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RESUMO 
 
O objetivo principal deste trabalho consiste em descrever as condições de saúde 
da população da Guiné-Bissau, baseando-se nas informações fornecidas pelo 
Inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza (ILAP/2002), a mais recente pesquisa 
demografia e sócio-econômico disponível para o conjunto do país, e a primeira a 
conter dados a nível nacional sobre morbidade (o último recenseamento 
demográfico foi realizado em 1991).  
 
Os 1.181.641 residentes na Guiné-Bissau em 2002 eram essencialmente jovens: 
50% da população tinham menos de 20 anos e a esperança de vida ao nascer, em 
1999, era de apenas 44 anos. Mais da metade da população de 15 anos ou mais 
(59%) era analfabeta, proporção que chegou a 29% em Bissau e 70% nas demais 
regiões do país. Em 2002, a taxa de morbidade durante o período de referência 
estipulado pelo ILAP foi de 191,2‰. Mas, segundo a definição adotada pelo ILAP, 
não foram consideradas as doenças crônicas, uma vez que a recomendação é 
que somente os sintomas que causaram interrupção das atividades habituais 
deveriam ser registrados. As maiores incidências foram verificadas entre as 
crianças e os idosos, o que parece confirmar uma situação normalmente 
esperada, similar à que ocorre em maior parte dos paises do continente africano, 
no que diz respeito aos níveis de mortalidade, já que esses grupos etários são 
mais vulneráveis em relação aos riscos de adoecer e morrer. 
 
Os diferenciais de morbidade foram analisados com base em taxas padronizadas 
por idade e revelaram, por exemplo, que a morbidade foi maior entre as mulheres 
do que entre os homens, assim como foi mais elevada entre a população 
alfabetizada do que entre os analfabetos. Esses dois resultados seguem a 
tendência esperada. As mulheres detêm um grau de percepção mais aguçado dos 
sintomas mórbidos e da sua consideração como doença, mesmo nos casos em 
que não há restrição de atividades que resultam em faltar à escola ou ao trabalho. 
No caso do diferencial em relação à alfabetização, a explicação possível é que a 
percepção de morbidade é permeada pelo status socioeconômico da população e 
as pessoas de maior nível de instrução tendem maior sensibilidade aos sintomas 
de enfermidade, além de terem maior e mais fácil acesso aos serviços de saúde e, 
portanto, são mais propensas à auto-declaração de morbidade. O paludismo 
emergiu como a principal causa de morbidade: 54% dos casos registrados foram 
causados pelo paludismo, que foi contraído por 10% da população total do país. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Uma questão recorrente relacionada à caracterização da população do continente 

africano diz respeito à precariedade das condições de sobrevivência e de saúde 

que assola a maioria dos países que o compõe. À incidência e proliferação da 

SIDA aliam-se outros problemas não resolvidos, e de difícil solução, como o 

paludismo e a cólera, além da diarréia e outras doenças infecto-contagiosas. Esse 

cenário, consideradas as especificidades devidas, também emoldura a situação 

vigente na Guiné-Bissau, país africano de expressão portuguesa, que obteve a 

sua independência em 24 de setembro de 1974, depois de mais de 10 anos de 

luta armada contra a colonização portuguesa. 

 

Desde a independência até a data presente, são poucos os estudos sobre as 

condições de saúde na Guiné-Bissau, sobretudo em razão da pouca 

disponibilidade de informações estatísticas. A maior parte dos diagnósticos e 

estudos já realizados, tanto sob iniciativa governamental como de algumas 

Organizações Não–Governamentais (ONG’s) radicadas no país, enfatizam a 

questão da mortalidade em uma localidade específica, por meio das taxas de 

mortalidade infantil ou da esperança de vida ao nascer. 

  

A questão de saúde vivenciada pela população da Guiné-Bissau constitui tema 

central deste trabalho. Na ausência de dados censitários (o último recenseamento 

geral realizado da população e habitação na Guiné-Bissau ocorreu em 1991), 

neste sentido, trabalhou-se essencialmente com informações provenientes da 

mais recente pesquisa amostral a nível nacional realizada na Guiné-Bissau (em 

2002). Trata-se do Inquérito Ligeiro para Avaliação da Pobreza (ILAP), financiado 

pelo Banco Mundial (BM), com objetivo de ter um panorama sobre a situação da 

pobreza no país. Com base nessas informações, é possível analisar algumas das 

características da população da Guiné-Bissau, abordando aspectos como a 

estrutura etária, sexo, estado civil, nível de educação e emprego, etc... O ILAP 



 

 

2  

contém ainda um conjunto de informações sobre as condições de saúde da 

população em 2002.  

 

Deve-se ressaltar que a análise incluída neste trabalho, ainda que exploratória e 

preliminar, pode apontar novas linhas de investigação, assim como pode servir 

para uma discussão alargada e seria acerca do alcance e limitações dos dados 

disponíveis. 
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2. SITUAÇÃO HISTÓRICA, POLÍTICA E SÓCIO-DEMOGRÁFICA DA 
GUINÉ-BISSAU 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar um breve resumo da formação 

histórica e política da Guiné-Bissau, assim como considerações acerca do 

panorama sócio–demográfico do país e das condições de saúde de sua 

população.  A apresentação, sintética e não exaustiva, tem como base fornecer 

uma visão geral que possa servir de base para uma contextualização necessária 

ao entendimento dos dados que serão objeto de análise ao longo do trabalho. 

 

2.1 História e política 
   

O atual território da Guiné-Bissau sempre foi habitado por tribos africanas 

indígenas. De acordo com FONTES (2002), “foi no século XV, em meados de 

1446, que chegaram os primeiros exploradores portugueses”.  

 
Na segunda metade do século XX, precisamente em 19 de setembro de 1956, 

Amílcar Lopes Cabral fundou o Partido Africano para Independência de Guiné e 

Cabo-Verde (PAIGC), partido que lutou para a independência desses dois países 

africanos de expressão portuguesa. Entre 1963 e 1974, viveu-se um longo período 

de luta armada de guerrilhas entre os guerrilheiros do PAIGC e as tropas coloniais 

portuguesas. Mas após a revolução de 25 de abril em Portugal, o governo 

português reconheceu a independência da Guiné-Bissau e das ilhas de Cabo 

Verde.  

 

Alguns anos após a independência, precisamente em 1980, “a pretendida união 

com as ilhas de Cabo Verde foi inviabilizada – após o afastamento do então 

presidente Luís Cabral, por João Bernardo Vieira, – através de um golpe de 

estado. O presidente João Bernardo Vieira, conhecido como Nino Vieira, perante o 

fracasso econômico e social que o país atravessava, e pressionado pela França e 

Portugal, viu-se obrigado a proceder a uma lenta e progressiva abertura 

econômica e democrática do país” (JANELA AFRICANA, 2000). 
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Em 1994, “20 anos após a independência, foi convocada a primeira eleição 

presidencial e legislativa multipartidária livre, onde Nino Vieira e o PAIGC saíram 

vencedores. Uma revolta armada, liderada pelo general Ansumane Mane, 

provocou uma guerra civil sangrenta entre junho de 1998 e maio de 1999. Essa 

revolta ou guerra civil deixou centenas e centenas de desabrigados e o presidente 

foi deposto por uma junta militar em maio de 1999. Um governo interino assumiu o 

poder, enquanto que o líder da oposição, Kumba Yalla, já se preparava para 

assumir a presidência da república, depois de ter vencido largamente as eleições 

presidenciais e o seu partido, “PRS” Partido da Renovação Social, venceu as 

legislativas, no mesmo escrutínio” (FONTES, 2002). 
 
