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RESUMO 

Enquadramento: No mundo existem cerca de 272 milhões de migrantes, dois terços são 

trabalhadores de mão-de-obra. A multiculturalidade reflete-se no acesso à saúde, tornando-o 

complexo. Objetivo: contribuir para o aumento da utilização dos Cuidados de Saúde Primários, da 

população migrante agrícola. Metodologia: Projeto de Intervenção Comunitária concretizado 

numa Unidade de Saúde Pública, no sul de Portugal, segundo a metodologia do Planeamento em 

Saúde e a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural. Resultados: No diagnóstico 

de situação, o estudo exploratório epidemiológico descritivo simples, realizado por indicadores 

demográficos e de utilização dos serviços de saúde, revelou que amostra possui baixo contato com 

enfermagem e médico e uma taxa de cobertura vacinal, realizada em Portugal, inferior à dos 

cidadãos nacionais. A dificuldade do acesso aos cuidados de saúde primários começa logo na 

inscrição. Por serem nativos de países onde o sarampo e a rubéola são endémicos, poderá 

constituir-se um risco de saúde pública. Conclusão: O projeto, por uma enfermagem transcultural, 

promoveu o exercício do direito à saúde, bem como a saúde individual e coletiva. 

Descritores: migrações, multiculturalidade, acesso à saúde, enfermagem transcultural 
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ABSTRACT 

 

Framework: There are about 272 million migrants in the world and two-thirds are labour workers. 

Multiculturalism is reflected in access to health, making it complex.  Objective: contribute to 

increase the access of Primary Health Care by agricultural migrants. County. Methodology: 

Community Intervention Project implemented in a Public Health Unit, in southern Portugal, 

according to the methodology of Health Planning and the Theory of Diversity and Universality of 

Cultural Care.  Results: In the diagnosis of the situation, the simple descriptive epidemiological 

exploratory study, carried out by demographic indicators and use of health services, revealed that 

sample, has a low contact with nursing, general and public health doctors. The problem of access 

to primary health care begins at the time of registration. The vaccination coverage rate of the 

sample, carried out in Portugal, is lower than national citizens and may result in a public health 

problem, because sample is native to countries, where measles and rubella are endemic. 

Conclusion: The project, with a transcultural nursing, intervened promoting the exercise of the right 

to health, as well as individual and collective health. 

Keywords: migrations, multiculturalism, health access, transcultural nursing 
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INTRODUÇÃO 

No mundo existem cerca de 272 milhões de migrantes internacionais e dois terços destes, são 

migrantes de mão-de-obra. Em 2000, os migrantes internacionais representavam 2,8% da popula-

ção global, cerca de 150 milhões de habitantes. Passados 20 anos, o índice da população migrante 

subiu 3,5%, representando um aumento de 122 milhões de migrantes. A proporção estimada de 

migrantes internacionais, superou as projeções realizadas para o ano 2050, que eram de 2,6% (230 

milhões), sendo difícil prever a escala e o ritmo da migração internacional. Influenciada por eventos 

como a instabilidade económica ou conflito, o desenvolvimento económico, avanços da tecnologia 

comunicações e acesso a transportes, está associada a mudanças demográficas. Do número atual 

de migrantes internacionais, cerca de 47,9% são mulheres e 13,9% crianças (Organização 

Internacional para as Imigrações [OIM], 2020). 

Em 2019, a Europa e a Ásia receberam cerca de 82 milhões e 84 milhões de migrantes interna-

cionais, respetivamente, representando aproximadamente, 61% do número total mundial de mi-

grantes internacionais. Depois destas, as regiões que mais imigrantes internacionais receberam fo-

ram, a América do Norte (59 milhões de migrantes - 22% dos migrantes globais), África (10%), Amé-

rica Latina e Caribe (4%) e Oceânia (3%) (Organização da Nações Unidas [ONU], 2020). Em Portugal, 

o número de imigrantes residentes permanentes, subiu de 29.718 em 2008, para cerca de 72.725 

habitantes em 2019 (PORDATA, 2020a). 

Recordando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 1º “Todos os seres huma-

nos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”. O artigo 2.º defende que todos os seres 

humanos podem invocar os direitos e liberdades existentes nesta declaração, independentemente 

raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social, fortuna, 

nascimento ou de qualquer outra situação, não devendo ser feita nenhuma distinção, baseada no 

estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa. Já o 

artigo 3.º  do mesmo documento, esclarece que “Todo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e 

à segurança pessoal” (Diário da República Eletrónico, 2020).  

Também a Lei Constitucional n.º 1/2005 de 12 de Agosto (Constituição da República Portu-

guesa – 7ª Revisão Constitucional), artigo 1.º, defende que “Portugal é uma República soberana, 

baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária” (p.4642) e artigo 4.º “São cidadãos portugueses todos aqueles 

que como tal sejam considerados pela lei ou por convenção internacional” (p.4642). 
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Além disto, a Saúde também se constitui enquanto direito a todos os cidadãos. Segundo a Lei 

de Bases da Saúde, Base 1 (Direito à proteção da saúde) n.º 1 do artigo 1.º, “o direito à proteção da 

saúde é o direito de todas as pessoas gozarem do melhor estado de saúde físico, mental e social 

(…)” (p. 56) e no domínio dos direitos e deveres (Base 2) “Todas as pessoas têm direito: a) À prote-

ção da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, confidencialidade e 

privacidade; b) A aceder aos cuidados de saúde adequados à sua situação” (Diário da República, 

2019, p. 56). 

Considerando o descrito e recordando o Regulamento n.º 428/2018, da Ordem dos Enfermei-

ros (Regulamento de Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comu-

nitária na área de Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública), o enfermeiro especialista 

em enfermagem comunitária e saúde pública, tem o dever de avaliar o estado de saúde destas 

comunidades vulneráveis, pela metodologia de planeamento em saúde. Deste modo poderá con-

tribuir para a sua capacitação, integrando e coordenando programas de saúde, promovendo por 

esta via, a defesa do direito aos cuidados de saúde e contribuindo para a vigilância epidemiológica.  

Com a imigração, o comércio e o transporte aéreo, nenhum país do planeta, não importa quão 

sofisticada seja a sua tecnologia, é completamente seguro quanto às doenças infeciosas. Stanhope 

e Lancaster (2011) esclarecem que com surto do Síndroma Aguda Respiratória Severa (2003), a 

gripe das aves (2004-2005), o ressurgir da poliomielite na África e na Ásia, a prevalência do Vírus da 

Imunodeficiência Humana em África, entre outros, revelam a importância de uma visão global da 

saúde e do bem-estar, com doenças que não podem ser contidas numa área específica do mundo.  

Mais recentemente, o contexto pandémico por SARS COV 2, também acentua a importância 

da saúde global e da sua vigilância. O nosso mundo é uma pequena aldeia e a nossa saúde reflete-

se em ondas de contatos e causalidades. Neste contexto, o enfermeiro especialista em Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública, tem o dever de avaliar o estado de saúde destas comunidades, 

utilizando a metodologia de Planeamento em Saúde, que consiste na “racionalização do uso de 

recursos com vista a atingir os objetivos fixados, em ordem à resolução de problemas de saúde 

considerados como prioritários, e implicando a coordenação de esforços provenientes dos vários 

setores socioeconómicos” (Imperatori & Giraldes, 1992, p. 23). Os mesmos autores informam que 

as principais etapas no processo de planeamento em saúde são o diagnóstico de situação, definição 

de prioridades, seleção de estratégias, elaboração de programas e projetos, preparação da execu-

ção e, por fim, avaliação. 



+ Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados [+ ACESSO] 

  

 

 
nov-21 | Página 19 

 

No contexto da unidade curricular, Estágio final do 4º Mestrado em Enfermagem em Associa-

ção, na área de especialização em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, do Instituto Poli-

técnico de Beja, no ano letivo de 2020/2021 e após a realização do diagnóstico de situação, concre-

tizado durante a unidade curricular Estágio em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública I, surge 

o presente relatório. A sua temática, + Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde 

Organizados [+ACESSO], reporta para o Projeto de Intervenção Comunitária, desenvolvido e justifi-

cado no contexto do diagnóstico de situação, pela necessidade de intervenção junto da população 

imigrante agrícola, no território de abrangência da Unidade de Saúde Pública [USP], onde se reali-

zou o estágio. 

Nos últimos anos, na Unidade de Saúde Pública em causa, tem-se verificado uma crescente 

preocupação, com a população estrangeira a exercer nas empresas agrícolas do concelho. O surgi-

mento de doenças infeciosas, no seu seio, tornou primordial uma intervenção sustentada, segundo 

as necessidades identificadas, no âmbito de cuidados de enfermagem avançada. 

Deste modo, pretende-se agora descrever todo o projeto desenvolvido, sustentado na meto-

dologia de planeamento em saúde e avaliar, a resposta da implementação do projeto “+ACESSO”, 

ao objetivo geral elaborado durante o diagnóstico de situação, que era o de aumentar a utilização 

dos Cuidados de Saúde Primários, por parte da população estrangeira a exercer nas empresas agrí-

colas do concelho em estudo.  

No que respeita à estrutura do presente documento, ele constitui-se, numa primeira parte, 

pelo enquadramento teórico; posteriormente será apresentado o diagnóstico de saúde, identifi-

cando-se as necessidades e priorizando-se os problemas. Depois serão descritas todas as estraté-

gias e atividades planeadas e elaboradas, com vista à concretização do objetivo principal. Por fim, 

apresentar-se-á a monitorização da avaliação, a análise das competências adquiridas, as conside-

rações finais e as referências bibliográficas. 

O presente relatório foi elaborado em concordância com a American Psychological Association 

(APA) 7th Edition, redigido ao abrigo do novo Acordo Ortográfico (exceto nas citações referentes a 

obras ou diplomas anteriores à sua entrada em vigor) e formatado segundo as recomendações do 

seminário de apoio à elaboração do relatório do Curso de Mestrado em Enfermagem em Associa-

ção.  
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1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

As migrações internacionais constituem um dos maiores desafios aos direitos humanos. O re-

conhecimento de direitos além-fronteiras, levanta questões relativamente à conceção de uma ci-

dadania, concebida em tempos demarcados por contínuas mudanças demográficas (Rendi, 

Minchola, & Almeida, 2020).  

 

1.1 Migrações e suas Dinâmicas Demográficas 

“A noção de imigrante está confinada ao universo de pessoas que tem um movimento 
de fronteira e/ou de entrada e fixação por um período superior a um ano num país di-
ferente do seu de origem. Neste âmbito a Organização das Nações Unidas define imi-
grante internacional como a pessoa que muda de país de residência habitual por um 
período determinado” (Organização das Nações Unidas [ONU], 1998 citado por Oliveira 
& Gomes, 2019, p. 9). 

A migração é um processo pelo qual se atravessa uma fronteira internacional ou um Estado. 

Trata-se de um movimento populacional que compreende qualquer deslocação de pessoas, inde-

pendentemente da extensão, da composição ou das causas (Organização Internacional das 

Migrações [OIM], 2020). As migrações dão dinamismo ao mundo em que vivemos. Abrangem mu-

danças de escala, tendências emergentes e os dados demográficos são variáveis e estão relaciona-

dos com as transformações sociais e económicas globais, com origem nas migrações (ONU, 2020). 

“As alterações demográficas são causa e consequência da dinâmica social, económica e 
ambiental. A economia e a demografia interagem, reforçando-se em círculos de causa-
lidade cumulativa e, portanto, políticas regionais para lidar com essa dinâmica devem 
ser implementadas e modelos capazes de simular esse processo interativo são necessá-
rios” (Castro, M.; Marques & Viegas, 2020, p. 10). 

Compreender estas dinâmicas, torna-se essencial para quem planeia o futuro e uma exigência 

à enfermagem enquanto profissão-disciplina, que presta cuidados aos migrantes. A prestação de 

cuidados transculturais competentes, deve ser realizada de forma holística, apreendendo este di-

namismo, pois só assim, o cuidado poderá ser diagnosticado e planificado de forma integral. 
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1.1.1 Ressonância Global Das Migrações Internacionais  

Apenas 3,5% da população mundial migra internacionalmente. Permanecer no país de nasci-

mento, é predominantemente a norma e a maioria das pessoas, não migra através de fronteiras, 

mas dentro dos países. A maior parte dos imigrantes internacionais, fá-lo por razões relacionadas 

com o trabalho, família e estudo. Por outro lado, também existem as pessoas que deixam as suas 

casas e países, por razões convincentes e às vezes trágicas, como conflitos, perseguições e desas-

tres. Embora os deslocados, como os refugiados representem uma percentagem relativamente pe-

quena de todos os migrantes, estes são os que precisam de mais assistência e apoio. (ONU, 2020). 

O número estimado de migrantes internacionais aumentou nas últimas cinco décadas, conforme 

dados apresentados na tabela n.º 1, abaixo retratada.  

Tabela n.º 1 

Migrantes Internacionais entre os anos 1970 – 2019 

 
Nota. Retirado de Departamento de Assuntos Económicos e Sociais [DAES]das Nações Unidas citado por OIM 
(2020, p. 25) 

Em 2019, cerca de 74% dos migrantes internacionais, encontrava-se em idade ativa (20 a 64 

anos), verificando-se uma ligeira diminuição nos migrantes com menos de 20 anos, entre os anos 

de 2000 a 2019 (de 16,4% a 14%), e mantendo-se constante (12%), os migrantes internacionais com 

65 anos ou mais anos, desde o ano 2000. O gráfico n.º 1 e a figura n.º 1, abaixo ilustrados, demons-

tram que a população internacional de migrantes aumentou no mundo. 52% dos migrantes inter-

nacionais são homens, 48% são mulheres. Dos 272 milhões de migrantes internacionais em 2019, 

de uma população global de 7,7 bilhões, 1 em cada 30 pessoas é migrante internacional (OIM, 

2020).  
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Gráfico n.º 1  

Proporção de imigrantes internacionais Versus população mundial 

 
Nota. OIM (2020, p. 26) 

Figura n.º 1 

Pirâmide representativa das idades e sexo dos migrantes internacionais 

 

Nota. Retirado de OIM (2020, p. 26) 

Internacionalmente, observou-se que na Ásia, houve um crescimento mais acentuado de mi-

grantes (69% entre 2000 e 2019 - cerca de 34 milhões de pessoas), seguindo-se a Europa, com um 

aumento de 25 milhões de migrantes internacionais (OIM, 2020). O gráfico n.º 2, ilustra o descrito.  

Gráfico n.º 2 

Migrantes internacionais, segundo residência principal (2005-2019) 

 
Nota. Retirado de DAES das Nações Unidas, citado por OIM (2020, p.28) 

Ao longo do tempo, o aumento da migração internacional causou impacto na mudança da 

população. A Europa, embora seja uma das principais regiões de destino dos migrantes internacio-

nais, apresentou uma menor taxa de mudança proporcional da população, entre os anos 2009 e 

2019, pouco mais de 1%. No entanto, esta taxa seria muito menor sem os migrantes internacionais, 
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que mitigaram a diminuição da população em alguns países europeus, consequência da diminuição 

das taxas de natalidade. Em comparação, África apresentou uma mudança mais significativa, não 

apenas pelo aumento de população (30% no período referido) como resultado das elevadas taxas 

de fertilidade e do aumento da expectativa de vida. Este crescimento só foi diminuído pelo cresci-

mento da emigração desta região (OIM, 2020). O gráfico n.º 3 ilustra o referido. 

