
TÍTULO DO PROJETO

RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19 NUM 

CONTEXTO DE DESIGUALDADES SOCIAIS EM SAÚDE: 

UM ESTUDO TRANSVERSAL NA POPULAÇÃO NATIVA E 

IMIGRANTE DA AMADORA

FINANCIAMENTO OBTIDO

28 277,00€

BREVE DESCRIÇÃO

A Covid-19 está a expor de forma impiedosa as

desigualdades em saúde existentes e persistentes na

nossa sociedade. Neste contexto, os sistemas de

saúde devem estar preparados para as necessidades

decorrentes das transformações económicas e sociais

causadas pela pandemia. Existindo pouca evidência

sobre a forma como a pandemia está a afetar a

população imigrante em Portugal, é fundamental

analisar as dinâmicas socioeconómicas e identificar as

dificuldades no acesso aos cuidados de saúde destas

famílias.

Será realizado um estudo transversal por

telefone através de um questionário com 3 secções:

alterações na privação material, rendimento e

emprego; dificuldades no confinamento social;

dificuldades acrescidas no acesso aos cuidados de

saúde. A amostra é constituída por uma coorte de 415

famílias residentes na Amadora das quais 215 são

imigrantes.

A análise das dinâmicas socioeconómicas será

feita através de indicadores compósitos que medirão

as alterações nas diversas dimensões com base nas

quais será elaborado o perfil de risco social acrescido

em tempo de pandemia; as necessidades não

satisfeitas serão identificadas a partir das variáveis

ligadas às dificuldades acrescidas das famílias no

acesso aos cuidados de saúde.

Impactos Esperados:

No SNS: complementar a informação já existente no

ACES Amadora, através da identificação de

necessidades sociais e/ou clinicas que serão

adicionadas à informação recolhida da plataforma

Trace COVID-19; ajudar os decisores a definir

respostas mais adequadas ao contexto local

Na população: benefícios de intervenções mais

atempadas e dirigidas à população imigrante

Na investigação: inovação na evidência cientifica

sobre o tema
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