Em setembro de 2003, o Presidente Kumba Yalla, foi também deposto por uma 

junta militar encabeçado pelo general Veríssimo Correia Seabra. De novo, o país 

foi gerido temporariamente por um governo de transição liderado por Artur Sanha 

do PSR e um independente, Henrique Pereira Rosa como Presidente da 

Republica. Actualmente, a Guiné-Bissau conta com um governo eleito desde 2004 

e um Presidente, na pessoa do General João Bernardo Vieira, eleito em 2005, 

depois de mais de 5 anos de exílio político.     

 

Avalia-se que a transição posterior da Guiné-Bissau para uma verdadeira 

democracia e um país socialmente estável vai ser complicada, devido à situação 

econômica deficiente que atravessa, devastado pela guerra civil e pela intromissão 

dos militares nas decisões do governo. Isso tem contribuído para a inexistência 

dos recursos próprios (financeiros e humanos) para a saúde, ensino, emprego, 

assim como a produção dos bens e serviços indispensáveis ao desenvolvimento 

da sociedade Guineense.  
 

2.2 Aspetos geográficos, culturais, e sócio-econômicos 
 

Além do território continental, também integram o país cerca de 40 ilhas, que 

constituem o arquipélago dos Bijagós, no sul, separado do continente pelos canais 

de Geba, Pedro Álvares, Bolama e Canhabaque, para além das ilhas de Jeta e 
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Pexice, ao norte. O clima é tropical marítimo, composto de duas estações anuais: 

a da seca, que vai de dezembro a maio, e a da chuva, de junho a novembro. A 

superfície total do país é de 36.125 Km2. A área nacional, com floresta terrestre, 

ronda os 23 mil Km2, sendo a superfície continental composta por uma zona 

semipantanosa e uma zona interior planáltica pouco elevada (MAPA 1).  

 

MAPA 1: 

Guiné-Bissau e seus limites fronteiriços 

 
Fonte: http://guinea-bissau.takingitglobal.org/home.html 

 

A Guiné-Bissau está dividida administrativamente em oito regiões e um setor 

autônomo, que é Bissau, capital do país, com uma população de 

aproximadamente 305.686 habitantes, representando 25,9% da população total. 

Nas demais regiões, temos uma população assim distribuída: Bafatá (12,1%) 

Biombo/Bolama (9,4%), Cacheu (14,4%), Gabú (12,1%), Oio (14,7%) e Quínara/ 

Tombali (11,4%) (SYLLA, 2002, p. 10).  
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A herança cultural da Guiné Bissau é bastante rica e diversificada, tanto no seu 

aspecto lingüístico como na música, dança, artesanato e outras manifestações 

culturais. A língua nacional é o crioulo, sendo o português a língua oficial e de 

comunicação com o exterior. Existem outros idiomas nativos, sendo os mais 

falados o balanta, o fula, o manjaco, o papel, o mancanha e o mandinga. Por sua 

vez, o inglês e o francês são falados pelas camadas ligadas ao mundo de 

negócios. Os principais grupos étnicos são: Balantas (30%), Fulas (20%), 

Manjacas (14%), Mandingas (13%), Pepeles (7%) e outros (16%). A maioria dos 

guineenses pratica religiões tradicionais (54%), o islamismo (38%) e o cristianismo 

com apenas (8%).  

 

2.3 Aspetos sócio-demográficos 
 

De acordo com o recenseamento geral da população e habitação de 1991 (INEC, 

1996) e da pesquisa amostral de 2002, o país tinha uma população residente de 

979.203 habitantes em 1991 e passou a ter, em 2002, uma população residente 

de 1.181.641 habitantes. Isso quer dizer que houve um aumento de 202.438 

pessoas no período entre 1991 e 2002, que representa uma taxa de crescimento 

anual média de 1,7%, inferior à taxa de crescimento intercensitário verificado entre 

1979 e 1991, que foi de 2,05%. Entre 1991 e 2002 houve também perdas 

populacionais em decorrência de várias epidemias que assolaram o país em 

meados da década de 90 e 2000. Entre 1994,1996 e 2005, a Guiné-Bissau 

enfrentou, na maior parte da sua extensão, três grandes epidemias de cólera, que 

segundo Ministério da Saúde Publica “MSP”, (2006), provocaram uma infecção de 

57.888 pessoas e resultaram em 1.650 óbitos. A prática ou costume de levar o 

cadáver para as casas assim como as cerimônias de “toca-choro” (homenagens 

aos mortos), missas do sétimo dia como do aniversario das mortes fizeram com 

que essas epidemias durassem muito tempo, acarretando um número elevado de 

mortes de pessoas da mesma família, em decorrência de contaminações. Além 

dessas três grandes epidemias, o período foi também marcado pelos efeitos da 

guerra civil, de junho de 1998 a maio de 1999, que resultaram em várias mortes, 
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tanto devido à guerra, diretamente, como à fome, doenças e miséria causadas 

pelo levantamento militar. 

 

Os dados apresentados na TAB.1: mostram que a Guiné-Bissau tem uma 

distribuição etária típica de um país de alta fecundidade, elevada proporção de 

população jovem, população activa e uma pequena percentagem da população 

idosa.  

TABELA 1: 
Distribuição percentual da população segundo grupos etários selecionados,  

Guiné-Bissau, 1991/2002 
População (%) 

Grupos Etários 
1991 2002 

População jovem (0 – 14 anos) 46,7 45,4 

População em idade ativa (15 – 64 anos) 48,3 51,4 

População idosa (65+ anos) 5,0 3,2 

 Fonte dos dados básicos: INEC (1996); ILAP (2002) 

 

Em 1991, por volta de 46,7% da população tinham menos de 15 anos, proporção 

que se reduziu para 45,4% em 2002. Essas percentagens evidenciam patamares 

elevados, típico de regiões de alta fecundidade. Já a participação de pessoas em 

idade ativa1 aumentou de 48,3% para 51,4%, no mesmo período, ao passo que o 

percentual de idosos com 65 anos e mais diminuiu de 5,0% para 3,2%. 

 

A Guiné-Bissau, como a maior parte dos países africanos ao sul do Sahara, tem 

nível muito deficitário de indicadores sociais, apesar dos avanços significativos 

entre 1991 e 2002. É importante ressaltar que, na educação, “a taxa de 

escolarização no ensino primário passou de 46,3% no ano 1991 para 75,4% em 

2002, enquanto que a taxa de inscrição no primeiro ano deste ciclo escolar está à 

volta de 86,5% para ambos os sexos entre 1999/2000” (SYLLA, 2002, p. 6). Houve 

                                            
1 Embora internacionalmente a população em idade ativa seja aquela compreendida entre 15 e 64 
anos, na Guiné-Bissau uma parcela expressiva da população se insere em atividades produtivas 
antes de completar 15 anos de idade. No entanto, a adoção da faixa 15 – 64 anos permite 
comparação com outros países e regiões. 
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uma melhoria nas taxas de escolarização, mas em 2002 ainda havia um 

percentual de 13,5% da população em idade escolar, sem acesso à escola.    