Gráfico n.º 3 

Mudança populacional proporcional por região (2009–2019) 

Nota. Retirado de DAES das Nações Unidas, citado por OIM (2020, p. 28) 

Embora o crescimento populacional, entre os anos 2009 e 2019, tenha sido mais acentuado 

em Africa, em 2019, mais de metade da população total do mundo residia na Ásia (4,6 bilhões de 

pessoas). Entre os 10 países mais populosos do mundo, 5 estão na Ásia (China, Índia, Indonésia, 

Paquistão e Bangladesh). Em 2019, mais de 40% de todos os migrantes internacionais (112 milhões) 

nasceram na Ásia, principalmente na Índia (o maior país de origem de migrações), sendo seguida 

pela China e Bangladesh, Paquistão e Afeganistão. O México foi o segundo maior país de origem 

das migrações e a Federação Russa foi o quarto (OIM, 2020). O gráfico n.º 4 ilustra o analisado, 

encontrando-se à esquerda os países de destino e à direita os países de origem. 

Gráfico n.º 4  

Países de destino (esquerda) e de origem (direita) das migrações internacionais em 2019 

 
Nota. Retirado de DAES das Nações Unidas, citado por OIM (2020, p.30) 
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Entre os anos de 2016 e 2017, os fluxos de migração permanente para os países da Organiza-

ção para a Cooperação e Desenvolvimento Económico [OCDE] diminuíram cerca de 4%. Em 2018, 

aumentaram de novo (+2%), o que se concretizou em mais cerca de 5,3 milhões de novos migrantes 

permanentes. Em 2017, cerca de 4,9 milhões de trabalhadores temporários, entraram nos países 

da OCDE, o que já havia significado à data, um aumento de 11% relativamente a 2016. Neste ano, 

estes países receberam cerca de 3,5 milhões de imigrantes internacionais, o que se concretizou 

num aumento e 11% (Alto Comissariado das Migrações [ACM], 2020). 

Segundo a mesma fonte, a taxa de emprego dos imigrantes atingiu os 68,3% em 2018 (2,4 

pontos percentuais abaixo dos nascidos no país), tendo esta taxa diminuído de 9,4% para 8,7%, nos 

anos de 2017 e 2018. O acesso ao emprego é mais difícil para grupos específicos de imigrantes, 

como os jovens e pessoas com poucas habilitações académicas. Na União Europeia, em 2018, mais 

de 18% dos imigrantes com idades entre idade os 15-24 anos não tinham emprego, não estavam a 

estudar, nem em formação em comparação com 11% dos seus pares nascidos no país (ACM, 2020).  

A importância estatística que a imigração assume para um país pode ser analisada quanto à 

importância relativa que os imigrantes assumem no total de residentes, quanto à evolução do saldo 

migratório (a maior ou menor imigração), e o respetivo volume dos fluxos de entrada e de saída de 

pessoas dum país. Portugal está no grupo de países em que os nascidos no estrangeiro não assu-

mem mais do que 10% da população residente (ficando-se pelos 8,7%) (Oliveira & Gomes, 2019). A 

figura abaixo, evidencia os países europeus, com maior percentagem de estrangeiros. 

Figura n.º 2 

Percentagem de estrangeiros na população da Europa a 1/1/2018 

  
Nota. Retirado de EUROSTAT (Sistematização e cálculos das autoras. Mapa de Tiago Santos), citado em 
Oliveira e Gomes (2019, p. 33) 
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1.1.2 – Migrações internacionais em Portugal 

Em comparação com os restantes países da União Europeia [UE28], Portugal assume o vigé-

simo primeiro lugar quanto à importância relativa de estrangeiros no total de residentes. Tal fato 

surge pela diminuição da população estrangeira, entre os anos de 2010 e 2015. Em janeiro de 2018, 

abaixo de Portugal encontrava-se a Hungria, Eslováquia, Bulgária, Croácia, Lituânia, Roménia e Po-

lónia (Oliveira & Gomes, 2019). 

Com uma baixa importância relativa da população estrangeira no total de residentes estran-

geiros, Portugal apresentou um saldo migratório negativo entre 2011 e 2016. Em 2017, apresentou 

um saldo migratório positivo (+4.886), devido à diminuição no fluxo de saída de emigrantes perma-

nentes (registou 31.753 emigrantes permanentes) e de um aumento do fluxo de entrada de imi-

grantes permanentes (36.639 imigrantes permanentes). Em 2018 este saldo é reforçado (+11.570), 

com as entradas permanentes, refletindo valores (43.170), comparáveis apenas com os da década 

passada, tendo também diminuído as saídas do país (31.600 em 2018) (Oliveira & Gomes, 2019). O 

gráfico n.º 5, representa as entradas e saídas do nosso país, nos últimos anos 

Gráfico n.º 5 

Movimentos de entrada e saída de Portugal (2004-2018) 

 

 
Nota. Retirado de Instituto Nacional de Estatística [INE], Estimativas Anuais da Imigração e Estimativas Anuais 
da Emigração (sistematização das autoras) citado por Oliveira e Gomes (2019, p. 34) 

Esta evolução negativa dos saldos migratórios, entre 2011 e 2016, deveu-se à crise económica 

e financeira em Portugal que abrandou os fluxos de entrada e incrementou os fluxos de saída, atin-

gindo o pico da quebra de entradas em 2012 (cerca de 14.606 imigrantes permanentes) e o pico 

das saídas em 2013 (cerca de 53.786 de emigrantes permanentes). 2012, foi desde o início do sé-

culo, o ano com o saldo migratório mais negativo (-37.352), no entanto a partir de 2014 começa-

ram-se a verificar melhorias. Em 2016, verificou-se um aumento nas entradas e uma diminuição 

nas saídas de pessoas de Portugal, gerando ainda um saldo migratório negativo (-8.348), invertido 
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a partir de 2017 (+4.886) e reforçado em 2018 (+11.570). Nos últimos anos, quebrou-se a tendência 

do saldo migratório negativo e recuperaram-se valores da década passada (2009 o saldo migratório 

foi de +15.408 e em 2010 de +3.815) (Oliveira & Gomes, 2019). O gráfico n.º 6, ilustra a evolução 

descrita nos saldos migratórios em Portugal. 

Gráfico n.º 6 

Saldo migratório em Portugal, entre 2004 e 2018 

 
Nota. Retirado de Instituto Nacional de Estatística [INE], Estimativas Anuais da Imigração e Estimativas Anuais 
da Emigração (sistematização das autoras) citado por Oliveira e Gomes (2019, p. 34) 

Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2018, residiam em Portugal 

480.300 cidadãos estrangeiros com título de residência válido, o que representa cerca de 4,7% do 

total de residentes do país. Em 2017, pelo segundo ano consecutivo, houve um crescimento do 

número de estrangeiros residentes, com um aumento de +6% face a 2016, regressando o país a 

valores acima dos 400 mil. Em 2018, Portugal alcança o valor inédito no país, com cerca de 480 mil 

estrangeiros residentes, o que significa +13,9% de residentes face ao ano anterior (Oliveira & 

Gomes, 2019). 

A população estrangeira residente não se distribui de forma homogénea por Portugal, visto 

que as oportunidades de trabalho e as redes sociais de interajuda, são o vetor que enquadra a 

distribuição geográfica dos estrangeiros no país. Em 2017, esta população encontrava-se sobretudo 

concentrada no distrito de Lisboa, na ordem do 43,2%, tendo subido para os 44,4% em 2018. A este 

distrito segue-se os distritos de Faro e de Setúbal, respetivamente com 16,4% e 16,1% e 8,5% e 

8,4% do total de estrangeiros residentes em Portugal nos anos de 2017 e 2018 (Oliveira & Gomes, 

2019).  

Segundo o SEF, citado por Oliveira e Gomes (2019), quase metade dos estrangeiros residentes 

(48,9%) estão concentrados em dez municípios, dos quais seis são do distrito de Lisboa, dois do 
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distrito de Faro, um do distrito de Setúbal e um do distrito do Porto. Lisboa e Sintra são os municí-

pios que mais estrageiros concentram há vários anos (em 2018 concentravam 23,2% dos residentes 

estrangeiros).  

