas já que “estratégias gerais (de ‘welfare’) 
visam alterar as iniquidades absolutas em saúde, enquanto para reduzir as diferenças relativas em saúde são neces-
sárias tanto estratégias gerais como orientadas para a equidade” (Dahlgren, Whitehead, 2006, p.17, trad. autor).  

As medidas DF e RF aqui propostas, que podem ser consideradas medidas simples (WHO, 2013b), de associação 
(Regidor, 2004a), tem vantagens de simplicidade de cálculo e uso junto de audiências não especializadas – ainda 

que perdendo informação que seria mais completamente abordada com recurso a outras medidas, complexas 
(veja-se a discussão de alternativas em WHO, 2013b, nomeadamente a hipótese de recurso ao “índice de declive de 
desigualdade”/slope index of inequality e “índice de concentração” /concentration index). Pelo facto de se basea-

rem na comparação somente de dois grupos, as DF e RF têm limitações decorrentes de ignorarem o que sucede nas 
restantes categorias (Regidor, 2004)4  – problemas que a verificação prévia do padrão de desigualdades proposta 
(3.2b) e a atenção aos critérios adotados para a seleção dos grupos em comparação contribuem para obviar parci-

almente.  

A opção proposta de contrastar grupos “extremos”, tomando como grupo de referência a categoria socioeconómi-
ca mais elevada e/ou aquela que tende a gozar de melhor saúde, reflete uma perspetiva de “nivelamento por ci-
ma”, na terminologia de Whitehead e Dahlgren (2006), que sublinha o afastamento face à situação de saúde já atin-
gida pelo grupo mais favorecido. 

_____________________________________________________________ 

4 Excepto naturalmente quando o estratificador defina dois únicos grupos (ex.º homens/ mulheres; urbano/ rural).  



  

 

Ao centrar a análise dos vários indicadores nas situações de saúde desfavoráveis, como se preferiu aqui fazer (3.2), as 
desigualdades encontradas irão no mesmo sentido, sendo superiores a zero no caso das DF e superiores a 1 para as 
RF (uma vez que a prevalência no grupo de referência será a mais baixa). Tal é em especial útil no caso das Razões 
de frequência, já que RF inferiores a 1 (que seriam obtidas se grupo de referência tivesse as prevalências mais altas), 
ainda que equivalentes, são de interpretação menos directa (WHO, 2013b).  

Finalmente, a opção por Razões de Frequência como medida simples de desigualdade relativa, em detrimento de 
Odds Ratio (com tradição nomeadamente no sector saúde), prende-se com o facto desta última tender a sobresti-
mar a associação quando o resultado de saúde em causa não é raro (v.g., Regidor, 2004a), como se verifica geral-
mente para o tipo de variáveis aqui escolhidas e se atestou já empiricamente em estudo com a população idosa 
nacional e europeia (Almeida, 2009). 

 

■ Ilustração: Selecionando para cada estratificador de equidade dois grupos a comparar – os que se situam nos 
“extremos” da hierarquia ou aqueles que apresentam os melhores e piores resultados de saúde - é possível agora 
quantificar as diferenças absolutas (DF) e relativas (RF) na prevalência da situação de saúde de que cada um deles 
goza.  

A Tabela 3 exemplifica como é feito o cálculo dessas medidas, a partir dos dados do indicador “Saúde (Má)” desa-
gregado para os 3 grandes grupos de Escolaridade já utilizados na análise anterior. A Tabela 4 mostra depois os resul-
tados desses cálculos de DF e RF para o mesmo indicador de saúde face aos vários estratificadores de equidade 
considerados para os quais se observaram diferenças significativas – ou seja todos exceto o Local de Residência (ver 
3.2 - Fig. 2a).  

Complementando a análise de padrões efetuada em 3.2 estas medidas permitem, por exemplo, agora confirmar 
que as iniquidades socioeconómicas (escolaridade e rendimento subjetivo) na saúde auto-avaliada dos idosos, quer 
absolutas quer relativas, são de facto de maior magnitude do que as de base geográfica (contrastando a região 
mais e menos favorecida nesta dimensão de saúde) ou ainda as desigualdades associadas à idade ou ao sexo. 