 

Esses dados têm estimulado o debate sobre a necessidade de resolução de 

certos problemas cruciais e típicos da Guiné-Bissau, tais como o mau estado das 

escolas, a falta de materiais didáticos e uma completa ausência de motivações 

dos professores e quadros técnicos da educação. Esses técnicos sentem-se 

frustrados por uma alta taxa de abandono escolar. De acordo com os resultados 

do ILAP/2002, na Guiné-Bissau, a taxa de alfabetização das pessoas com 15 e 

mais anos foi de 41,1% no território nacional (70,8% em Bissau e 29,5% nas 

demais regiões). 

 

2.4 Condições de saúde 
 

O serviço nacional de saúde na Guiné-Bissau é essencialmente público, mas 

existe também uma atenção especial das entidades filantrópicas, como as do 

setor religioso. A lei constitucional do país determina que o MSP tem por objetivo 

principal, promover o bem-estar físico e mental das populações e a sua 

equilibrada inserção no meio sócio-ecológico em que vivem. Ela deve orientar-se 

para a prevenção e visar à socialização progressiva da medicina e dos sectores 

médico e medicamentoso. A referida lei reconhece ainda que “todo o cidadão tem 

direito à proteção da saúde e o dever de a promover e defender”, de acordo com o 

Despacho nº 02/GPM/92 (GUINÉ-BISSAU, 1993). 

 

No entanto, na Guiné-Bissau, os indicadores de saúde estão entre os piores da 

África Subsahariana, caracterizados por altas taxas de morbidade e de 

mortalidade. As principais doenças são o paludismo, a diarréia, as doenças 

respiratórias agudas, a tuberculose, as doenças sexualmente transmissíveis, 

incluindo o HIV/SIDA, as parasitoses intestinais, a oncocercose e outras endemias 

tropicais. O estado nutricional é de carência, sobretudo para as crianças e 

mulheres, que constituem o grupo com maior taxa de morbimortalidade (GUINÉ-

BISSAU, 1997, p.5). 
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Após o conflito politico-militar de 1998, o quadro epidemiológico do país não se 

alterou, pelo contrario foi marcado pelo agravamento das patologias habituais e 

emergentes. Os principais motivos de consultas nos estabelecimentos continuam 

sendo o paludismo (49% a 60% das consultas são provocados pelo Paludismo), 

consultas das doenças respiratórias agudas (corresponde à 10%) e consultas das 

doenças diarréicas (cerca de 5%) do total das consultas .  

 

A proporção das IST nas consultas dos jovens entre 14 aos 35 anos chega a 

atingir mais de 9%. A prevalência do VIH-1 na população grávida aumentou 

drasticamente nos últimos anos. Enquanto os estudos sentinelas sucessivos 

mostram declínio da prevalência de VIH-2, o VIH1 sobe de 0,4% em 1989, para 

5,1% em 2002/03 nas parturientes do Hospital Nacional Simão Mendes “HNSM” 

sendo que nos anos de conflito (1998 e 1999) o aumento da infecção foi de 1,35 

pontos percentuais ao ano (LNSP, 2001).  

 

A crise de água potável nos últimos tempos tem aumentado o risco de contracção 

de doenças infecciosas de origem hídrica, nomeadamente a cólera, disenterias, 

tifóides, hepatites e outras doenças diarréicas.  

 

Um estudo financiado pela OMS/UNICEF em 1991 relatou que a mortalidade 

materna se situava em torno 914/100.000 n.v. Por seu lado, o inquérito MICS-

2000, reporta a mortalidade materna na ordem dos 349/100.000. Enquanto que a 

monografia sobre a mortalidade na Guiné-Bissau produzida pelo Projecto de 

Saúde de Bandim estima que no ano 2000, a mortalidade materna se situe na 

ordem dos 818/100.000 n.v. e infantil em 102/1000 nas áreas urbanas e 128/1000 

nas áreas rurais. A mortalidade das crianças antes de completar os 5 anos de 

idade foi estimada em 256/1000.  

 

Não há informações sobre a saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes e 

jovens. Nos últimos anos com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a 
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População (UNFPA) começaram a funcionar alguns importantes serviços de SR 

dos Jovens, sobretudo em alguns grandes centros urbanos.   

 

Um levantamento feito em Bissau em 2002 entre os jovens dos 12 aos 35 anos de 

idade de ambos sexos, mostrou que aos 15 anos de idade mais de metade dos 

jovens tinham começado as actividades sexuais. Aos 20 anos de idade cerca de 

metade das raparigas (47%) tinham pelo menos 1 filho. Mas a grande maioria 

destes jovens, sobretudo as raparigas nunca tomaram nenhuma medida de 

precaução para evitar as IST e tão pouco VIH.   

 

As práticas de casamento e prostituição precoce, assim como muitos outros 

problemas de saúde reprodutiva dos adolescentes tal como as gravidezes 

indesejadas são visíveis. O estudo sobre a situação da saúde da mãe e da 

criança, realizado em 1998, em três estabelecimentos de referência nacional – 

maternidade, pediatria e centro de referência materno-infantil (em Bissau) – 

mostrou que 68,4% das inquiridas tinham tido o primeiro filho antes de completar 

19 anos de idade sendo que a maioria delas ficou grávida com 16 anos. Em um 

mês de levantamento, foram registrados 149 abortos voluntários numa única 

clínica privada em Bissau, dos quais 144 afirmaram que não queriam essa 

gravidez. Apesar disso, não utilizavam nenhum método de contracepção ou 

porque não sabiam como fazer ou porque o parceiro não aceitava. O medo aos 

pais e o interesse na continuidade dos estudos, foram as principais razões 

apontadas para o aborto.  

 

Não há informações oficiais sobre a proporção da mutilação genital feminina. 

Contudo, sabe-se que essa prática está muito vulgar e bem ligada a forma de vida 

de uma boa parte da população guineense. Ela é específica das etnias 

muçulmanas, representada pelas etnias fula e mandinga com cerca de 40% da 

população total. Se somarmos a elas, as outras etnias minoritárias que praticam a 

religião muçulmana pode-se estimar que não perto de 40% das mulheres 

guineenses são excisadas. Apesar de não ser uma prática fundamentada no 
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alcorão, ela está bem implantada na cultura e forma de vida das etnias que 

praticam essa religião.  

 

A TAB. 2 mostra, de uma forma resumida, a situação da saúde na Guiné-Bissau 

no ano 1999, com base em dados coletados nas regiões do país onde o conflito 

armado não inviabilizou o acesso. A esperança de vida ao nascer de apenas 44 

anos, por si só, indica a precariedade da situação, também evidenciada por uma 

taxa de mortalidade infantil extremamente alta, a exemplo do que ocorre com 

relação à taxa de mortalidade materna. O nível elevado de mortalidade infantil 

indica que parte considerável dos óbitos infantis são provenientes de doenças 

infecto-contagiosas, que denunciam condições inadequadas de saneamento 

básico, educação materna, renda e acesso a medidas básicas de prevenção e 

controle, tais como assistência pré-natal e vacinação. De fato, os dados 

apresentados mostram que cerca de 40% da população não tem acesso à água 

potável, e não há informação sobre o uso corrente de água filtrada ou fervida. 