 

1.2 Migrações E Saúde 

Silva, Schraiber e Mota (2019), recordam a Segunda Guerra Mundial, enquanto conflito, que 

envolveu todos os países do mundo e que implicou a perda de vidas e materiais. Quando terminou, 

foi criada em 1948 Organização Mundial da Saúde [OMS], organismo internacional que definiu sa-

úde, não apenas como como ausência de doença, mas um completo bem-estar físico, psíquico e 

social, tentando ultrapassar a conceção biomédica, de até então. Os autores, realizaram uma revi-

são bibliográfica acerca do conceito de saúde, e verificaram que quase metade dos artigos defini-

ram saúde a partir da perceção das pessoas, enquadrando-a enquanto conceito subjetivo, atribu-

indo-lhe uma dimensão ligada à materialidade da vida social. 

Independentemente do seu conceito, a saúde é uma ambição para todo o Ser Humano e re-

flete-se não apenas num campo de ação mais alargado como individual, não existindo uma fron-

teira delimitada, entre os dois. Se a saúde individual pode repercutir-se na saúde coletiva (familia-

res, colegas e restantes de contatos), a saúde da coletiva também se repercute na individualidade. 

1.2.1 Globalização e saúde global 

Segundo Stanhope e Lancaster (2011), as mudanças na estrutura futura do sistema de cuida-

dos de saúde dão-se por influência da demografia da população e a equipa de cuidados de saúde; 

a tecnologia no tratamento e a gestão da informação; e o reconhecimento de que influencias glo-

bais podem moldar o nosso futuro. Pode dizer-se que “os Sistemas de Saúde não são fechados. 

Influenciam e são influenciados pelos contextos externos e pelos outros Sistemas de Saúde, cri-

ando-se oportunidades, ameaças e um potencial de desenvolvimento a perseguir” (Direção Geral 

da Saúde [DGS], 2012, p. 2). Neste sentido, é relevante abordar-se o assunto da globalização, en-

quanto processo de mudança e desenvolvimento que ultrapassa fronteiras nacionais e oceanos.  

A DGS (2012) descreve que a Saúde Global é um conceito abrangente que engloba o estado de 

saúde, os determinantes e intervenções na população mundial e que se sobrepõe aos interesses e 

perspetivas individuais dos países. O autor descreve ainda, que no contexto da Saúde Global, as 
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prioridades são definidas sob as perspetivas de promoção da equidade social e económica e redu-

ção de desigualdades (Koplan et al., 2009 citado por DGS, 2012); intervenção em populações des-

favorecidas e países em desenvolvimento; vigilância e proteção contra as ameaças globais; deter-

minantes globais com influência sobre a saúde, como o comércio, as alterações climáticas, o cres-

cimento populacional e a segurança alimentar. 

De acordo com McMichael e Beaglehole (2000), a globalização promove o crescimento econó-

mico e tecnológico, permitindo o aumento da esperança de vida. No entanto, coloca em risco a 

saúde pelo agravamento das condições sociais e ambientais, que incrementam o fosso entre ricos 

e pobres. Ao promover o crescimento das populações, intensifica-se a atividade económica, que 

provoca alterações da composição da atmosfera, a degradação dos solos, o esgotamento dos aquí-

feros terrestres e a pesca oceânica e a perda de biodiversidade. O enfraquecimento, destes siste-

mas que suportam a vida, coloca em risco a saúde pública, sendo impreterível promover atividades 

que reduzam as desigualdades sociais e de saúde. 

A saúde de uma população, vai além da agregação do fator de risco e do estado de saúde de 

cada um dos seus membros, depende também das suas características, enquanto coletividade. Re-

flete-se sob a influência da história social e as suas circunstâncias culturais, materiais e ecológicas. 

Deste modo, a avaliação da saúde da população é decisiva para a tomada de decisão, relativamente 

a áreas prioritárias de intervenção e colaboração, sendo importante conciliar conhecimentos geo-

gráficos, económicos e sociológicos e promovendo a política como a solução para a transformação 

do conhecimento em ação (McMichael & Beaglehole, 2000). 

Considerando a influência de todas estas caraterísticas, é importante compreender que os flu-

xos migratórios constituem um desafio de saúde pública, pelo impacto que compreendem as mi-

grações na saúde, tanto na perspetiva dos sistemas de saúde dos países de acolhimento, como na 

perspetiva das populações imigrantes e não imigrantes residentes (Oliveira & Gomes, 2018). As 

migrações ao mesmo tempo que promovem o processo de globalização, também são causa de glo-

balização. Este movimento cíclico, de influências, traz consequências para saúde, modificando o 

contexto tradicional da saúde da população.  

Vive-se numa era caraterizada por alterações ambientais e grandes mobilizações populacio-

nais, observar-se o aparecimento de novas doenças, emergentes e reemergentes, resultantes da 

globalização, disseminação de patógenos e a presença de ambientes modificados e degradados fa-

voráveis ao aparecimento de novas doenças (Pignatti, 2004 citado por Madureira, 2015). 
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As transformações nos padrões epidemiológicos, implicam um novo paradigma e objeto, para 

a área da saúde. São necessários profissionais capazes de identificar e hierarquizar necessidades 

sociais de saúde, para organizar os saberes e os instrumentos disponíveis, em modelos tecnológicos 

de intervenção, avaliando o seu impacto na saúde individual e coletiva. As intervenções devem ser 

dirigidas a indivíduos, grupos sociais e para a sociedade como um todo, articulando e complemen-

tando as ações individuais e coletivas para uma melhor qualidade de vida (Degani, 1999).  

Wachhols, Lima, e Boas (2018), defendem que a Saúde Coletiva propõe intervenções articula-

das de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde com base em uma abordagem 

multidisciplinar, centrada nas populações e comunidades (ao invés de em indivíduos), mediante 

intervenções múltiplas, analisando não apenas os resultados, mas igualmente o processo causal, as 

teorias e as crenças das comunidades. Neste sentido, a sua complexidade é ímpar, considerando 

que as evidências científicas não determinam as ações e necessidades sociais de saúde. 

 

1.2.2 Imigrantes e acesso à Saúde 

De acordo com a World Health Organization ([WHO], 2016), a maioria dos migrantes são sau-

dáveis, embora tendem a desenvolver problemas de saúde semelhantes aos da população de aco-

lhimento. Além disto, estão expostos ao risco de desenvolver trauma físico e mental, sendo que o 

acesso a medicamentos, saúde reprodutiva, intervenções preventivas, e outros cuidados de saúde, 

poderão ser limitados, elevando o risco de doenças transmissíveis e não transmissíveis. A organiza-

ção citada, alerta que o acesso aos serviços de saúde é influenciado pela pobreza, estigma, discri-

minação, exclusão social, diferenças linguísticas e culturais, separação das normas familiares e so-

cioculturais, obstáculos financeiros e administrativos e falta de estatuto jurídico. Além das dificul-

dades referidas, Hargreaves et al. (2018), esclarecem que na região Europeia da OMS, os migrantes 

são um grupo muito heterogéneo, dificultando a generalização das necessidades de saúde e do 

comportamento destes, relativamente à procura cuidados de saúde.  

Neste sentido importa recordar que de acordo com Dahlgren e Whitehead (2006), os determi-

nantes da saúde, explicam que esta saúde é influenciada por características individuais (idade, sexo 

e constituição), por influências que podem ser modificáveis por políticas, como fatores individuais 

inerentes ao estilo de vida e pela capacidade da pessoa manter a sua saúde, influenciada pelas 
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condições de vida e de trabalho. Estas traduzem-se na capacidade de aquisição de alimentos e 

acesso a bens, afetos à educação, condições sanitárias e económicas, culturais e ambientais. 

