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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a discriminação em função do género nos sistemas de saúde
(2004/2218(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado CE, em particular, os artigos 2º, o n° 2 do artigo 3° e o artigo 
152º,

– Tendo em conta o acervo comunitário no domínio dos direitos da mulher e da igualdade 
entre os géneros,

– Tendo em conta a Plataforma de Acção adoptada na Quarta Conferência Mundial sobre as 
Mulheres, realizada em Pequim em 15 de Setembro de 1995, e a sua resolução de 18 de 
Maio de 2000 sobre a Plataforma de Acção de Pequim1,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros (A6-0000/2005),

A. Considerando que a saúde é uma condição fundamental para o bem-estar físico e psíquico; 
considerando que o direito à saúde e à igualdade de tratamento na prestação de cuidados 
de saúde é um objectivo fundamental no domínio da saúde pública,

B. Considerando que, para além das diferenças biológicas, a saúde pública é determinada 
sobretudo por aspectos como a capacidade de influência, o poder, as diferenças 
socioeconómicas, o ambiente e o acesso ao ensino, ao conhecimento e à informação,

C. Considerando que a saúde não significa, unicamente, ausência de doença; que a mesma 
pressupõe, também, a possibilidade de uma pessoa influir na sua própria vida e participar 
na vida laboral e social segundo a própria vontade, ao longo da vida,

D. Considerando que assegurar a saúde a todos os cidadãos é uma responsabilidade dos 
Estados-Membros da UE; que, para atingir este objectivo, é necessária a cooperação entre 
os Estados-Membros, as instituições da UE, as organizações voluntárias e os cidadãos,

E. Considerando que a violência contra as mulheres, o comércio sexual e a prostituição 
representam alguns dos maiores problemas de saúde que afectam as mulheres,

1. Salienta que a saúde para todos deve ser um objectivo prioritário do processo de tomada 
de decisão; que, para atingir este objectivo, é preciso pôr a tónica em estratégias de 
prevenção de doenças;

2. Salienta a importância de ter em conta uma perspectiva do género em todos os processos 
de tomada de decisão;

  
1 JO C 59, 23.2.2001, p. 258
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3. Salienta a importância de desenvolver a perspectiva do género, nas estratégias de saúde 
pública tanto dos Estados-Membros como da Comissão;

4. Exorta todos os Estados-Membros a utilizarem estatísticas e dados discriminados por sexo 
no domínio dos cuidados médicos e da saúde;

5. Exorta as instituições da UE a aquilatar das diferenças entre os géneros no sector da saúde 
e dos cuidados médicos na UE recorrendo a dados normalizados e a indicadores comuns;

6. Congratula-se com a criação de um instituto europeu da igualdade;

7. Salienta a importância da investigação sobre a relação existente entre factores biológicos e 
sociais no domínio dos cuidados médicos e de saúde;

8. Exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a terem em conta o impacto das 
diferenças de género no domínio orçamental e no planeamento de projectos e programas 
relativos aos cuidados médicos e de saúde;

9. Chama a atenção dos Estados-Membros para as iniciativas que importa tomar para, em 
especial, ter em atenção a situação das mulheres idosas no domínio dos cuidados médicos 
e de saúde;

10. Salienta que tanto os homens como as mulheres devem poder conciliar a vida profissional 
e a familiar;

11. Verifica que o direito e a possibilidade de as mulheres assegurarem o próprio sustento é 
um factor básico para a saúde;

12. Verifica que as mulheres estão sub-representadas nos cargos de tomada de decisão –
inclusive no sector dos cuidados médicos e de saúde;

13. Salienta a necessidade de eliminar os preconceitos de carácter sexual, tanto na relação 
com os pacientes como em matéria de investigação;

14. Considera que o combate à pobreza feminina deve ter prioridade no domínio orçamental e 
no planeamento de projectos e programas;

15. Salienta a necessidade de formar o pessoal médico, tanto actual como futuro, para as 
diferenças entre os géneros;

16. Salienta a necessidade de dispor de conhecimentos e de desenvolver métodos de apoio e 
tratamento das mulheres vítimas de violência;