Também chama a atenção a baixa cobertura vacinal contra DPT (38%) e 

poliomielite (42%). O nível de cobertura vacinal contra sarampo e BCG é bem 

mais elevado, mas ainda assim, 30% das crianças deixaram de ser vacinadas 

contra sarampo e 26% não foram imunizadas contra BCG. 

 

TABELA 2: 
Indicadores de saúde selecionados, Guiné-Bissau em 1999  

Indicadores Guiné-Bissau 
Esperança de vida ao nascer 44 anos 
Taxa de Mortalidade Infantil (a)  124 
Taxa de Mortalidade materna (b) 349 
% de Acesso à água potável 59,9 
% de Acesso aos Cuidados Pré-natais 62,6 
% de Cobertura Vacinal de DPT 37,7 
% de Cobertura vacinal de Sarampo 70,2 
% de Cobertura vacinal de Polio 42,3 
% de Cobertura vacinal de BCG 74,0 

Fonte: MICS (2000); MICS (1998); INE (1999). 
(a) por mil nascidos vivos. 
(b) por 100 mil nascidos vivos. 
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Os perfis sanitários regionais, as estatísticas hospitalares, assim como um certo 

número de estudos efetuados por diferentes organismos não governamentais, 

presentes na Guiné-Bissau, indicam que os principais problemas de saúde para 

diferentes grupos da população são aqueles apresentados no QUADRO 1 

(GUINÉ-BISSAU, 2003, p.11). 

 

Uma grande parte destes problemas pode ser prevenida por medidas 

relativamente simples e pouco onerosas, como por exemplo, o combate ao 

paludismo, ao sarampo e à diarréia. Alguns desses problemas, como desnutrição, 

complicações ligadas à gravidez e ao parto, problemas de recém-nascidos, 

DST/SIDA e tuberculose, são mais complexos por apresentarem várias 

dimensões, requerendo, por conseguinte, uma abordagem multidisciplinar e 

intersetorial (GUINÉ-BISSAU, 2003, p. 11). 

 
QUADRO 1: 

Principais problemas de saúde da Guiné-Bissau, segundo segmentos 
populacionais mais vulneráveis 

Grupos Vulneráveis Principais causas de morbidade e de mortalidade

Crianças 

Paludismo 
Diarréias 
Infecções respiratórias agudas 
Sarampo 
Desnutrição 

Mulheres grávidas/ recém-nascidos 

Complicações ligadas à gravidez e ao parto 
(hemorragias, anemias, rupturas uterinas, etc.) 
Problemas dos recém-nascidos (tétano neonatal, 
sofrimento fetal e prematuridade) 
Paludismo 

Adolescentes Paludismo 
DST/SIDA 

Adultos 
Paludismo 
DST/SIDA 
Tuberculose 

Fonte: GUINÉ-BISSAU (2003). 

 

O setor de saúde é confrontado com sérios problemas, entre os quais a má 

distribuição de pessoal qualificado e/ou técnicos de saúde a nível nacional, com 

uma grande concentração da maior parte do pessoal qualificado em Bissau. Por 
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outro lado, nota-se uma grande insuficiência de recursos financeiros nos serviços 

públicos, tanto em Bissau como a nível nacional. Devido ao baixo poder de 

compra da maior parte da população, as clínicas e/ou hospitais privados cuidam 

de poucas pessoas, principalmente os cooperantes e as pessoas que trabalham 

nos organismos internacionais, ou comunidades religiosas. 

 

Algumas dessas questões serão retomadas adiante, com base em dados 

coletados pelo ILAP/2002, cuja abrangência vai ser discutidas no próximo capítulo. 
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3. DADOS E MÉTODOS 
 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma descrição sucinta dos dados utilizados 

para elaboração deste trabalho sobre as condições de saúde da população da 

Guiné-Bissau em 2002. O capítulo inclui também os métodos adotados para 

estimativa dos indicadores selecionados para análise. 

  

   

3.1 Descrição da fonte de dados 
 

O ILAP é uma pesquisa por amostragem, que foi realizada entre os meses de 

março e maio de 2002, sob direção do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos 

(INEC), Ministério das Finanças e da Secretaria do Estado da Luta contra 

Pobreza. O objetivo principal desta pesquisa é a avaliação da pobreza no território 

nacional, tendo sido financiada pelo Banco Mundial, com cobertura nacional. O 

ILAP foi baseado no questionário QUIBB (Questionário Unificado dos Indicadores 

Básicos de Bem-estar). Este questionário foi elaborado pelo BM em colaboração 

com algumas agências das Nações Unidas para permitir o seguimento dos 

principais indicadores do desenvolvimento. As informações recolhidas com este 

instrumento permitiram entre outro, a medição do nível de vida das populações.   

 

De acordo com o plano de sondagem do ILAP (JANTÉ, 2002, p. 5) a amostra da 

pesquisa foi de 268 distritos de recenseamentos, divididos de seguinte forma: 56 

em Bissau, 36 em Bafatá, Gabú, Cacheu e Oio, e 34 em Biombo/Bolama e 

Quinara/Tombali, que foram agrupadas em pares, por serem consideradas regiões 

pequenas. Em cada distrito de recenseamento foram inquiridos 12 agregados 

familiares, totalizando, assim, 3.216 habitações, entre as quais 672 em Bissau. As 

2.544 restantes eram habitações localizadas no conjunto das oito demais regiões 

que constituem o país. Dentro das 3.216 habitações foram inquiridas 24.770 

pessoas, das quais 4.583 residiam em Bissau e 20.187 nas demais regiões. Uma 

vez expandida a amostra, obteve-se um total de 156.003 habitações e 1.181.641 



 

 

15  

pessoas, das quais 305.686 residentes em Bissau e as restantes 875.955 nas 

demais regiões. Em relação às habitações, 44.822 estavam localizadas em Bissau 

e 111.180 nas demais regiões. 

 

 

3.2 Métodos 
 

A análise das condições de saúde será feita com base nas estimativas das taxas 

de incidência de morbidade, que relacionam os totais de enfermidades ocorridos 

no período de referência à população exposta ao risco de adoecer. Formalmente, 

a taxa de incidência de morbidade será medida por: 

 

1000 * 
P

IM
  

i

i
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=iTIM  

Onde: 

IM  é o total de casos de doenças ocorridos no período de referência; 

P  é a população exposta ao risco de doença; 

O índice i  identifica os grupos específicos de população focalizados (idade, sexo 

e nível de escolaridade). 
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4. PERFIL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO DA GUINÉ-BISSAU 
SEGUNDO ILAP/2002 

 

As informações contidas no Bloco “Saúde” do ILAP/2002 permitem identificar o 

número e as características das pessoas que apresentaram problemas de saúde 

e/ou procuraram algum tipo de atendimento (moderno ou tradicional) nas quatro 

semanas anteriores à data da pesquisa.  

