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“Evidence of social deprivation on the spatial patterns of 

excess winter mortality”  

 Este artigo publicado a 30 de Março de 2017 foi escrito por Ricardo Almendra, 

Paula Santana e João Vasconcelos. Inicialmente o artigo apresenta como 

objetivos identificar os padrões de excesso de mortalidade no Inverno (EMI) 

por morte cardiovascular e analisar associações entre EMI e os padrões de 

privação socioeconómicos em Portugal. Os métodos eleitos pretendiam 

determinar o EMI entre 2002-2011 através da comparação no número de 

mortes nos meses de Inverno VS em meses de não-Inverno assim como calcular o EMI para cada concelho 

comparado com índices de privação. Os resultados obtidos determinam que o EMI tem considerável 

assimetria geográfica, que há associações positivas entre o EMI e os índices de privação e que em níveis mais 

elevados de privação, as condições de habitação têm uma associação mais forte VS socioeconómicas. Com o 

estudo, concluímos que existe uma associação significativa entre os índices de privação e o EMI, o que 

sugere que o padrão geográfico é influenciado pela privação.  

Nas últimas décadas, determinantes sociais têm emergido como fatores chave para a perceção da saúde 

populacional e sabemos que as condições socioeconómicas também influenciam os fatores de risco 

ambientais. A desigualdade da exposição a fatores de risco, frequentemente, resulta de diferenças em 

determinantes de saúde social como por exemplo o ordenado, condições de habitação, emprego, educação, 

etc. A variação da mortalidade sazonal resulta não só da desigualdade social como também pelos efeitos da 

temperatura na saúde humana. A influência do frio na saúde é que serve como trigger. Um estudo realizado 

em 15 cidades europeias assenta que um decréscimo de 1ºC foi associado a um aumento de 1.35% de 

mortes naturais diárias. Quando exposto ao frio, o corpo humano aumenta a probabilidade de trombose, 

pois há uma redução do sangue a nível periférico sobrecarregando os órgãos centrais, o que aumenta a 

viscosidade sanguínea em 20% e a concentração de eritrócitos, leucócitos e plaquetas assim como colesterol 

e fibrinogénio em cerca de 10%. A maioria das mortes por EMI é de causa cardiovascular, cerebrovascular ou 

respiratória, sendo que 2/3 das mortes correspondem a doenças cardiovasculares. Outras causas de morte 

como suicídio e cancro mostraram um padrão sazonal diferente.  

O estudo de Healy realizado anteriormente, determina que condições que aumentam a vulnerabilidade ao 

frio, na Europa, estão relacionadas com as condições socioeconómicas e o EMI. Contudo, nem todos os 

estudos são concordantes, e surge o “paradoxo de EMI”: Na Europa um aumento de mortalidade no Inverno 

encontra-se geralmente em países com climas de Inverno menos severos onde há menos potencial para 

tensão pelo frio. Portugal tem a maior variabilidade sazonal de mortalidade, provavelmente relacionada com 

fatores socioeconómicos.  

Portugal ainda é o país com a maior EMI na Europa, apesar das grandes melhorias de saúde nos últimos 20 

anos (condições de vida, esperança média de vida, mortalidade infantil), a vulnerabilidade ao frio e EMI não 

diminuiu. Os autores definem como EMI em Portugal devido a doenças do sistema cardiovascular, através 

subtração das mortes mensais desde 2002 até 2011 com as mortes nos meses de Inverno VS meses de não-
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Inverno. Posteriormente, o EMI foi calculado para cada concelho, tem em conta o número de mortes 

“esperadas” segundo estatísticas nacionais. Por fim, o excesso de mortes no Inverno resulta do número de 

mortes observadas em relação ao número de mortes esperadas. Índices de privação, permitem avaliar 

condições que podem afetar a vulnerabilidade ao tempo frio. Neste estudo são definidos dois:  

 Índice de privação socioeconómica – incluindo critérios como: taxa de desemprego; Proporção de 

população residente com 15 anos ou mais, sem estudos.                                                                                                                                                                          

 Índice de privação de habitação – incluindo critérios como: Habitações construídas até 1960; Casas 

sem sistema de aquecimento central; Edifícios cuja estrutura é construída com adubo, terra, metal ou 

madeira  

 

EMI varia entre países e até entre regiões no mesmo país, o que sugere uma importante complexidade das 

interações. Contudo, apesar desta complexidade, podemos concluir que a maioria das mortes relacionadas 

com o frio é teoricamente evitável e não uma inevitabilidade ambiental. É de extrema importância entender 

que o ambiente é um potencial fator modificável, que afeta a vulnerabilidade de cada um a temperaturas 

adversas e que também a pobreza/ estrato social é um determinante que caracterizam EMI. Assim as 

atitudes comportamentais apropriadas têm um papel importante, tanto internas ou com externas.  