17. Solicita aos Estados-Membros que, no âmbito dos sistemas nacionais de saúde, 
proporcionem às mulheres com idade superior a 50 anos a realização de mamografias de 
alta qualidade; a mortalidade do cancro da mama nas mulheres com idades compreendidas 
entre os 50 e os 69 anos pode, desta forma, ser reduzida até 35%; insta também os 
Estados-Membros a proporcionarem aos homens com idade superior a 50 anos controlos 
equivalentes, de alta qualidade, do cancro da próstata, com o intuito de reduzir a 
mortalidade provocada por esta forma de cancro;
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18. Pede aos Estados-Membros que, no âmbito dos sistemas nacionais de saúde e mediante 
um diagnóstico precoce das diferentes formas de osteoporose, previnam a ocorrência de 
fracturas ósseas, o que pressupõe o acesso a exames de densitometria óssea;

19. Salienta a necessidade de proceder à investigação no domínio dos distúrbios alimentares;

20. Considera óbvia a necessidade de sensibilizar para a diferente estrutura física das 
mulheres e dos homens no âmbito da investigação médica e do desenvolvimento de novos 
medicamentos;

21. Chama a atenção para a falta de informação sobre as diferenças no efeito dos 
medicamentos e salienta a necessidade de uma maior sensibilização para o modo como 
uma mesma dosagem pode produzir efeitos diferentes nos homens e nas mulheres;

22. Assinala que o consumo de álcool pelas mulheres continua a ser inferior ao consumo 
masculino, mas observa com preocupação que o consumo de álcool pelas mulheres está a 
aumentar de forma alarmante em certos Estados-Membros;

23. Exorta a Comissão a avançar propostas de medidas tendentes a reduzir o consumo de 
álcool, o qual é fonte de graves problemas de saúde tanto entre os homens e as mulheres, 
como entre os jovens;

24. Assinala, em particular, a necessidade de apoiar e prever medidas destinadas às mulheres 
deficientes, bem como às mulheres de etnias minoritárias, às lésbicas e às mulheres que 
fazem parte de outros grupos vulneráveis; 

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Durante muito tempo, prevaleceu a ideia de que no sector dos cuidados médicos e de saúde 
não existem diferenças no tratamento e na prestação de cuidados relacionadas com o sexo. 
Esta noção era partilhada, tanto pelos actores dos cuidados médicos e de saúde, como pelos 
decisores políticos e a opinião pública geral. Nos últimos 20 anos, porém, verificou-se uma 
alteração, sendo cada vez mais os que dispõem de conhecimentos de que as mulheres e os 
homens são tratados de forma diferente no domínio da prestação de cuidados. É cada vez mais 
aceite e reconhecido que o género é um factor tão determinante para a saúde como o contexto 
social, económico e étnico. Depois das conferências da ONU do Cairo, em 1994, e de 
Pequim, em 1995, a relação entre o género e a saúde foi inscrita na ordem do dia. Apesar 
destes progressos internacionais para promover a saúde da mulher, ainda não se verificaram 
reformas/alterações profundas sistemáticas, seja ao nível nacional seja ao nível da UE. A 
Comissão deu algum seguimento à Plataforma de Pequim, mas não valorizou o 
desenvolvimento de uma perspectiva do género no domínio da saúde. A saúde da mulher é 
frequentemente encarada como sinónimo de saúde sexual e reprodutiva. 

Os progressos científicos verificados também não se traduziram numa alteração/melhoria 
considerável da situação no tocante às necessidades especiais da mulher no domínio dos 
cuidados médicos e da saúde. Os recursos globais afectados a este sector não foram 
redistribuídos de forma a dar resposta às necessidades das mulheres do mesmo modo que às 
dos homens. Na maioria dos Estados-Membros da UE continuam a não existir estatísticas e 
dados discriminados por sexo. Estes são necessários para patentear e identificar as diferenças 
entre homens e mulheres em matéria de diagnóstico, tratamento e afectação de recursos.

Embora a sua longevidade seja maior do que a dos homens, as mulheres acham que o seu 
estado de saúde é pior e recorrem mais vezes aos cuidados médicos. Uma das explicações 
pode residir na relação complexa existente entre factores biológicos e sociais, mas é 
necessária investigação neste domínio para explicar por que razão as mulheres têm mais 
problemas de saúde, reais ou imaginários, e porque carecem de mais cuidados médicos. 