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma exploração preliminar e não exaustiva das 

informações disponíveis, sem deixar de considerar questões importantes, como 

aquelas relacionadas ao conceito de morbidade adotado na pesquisa e sua 

comparação com aspectos que permeiam a autodeclaração de doenças, assim 

como a caracterização sócio-demográfica dos respondentes, capaz de impor, por 

si só, limites ao alcance dos resultados obtidos. 

 

 

4.1 O conceito de morbidade adotado no ILAP/2002 
 
As ambigüidades inerentes à própria formulação dos quesitos constituintes do 

Bloco “Saúde” do ILAP/2002 requer cuidados adicionais na análise e interpretação 

dos resultados da pesquisa. Um exemplo claro diz respeito à própria definição de 

morbidade. De acordo com o Manual do Inquiridor, a pergunta “esteve doente ou 

ferido nas últimas 4 semanas?” tem o objetivo de captar todas as pessoas que 

estiveram doentes ou lesionadas e, portanto, incapazes de executar as suas 

atividades normais. Ainda de acordo com o Manual do Inquiridor, “se a doença for 

insignificante de tal modo que não lhe impediu de desempenhar as suas 

atividades normais, a resposta deverá ser não”. Isto significa que, de fato, o 

conceito de morbidade depende da percepção do (a) respondente, que pode ter 

considerado como doença algum sintoma que não necessariamente o (a) impediu 

de exercer suas atividades habituais de trabalho ou estudo. A resposta à questão 

“quantos dias ficou sem trabalhar ou estudar nas últimas 4 semanas por causa da 

doença/lesão?” admite a opção “nenhum” como resposta. 
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Segundo OLIVEIRA & SIMÕES (1981), “a declaração individual que atesta a 

morbidade percebida de uma pessoa sofre naturalmente influências de vários 

tipos, desde a cultural-ideológica até a do próprio entendimento da pergunta”. Há, 

por este caminho, que se considerar, antes de tudo, os diversos tipos possíveis de 

conceito de doença e seus efeitos sobre os níveis educacionais, socioeconômicos 

e cultuais das pessoas, bem como os possíveis padrões dos resultados 

encontrados. 

 

Assim, mesmo a percepção da doença por parte de uma pessoa ou de uma 

família pode resultar em que a mesma não seja declarada numa pesquisa 

quantitativa. Com efeito, uma pessoa pode estar doente ou sentir-se doente, mas 

há situações em que “não pode ficar doente, por falta de recursos, ou seja, é 

obrigada a continuar trabalhando, mesmo doente” (RODRIGUES, 1981). É que as 

sensações mórbidas são fortemente influenciadas pelo papel que a pessoa atribui 

ao próprio corpo. Além disso, essa percepção tem um sentido diferencial de 

acordo com a própria situação de desigualdade nas condições socioeconômicas e 

de reprodução da força de trabalho. 

 

Evidentemente, essa percepção diferencial de doença ou de ficar doente tem 

profundas raízes históricas no processo e comportamento cultural, ideológico e 

social da desigualdade entre as famílias ditas grandes e aquelas pequenas. Isso 

porque se numa família grande, quando o chefe fica doente, os filhos e os outros 

membros do agregado devem e podem trabalhar para o sustento da família, para 

as consideradas pequenas, ninguém, nem mesmo as mulheres e crianças, pode 

ficar doente, para que a família não fique envergonhada, tendo que depender da 

solidariedade dos vizinhos.  

 

RODRIGUES (1981) demonstra claramente como as atitudes em relação ao corpo 

e a doença assumem significados diferentes em cada classe social. É verdade 

que entre os grupos de famílias com uma renda mais alta e um nível de instrução 

mais elevado, há “uma maior sensibilidade quanto às reações do corpo, de tal 
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forma que qualquer redução na sua capacidade de exercer funções sociais tais 

como a fala, o gesto, a sexualidade, a beleza, etc., é imediatamente percebida e 

combatida”. Entre as classes sociais consideradas média e alta, registra-se uma 

recorrência bem mais intensa aos serviços médicos, mesmo independentemente 

de haver sensação nítida de doença; há também práticas mais freqüentes de 

prevenção ou controle das doenças já contraídas.  

 

Nos grupos sociais mais pobres, a grande maioria da população da Guiné-Bissau, 

o corpo representa o principal instrumento de trabalho, o meio de produção, o que 

faz com que, neste caso, admitir alguma sensação mórbida signifique admitir a 

incapacidade para o trabalho, ou seja, a incapacidade para sustentar a si mesmo 

e aos seus dependentes (sua família). Assim, em muitos casos, a própria 

percepção da doença pode ser negada até os limites da capacidade de manter-se 

de pé e trabalhando. 

 

Como a orientação do ILAP/2002 foi considerar somente os episódios de doença 

que resultaram em incapacidade para o exercício de atividades normais, é 

possível que tenha havido também uma tendência a considerar apenas os casos 

que resultaram na procura por serviços de saúde. Há também a possibilidade de 

que uma parcela de pessoas de renda e, sobretudo, de nível de instrução, mais 

baixa tenha deixado de declarar alguma enfermidade pelo simples fato de não 

poder deixar de trabalhar.   

 

A limitação das principais atividades diárias das pessoas está de certa maneira 

relacionada à procura por algum tipo de atendimento nos serviços de saúde. Por 

volta de 64% da população que declarou algum episódio de doença, durante o 

período de referência, procurou algum agente ou instituição de saúde. Mas, a 

proporção de pessoas que reportaram problemas de saúde e que procuraram 

atendimento pode estar refletindo a existência e as possibilidades de acesso que 

elas têm em relação aos serviços de saúde. Com efeito, a existência e as 

dimensões da oferta de serviços de saúde contribuem, em grande parte, dentro de 
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cada grupo social, para o aprofundamento dos diferenciais na percepção da 

doença. A maior facilidade de acesso a esses serviços torna as populações mais 

afetadas pelos aspectos ligados ao consumo da indústria farmacêutica e ao 

próprio consumo dos atos médicos, com reflexos sobre a percepção individual ou 

familiar da doença. Essa difusão é naturalmente distinta, segundo as categorias 

sociais e as áreas geográficas e, nesse sentido, pode-se estimar que exista um 

diferencial na percepção da doença em favor das pessoas de nível educacional 

mais elevado, de maior rendimento pessoal e familiar e principalmente os 

residentes nos centros urbanos, como Bissau, Canchungo e Bafatá, onde a 

presença e a influência dos serviços de saúde, especialmente os públicos, são 

efetivamente mais fortes. 

 

Os aspectos relacionados à conceituação da morbidade, percebidos no corpo 

geral da pesquisa, deixam antever que os resultados encontrados exprimem não 

necessariamente as condições reais de saúde da população guineense, mas, em 

boa medida, os diferentes valores sócio-culturais na percepção da doença por 

parte da população, assim como os diferenciais em relação à oferta dos serviços 

de saúde.    

 
 
4.2 Níveis de morbidade 
 

Em 2002, a taxa de morbidade durante o período de referência foi de 191,2‰. 

