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16. EDDSS – Equidade, Desigualdade e Determinantes Sociais da Saúde 
 
Docente Responsável: Prof. João Pereira 

ECTS: 4 
 
Objetivos da Unidade Curricular:  
No final da unidade curricular, os estudantes deverão ser capazes de:  
1. Identificar diversos conceitos de equidade em saúde e interpretar adequadamente objetivos de 
equidade na política de saúde; 
2. Utilizar instrumentos de medição da desigualdade, tais como índices de concentração e índices 
de desigualdade, relativos e absolutos; 
3. Documentar, a partir do sistema de informação disponível, a análise da equidade de resultados 
em saúde entre regiões geográficas e grupos de socioeconómicos; 
4. Identificar os principais determinantes sociais da saúde e as estratégias eficazes para atenuar 
as desigualdades em saúde; 
5. Documentar, a partir do sistema de informação disponível, a análise da equidade da prestação 
e do financiamento da saúde, em particular do sistema de saúde português e da sua posição 
relativa no contexto internacional; 
6. Documentar as principais vias de investigação da equidade em saúde, quer numa ótica 
multidisciplinar quer no âmbito da economia da saúde. 
 
Conteúdo programático: 
1. Aspetos normativos: princípios de equidade em saúde; objetivos na política de saúde. 
2. Medição da desigualdade: representações gráficas e medidas de dispersão; o método das 
curvas de concentração; índices relativos e absolutos; medição do rendimento e outros atributos. 
3. Desigualdade em saúde: desigualdade na mortalidade e na doença; o Inquérito Nacional de 
Saúde. 
4. Determinantes sociais da saúde; saúde e condição económica ao longo da vida; problemas 
metodológicos. 
5. Desigualdades no acesso: medição; comparações internacionais; modelos explicativos. 
6. Equidade na prestação: distribuição de cuidados de acordo com as necessidades; o caso 
português; comparações internacionais. 
7. Equidade no financiamento: pagamento de acordo com a capacidade de pagar; progressividade; 
comparações internacionais e longitudinais. 
8. Política social e equidade em saúde: equidade e eficiência; evidência de medidas e políticas de 
promoção da equidade; razões para a persistência de desigualdade. 
 
Metodologia de ensino: 
A metodologia de ensino prevê uma aprendizagem activa e participada.  
Após duas aulas teóricas introdutórias, seguir-se-ão aulas teórico-práticas, estas iniciadas com 
uma exposição por um docente que incentivará uma discussão aprofundada dos tópicos de ensino.   
Haverão também sessões eminentemente práticas (aulas práticas laboratoriais) com resolução de 
exercícios e análise de dados em computador. 
Finalmente, os seminários (participados por todos os docentes) incluirão debates, apresentação 
de resultados pelos alunos e discussão de implicações para a investigação e política de saúde.  
A avaliação da aprendizagem resulta de três componentes:   
- Avaliação contínua, efetuada através da observação da participação dos alunos e da sua 
apresentação e discussão de tópicos e exercícios (30% da classificação final);  
- Teste individual de escolha múltipla (30%); e 
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- Trabalho de grupo de análise de dados com base no Inquérito Nacional de Saúde, com um 
máximo de 3 alunos por grupo (40%).   
 
Avaliação: 
 
Avaliação Contínua – 30% 
Teste Individual – 30% 
Trabalho de Grupo – 40% 
 
 
 
 
 
 