 

 

 

 

Tabela 3 - Tabela de base para cálculos: Saúde (Má) segundo a Escolaridade 
 

  

 

 

 

 

 

          Fonte: ESS Round 5 (gráficos autor) 

Tabela 4 - Desigualdades Sociais na Saúde (Má): Diferença de Frequências (DF) e 
Razão de Frequências (RF) (Portugal, 65+ anos, 2010)  

 

A Fig. 3, com gráficos apresentando os valores de DF e RF relativos às desigualdades socioeconómicas nos três indi-
cadores de saúde do ESS5, assim como os respetivos intervalos de confiança a 95%, ilustra como estas medidas facili-
tam a comparação da importância das iniquidades associadas a múltiplas dimensões de saúde ou estratificadores.  

Constata-se assim nomeadamente que a magnitude das iniquidades socioeconómicas observadas a nível do Conví-
vio (Raro) se destaca das que se encontram para a Saúde (Má) e Limitação de atividades – estas com valores próxi-
mos entre si. Os dados para aquele indicador exemplificam ainda como a medição das desigualdades absolutas e 

    
Taxa Prevalência 
de “Saúde (Má)”   Cálculos 

    (F%)  DF RF 
  +EB1 14,4% GRefª 49,3%-14,4% 49,3% ÷14,4% 

Escolaridade   EB 1 26,3%  = = 

   -EB1 49,3% G-- 34,9 p.p 3,4 

Saúde (Má) 

Estratificador Equidade 

(Grupo Melhor vs. Pior 

saúde) DF RF 

Sexo (Homens vs. Mulheres) 13,2 p.p 1,6 

Idade (65-74 a. vs. 85+ anos) 13,4 p.p 1,6 

Região (Lisboa vs. Centro) 19,4 p.p 1,8 

Escolaridade (+EB1 vs. -EB1) 34,9 p.p 3,4 

Rendimento Subjectivo (R+/R vs. R- - ) 35,9 p.p 2,8 



  

 

relativas pode conduzir a resultados distintos. É assim que, enquanto as iniquidades relativas (RF) no Convívio associa-
das à escolaridade sobressaem como superiores às obtidas para os demais indicadores de saúde (com as situações 
de idosos que não convivem a ocorrerem 5,1 vezes mais entre os que não tem habilitações, face aos que têm nível 
de escolaridade superior ao ensino primário/EB1), a comparação dos mesmos grupos em termos absolutos (DF) reve-
la iniquidades menos expressivas que nas restantes dimensões de saúde (16 pontos percentuais, contra 35 p.p.).  

Para entender as diferenças nos valores das DF e RF é útil relembrar que estes são influenciados pelos níveis de preva-
lência geral da situação de saúde em causa. Ora enquanto a Saúde (Má) e a Limitação de Atividades têm uma pre-
valência de cerca de 30% no conjunto dos idosos, as situações de Convívio (raro) são um problema menos frequente 
(cerca de 12% dos inquiridos) – e consequentemente sensível a desigualdades relativas mas menos suscetível de ge-

rar diferenças absolutas de grande magnitude. 

Os IC assinalados pelas linhas verticais nos gráficos da Fig. 3 permitem por outro lado afirmar com uma confiança de 
95% que todas as iniquidades avaliadas são significativas – embora para a vertente de Convívio as desigualdades 
associadas ao rendimento subjetivo possam ser quase negligenciáveis (com o limite inferior do IC pouco superior a 
zero para a DF e a um para a RF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: ESS Round 5 (gráficos autor) 
 

Fig. 3 - Desigualdades Socioeconómicas (Escolaridade e Rendimento Subjectivo) 
na Auto-Avaliação de Saúde, Limitação de Actividades e Convívio - Diferença de 

Frequências (DF) e Razão de Frequências (RF), com Intervalos de Confiança (95%) (Portugal, 65+ anos, 2010) 
 

Finalmente, e para demonstrar a utilidade destas medidas sintéticas na comparação da evolução das desigualda-
des ao longo do tempo e entre populações, recorre-se aos dados do EU-SILC referentes à distribuição das doenças 
crónicas em função do nível de rendimento dos idosos, em Portugal e no conjunto dos países da UE-27.  

