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RESUMO: O número de mulheres a viver a maternidade em contexto migratório 
é, nos dias de hoje, uma realidade com uma expressão reconhecida, tanto a 
nível mundial como nacional. Apesar de Portugal garantir o direito de acesso aos 
centros de saúde e hospitais do SNS aos/ás cidadãos/ãs estrangeiras/os, 
independentemente da sua nacionalidade, nível económico ou estatuto legal, 
isentando as mulheres grávidas de qualquer tipo de pagamento, denota-se que 
o conhecimento em torno da qualidade e da eficácia do acesso dos/as imigrantes 
aos cuidados de saúde, bem como o seu estado de saúde, especialmente no 
que respeita às mulheres imigrantes, é ainda escasso em Portugal (Fonseca, 
Silva, Esteves & McGarrigle, 2007). Os estudos internacionais sugerem que as 
mulheres migrantes grávidas se deparam com enormes desafios no que à 
questão da acessibilidade aos cuidados de saúde diz respeito. Segundo as 
últimas estatísticas disponibilizadas pelo Observatório das Migrações (2019) 
entre 2013 e 2015 nasceram cerca de 7000 crianças filhos/as de mulheres 
imigrantes por ano. O estudo que aqui se apresenta pretendeu caracterizar os 
discursos, perceções e vivências de trinta mulheres de nacionalidade cabo-
verdiana, brasileira e ucraniana nos cuidados de saúde materno-infantis em 
Portugal. Para tal realizaram-se entrevistas individualizadas a 30 mulheres 
imigrantes de nacionalidade cabo-verdiana, ucraniana e brasileira residentes em 
Portugal.Para a análise dos dados obtidos recorremos à análise temática (Braun 
& Clarke,2006) cuja análise em profundidade foi auxiliada pela análise crítica do 
discurso (Willig, 2003). A análise foi ainda informada pelos pressupostos da 
Interseccionalidade (Crenshaw, 1991), uma vez que entendemos que só assim 
poderemos compreender as suas eventuais vivências de discriminação 
interseccional nos contextos de saúde. Os resultados mostram que os padrões 
de procura de serviços de saúde para vigilância de gravidez são tardios. Para 
isso contribuem as experiências vivenciadas nos diversos contextos sociais bem 
como os múltiplos e diferenciados obstáculos que encontram quando acedem ou 
tentam aceder aos serviços. Embora a maioria faça uma apreciação positiva dos 
cuidados recebidos, todas elas alertam para a insensibilidade demonstrada 
pelas/os profissionais face à diversidade cultural e a constante discriminação 



preconizada, que é diferenciada consoante as suas pertenças identitárias. Face 
às dificuldades sentidas e aos discursos com os quais vão contactando, estas 
mulheres vão alimentando uma noção de si como pessoas com menos direitos, 
o que as leva conformarem-se com as práticas ocidentais de cuidado e a 
silenciar-se face às práticas discriminatórias a que são sujeitas. Deste modo, os 
resultados apontam para que as estratégias individuais utilizadas não constituem 
qualquer tipo de ameaça ao grupo hegemónico, contribuindo para a manutenção 
dos estereótipos sociais existentes. Este estudo exploratório mostra que apesar 
dos esforços que têm sido desenvolvidos em Portugal na implementação de 
políticas para a promoção do acesso e utilização dos serviços nas populações 
imigrantes, torna-se crucial repensar as políticas de integração existentes no 
âmbito da saúde à luz da teoria da interseccionalidade, consciencializando as 
instituições, os/as profissionais bem como as mulheres imigrantes para os seus 
direitos restabelecendo-lhes uma consciência crítica ativa. 
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