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O Tráfico de Seres Humanos e a Responsabilidade da Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Tráfico de Seres Humanos (TSH) é uma das formas mais graves e complexas de violação 

dos direitos humanos que não conhece fronteiras. Esta atividade é desenvolvida, na maior 

parte das vezes, por redes de criminalidade organizadas e as vítimas são pessoas 

vulneráveis, normalmente fragilizadas devido a situações de pobreza, exclusão, 

marginalização e desigualdades sociais e económicas, determinantes para a saúde. 

Nos diferentes documentos que abordam o TSH há a referência de que este pode assumir 

diversas formas como  exploração sexual, a exploração laboral, o tráfico de órgãos e a 

exploração da mendicidade, entre outros.  

No  Porto, é visível nas ruas a exploração da mendicidade, envolvendo mesmo crianças e 

jovens. Outras situações ficam “escondidas”.  E no trabalho em rede, alertas são notados e 

fica perante o olhar das diferentes equipas as demais formas de TSH, de violência sobre 

pessoas fragilizadas com necessidades de saúde que ainda “ninguém viu”, vítimas adultas e 

vitimas crianças, e o tráfego de recém-nascidos.  

Deixaram de ser casos que são dados a conhecer pelos meios de comunicação social e que 

parecem não dizer respeito à nossa realidade, ao Porto…são aqui no Porto, são processos 

que decorrem na Justiça, alvos de investigação e intervenção por diferentes instituições 

onde os serviços de saúde, hospital e unidades de saúde do ACES estão presentes. 

O relatório da OMS de 2002 sobre a Violência definiu um conceito de violência que se 

mantém como referência atual: “Uso intencional da força física ou do poder, real ou sob a 

forma de ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma 
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comunidade, que resulte, ou tenha a possibilidade de resultar, em lesão, morte, dano 

psicológico, compromisso do desenvolvimento ou privação”. Esta definição mostra como 

está relacionado o fenómeno da violência, do TSH e da importância da Saúde. Os 

profissionais de saúde têm sido sempre chamados para prestar cuidados a vítimas de atos 

violentos, centrados numa perspetiva reparadora das lesões causadas, tanto sob o ponto de 

vista físico como psicológico e emocional mas o impacte que tais fatores condicionam 

ultrapassam a lesão física e os danos que provocam acompanham as vítimas ao longo da sua 

vida, muitas vezes ultrapassam gerações e com custos até para a própria sociedade. 

Qual a responsabilidade da Saúde? 

Decorreu no passado dia 08 de maio de 2017, o  Seminário “Em Rede Contra o Tráfico de 

Seres Humanos: vidas, trajetos e histórias”, que se realizou no Auditório da Biblioteca 

Municipal Almeida Garrett (Porto). 

Atendendo ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela equipa da USP do ACES Porto 

Oriental com as diferentes equipas que atuam na área da Violência ao longo do ciclo de vida 

e na proteção às crianças e jovens em risco, a organização do Seminário convidou-nos para 

participar no Painel “O tráfico de recém-nascidos: uma realidade em crescimento”. 

Pretendia-se abordar o papel dos serviços de saúde nesta área. 

Tal como todos os setores, também a saúde tem a responsabilidade na identificação, 

avaliação e prevenção da violência, e os sistemas de informação e registo clinico, bem como 

as diferentes equipas de prevenção da violência estão presentes no SNS. Temos a noção de 

que a abordagem preventiva demanda uma capacidade para identificar as causas em 

detrimento do foco dos sintomas que são visíveis. E não pode ser descurada a concretização 

de intervenções dar resposta imediata, para minimizar o trauma e evitar recorrências. Para 

tal é imprescindível estabelecer mecanismos de cooperação intrainstitucional e 

intersectorial, numa perspetiva multissetorial, que permita rentabilizar recursos e aumentar 

a eficácia das intervenções já existentes. 

Os Cuidados de Saúde Primários são espaços de proximidades para as pessoas e para as 

instituições: um olhar da equipa de família pode identificar sinais de perigo ou de risco antes 

que os sintomas apareçam…A equipa da Unidade de Saúde Pública tem referenciações e 

sinalizações de casos ligados ao ambiente, insalubridade, exposição de alterações 

comportamentais que levam a olhar atento sobre as causas ou as pessoas envolvidas. Exige 

determinação e disponibilidade de modo a não “burocratizar” ou agir por processo do 

“empurroterapia”, expressão que alguns documentos empregam quando as sinalizações vão 

passando de equipa para equipa.  

 Os profissionais de saúde, médicos/as, enfermeiros/as, psicólogos/as, assistentes sociais e, 

em certa medida, outros profissionais, incluindo assistentes técnicos e assistentes 

operacionais, podem ser os primeiros recetores da revelação de situações e encontram-se 
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numa posição única para poderem responder às necessidades específicas de pessoas em 

risco ou em perigo de sofrer atos de violência, ou também de perpetrá-los, podendo facultar 

apoio e referenciação, prestar cuidados e fazer o acompanhamento dos casos.  

Na USP Porto Oriental há já experiência de trabalho terreno de situações ligadas à violência 

e, especificamente, ao TSH: exigiram uma visão integrada e integradora para as estratégias a 

adotar de modo a não duplicarmos ações, não serem ultrapassadas as competências de cada 

técnico ou instituição e ter uma intervenção a ser exercida exclusivamente pelas entidades e 

instituições cuja ação é indispensável à efetiva proteção da vítima. 

O fenómeno da Violência tem vindo a ganhar visibilidade ao longo dos anos, a nível nacional 

e internacional, enquanto grave violação dos direitos humanos e problema de Saúde Pública, 

com forte impacte nas populações e elevados custos (Violência Interpessoal - Abordagem, 

Diagnóstico e Intervenção nos Serviços de Saúde, DGS, Dezembro de 2014) 

 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da USP Porto Oriental 

 