Driedger et al. (2018) analisaram, com base no Modelo de Crenças de Saúde, as crenças que 

se encontram na base do comportamento preventivo em saúde nos migrantes, relativamente a 

doenças infeciosas. Os autores, verificaram que os migrantes identificam como facilitadores das 

intervenções de saúde pública, a relação dos migrantes com os profissionais de saúde, o conheci-

mento da doença e o grau de estigma associado a esta. Já os profissionais de saúde, identificaram 

como facilitadores de cuidados de saúde à população imigrante a competência e confiança, sensi-

bilidade cultural e comunicação (relacionadas com a educação dos profissionais). Hargreaves et al. 

(2018), num estudo realizado com migrantes no Reino Unido, revelam que os fatores que tiveram 

impacto no acesso ao rastreio de saúde, foi o estigma, relacionado com algumas doenças nas co-

munidades e serviços migrantes.  

Em Portugal, 60% dos imigrantes reportaram um bom estado de saúde em 2016; já os nativos, 

47% reportou um bom estado de saúde. Em países de imigração mais antiga, como a França, Ho-

landa, Luxemburgo e Bélgica, os imigrantes tendem a reportar condições de saúde menos favorá-

veis que os nativos (Observatório das Migrações [OM], 2019). Segundo Oliveira e Gomes (2018) 

citada por OM (2019), em Portugal os imigrantes, revelam indicadores do estado de saúde mais 

favoráveis do que os nativos e reportam menos limitações nas atividades diárias, apresentando 

uma menor prevalência de ausências ao trabalho e uma menor prevalência de doenças crónicas. 

Após a análises dos estudos descritos, conclui-se que os migrantes tendem a apresentar uma 

saúde mais favorável que as pessoas nativas do país de acolhimento. Todavia, existem relatórios 

que demonstram que a população migrante induzida pelo estigma e por barreiras como a língua, 

acede menos a cuidados de saúde, pois analise-se. O relatório da OCDE (2015), de forma a caracte-

rizar os cuidados de saúde a esta população, considerou como indicadores a ida a consultas médicas 

de clínica geral ou de especialidade nos últimos 12 meses, estas, declaradas por estrangeiros e na-

tivos de cada país. Em Portugal, a percentagem de imigrantes que declarou não ter consultado um 

médico nos 12 meses anteriores à entrevista foi de 16%, valor ligeiramente superior ao reportado 

pelos nativos (15%) (OM, 2019). 

Segundo os Inquéritos Nacionais de Saúde, de 2005 e 2014, na edição de 2005/2006, metade 

dos imigrantes não realizou qualquer consulta médica (50,7%), em comparação mais de metade 

dos portugueses teve entre 1 e 3 consultas médicas nos últimos 3 meses (49,9%) ou mais de 4 
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consultas (6,5%). Um estudo promovido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e 

levado a cabo por Dias et al. (2008), revela que a prevalência do número de consultas médicas 

aumenta com o tempo de imigração. A maioria dos imigrantes com 5 ou menos anos de residência, 

não foi a consultas médicas nos últimos 3 meses (62,3%). À medida que aumentam os anos de 

residência, esta percentagem diminui, assumindo o seu valor mais baixo nos imigrantes com 30 e 

mais anos de residência em Portugal (apenas 36,6% não foi a consultas) (OM, 2019). 

Oliveira e Gomes (2018), esclarecem que nas mudanças de tendência de 2005-2014, dos in-

quéritos nacionais de saúde, verifica-se que os cidadãos de naturalidade estrangeira com mais de 

15 anos, reforçam a procura dos hospitais para cuidados de saúde sem internamento (42,7%), su-

plantando os cidadãos de naturalidade portuguesa (40,1%) em 2,6%. Já, os cidadãos portugueses 

apresentam uma maior prevalência na consulta de médicos de medicina geral e familiar (75,5%), 

por comparação aos cidadãos de naturalidade estrangeira (70,1%) (OM, 2019). 

Em maio de 2019 a OMS elaborou o Plano de Ação Global "Promover a saúde dos refugiados 

e migrantes" (2019-2023). Este pretende melhorar a saúde global, respondendo às necessidades 

de saúde da população em geral em qualquer contexto, e inclui a coordenação de esforços inter-

nacionais, para ligar os cuidados de saúde aos refugiados e migrantes, a programas humanitários. 

Centrado na cobertura universal de saúde, reafirma os princípios universais de cobertura sanitária 

e considera as situações específicas dos países, encontrando-se em conformidade com a legislação 

nacional, as prioridades em termos de matéria de igualdade de acesso aos serviços públicos de 

saúde (WHO, 2019a). 

O plano de ação citado, recomenda seis ações prioritárias, levadas acabo em colaboração com 

a OMS, OIM e o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas, para os Refugiados: 

1. Promover a saúde dos refugiados e migrantes através de intervenções de saúde pública a 

curto e longo prazo; 

2. Promover a continuidade e a qualidade dos cuidados essenciais de saúde, desenvolvendo, 

medidas de saúde e segurança no trabalho; 

3. Defender a integração da saúde dos refugiados e dos migrantes nas agendas globais, regi-

onais e nacionais; 

4. Reforçar o combate aos determinantes sociais da saúde e desenvolver progressos na con-

secução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; 

5. Reforçar os sistemas de monitorização da saúde e informação em saúde;  
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6. Apoiar medidas que visam melhorar a comunicação em matéria de saúde baseada em evi-

dências e a combater as perceções erradas sobre a saúde dos migrantes e dos refugiados. 

Deste modo, os sistemas de saúde dos países de acolhimento, necessitam de apoio, para ga-

rantir que serviços de saúde de qualidade estão disponíveis a todos. Assim, é necessário obter da-

dos globais sobre migração e saúde, principalmente relativamente aos migrantes sem documenta-

ção e aos que não acedem a serviços formais WHO (2016), sendo impreterível o reconhecimento 

do acesso à saúde, por parte desta população, a bem da sua saúde individual e consequentemente 

da saúde coletiva. 

O impulso político, relativamente à cobertura universal de saúde, traduz-se numa oportuni-

dade no desmantelamento de barreiras ao acesso aos serviços de saúde e possibilita a criação de 

ambientes promotores de uma vida saudável (Nygren-Krug, 2019). A cobertura universal de saúde, 

só é concretizável pela transformação social, no entanto muitas vezes as orientações de monitori-

zação e sua implementação, são ambíguas e defeituosas do ponto de vista, dos direitos humanos. 

A fim de se conseguir uma cobertura universal de cuidados de saúde a esta população é necessário 

reformular as normas e princípios, e os mecanismos de direitos humanos devem ser envolvidos, 

responsabilizando os Estados-Membros das Nações Unidas, que lhes deram uma orientação errada 

(Nygren-Krug, 2019). 

Assim, a sociedade possui um papel preponderante na conceção de sistemas de saúde amigos 

dos imigrantes (Kostareva et al., 2020). Estes sistemas incorporam as necessidades dos migrantes 

no financiamento da saúde, na política, no planeamento, na implementação e na avaliação, inclu-

indo considerações como os perfis epidemiológicos das populações migrantes, os fatores culturais, 

linguísticos e socioeconómicos relevantes e o impacto do processo de migração na saúde dos mi-

grantes (IOM, 2014 citada por Kostareva et al., 2020).  

É indiscutível a necessidade de abordar as desigualdades em saúde, por meio da investigação 

e da prática, focadas na diminuição da complexidade desnecessária e associada aos cuidados de 

saúde. Kostareva et al. (2020), citam vários autores para descrever várias estratégias a ser realiza-

das. Defendem ser fulcral contribuir para o desenvolvimento de competências de literacia em sa-

úde a fim de a otimizar (Pignone et al., 2005; Volandes & Paasche-Orlow, 2006); desenvolver siste-

mas de saúde personalizados às necessidades das pessoas e das comunidades (Sørensen et al., 

2019), integrando comparações internacionais para identificar países com políticas e estratégias 

eficazes de literacia em saúde (Batterham, et al.,2016).  
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Neste sentido e recordando o conceito de saúde, definido na conferência internacional sobre 

Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, como 

“(…) estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausên-
cia de doença ou enfermidade – é um direito humano fundamental, e que a consecução 
do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja rea-
lização requer ação de muitos outros setores sociais e económicos, além do sector da 
saúde” (World Health Organization [WHO], 1978, p. 1). 