Não se pode dizer, contudo, que esse seja um indicador fidedigno do nível de 

morbidade na população Guineense em 2002, uma vez que deve ser levada em 

conta a definição de enfermidade adotada na pesquisa. Primeiro, como se viu no 

item anterior, a recomendação foi que somente os casos que tivessem resultado 

em limitações das atividades habituais fossem considerados. Com isso, é possível 

que parcela dos sintomas que, por diferentes razões, não causaram falta á escola 

ou ao trabalho não tenham sido contabilizados, embora possam ser, sob outro 

critério, considerado como doença ou enfermidade. Segundo é necessário levar 

em consideração a falta de referência ao procedimento adotado para os casos de 
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doenças crônicas. Em geral, costuma-se recomendar que sejam contabilizados 

aqueles casos em que houve agudização do quadro mórbido durante o período de 

referência. Mas não há no Manual do Inquiridor qualquer recomendação acerca 

dessa questão. É possível, então, que ao menos alguns dos episódios de 

agudização de doenças crônicas não tenham sido declarados. 

 

Para além dos aspectos mencionados, não se pode deixar de ressaltar a 

dificuldade de se estabelecer comparações com outros países ou regiões, uma 

vez que não há segurança em relação a possíveis diferenciais decorrentes da 

definição e do próprio padrão sócio-cultural de percepção das populações ou dos 

diversos segmentos populacionais envolvidos.  

 

Na Guiné-Bissau, em 2002, as mulheres representavam 50,8% da população total 

e responderam por 52,2% dos casos de doença. A taxa de incidência de 

morbidade também foi maior entre as mulheres (196,3‰) em relação a população 

total, configurando uma tendência relativamente universal. A explicação possível 

para uma taxa de morbidade mais elevada entre as mulheres é que elas detêm 

um grau de percepção maior dos sintomas mórbidos e da sua consideração como 

doença, mesmo nos casos em que não há restrição de atividades que resultam 

em faltar a escola ou ao trabalho. Adicionalmente, em razão de uma freqüência 

mais rotineira aos serviços de saúde, para tratar de questões ginecológicas, as 

mulheres tendem a constatar e declarar um volume maior de doenças. 

 

Os dados apresentados na TAB. 3 mostram que as maiores incidências de 

morbidade durante o período de referência foram verificadas entre as crianças e 

os idosos, o que parece confirmar uma situação normalmente esperada, similar ao 

que ocorre no que diz respeito aos níveis de mortalidade, já que esses grupos 

etários são os mais vulneráveis em relação aos riscos de adoecer e morrer. 

 

De todo modo, sabe-se que não é recomendável comparar diferenciais de níveis 

entre distintas populações ou diferentes segmentos populacionais utilizando 
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somente taxas brutas ou gerais, uma vez que seus níveis dependem, em grande 

medida, da distribuição etária da população à que se referem. Uma das possíveis 

maneiras para comparar os diferenciais de níveis, seria eliminar o efeito da 

composição etária sobre os indicadores que se deseja comparar, ajustando os 

segmentos a uma mesma distribuição etária padrão. Esse procedimento foi 

adotado na análise dos diferenciais de morbidade empreendida neste trabalho.  

 

TABELA 3: 
Taxas de morbidade por idade e sexo, Guiné-Bissau, 2002 

Taxa de morbidade (‰) Grupos 
Etários Masculina Feminina Total 
    0 285,13 302,42 293,59 
1 – 4 251,63 228,36 240,03 
5 – 9 149,36 127,25 138,61 
10 – 14 121,52 119,72 120,68 
15 – 19 110,47 143,78 126,61 
20 – 24 141,41 179,51 162,14 
25 – 29 160,79 188,10 176,75 
30 – 34 210,08 227,94 220,58 
35 – 39 192,22 254,36 226,23 
40 – 44 211,57 251,56 233,88 
45 – 49 232,85 315,54 273,97 
50 – 54 271,53 262,25 267,15 
55 – 59 338,08 286,64 313,97 
60 – 64 361,33 311,94 339,11 
65 + 362,19 357,30 359,83 
Total 185,97 196,30 191,22 

 Fonte dos dados básicos: ILAP, 2002. 
  

Na TAB. 4., estão apresentadas as taxas de morbidade, segundo atributos 

selecionados e padronizadas por idade.  

 

Praticamente não há diferença entre as taxas brutas padronizadas e não 

padronizadas, para homens (185,9 ‰) e mulheres (195,1 ‰). Já os diferenciais 

com relação ao estado civil mostram que antes da padronização o segmento 

populacional constituído por viúvos (as) apresentava o maior nível de morbidade, 

seguido pelo grupo dos (as) polígamos (as), ao passo que a menor taxa foi 

atribuída ao segmento dos (as) solteiros (as). Feita a padronização por idade, o 
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quadro muda completamente, com os (as) solteiros (as) apresentando o maior 

nível de morbidade, seguidos pelos casados (as) e com os viúvos (as) ocupando a 

última posição. Taxa de morbidade maior no segmento populacional constituído 

por solteiros (as), em comparação com os demais estados civis, é um resultado 

encontrado também em estudos desenvolvidos para outras regiões do mundo, 

como o município de São Paulo, no Brasil (ALVES, 2004). 
 

TABELA 4: 
Taxas de morbidade segundo atributos selecionados, Guiné-Bissau, 2002, 

padronizadas por idade 
Taxas de morbidade (‰) Atributos 

Não padronizadas Padronizadas 
Sexo   

Homens 186,0 185,9 
Mulheres 196,3 195,1 

Estado civil   
Viúvos 326,3 112,4 
Polígamos 244,8 118,7 
Casados 240,6 132,7 
Solteiros 160,8 177,3 

Alfabetização   
Não sabe ler e escrever 219,0 200,5 
Sabe ler e escrever 187,7 215,3 

Fonte dos dados básicos: ILAP/2002. 

 

Outro resultado que confirma a importância de se trabalhar com taxas 

padronizadas diz respeito aos níveis de morbidade por situação de alfabetização. 

As taxas não padronizadas mostram maior nível de morbidade entre a população 

analfabeta. Já as taxas padronizadas por idade revelam que a incidência de 

morbidade é maior entre a população alfabetizada. Uma vez que como explicitado 

no item anterior, a percepção da morbidade é diferencial por status 

socioeconômico da população e as pessoas de maior nível de instrução tendem a 

ter maior sensibilidade aos sintomas de enfermidade, maior e mais fácil acesso 

aos serviços de saúde e, portanto, são mais propensas à auto-declaração de 

morbidade (OLIVEIRA & SIMÕES, 1981; RODRIGUES, 1981).        
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Ao contrário do que geralmente ocorre com relação aos diferencias de morbidade 

por educação, na morbidade nem sempre há um padrão definido de relação 

indireta com o grau de instrução, podendo o segmento de maior nível educacional 

apresentar taxa de morbidade maior do que aquele verificado em segmentos 

populacionais de menor grau de instrução. No caso da Guiné-Bissau, a análise 

das taxas padronizadas mostra, por exemplo, que a incidência de morbidade é 

maior entre as pessoas que completaram o primário (4 anos de estudo), 

preparatório (6 anos de estudo) e secundário (11 anos de estudo), do que entre 

aquelas pessoas que completaram apenas o pré-escolar ou analfabetas.     
 