 

Os resultados obtidos, ao longo de 10 anos, foram de 

350.000 mortes devido a distúrbios cardiovasculares: 

correspondendo a 35% de todas as causas de mortalidade 

em Portugal. Em média, 35,412 mortes nos meses de 

Inverno: 27% superior aos meses de não-Inverno. 

Observou-se uma distribuição desigual de EMI, com um 

forte padrão geográfico: áreas costeiras têm menor ratio 

de EMI VS áreas do interior. Também se destaca que 66% 

das zonas têm EMIs superior a 100. Probabilidade de EMI ≥ 

80% em 60% das zonas. Surpreende os diferentes padrões 

nos dois índices: Zonas com maior privação tem maior RR 

do EMI: Q5 socioeconómica tem maior probabilidade em 

71% de EMI enquanto que o Q5 de habitação tem maior 

probabilidade em 82%. Num maior nível de privação, as 

condições de habitação têm uma associação mais forte 

com EMI.  

Na discussão têm em conta que os EMIs pelas doenças cardiovasculares mostraram considerável assimetria 

geográfica, sendo a variação do ratio EMIs entre 39.3 e 343., indica que se temperatura fosse o único fator 

determinante, valores inferiores seriam esperados na zona sul. Também os estudos internacionais 

mostraram importante variedade regional que não pode ser só explicada pela temperatura e que sugerem a 

importância de fatores sociais para explicar esta variação. A associação entre EMI e índices de privação era 

esperada, contudo nem sempre foi encontrada. Também se destaca que para uma menor escala de privação 

(Q2, Q3) as condições socioeconómicas mostram uma associação mais forte com EMI Numa maior escala de 

privação, as condições de habitação têm uma associação mais forte. No estudo, fazem referência às más 

condições em Portugal em 22% (VS em relação a Europa 15%), sendo que 89% das habitações em Portugal 
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não tem aquecimento central e 12% não têm qualquer tipo de aquecimento. Também referem o conceito de 

“fuel poverty” como um custo superior a 10% do seu ordenado em manter a casa aquecida ou uma 

temperatura interior apropriada. Este conceito é determinado por 3 fatores, como o ordenado, custo da 

energia, eficiência da energia. Sabendo que a perceção de risco é um processo complexo, o EMI é um fator 

facilmente avaliado.  

 

Os pontos fortes são que este é o primeiro estudo em Portugal que estabelece relação entre EMI e condições 

socioeconómicas e que os resultados são contribuições importantes para uma melhor compreensão das 

condições de vulnerabilidade face ao frio, permitindo que medidas sejam mais adequadas. Por outro lado os 

pontos fracos, são que não foi possível calcular as taxas de mortalidade adequadas a idade sendo que o EMI 

pode estar sobrestimado em populações envelhecidas. Também não foram analisadas as relações entre EMI 

e a privação em zonas vizinhas.  

 

A conclusão deste artigo é que há uma associação positiva entre índices de privação socioeconómicos e de 

habitação e que os EMIs pelas doenças cardiovasculares mostraram considerável assimetria geográfica 

relacionados com os índices de privação. Também que a vulnerabilidade ao frio pode ser abordada pela 

redução da exposição através da melhoria dos fatores socioeconómicos e das condições de habitação. Os 

autores, sugerem que os concelhos com EMI elevado devem tomar medidas de prevenção extra, 

principalmente entre os grupos mais vulneráveis. Num futuro, seria interessante interpretar em termos de 

causalidade a associação estatística entre EMI e as zonas geográficas e avaliar diferentes dimensões de níveis 

de privação.   

Apresentação dos slides aqui 
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