Em 1986, a promoção da saúde foi definida como  

“(…) nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de 
sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste pro-
cesso (…) A promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai 
para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global” (Carta de 
Ottawa, 1986, p. 1). 

Em 2010, a OMS defendeu quatro princípios para a saúde pública promover a saúde dos imi-

grantes e da população de acolhimento. Primeiro, deveriam ser evitadas disparidades entre imi-

grantes e não imigrantes quanto ao estado de saúde e ao acesso aos cuidados de saúde; segundo, 

deve ser garantido o direito à proteção da saúde dos migrantes, reduzindo a discriminação; ter-

ceiro, deve-se reduzir a mortalidade e morbilidade das populações migrantes; e por fim, deve mi-

nimizar-se os impactos negativos do processo migratório, nomeadamente os que induzem a uma 

maior vulnerabilidade e riscos de saúde dos migrantes, independentemente do contexto de acolhi-

mento (Oliveira & Gomes, 2018). 

Embora Portugal tenha sido considerado pelo Migrant Integration Policy Index ([MIPEX], 

2019), o 2º melhor país do mundo, para receber e integrar imigrantes, isto aconteceu porque apre-

senta um dos melhores sistemas de programas de emprego. Mesmo com todas as políticas de pro-

moção ao acesso e à saúde, os resultados não foram os melhores (Lusófona, 2019). São de consi-

derar barreiras como as identificadas por Chiarenza et al. (2019), como a falta de serviços de inter-

pretação e mediação cultural; falta de informação fiável sobre a doença e o histórico de saúde dos 

doentes migrantes; falta de conhecimento dos direitos e dos serviços disponíveis; falta de organi-

zação e coordenação entre serviços. 

As exigências complexas dos sistemas de saúde que são necessárias para satisfazer os cuidados 

(Brach, et al., 2012; Volandes & Paasche-Orlow, 2006), dificultam a otimização da saúde no acesso 

a sistemas de saúde desconhecidos. Com o aumento do número de migrantes internacionais e a 

diversificação das sociedades, os sistemas de saúde devem ser responsáveis e proactivos, de forma 

a fornecer informações de saúde em várias línguas, envolvendo os imigrantes por mediadores cul-

turais, que lhes permita utilizar um sistema de saúde a todos os membros contribuintes dos países 
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de acolhimento (Levin-Zamir, 2016; Migrant Integration Policy Index, 2020; Explanatory Memoran-

dum of the draft Recommendation CM/Rec, 2020 citados por Kostareva et al., 2020). 

 

1.3 Estrangeiros E Direito Ao Acesso Ao Sistema De Saúde 

Caetano et al. (2016), no Manual de Acolhimento no Acesso ao Sistema de Saúde de Cidadãos 

Estrangeiros, caracterizam os cidadãos estrangeiros com acesso ao Serviço Nacional de Saúde em 

quatro categorias. A primeira, diz respeito aos cidadãos nacionais dos Estados-Membros da União 

Europeia (UE), Espaço Económico Europeu (EEE) e Suíça abrangidos pelos regulamentos da UE so-

bre coordenação dos regimes de segurança social; a segunda refere-se aos cidadãos nacionais de 

países terceiros abrangidos por acordo bilateral celebrado entre Portugal e o país terceiro em 

causa; a terceira, diz respeito aos cidadãos nacionais de países terceiros não abrangidos por acordo 

bilateral celebrado por Portugal e por quarto, cidadãos nacionais de países terceiros com estatuto 

de refugiados ou com direito de asilo em Portugal. 

Considerando a amostra da população em estudo, cidadãos nascidos maioritariamente 

em países asiáticos, apenas será desenvolvido o direito ao acesso à saúde de cidadãos es-

trangeiros de países terceiros, não abrangidos por acordo bilateral internacional. 

 

1.3.1 Acesso ao sistema de saúde por cidadãos de países terceiros não abrangidos por 

convenção internacional  

A Lei de Bases da Saúde, regulamentada pela Lei nº 48/90, de 24 de Agosto, e revogada pela 

Lei n.º 95/2019 de 4 de setembro, regula também as condições da referenciação para os estran-

geiros e o acesso a cuidados de saúde. Esta, legisla na Base 21  

“São beneficiários do SNS todos os cidadãos portugueses. (…) São igualmente 
beneficiários do SNS os cidadãos, com residência permanente ou em situação 
de estada ou residência temporárias em Portugal, que sejam nacionais de Esta-
dos -Membros da União Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros 
ou apátridas, requerentes de proteção internacional e migrantes com ou sem a 
respetiva situação legalizada, nos termos do regime jurídico aplicável” (p.62). 
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O Despacho nº 25 360/2001, do Ministro da Saúde, de 16 de novembro, publicado no Diário 

da República, II Série, nº 286, a 12 de dezembro, estabelece as condições de acesso dos cidadãos 

estrangeiros de países terceiros ao SNS, que não pertencem ao espaço da UE ou EEE e Suíça, que 

residam no território nacional. Para que estes cidadãos estrangeiros possam inscrever-se no Serviço 

Nacional de Saúde e obtenham número de utente, devem apresentar nos serviços de saúde da área 

de residência, o título de autorização de residência no território nacional, emitido pelo Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras [SEF] (não é obrigatório que o cidadão estrangeiro apresente comprova-

tivo de inscrição na segurança social) (Caetano et al., 2016). 

A Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pela Lei n.º 29/2012 de 9 de agosto, permite que 

cidadãos estrangeiros entrem no território nacional com visto de estada temporária e com visto de 

residência (imitido pelo SEF). Quando este visto de residência, caduca, o cidadão estrangeiro, deve 

solicitar ao SEF uma autorização de residência a fim de passar a residir permanentemente em Por-

tugal. Assim, entre o visto de estada temporária e o visto de residência que caducou, até à conclu-

são do processo de autorização de residência, estes cidadãos podem apresentar o recibo do pe-

dido/renovação, de autorização de residência (Manifesto de Interesse), para continuarem a ter 

acesso ao SNS, em igualdade de tratamento que os cidadãos nacionais (Caetano et al., 2016). 

O Despacho n.º 1774-A/2017, estabelece o Registo Nacional de Utentes (RNU), enquanto base 

de dados nacional da inscrição dos utentes do SNS (integrando dados de identificação), caracteriza 

a inscrição dos utentes nos cuidados de saúde primários. Este permite também, o acesso a um 

médico de família e equipa de saúde familiar, privilegiando o agregado familiar. No artigo 4.º, deste 

surge a tipologia de inscrição de utentes no RNU, legitimando no n.º 1 que, “Qualquer utilização ou 

contacto com as instituições do SNS pressupõe ou determina a existência de uma inscrição no RNU” 

(p.3514-2). Esclarece também que: 