4.3 Principais causas de morbidade 
 

Estabelecido o pressuposto de que a morbidade percebida, com base no 

ILAP/2002, não reflete necessariamente os padrões e os níveis reais das doenças 

na população da Guiné-Bissau, pelas razões conceituais e sócio-culturais já 

expostas, nesta parte do trabalho pretende-se, antes de quaisquer suposições ou 

possíveis conclusões sobre as condições de saúde da população, mostrar as 

principais doenças presentes na população, dentre aquelas constantes do 

questionário. 

 

Analisando a TAB. 5 nota-se que as doenças mais freqüentes na Guiné-Bissau, 

segundo as informações do ILAP/2002, são a febre/paludismo e a diarréia. Essa 

constatação serve tanto para Bissau quanto para as demais regiões do país. As 

pessoas que mais sofrem dessas doenças são as crianças de 1 até 5 anos de 

idade, quando se trata da febre/paludismo, e de 0 até os 5 anos, quando se trata 

da diarréia. Entre a população que declarou episódios de morbidade nas últimas 4 

semanas anteriores à data da pesquisa, mais de 54,4% declararam ter sofrido de 

febre/paludismo, enfermidade que incidiu em 10,4% do total da população do país. 

Conhecendo a realidade da Guiné-Bissau, não é difícil acreditar nesses valores, 

em razão das precárias condições higiênicas do país, condições essas que 

contribuem muito para a subsistência e a permanência de muitos mosquitos bem 
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perto das residências humanas, que por sua vez provocam a alta freqüência do 

paludismo. 

TABELA 5: 
Incidência de morbidade por causas, Guiné-Bissau, 2002 

Freqüência (%) 
Causas de morbidade 

População total 
População que 

declarou episódio de 
morbidade 

Febre/ paludismo 10.4 54.4 
Diarréia 1.6 8.5 
Acidente 0.4 2.2 
Dente 0.4 2.2 
Problema de pele 0.7 3.6 
Olhos 0.6 3.2 
Ouvido, nariz, garganta 0.5 2.4 
Outros 6.3 33.2 
População 1.181.625* 225.951 

Fonte dos dados básicos; ILAP/2002. 
(*) Exclui 8 casos em que não se obteve informações adequadas. 

 

Depois da febre/paludismo, a doença mais declarada foi a diarréia: 8,5% das 

causas de morbidade foram atribuídas à diarréia, que atingiu 1,6% da população 

total. Esse resultado parece plausível, tendo em vista as condições higiênicas 

onde a maior parte das crianças são deixadas quando as mães estão 

empenhadas nas ocupações cotidianas. Constata-se também que quase 4% dos 

doentes declararam ter sofrido problemas de pele, o que representa 0,7% da 

população total. De acordo com os conhecimentos sobre a vida das crianças na 

Guiné-Bissau, acredita-se que a diarréia e problemas de pele são muito 

freqüentes porque a quase totalidade das crianças com idade entre 1 a 4 anos, em 

maior parte do tempo, brinca no chão e na areia, requisitos favoráveis para o 

consumo de areia e a contração de vermes que provocam a diarréia.  

 
A febre/paludismo se manifestou com intensidade em todas as faixas etárias, tanto 

em relação ao sexo (masculino e feminino) como quando se trata de análise 

segundo o local de residência. Nas crianças com menos de 1 ano, a taxa foi de 

até 179 casos em cada mil doentes do sexo masculino, contra 200 casos no sexo 

feminino, ao passo que entre as crianças com idades entre 1 e 4 anos, a taxa 
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variou entre 148 e 161 casos por cada mil doentes, para os sexos masculino e 

feminino, respectivamente (GRAF. 1). Entre as crianças com 5–9 anos a taxa foi 

de 89 para os homens e 84 para as mulheres. Há uma alta incidência da febre/ 

paludismo no grupo etário de 0–4 anos, que diminui progressivamente nos grupos 

etários acima de 5 aos 19 anos, e volta a crescer na medida em que aumenta a 

idade. 

GRÁFICO 1: 
Taxas de morbidade por febre/ paludismo,  segundo idade e sexo,  

Guiné-Bissau, 2002 
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 Fonte dos dados básicos: ILAP/2002. 

 

A diarréia, que foi a segunda doença mais declarada entre as doenças 

discriminadas, esteve presente em todas as faixas etárias da população residente, 

com uma maior incidência nos primeiros grupos etários. Em geral, as crianças e, 

sobretudo as que têm entre 1 e 4 anos, são mais propensas à incidência da 

diarréia, tendo em vista que essa é a fase onde elas começam a caminhar 

sozinhas, a brincarem sós e estarem, por isso, em contato com muita sujeira, que 

às vezes é colocada inconscientemente na boca. 

 

Observou-se que há uma tendência no sentido das pessoas declararem como 

problemas de saúde apenas aqueles que mais efetivamente limitaram suas 

atividades de trabalho e estudo. É possível que as pessoas mais pobres, 
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dependentes fundamentalmente de seu corpo como instrumento de trabalho, 

tenham procurado ao máximo evitar essa limitação de atividades e negar a sua 

própria condição de doente. Como a maior proporção de pobreza é encontrada 

nas regiões menos desenvolvidas, é evidente que a influência desse fator, no 

sentido de rebaixar o índice real de morbidade, se faz bem mais presente nessas 

regiões. 

 

4.4 Acesso aos serviços de saúde 
 

Dentre as pessoas que declararam terem ficado doente nas últimas 4 semanas 

que antecederam à pesquisa 63,3% fizeram pelo menos uma consulta durante o 

período que estiveram doente. Por volta de 79,1% declararam terem feito entre 

uma e três consultas, 12,4% fizeram entre 4 e 6 consultas e os restantes 8,5% 

fizeram mais de 6 consultas. Entre os que fizeram consultas, o local ou a 

instituição mais utilizada foram os centros de saúde públicos (51,0 %), seguido 

dos hospitais (29,1%), dos centros de saúde privados (7,5%) e das clínicas 

(6,1%). É notória a alta freqüência dos doentes aos curandeiros tradicionais (4,3% 

do total das consultas) (TAB. 6). 

 

TABELA 6:  
Agentes ou instituições consultadas pela população doente que realizou pelo 

menos uma consulta, Guiné-Bissau, 2002 
Agente/ instituição Número absoluto % 
Centro de saúde público   73363 51,0 
Centro de saúde privado   10783   7,5 
Hospital   41841 29,1 
Clínica     8752   6,1 
Farmácia       554   0,4 
Médico/dentista privado       687   0,5 
Curandeiro tradicional     6183   4,3 
Outros     1636   1,1 
Total 143800 100,0 
 Fonte dos dados básicos: ILAP/2002. 
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Na mentalidade guineense, o curandeiro tradicional tem um papel muito 

importante, visto que é quase impossível uma família guineense aceitar uma 

doença que não tenha uma explicação misteriosa. Nesse caso, muitas das vezes, 

mesmo sabendo que a doença contraída pode ser tratada cientificamente, os 

familiares recorrem primeiro ao curandeiro tradicional e só depois é que levam o 

doente ao hospital ou centro de saúde. Às vezes, levam e deixam o doente no 

hospital, mas também recorrem ao curandeiro tradicional com o intuito de 

descobrir a “causa” da doença, e, uma vez descoberta a causa, às vezes retiram o 

paciente do hospital sem a autorização do pessoal médico. As vezes, fazem ao 

mesmo tempo, tratamento científico e outro tratamento paralelo orientado pelo 

curandeiro, dentro das instalações dos serviços de saúde.  