Os gráficos das DF e RF comparando os resultados de saúde dos idosos nos quintis extremos de rendimento (Q1 e 
Q55 ) permite constatar que as iniquidades socioeconómicas nas doenças crónicas são mais graves nos idosos em 
Portugal do que no conjunto da UE27 (Fig. 4c) e que no nosso país se agravaram inclusive entre 2005 e 2010 (Fig. 4b). 

Assim, em Portugal, nesse último ano, os 20% mais pobres têm 1,7 vezes mais ocorrência de doenças crónicas do que 

_____________________________________________________________ 

5 Excepto naturalmente quando o estratificador defina dois únicos grupos (ex.º homens/ mulheres; urbano/ rural).  



  

 

os 20% de idosos mais ricos, iniquidades que em termos absolutos se traduzem numa diferença de 32 pontos percen-
tuais (valor que na UE27 fica pelos 10p.p.).  

Mais uma vez a análise dos padrões de prevalência subjacentes (Fig. 4a) é útil para enquadrar estes valores. Sugere 
assim por exemplo que o agravamento das iniquidades em Portugal decorrerá de uma importante melhoria na situa-
ção de saúde do grupo de idosos com maior rendimento, ocorrendo em paralelo um ligeiro agravamento na preva-
lência de doenças crónicas de todos os outros estratos de rendimento.  

Este tipo de análise comparativa, se bem que requerendo cautelas adicionais na interpretação face à diferença de 
circunstâncias e populações contempladas, é em particular sugestivo em termos de possibilidade de mudança no 
nível de iniquidades observado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4a) Padrões: Prevalência de Doenças crónicas por Quintil de Rendimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4b) Evolução nas Desigualdades Absolutas (DF) e Relativas (RF) 
nas doenças crónicas em função do Rendimento, em Portugal 2005-2010 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Nota: As DF e RF apresentadas comparam o 1º e 5º Quintil (Q1 e Q5). 
   Fonte: EU-SILC (gráficos autor) 

 
Fig. 4c) Desigualdades Absolutas (DF) e Relativas (RF) nas Doenças 

crónicas em função do Rendimento, em Portugal e UE27 (2010) 
 

Fig. 4 - Comparação de Desigualdades Socioeconómicas (Rendimento) nas 
Doenças Crónicas: Evolução em Portugal (2005-2010) e Comparação entre Portugal e 

UE27 -Padrão e medidas sintéticas (65+ anos) 

 

3.4. Implicações a nível populacional - medidas de impacte 

■ Descrição: Medida sintética de impacte: 

• % Proporção Atribuível (PA): Calculada como a diferença entre a frequência de uma situação de saúde na popu-
lação e a frequência da mesma situação de saúde no grupo no estrato social mais favorecido, expressa como pro-
porção ou percentagem da frequência da situação de saúde na população (Regidor, 2004b, p.901).  

O resultado, um valor entre 0 e 100, representa a melhoria percentual que ocorreria na prevalência populacional da 
situação de saúde se, hipoteticamente, a frequência agora observada no estrato social mais favorecido se generali-
zasse a todos os grupos. Quanto maior for a desigualdade, e portanto o ganho potencial de saúde, mais alto é o va-
lor de PA. 

Cálculo: A partir das tabelas criadas no passo 3.2b), é selecionado o grupo de referência para cada estratificador e 

indicador de saúde, sendo: 

[GTot]/Total de inquiridos 

[GRefª]/Grupo de Referência no estratificador de equidade (tal como 3.3) 

F% /Prevalência, em percentagem, da situação de saúde de interesse (tal como 3.3) 

%PA = (F%[GTot] - F%[GRefª]) ÷ F%[GTot]*100  

 

■ Justificação: As medidas consideradas em 3.3. têm a limitação de só considerar o efeito do estratificador na saúde, 
não levando em conta a dimensão dos grupos sociodemográficos na população, o que restringe a adequação de 
análises comparativas e, mais ainda, uma perceção clara das implicações, nomeadamente com vista à interven-
ção /implementação de políticas.  