“2 — A inscrição no RNU pode assumir uma das seguintes formas: a) Inscrição ativa; b) 
Inscrição inativa, a qual inclui os utentes falecidos; c) Inscrição provisória. 3 — A inscri-
ção ativa aplica -se aos cidadãos de nacionalidade portuguesa e aos cidadãos de nacio-
nalidade estrangeira, com residência permanente em Portugal. 4 — A inscrição inativa 
aplica -se aos cidadãos que não cumprem os requisitos de inscrição ativa ou provisória. 
5 — A inscrição provisória aplica -se aos cidadãos sem residência permanente em Por-
tugal e aos cidadãos que não reúnam, à data da inscrição, os elementos mínimos neces-
sários para terem uma inscrição ativa nos termos do artigo 3.º 6 — A inscrição provisória 
assume a tipologia de ativa ou inativa, ao fim de 3 meses após o último registo no RNU. 
7 — Cada cidadão apenas pode ter um tipo de inscrição no RNU, sem que daí possa 
resultar prejuízo no acesso ao SNS” (Diário da República, 2017, p. 3514-3). 
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Caetano et al. (2016), relembra o Despacho nº 25 360/2001, do Ministro da Saúde de 16 de 

novembro, que determina que aos cidadãos estrangeiros que não sejam titulares de autorização 

de residência, devem ser cobradas as despesas efetuadas, exceto a prestação de cuidados de saúde 

que ponham em perigo a saúde pública, devendo para isto, apresentar atestado de residência emi-

tido pela junta de freguesia da área de residência, esclarecendo que se encontram em Portugal há 

mais de noventa dias. São situações que colocam em perigo a saúde pública, as seguintes: 

− Cuidados de saúde urgentes e vitais; 

− Doenças transmissíveis que representem perigo ou ameaça para a saúde pública (tuber-

culose ou sida, por exemplo); 

− Cuidados no âmbito da saúde materno-infantil e saúde reprodutiva (acesso a consultas 

de planeamento familiar, interrupção voluntária da gravidez, acompanhamento e vigi-

lância da mulher durante a gravidez, parto e puerpério e cuidados de saúde prestados 

aos recém-nascidos); 

− Cuidados de saúde a menores que se encontram a residir em Portugal, nos termos defi-

nidos no Decreto-Lei nº 67/2004, de 25 de março; 

− Vacinação, conforme o Programa Nacional de Vacinação em vigor; 

− Cidadãos em situação de exclusão social / situação de carência económica, de acordo 

com o comprovativo a emitir pelas entidades competentes. 

 

1.3.2 Acesso a Sistema de Saúde de estrangeiros na pandemia COVID 19 

O último ano, marcado pela Pandemia COVID-19 e a bem da saúde coletiva, foram emanados 

alguns normativos que facilitam o acesso ao sistema de saúde por parte de estrangeiros. Segundo 

a informação n.º 010/2020 de 08/05/2020, existem relatórios da OMS que identificam alguns gru-

pos e faixas da população, mais suscetíveis ou vulneráveis à Covid-19, especialmente grupos como 

migrantes e os refugiados (Freitas, 2020). Deste modo e perante esta normativa, não são permitidas 

quaisquer barreiras administrativas de acesso ao SNS, legitimando-se que os migrantes e os refugi-

ados, independentemente do seu estatuto, estejam numa situação documental legalizada ou não, 

têm direito de acesso ao SNS, nas mesmas condições previstas para os cidadãos nacionais que dele 

beneficiam. 

Freitas (2020), esclarece que o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à 

discriminação, em razão da origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de 
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origem, proíbe em matéria da saúde, “a recusa ou limitação de acesso aos cuidados de saúde pres-

tados em estabelecimentos de saúde públicos ou privados” (alínea e do n.º 2, do artigo 4º da Lei 

n.º 93/2017 de 23 de agosto). 

 

1.4 Multiculturalidade E Enfermagem 

A diversidade cultural decorrente dos dias de hoje, torna os cuidados de enfermagem um de-

safio permanente, pela diversidade de valores, crenças e práticas, inerentes ao respeito pela dife-

rença (Martín & Martín, 2020). Deste modo, é imperativo que os enfermeiros sejam cultural e lin-

guisticamente competentes, para de que melhor modo, se capacitem para compreender e respon-

der às necessidades culturais e linguísticas, inerentes às migrações (Spector, 2016).  

1.4.1 Enfermagem transcultural 

Segundo Leininger (1994), a atual enfermagem dá enfase à qualidade de vida e ao cuidado 

humano, não se podendo compreender o verdadeiro significado destas expressões, sem se abordar 

o conhecimento da cultura. Esclarece ainda, que a qualidade de vida é baseada na cultura e que a 

enfermagem precisa de compreender esta perspetiva, porque muitas vezes os enfermeiros cen-

tram-se em fatores biofísicos e psicológicos, o que limita a compreensão de significados, valores e 

expressões, muitos destes, padronizados pela perspetiva transcultural. Assim, a qualidade de vida 

é um fenómeno holístico, culturalmente construído, pela abstração de valores, crenças, símbolos e 

expressões, padronizadas por culturas específicas e que são a força poderosa que guia, mantém e 

promove a saúde e o bem-estar.  

Indo ao encontro ao descrito, a Enfermagem Transcultural pode ser definida como uma área 

formal de estudo e prática, focada em valores, crenças e práticas de cuidados culturais comparati-

vos de culturas diversas e semelhantes, a fim de se fornecer cuidados de enfermagem cultural-

mente congruentes e que contribuam para a saúde e bem-estar de indivíduos, famílias, grupos, 

grupos comunitários e instituições (Leininger, 1978, 1984, 1991 citada por Leininger, 1994). 

Vários fatores globais, na década de 1950, precipitaram a enfermagem transcultural. Entres 

estes encontram-se: a mobilidade acentuada das pessoas em todo o mundo; o aumento de migran-

tes, refugiados e pessoas deslocadas; o aumento de identidades culturais às quais estão inerentes 
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valores, crenças e modos de vida conhecidos e respeitados; a mudança de papéis nas mulheres e 

homens; o aumento do uso de tecnologia de ponta e de comunicação e transporte; a crescente 

evidência de conflitos culturais, racismo e retrocesso nos serviços humanos, como nos cuidados de 

saúde; a necessidade dos profissionais de saúde de observarem o cliente além da perspetiva médica 

de corpo e mente e fatores como a espiritualidade, a economia e a política em vários contextos 

(Leininger, 1997). 

A teoria do cuidado cultural, envolve particularidades holísticas resultantes das dimensões cul-

turais, e prediz a existência de diversidades e universalidades, relativamente aos significados, pa-

drões e expressões do cuidado, nas culturas em todo o mundo. Neste sentido, as enfermeiras trans-

culturais estudam símbolos, expressões e significados do cuidado cultural de culturas específicas e 

diversas. Para que isto possa ser concretizado, é relevante considerar-se o tipo de cuidado. Os cui-

dados genéricos, são identificados com dados émicos, por alguém que esteja por dentro do grupo 

cultural e os cuidados profissionais, são obtidos por dados éticos, por informantes de uma cultura. 

O cuidado culturalmente congruente, promove a saúde ou o bem-estar e possibilite enfrentar a 

morte ou a doença. O conhecimento da teoria do cuidado transcultural, possibilita identificar este 

último cuidado, pelo que o cuidado de enfermagem culturalmente congruente, é constituído por 

diferenças e semelhanças entre culturas. O que é relevante na enfermagem transcultural, é entrar 

no mundo cultural e aprender diretamente com as pessoas o que é importante, significativo e útil 

sobre os seus modos de vida e sobre os cuidados saudáveis (Leininger, 1997).  

 

No decorrer do planeamento de cuidados e programas de saúde, a inclusão da diversidade 

cultural, constitui um elemento de avaliação à enfermagem transcultural, o que implica a aquisição 

de competência cultural como elemento de avaliação na enfermagem (Martín & Martín, 2020). O 

cuidado cultural, implica cuidados de saúde holísticos a refugiados e migrantes e traduz-se num 

esforço contínuo, ao longo da vida (Spector, 2016). A American Academy of Nursing Expert Panel 

(1992), defende que cuidados de enfermagem culturalmente competentes são criados para um 

cliente específico; baseiam-se na singularidade cultural das pessoas e incluem normas e valores 

culturais; englobam estratégias de auto empoderamento que facilitem ao cliente a tomada de de-

cisão sobres os comportamentos e são prestados com sensibilidade baseados na singularidade cul-

tural dos clientes (Stanhope & Lancaster, 2011). 
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Aceitação e respeito pelas diferenças culturais, a sensibilidade para compreender como estas 

diferenças influenciam as relações com as pessoas e a capacidade de oferecer estratégias que me-

lhoram os encontros culturais, são requisitos essenciais para os cuidados transculturais (Martín & 

Martín, 2020). 

