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A associação entre doenças cardiovasculares e fatores socioeconómicos tem sido 

amplamente estudada. No entanto, o risco cardiovascular em populações em situações de 

carência extrema, como as populações sem-abrigo, tem sido pouco estudado. 

Ser “sem-abrigo” é uma forma de exclusão social, fortemente associada à pobreza, que 

afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É uma realidade essencialmente urbana, que 

resulta de uma interação complexa entre fatores individuais e sociais, como são o 

desemprego, a rutura de relações familiares, a doença mental ou o consumo 

excessivo/dependência de álcool ou drogas. Adicionalmente, este fenómeno tem sido 

descrito como um importante determinante de saúde e a compreensão da relação entre ser 

“sem-abrigo” e o risco cardiovascular, em particular, pode contribuir para a melhoria do 

trabalho desenvolvido pelas diversas instituições que prestam apoio social junto destas 

populações e, em última análise, poderá influenciar as políticas de saúde que visam a 

redução das desigualdades sociais e a inclusão das pessoas sem-abrigo. 

 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes locais de recrutamento de 

indivíduos sem-abrigo [albergues de sem-abrigo (ASA) e refeitórios sociais (RS)] nas 

estimativas de distribuição de fatores de risco cardiovascular, e quantificar a associação 

entre ser “sem-abrigo” e estes determinantes da saúde, comparando-os com a população 

geral (PG). 

 

Foram convidados a participar no estudo, todos os indivíduos classificados como “sem-casa” 

pela Federação Europeia das Associações Nacionais que Trabalham com os Sem-Abrigo 

(FEANTSA), que estavam presentes em qualquer um dos dois ASA ou dos dois RS nos dias 

selecionados para as avaliações. As proporções de resposta foram de 78,4% (n=91) no HH 

e 76,4% (n=55) no MP. Apenas um participante foi identificado nos dois locais, mas recusou 

o primeiro convite tendo sido incluído em apenas uma das amostras. Foi selecionada uma 

sub-amostra de participantes na coorte EPIPorto, residentes do Porto, seguidos entre 2005 

e 2008, emparelhada (1:1) com indivíduos sem-abrigo portugueses. Não foi possível 

emparelhar 12 indivíduos, a sua maioria jovens e com níveis de escolaridade muito baixos. 
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As informações sobre características sociodemográficas e de comportamento (incluindo o 

consumo de tabaco e de álcool), história pessoal de doença (incluindo diagnóstico prévio de 

diabetes, hipertensão e dislipidemia, e consumo de medicamentos) e acesso/utilização de 

cuidados de saúde, foram recolhidas nos locais de recrutamento por uma equipa treinada, 

utilizando um questionário estruturado. Além disso, todos os indivíduos foram submetidos a 

um exame físico para avaliação da pressão arterial, peso, altura e perímetro da cintura. 

A comparação da distribuição dos fatores de risco cardiovascular entre os indivíduos 

selecionados nos ASA e RS, e entre este e a população geral, foi efetuada através do 

cálculo de razões de proporções (RP) ajustadas, e respetivos intervalos de confiança de 

95% (IC95%), utilizando regressão de Poisson, e através do cálculo coeficientes β 

ajustados, com IC95%, utilizando regressão linear, para variáveis categóricas e contínuas 

respetivamente. 

 

A idade média de idade dos participantes sem-abrigo era de 45 anos (mínimo-máximo: 18-

77), a maioria eram homens (86,3%), desempregados (78,8%), e menos de 10% tinham 

idade acima dos 60 anos. A duração média de tempo de “sem-abrigo” foi de 24 meses 

(mínimo-máximo: 1-480). Não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre 

as características sociodemográficas das duas sub-amostras de pessoas sem-abrigo. 

Relativamente às características de comportamento e relacionadas com o “estado de sem-

abrigo”, os participantes selecionados nos RS apresentaram uma prevalência duas vezes 

maior de consumo de drogas, e de indivíduos com história prévia de prisão (18,7% vs. 

32,7%; P=0,054), e (16,5% vs. 29,1%; P=0,071), respetivamente. Comparando os 

participantes selecionados em ASA com os selecionados em RS em relação aos fatores de 

risco cardiovascular, não houve diferenças significativas entre os dois grupos, exceto para 

as médias de pressão arterial sistólica (β=-10,37; IC95%: -17,02 a -3,72) e diastólica (β=-

6,82; IC95%: -10,85 a -2,78) que foram menores entre os RS. Relativamente à comparação 

com a população geral, o consumo de tabaco foi significativamente mais frequente entre os 

sem-abrigo (RP=1,47; IC95%: 1,04 a 2,08), em contraste com o observado para o consumo 

de álcool com uma proporção de consumidores semelhante nos dois grupos. Os sem-abrigo 

apresentaram menores valores médios de índice de massa corporal (β=-1,64; IC95%: -2,82 

a -0,46) e de perímetro da cintura (β=-4,18; IC95%: -7,16 a -1,21), assim como de 

prevalências de excesso de peso (RP=0,63; IC95%: 0,40 a 0,98) e obesidade (RP=0,47; 

IC95%: 0,24 a 0,92). Os sem-abrigo apresentaram também uma probabilidade 5 vezes 

menor de referir um diagnóstico prévio de dislipidemia (RP=0,21; IC95%: 0,10 a 0,43). Não 

se observaram diferenças estatisticamente significativas relativamente à distribuição de 

outros fatores de risco cardiovascular. 
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Conclusões: 

- Entre a população sem-abrigo, observam-se diferenças pequenas na distribuição dos 

fatores de risco cardiovascular de acordo com o local de recrutamento dos participantes, 

com exceção da menor pressão arterial observada entre os indivíduos selecionados em RS, 

em comparação com os recrutados em ASA. 

- A obesidade é menos frequente entre os sem-abrigo, contrastando com o consumo de 

tabaco que é mais prevalente nestes indivíduos do que na população geral, 

independentemente das diferenças sociodemográficas entre estas populações. 