A maior longevidade das mulheres leva a que a maioria da população idosa seja composta por 
mulheres, sobretudo entre os mais idosos. Para além de constituírem o grupo mais numeroso 
da população idosa, as mulheres idosas são também mais frequentemente afectadas do que os 
homens por certas doenças relacionadas com a idade, como as dores reumáticas e a demência 
(doença de Alzheimer). Devido às desigualdades de rendimentos e de bens possuídos ao 
longo da vida, as mulheres idosas dispõem de menos recursos financeiros para os cuidados 
médicos e os tratamentos. Na maioria dos Estados-Membros, as mulheres ocupam uma 
posição claramente inferior no mercado do trabalho remunerado, razão por que também 
auferem pensões de reforma menos elevadas. Por esse motivo, certos Estados-Membros estão 
obrigados a dispor de um sistema de saúde e de cuidados médicos bem desenvolvido e 
financiado com fundos públicos para os idosos, caso contrário, um grande número de 
mulheres idosas ficaria completamente excluído da assistência e dos cuidados médicos 
necessários. Os Estados-Membros devem igualmente dar prioridade ao direito e às 
oportunidades de auto-subsistência das mulheres.

A pobreza é um factor altamente determinante para a saúde. As mulheres estão 
sobrerrepresentadas nos grupos desfavorecidos em toda a UE. Cerca de 120 milhões de 
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mulheres vivem na pobreza, o que torna evidentemente mais difícil terem saúde física e 
mental. Portanto, a luta contra a pobreza entre as mulheres terá uma incidência positiva na 
saúde das mesmas.

A definição de género utilizada no presente relatório é abrangente. Esta noção é geralmente 
aceite, inclusivamente como termo médico, agrupando os aspectos sociais, psicológicos, 
culturais e biológicos. A perspectiva de género implica, no âmbito de uma abordagem 
abrangente, a análise do modo como a pertença a um género influencia as condições de vida e 
a forma como o género é, por exemplo, associado a poder e privilégios.1

Construção, poder, relação e situação social são conceitos-chave no âmbito da investigação 
sobre o género2. As mulheres são o grupo subordinado na hierarquia dos géneros. A noção de 
preconceito baseado no sexo é outro dos problemas encontrados por mulheres e homens no 
sector dos cuidados médicos e da saúde. Os preconceitos resultam da falta de sensibilização 
dos investigadores e das instâncias de decisão política para as questões do género. Em 
consequência das diferenças entre homens e mulheres relativamente a um determinado 
problema de saúde, comportamento ou condições de vida, corre-se o risco de que os 
preconceitos surjam já no encontro com o doente. Por exemplo: aos médicos ocorre menos 
vezes interrogar uma mulher que se queixa de dores de estômago sobre os hábitos em matéria 
de consumo de álcool do que um homem que apresenta os mesmos sintomas. A razão 
provável é que os problemas ligados ao álcool são mais frequentes entre os homens, mas este 
fenómeno devia ser considerado um preconceito baseado no sexo (cada doente deve, porém, 
ser considerado como um ser único e não como o representante de um grupo)3.

Hoje em dia sabe-se que o sexo do doente é determinante para o modo como os 
médicos/pessoal médico interpretam os sintomas, fazem um diagnóstico e estabelecem um 
tratamento - mesmo quando os sintomas das mulher e dos homens são exactamente iguais e 
quando nenhum facto biomédico justifica uma diferença de tratamento. Uma perspectiva de 
género na medicina também significa expor os problemas de saúde causados pela 
desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres, como seja a violência masculina 
contra as mulheres. A investigação médica sobre o género assume uma importância crucial 
quando se trata de destacar a importância e as repercussões para a saúde da violência e dos 
maus tratos de que as mulheres são vítimas por parte dos maridos, companheiros, amigos ou 
familiares e através do tráfico de seres humanos e da prostituição4.

Embora a violência contra as mulheres constitua um problema de saúde pública tão 
generalizado, este fenómeno não tem ganho visibilidade no âmbito da formação médica e do 
exercício da medicina. Por exemplo, embora os doentes sejam interrogados sobre o seu 
consumo de tabaco, não se pergunta à maior parte das mulheres se são vítimas de violência, 
apesar de um estudo de prevalência demonstrar que a violência contra as mulheres, por 

  
1 Hamberg: "Medicinsk genusforskning" (Investigação médica  sobre o género), Vetenskapsrådet, ORD & 
FORM AB (2004), pág. 26
2 Ibid. pág. 12
3 Ibid. pgs. 108-109
4 Risberg:"Sexualiserat våld som folkhälsoproblem" (A violência de carácter sexual como problema de saúde 
pública), Läkartidningen 1994:91 (50): 4770-71
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exemplo, é mais frequente do que o tabagismo1. Estudos realizados com base em 
entrevistas/inquéritos realizadas junto de mulheres questionadas sobre a violência 
demonstram que a maioria aprecia que a questão lhes seja colocada2.