O PA é uma medida sintética de impacte (v.g., Regidor, 2004b) que integra essa informação e, através de um só va-
lor, traduz os hipotéticos ganhos de saúde proporcionais face à situação atual, decorrentes de uma perspetiva de 
“equidade por nivelamento por cima” (Kunst et al., 2001, p. 56), ou seja, num cenário em que todos tivessem as pre-
valências/ situação de saúde de que atualmente goza a categoria mais privilegiada. É também recomendada pela 
facilidade de interpretação e particularmente útil para comunicar o impacto das condições sociais na carga 
(“burden”) de saúde (WHO, 2013b). Argumento adicional para o interesse da utilização deste índice, é o de poder ser 
usada para avaliar potenciais alterações de resultados de saúde face a diferentes cenários não só de intervenção 
mas também de evolução na estrutura sociodemográfica da população idosa.  



  

 

Uma nota cautelar contudo quanto à interpretação desta medida: embora a sua leitura seja feita em termos que 
remetem para um pressuposto de causalidade, nem esta nem, menos ainda, os eventuais resultados de uma inter-
venção afetando o estratificador em análise, devem ser assumidos de forma simplista, linear e direta (por exemplo, 
mudar o nível de rendimento da população não garantirá necessariamente na prática, por si só, e menos ainda de 
forma imediata, a melhoria proporcional da saúde da população).  

 

■ Ilustração: Os valores de PA (%) incluídos na Tabela 5 ilustram o interesse desta medida sintética como complemen-
to para o estudo das iniquidades em saúde. Verifica-se assim, por exemplo, que embora a força da associação/
magnitude das desigualdades socioeconómicas na Saúde (Má) (ou na Limitação de Atividades), tal como foi opera-
cionalizada em DF e RF (3.3 - Fig. 3), se revelasse no essencial idêntica para os dois estratificadores de PSE considera-
dos, a medida de PA (%) assinala agora a maior importância/impacte eventual das iniquidades associadas à escola-
ridade, face às de rendimento subjetivo. De facto, este indicador sugere ganhos potenciais na situação de Saúde 
(má) dos idosos portugueses na ordem dos 51%, caso todos passassem a beneficiar da situação de saúde de que já 
goza o grupo com escolaridade superior ao 1º Ciclo do Ensino Básico. Por sua vez, o impacte potencial na atual situa-
ção de saúde da população de 65 e mais anos decorrente de uma generalização das condições observadas para 
os que têm uma situação mais favorável de rendimentos, traduzir-se-ia numa melhoria inferior, se bem que considerá-
vel (33,7%).  

Estas diferenças de resultados advém do cálculo de PA levar em conta a dimensão dos grupos socioeconómicos na 
população: ou seja, os idosos portugueses na situação mais favorável de escolaridade considerada (+EB1) represen-
tam só cerca de 13% da população nacional de 65+ anos, enquanto o grupo de referência em termos de rendimen-
to subjetivo (R+/R) tem já um peso maior, 51,1% (Tabela 1), pelo que embora ambos os fatores possam ter importân-
cia idêntica em termos de associação às iniquidades de saúde, as implicações de modificação do primeiro seriam 
potencialmente maiores porque iriam afetar mais idosos em Portugal. 

Tais reflexões são também úteis para exemplificar a importância de se atentar à forma como são operacionalizadas 
as várias medidas/indicadores e de ter sempre presentes as comparações em que se baseiam. É em particular de 
sublinhar como os resultados de todas as medidas sintéticas propostas dependem fortemente de como se definem os 
grupos sociodemográficos de referência. Assim no presente estudo tudo indica que as desigualdades socioeconómi-
cas (DF, RF e PA%) foram subestimadas face ao que sucederia se se tivesse, por exemplo, tomado como grupo de 
referência os idosos com escolaridade de nível superior ou, para o rendimento subjetivo, o grupo dos que diz conse-
guir “Viver confortavelmente”.  