 

Entre os doentes que declararam ter consultado um agente ou uma instituição 

quando ficaram doentes 34,9% ficaram satisfeitos com a consulta e mencionaram 

que não tiveram qualquer problema durante a mesma. A maioria (65,1%) dos que 

fizeram consulta teve pelo menos um problema. A maior parte das reclamações 

(40%) foi por falta de medicamentos. Outros 27,4% acharam muito cara a consulta 

e 18,7% reclamaram sobre o tempo de espera antes da consulta. A menor 

reclamação foi relativa à falta de higiene: somente 3% dos que foram à consulta 

constataram que o local onde foram recebidos para a consulta deveria ficar mais 

limpo para o atendimento dos doentes. 

  

Mais de 1/3 das pessoas que declararam enfermidade durante o período de 

referência também admitiram não ter feito nenhuma consulta. A maior parte deles 

alegou como motivo de não consulta as questões financeiras: 44,1% acharam que 

a consulta custa muito caro. Uma outra grande parte dos doentes que não fizeram 

consulta (27,9%) justificaram como principal motivo a distância entre a residência 

e o local dos serviços de saúde. Somente 16,1% daqueles que declararam não 

terem feito consulta alegaram que não era necessário (TAB. 7).  
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TABELA 7:  
Razão de não consulta daqueles que declararam problemas de saúde, Guiné-

Bissau, 2002 
Razões de não consulta* Número absoluto (%) 

Não era necessário 13202 16,1 
Muito Caro 36255 44,1 

Muito distante 22938 27,9 
Outras razões 30385 37,0 

   * Os respondentes puderam indicar mais de uma razão.   
   Fonte de dados básicos: ILAP/2002. 
 
 
É difícil precisar o real significado desses resultados, os quais estariam 

expressando, sem dúvida, um nível de desigualdade socioeconômica e regional 

enorme nas características da morbidade assim como no combate às 

enfermidades. Mas para se ter uma dimensão exata do problema é necessário um 

nível de desagregação de informações mais complexo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os resultados obtidos pela investigação ILAP, Bloco Saúde, devem ser 

interpretados à luz das considerações de ordem sócio-cultural e econômica que 

condicionam e muitas vezes relativizam a magnitude dos valores e dos padrões 

observados em cada cruzamento. 

 

Assim, um primeiro aspecto que influencia o significado dos níveis de morbidade 

declarada, diz respeito à própria conceituação de doença e o sentido de ficar 

doente numa família guineense, implícita na formulação do questionário, a qual 

enfatiza basicamente os casos típicos de doenças agudas (febre/paludismo, 

diarréia, dor de dente e problemas de pele), omitindo as doenças crônicas. Essa 

ênfase de conceito certamente subestima o nível real de problemas de saúde 

existentes em um dado momento, com previsível tendenciosidade segundo grupos 

sociais ou situações regionais, onde a incidência de doenças crônicas pode ser 

desigualmente distribuída. Em determinadas circunstâncias, as doenças crônicas 

podem atingir níveis razoavelmente elevados entre os grupos mais pobres da 

população e nas regiões com menor grau de desenvolvimento socioeconômico. 

 

Outro aspecto que, até certo ponto, se relaciona com o primeiro, refere-se ao fato 

de que a postura que privilegia as doenças agudas na declaração do quesito 

morbidade contribui também para que a maioria dos casos declarados ou de 

“morbidade percebida” identifique-se com situações de doenças agudas que 

ocasionaram uma limitação das atividades habituais de seus portadores. A 

proporção de pessoas com 5 e mais anos que limitaram as atividades entre as que 

declararam problemas de saúde é consideravelmente elevada (74,2%), o que faz 

suspeitar que esse tenha sido efetivamente um dos parâmetros de percepção da 

doença. 

 

Nesse sentido, a questão da limitação da atividade toca em um dos aspectos mais 

importantes do ponto de vista sócio-cultural. Sabe-se que, principalmente para as 
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classes mais pobres, o corpo é comumente visto como um objeto de trabalho e 

quando se admite a doença está também se admitindo uma incapacidade para o 

trabalho e mais que isso, uma incapacidade passageira ou não para sustentar a 

própria família ou realizar as tarefas domésticas. A negação da doença é assim 

mantida, entre a população de baixo nível de escolaridade e renda, até que 

impeça concretamente a execução de uma actividade. Já as classes média e alta 

têm em geral um comportamento diametralmente oposto em relação ao corpo e às 

sensações de doença. 

 

Os resultados do ILAP revelaram proporções mais elevadas de pessoas com 

problemas de saúde entre a população alfabetizada, em qualquer idade ou região. 

Esse resultado, longe de demonstrar a real situação da morbidade no país, dadas 

as expectativas acerca dos níveis reais de doença nos numerosos contingentes de 

população pobre, revela o quanto a percepção da doença, entre as pessoas e/ou 

as famílias, está permeada pelas necessidades sociais e econômicas e pelas 

racionalizações sócio-culturais. 

 

Um outro aspecto que desempenha papel fundamental entre os fatores 

condicionais da percepção da doença pode ser localizado na oferta dos serviços 

de saúde existentes no território nacional. A presença mais intensa de serviços de 

saúde em áreas urbanas, além das facilidades oferecidas de acesso aos mesmos, 

tem efeitos sobre a valorização e identificação das doenças por parte da 

população. Assim, não é estranho que visto pelo aspecto do acesso desigual à 

oferta de serviços de saúde, seja a população de Bissau, o centro regional mais 

desenvolvido, onde se detecta em proporção mais elevada os problemas de 

saúde. A maior disponibilidade de serviços de saúde em Bissau certamente 

exerce influência sobre este resultado. 

 

É importante considerar, ainda, que uma exploração mais criteriosa dos dados, 

utilizando instrumentais estatísticos mais adequados, deve ser pensada com 

cuidado no futuro. No caso específico da morbidade, é importante ressaltar as 
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limitações, oriundas de definições e percepção de doença ou enfermidades. De 

qualquer forma, acredita-se que a análise empreendida neste trabalho tenha 

contribuído para abrir um debate mais rico e alargado sobre as condições de 

saúde da população da Guiné-Bissau. 

 

Finalmente, não se pode deixar de enfatizar que, descontadas as limitações do 

alcance dos resultados, o problema do paludismo emerge como merecedor de 

maior atenção na formulação de políticas de saúde, tanto para crianças quanto 

para jovens, adultos e idosos. Mais da metade da população que declarou algum 

episódio de doença no período de referência admitiu ter sofrido de paludismo que, 

no geral, atingiu 10% da população total da Guiné-Bissau. Este é, certamente, um 

dos possíveis entraves para se conseguir níveis de esperança de vida acima dos 

apenas 44 anos estimados para o país em 1999.      
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