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Promover a integração através da Equidade em Saúde 

Ao longo dos anos, Portugal tem vindo a promover uma política inclusiva no 

acesso aos cuidados de saúde por parte da população migrante. Contudo, na 

prática, ainda existem barreiras que dificultam o acesso equitativo a migrantes, 

o que reforça a necessidade de se melhorar a capacidade de resposta dos 

serviços de saúde na promoção de cuidados equitativos, como prioridade nas 

políticas de saúde e de integração. 

 

Num contexto global, "as desigualdades podem ser definidas, de forma simplificada, como sistemas de 

diferenças que se traduzem em desvantagens duradouras e penalizadoras de indivíduos e grupos e que são 

geradas, mantidas e reproduzidas - independentemente de méritos ou deméritos individuais - através de 

diversos mecanismos sociais identificáveis."  

É particularmente importante definir as diferenças entre desigualdade, enquanto diferença discriminatória e 

hierárquica; e diferença, que se constitui habitualmente como característica ou fator horizontal. A 

desigualdade social é vertical e implica, necessariamente, desigualdade de oportunidades, de recursos e de 

poder entre indivíduos e grupos e é extinguível, "hierárquica, evitável e moralmente injustificável" (Costa, 

2012).  

 

A Organização Internacional para as Migrações (OIM), em parceria com a Direção-Geral de Saúde e as 

Administrações Regionais de Saúde, desenvolveu o Projeto “Promover a integração através da Equidade em 

Saúde”, que visa contribuir para uma melhor integração da população migrante, procurando garantir 

cuidados de saúde equitativos, em particular através de práticas eficazes junto dos serviços de saúde e das 

comunidades migrantes.  

  

Neste projeto, implementado pela ARSNorte, I.P., foi utilizada a ferramenta “Standards de Equidade dos 

Cuidados de Saúde”, desenvolvida pela Task Force Migrant-Friendly and Culturally Competent Health and 

Care (TF MFCCH), enquanto padrão de referência para analisar, avaliar e reconhecer a equidade dos serviços 

e dos cuidados de saúde prestados aos utentes imigrantes. O objetivo destes Standards de Saúde é melhorar 

as estratégias desenvolvidas pelos serviços de saúde para combater as iniquidades em saúde 

experimentadas pelos imigrantes, tornando os cuidados de saúde mais acessíveis e adequados a todos os 

utentes. 
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Para promover uma melhor adequação da ferramenta “Standards de Equidade dos Cuidados de Saúde” à 

realidade portuguesa, particularmente na Região Norte do país, e caracterizar a resposta efetiva dos 

cuidados de saúde primários à população imigrante, foi criado um Grupo de Trabalho Multidisciplinar, 

envolvendo cerca de 30 elementos com diversos perfis profissionais dos Serviços Centrais e de Unidades 

Funcionais dos ACES. 

Deste Grupo de Trabalho Multidisciplinar surgiram recomendações, fundamentadas pelos diferentes níveis 

de política e intervenção, de modo a assegurar as reformas necessárias para promover a equidade em saúde 

e reduzir as iniquidades entre as populações migrantes, das quais destacamos as mais relevantes: 

 Aumentar o conhecimento quantitativo e qualitativo do fenómeno da migração  

 Definir indicadores que permitam monitorizar o acesso, o perfil do utente, o tipo de serviços e a 

avaliação dos mesmos 

 Contemplar no Plano de Formação anual a temática das migrações e do acesso dos imigrantes à 

saúde 

 Nomear um Ponto Focal para a Equidade por ACES, que promova o conhecimento e a normalização 

dos procedimentos 

 Potenciar a linha de tradução telefónica do Alto Comissariado para as Migrações  

 Disponibilizar informação aos utentes imigrantes em várias línguas 

 Caracterizar os utentes imigrantes inscritos nos Cuidados de Saúde Primários 

 Potenciar e fortalecer a rede social, com maior interação entre as instituições na área das Migrações 

 Incluir representantes das comunidades de imigrantes nos Conselhos da Comunidade 

 

 

Este é o desafio que se coloca, a curto prazo, a todos os profissionais de saúde que diariamente se deparam 

com a necessidade de reduzir barreiras, de promover o acesso e o sucesso das pessoas migrantes a cuidados 

de saúde equitativos e justos.  

Sabendo que, para promover um grau de resposta adequado é preciso melhorar não só as respostas 

individuais (utentes e profissionais) mas promover mudanças a nível das Organizações e do Sistema, a 

ARSNorte reforça o “compromisso” de assegurar a mudança a longo prazo, promovendo a saúde de todos. 

 

Miriam Gonzaga, Técnica Superior, Área Funcional do Planeamento em Saúde do Departamento de Saúde Pública da 

ARS Norte 