 

 

 

 

 
          Fonte: ESS Round 5 (tabela autor) 
 

Tabela 5 - Impacte das Desigualdades Socioeconómicas (Escolaridade e Rendimento Subjectivo) 
na Auto-Avaliação de Saúde, Limitação de Actividades e Convívio - % Proporção Atribuível (PA%) (Portugal, 65+ anos, 2010) 

 

 

D. Discussão de resultados 

A aplicação do plano de análise traçado a dados, de acesso público, relativos à situação de saúde e características 
sociodemográficas da população de 65+ anos em Portugal, permitiu identificar significativas e sistemáticas desigual-
dades sociais na saúde dos idosos, em particular de base socioeconómica (associadas à escolaridade e rendimen-
to), que poderão inclusive estar a acentuar-se e ser mais gravosas do que as observadas noutros países europeus. Os 
resultados obtidos são consistentes com os encontrados na literatura, quer internacional quer nacional, que tem vin-
do a assinalar a ocorrência de importantes iniquidades em saúde, ainda que com padrões, magnitudes e implica-
ções variáveis, dependendo dos estratificadores de equidade considerados e dos indicadores de estado saúde e de 
determinantes da saúde em causa, bem como naturalmente da população e momento de estudo. 

Os indicadores e metodologia de análise propostos, suportados também por outras investigações e recomendações 
internacionais, afiguram-se assim uma forma válida de descrever e mensurar o que se apresenta como um importan-
te problema de saúde pública, cujas pesadas implicações não deverão ser ignoradas, tal como o potencial para 
acentuados ganhos na situação de saúde da população idosa em Portugal, se forem implementadas as necessárias 
medidas e políticas de redução das iniquidades. 

PA (%) 

(Grupo referência) 

Saúde 
(Má) 

Limitação 
Activid. (Sim) 

Convívio 
(Raro) 

Escolaridade (+EB1 ) 51,0% 48,7% 66,9% 

Rendimento 

Subjectivo 
(R+/R) 33,7% 29,2% 32,6% 



  

 

O tipo de análise efetuada tem contudo limitações, que importa ter presentes. Desde logo, o carácter descritivo 
transversal dos dados em análise não permite obviamente afirmações de causalidade, as quais constituem, neste 
contexto, mero pressuposto decorrente da evidência de outros estudos, nomeadamente longitudinais. A natureza 
das fontes de dados utilizadas (inquéritos gerais à população adulta residente), se bem que com firmada tradição na 
investigação desta temática, pressupõe ainda outras limitações, como sejam: a centração exclusiva do estudo em 
variáveis auto-reportadas; não assegurar a representatividade dos subgrupos específicos de idosos (e naturalmente a 
potencial dimensão reduzida das subamostras utilizadas); a exclusão da população institucionalizada, que poderá 
introduzir um viés não negligenciável, sobretudo no subgrupo dos muito idosos.  

Por outro lado, o plano de análise proposto de modo algum esgota as possibilidades de estudo da temática. Se to-
dos os indicadores e medidas têm inevitavelmente limitações próprias, é em particular de relembrar que as medidas 
sintéticas de desigualdades absolutas e relativas propostas são medidas simples, que se restringem à comparação de 
dois grupos, e que outras medidas mais complexas de desigualdade são de interesse para um estudo mais aprofun-
dado e completo das iniquidades em saúde (v.g. WHO, 2013b). Não se explora também aqui a reconhecida intera-
ção entre as várias dimensões de desigualdade. Por exemplo, o recurso a modelos de regressão múltipla, que permi-
tem considerar em simultâneo o efeito dos vários estratificadores / variáveis sociodemográficas, é uma possibilidade 
relevante na investigação das iniquidades em saúde (v.g. Dalstra et al., 2006) e viável com os dados disponíveis (ESS – 

v.g. Almeida, 2009), que não foi porém incluída na presente proposta por razões de simplificação do estudo.  

Finalmente, não existindo uma forma única, universalmente adequada, de medir as desigualdades sociais em saúde, 
esta proposta deve necessariamente ser entendida como decorrente dos objetivos pragmáticos e conceções teóri-
cas subscritos, além de, como se viu, condicionada pelas restrições inerentes à disponibilidade de informação e ca-
pacidade técnica subentendidos. Ainda assim considera-se que representa um compromisso que, salvaguardando a 
simplicidade e viabilidade de uma aplicação alargada, assegura um nível mínimo de aferição das desigualdades 
sociais da população idosa essencial para o conhecimento e atuação face a esta problemática. 
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