A mortalidade causada pela violência contra as mulheres com idades compreendidas entre os 
15 e os 44 anos é maior do que a do cancro, a malária, os acidentes rodoviários ou a guerra. A 
Organização Mundial de Saúde considera que, no mínimo, uma em cinco mulheres à escala 
mundial foi vítima de actos de violência física ou moral ao longo da sua vida3.

O presente relatório concentra-se em dois domínios distintos da saúde das mulheres e na 
discriminação baseada no género no sector dos serviços médicos e de saúde. Um dos 
domínios de análise (domínio A) trata das desigualdades no tratamento de homens e mulheres 
que padecem de doenças idênticas ou semelhantes. O segundo (domínio B) refere-se à saúde 
das mulheres do ponto de vista das doenças ditas femininas, nomeadamente, as que afectam 
quase exclusivamente as mulheres. Trata-se, a título de exemplo, de certas doenças 
musculares, como as fibromalgias, o cancro da mama, a osteoporose e os riscos sanitários que 
as mulheres correm ao abortar ilegalmente. O direito das mulheres à autodeterminação em 
matéria de sexualidade e do seu próprio corpo é um factor importante no que diz respeito à 
saúde das mulheres. 

Domínio A

Um estudo efectuado ao Hospital de Danderyd, em Estocolmo, Suécia, demonstrou existirem 
grandes disparidades entre homens e mulheres em matéria de receitas médicas, tratamento e 
custos. Por exemplo, os homens beneficiaram duas vezes mais de tratamentos de 
luminoterapia do que as mulheres em caso de diagnóstico de eczema ou psoríase, embora 
estas doenças sejam igualmente frequentes nos dois sexos. No plano dos custos, o estudo 
concluiu que, se as mulheres fossem tratadas com a mesma intensidade que os homens, os 
recursos consagrados ao tratamento das mulheres aumentariam em 61%. Por outro lado, se se 
tomasse como norma a intensidade do tratamento das mulheres e se, consequentemente, os 
homens fossem objecto de tão poucos tratamentos como as mulheres, as economias de 
tratamento equivaleriam a 33%4.

Em certa medida, as doenças coronárias nas mulheres manifestam-se de forma diferente e 
quando estas recorrem ao hospital não são tratadas tão rapidamente como os homens. As 
mulheres que apresentam dores cardíacas agudas são obrigadas a esperar mais tempo pelas 
ambulâncias e, uma vez chegadas ao hospital, não beneficiam do mesmo acolhimento. Têm 
de esperar mais tempo por uma radiografia do coração e não são tratadas tão rapidamente sob 
a forma de angioplastia ou by-pass arterial. As mulheres padecem mais frequentemente de 

  
1 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ”Slagen dam – en omfångsundersökning” (Senhora agredida - em 
estudo de prevalência), Fritzes 2001
2 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
sid 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routins enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive 
violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women
3 Organização Mundial de Saúde: Violência contra as mulheres. Fichas analíticas WHO/FRHWHD/97.8, 1997
4 Osika, Ingrid: ”Ett konkret exempel på ojämställd vård” (Um exemplo concreto de desigualdade na prestação 
de cuidados), Linköpings Universitet



PR\566751PT.doc 9/10 PE 357.883v01-00

PT

efeitos secundários dos medicamentos para o coração, provavelmente porque a dosagem não é 
adequada. Não há contudo investigação que identifique as causas deste fenómeno1. 

Um estudo dos cuidados oftálmicos mostra que as mulheres têm menor acesso às operações 
da catarata. As estatísticas mostram igualmente que os homens beneficiam de um acesso mais 
rápido aos novos medicamentos e a tratamentos modernos2.

O efeito dos medicamentos nos homens e nas mulheres é diferente. Apesar de as mulheres 
consumirem mais medicamentos do que os homens, estes continuam a ser a norma em matéria 
de investigação médica e desenvolvimento de novos medicamentos.

Domínio B 

A osteoporose é uma doença antiga que ainda hoje é considerada como uma consequência 
inevitável do envelhecimento, principalmente nas mulheres. Só recentemente, na sequência de 
um aumento brusco da frequência das fracturas ósseas e da sobrecarga daí resultante para o 
sector dos cuidados médicos, esta doença mereceu a atenção da investigação médica e dos 
decisores políticos do mundo inteiro. Ainda no final dos anos 1990, a osteoporose só 
excepcionalmente fazia parte da formação médica. A investigação actual mostra que também 
os jovens e os homens são afectados por esta doença mais do que se pensava anteriormente e 
que a mesma é um efeito secundário habitual de outras doenças e/ou tratamentos médicos. As 
causas são complexas e múltiplas e a investigação nesta matéria constitua a ser insuficiente, 
mas são muitas as provas de que este desenvolvimento é determinado nomeadamente por 
factores hereditários, mudanças do estilo de vida e o aumento do número de idosos na 
população.

Actualmente, a osteoporose é considerada um problema de saúde pública mundial com uma 
disseminação por vezes qualificada de epidémica, como têm salientado com preocupação nos 
últimos anos organizações internacionais como a OMS e a UE.

Os progressos médicos e técnicos demonstram que há boas perspectivas de prevenir, 
diagnosticar e tratar esta doença numa fase precoce, desta forma evitando as fracturas ósseas. 
Contudo, poucas são as pessoas dos grupos da população afectados que dispõem de 
conhecimentos suficientes a respeito da osteoporose para poderem tirar proveito dessas e 
outras possibilidades. O acesso a exames de densitometria óssea é completamente 
insuficiente. Os Estados-Membros que oferecem o melhor acesso são a Áustria, a Bélgica, a 
Grécia e Portugal.

O cancro da mama é um dos tipos de cancro mais frequentes nas mulheres da UE e de outros 
países industrializados, como os Estados Unidos e o Canadá. O número de casos de cancros 
do seio continua a aumentar nos Estados-Membros, mas o fenómeno talvez se fique a dever 
ao facto de a despistagem precoce se ter tornado mais frequente graças às mamografias. Até à 
data, é diminuta a investigação sobre as causas e os factores de riscos do cancro da mama. A 
investigação existente demonstra que os riscos aumentam com a idade e que a hereditariedade 
é um factor importante, mas que muitas mulheres desenvolvem cancro apesar da ausência de 

  
1 Asplund. Wigzell: ”Jämställd vård?” (Cuidados de saúde iguais?), Socialstyrelsen (2004), sid. 55-57
2 Ibid. pág 74
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tais factores.

A síndrome de cansaço crónico e a fibromalgia afectam mais frequentemente as mulheres do 
que os homens. Sabe-se muito pouco sobre as causas e os sintomas destas doenças, pelo que, 
frequentemente, cabe aos doentes tomar a iniciativa de procurar ajuda. Além disso, correm o 
risco de serem rejeitados pelo pessoal médico se forem considerados problemáticos ou 
exigentes. A percepção da doença pelas mulheres é posta em dúvida, as dificuldades são 
erroneamente avaliadas do ponto de vista psicológico e verifica-se uma tipificação negativa 
do diagnóstico, de acordo com entrevistas realizadas junto de mulheres sobre essas doenças. 
Para que os doentes com síndrome de cansaço crónico e fibromalgia possam receber cuidados 
em igualdade de condições é necessário alterar a prestação de cuidados médicos1. 

Os distúrbios alimentares, como a bulimia nervosa e a anorexia, aumentaram sobretudo entre 
as jovens. As causas são muitas vezes atribuídas à indústria da moda e à fixação dos meios de 
comunicação nas dietas e no aspecto físico. Têm sido realizados pouquíssimos estudos 
científicos sobre os distúrbios alimentares, que, em alguns casos, revelam que as causas 
também podem residir nos abusos e maus tratos físicos familiares2. Uma vez que é grande o 
desconhecimento nesta matéria, é necessária mais investigação para explicar e dessa forma 
prevenir o fenómeno e, através de medidas adequadas, ajudar as jovens afectadas.

Ao longo da vida, tanto os homens como as mulheres dependem de assistência e de cuidados 
médicos: na infância, na idade adulta, na velhice e no fim da vida. Por isso, é necessário não 
só que ambos os sexos beneficiem de assistência, mas também que possam prestar assistência 
e cuidados médicos. É chegada a altura de envolver os homens no trabalho não remunerado, 
aspecto que reveste muita importância para a saúde de ambos os sexos. Esperamos que num 
futuro próximo o trabalho não remunerado possa ser partilhado equitativamente e que seja 
considerado não só uma competência da mulher, mas também uma responsabilidade dos 
homens.

  
1 Revista Smärta, nr 2/2004, Åsbring, Pia
2 OMS Relatório mundial sobre a violência e a saúde 2002, Heise Lori et al Relatório sobre população: pôr termo 
à violência contra as mulheres, John Hopkins school of Public Health 1999
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