Relativamente a este conhecimento do outro, Stanhope e Lancaster (2011), recordam Giger e 

Davidhizar (2004) que clarificam que todas as culturas partilham fatores organizacionais e que con-

sistem na comunicação (podem existir variações tanto na verbal como não verbal, sendo por vezes 

necessário recorrer a intérpretes), espaço (distância entre os indivíduos durante as suas interações 

e que este não pode ser violado para evitar desconforto), organização social (forma como o grupo 

cultural se estrutura em torno da sua própria família para cumprir as funções do seu papel), tempo 

(passado, presente e futuro e a duração de determinados acontecimentos, onde nalgumas culturas 

é atribuído maior ou menor valor ao acontecimento), controlo ambiental (capacidade dos indiví-

duos para controlar a natureza e influenciar os fatores do ambiente) e variações biológicas (respei-

tam a diferenças físicas biológicas e fisiológicas, diferenças enzimáticas, suscetibilidade às doenças 

e teste laboratoriais). 

Os cuidados transculturais, além do conhecimento da técnica e dos aspetos instrumentais, im-

plicam uma consciência social dos cuidados, constituindo-se esta enquanto primeiro passo, para 

um caminho de mudança nas estruturas voluntárias e involuntárias de discriminação exercidas so-

bre determinados grupos sociais. O cuidado envolve compreensão, o que inclui um processo de 

empatia, identificação e projeção. Como fenómeno humano, o cuidado tem a dimensão da inter-

subjetividade, que requer uma abertura à simpatia e generosidade (Martín & Martín, 2020). 

 

1.4.2 Teoria da diversidade e universalidade do cuidado cultural 

Epistemologia de Enfermagem, significa uma preocupação relativamente a questões à natu-

reza, fontes e validade do conhecimento em enfermagem; o estudo do conhecimento, das crenças 

justificadas, como a questões acerca da criação e da disseminação do conhecimento (Nunes, 2018).  

Deste modo “a lacuna radical entre o que está dentro da mente e o que está fora no mundo, deve 

ser mediada para que a pessoa tenha conhecimento do mundo e a epistemologia é o estudo dessa 

mediação” (Dreyfus, 2004 citado por Nunes, 2018, p. 98).  
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Assim, o conhecimento de enfermagem, é o relevante para os enfermeiros, permite compre-

ensão e facilitar as respostas humanas aos processos de desenvolvimento e de saúde, possibili-

tando a predição dos fenómenos de enfermagem, em relação aos clientes e aos resultados para a 

prática (Reed & Lawrence, (2008) citados por Nunes, 2018). 

Este é multifacetado, inclui dados da ciência (evidências e investigação), da experiência e dos 

derivados pessoais da compreensão. Deste modo, descrever o conhecimento em enfermagem, 

torna-se complexo, por estar repleto da prática e porque a enfermagem envolve uma série de in-

terações dinâmicas que fazem com que, na realidade percebe-se que se sabe mais do que se con-

segue comunicar (Nunes, 2018). A mesma autora relembra Polany (1958), que defende que uma 

teoria sobre o conhecimento depende de 3 coisas:  

“(a) verdadeira descoberta não pode ser explicada por um conjunto de regras ou algo-
ritmos; (b) o conhecimento é não só público mas também pessoal, no sentido em que é 
construído pelos indivíduos e engloba as suas emoções e paixões (…); e (c) o conheci-
mento subjacente ao conhecimento explícito é mais primário e fundamental, dado que 
todo o conhecimento é tácito e nele fundado” (pp. 100 e 101). 

De acordo com o descrito, a enfermagem é dotada de conhecimento científico e convencional 

(McEwen & Wills, 2009 citados por Queirós et al., 2014) e os seus modelos conceptuais e teóricos, 

permitem aos profissionais, comunicar suas convicções e possibilitam uma estrutura moral/ética 

para ações, favorecendo o pensar sistemático sobre a prática (Chinn & Kramer, 2004 citados 

Queirós et al., 2014). 

Dentro do conhecimento de enfermagem, e induzida pela necessidade de repensar os cuida-

dos de enfermagem à pessoa imigrante, nos anos 60, Madeleine Leininger, ficou conhecida por 

desenvolver “cuidados culturalmente congruentes”, impulsionando a enfermagem transcultural, 

com a finalidade de proteger e respeitar as necessidades culturais e o sentido da vida, de pessoas 

de diferentes culturas (Smith & Parker, 2015). 

Smith e Parker (2015), relatam que a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cul-

tural (TDUCC), surgiu como necessidade após 2ª Guerra Mundial, com a deslocação de imigrantes 

e refugiados, tornando a América multicultural. Leininger (1988), refere que a TDUCC foi difícil de 

formular, porque há muito para compreender sobre as diferentes culturas existentes no mundo, 

tal como as diferentes perspetivas da enfermagem sobre os fenómenos culturais. 
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Derivada da antropologia, a TDUCC foi impulsionada pelas várias perspetivas que decorreram 

da filosofia de enfermagem de Leininger, resultante das suas experiências, leituras e ideias. 

Leininger (1988), esclarece que as pessoas nascem, vivem, adoecem e morrem com as suas crenças 

culturais e as suas práticas e o cuidado humano necessário à sobrevivência, resulta destas. 

Visando a prestação de cuidados culturalmente congruentes, as decisões e as ações da enfer-

magem, devem guiar-se de três modos. Primeiro, o cuidado cultural deve ser mantido ou preser-

vado; segundo o cuidado cultural deve ser acomodado ou negociado e por fim, o cuidado cultural 

deve ser reestruturado (Leininger, 1985 citada por Leininger, 1988). Esta teoria, visa descrever, ex-

plicar, interpretar e prever o cuidado  cultural congruente, a fim de atingir o objetivo final que é o 

de fornecer cuidados de qualidade aos clientes de diversas culturas de forma a que sejam congru-

entes, satisfatórios e benéficos (Leininger, 1988). 

Algumas das premissas teóricas  que sustentam a TDUCC são: o cuidado é a essência da enfer-

magem, constituindo-se enquanto foco distinto, dominante, central e unificador; o cuidado cultural 

é a base essencial para o bem-estar, saúde, crescimento, sobrevivência e para a gestão de situações 

como a doença ou a morte; o cuidado cultural é o meio mais abrangente, holístico e personalizado 

para se conhecer, explicar, interpretar e prever práticas de cuidados congruentes benéficos; o cui-

dado cultural é essencial para a cura e a não pode haver cura sem cuidado, embora possa ocorrer 

o cuidado sem cura; os conceitos significados, expressões, padrões, processos e formas estruturais 

do cuidado cultural, variam transculturalmente, com diversidades (diferenças) e algumas universa-

lidades (semelhanças) (Leininger, 2002). 

Atualmente a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, encontra-se bem 

estabelecida e eventos trágicos como o 11 de Setembro de 2001, demonstram a necessidade de se 

compreender a violência transcultural, terrorismo, ódio e o assassinato de pessoas inocentes. Se o 

cuidado transcultural fosse utilizado em todo o mundo, tais atos humanos destrutivos, poderiam 

ser prevenidos (Leininger, 2002). 

Smith e Parker (2015) mencionam alguns conceitos que Leininger definiu no seu modelo: 

 Cultura: valores aprendidos, partilhados que orientam o pensamento, decisões e ações 

de formas padronizadas intergeracionalmente; 

 Cuidado: Aqueles que ajudam, apoiam e permitem experiências para os outros com ne-

cessidades evidentes ou antecipadas.  
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 Cuidados culturais: Subjetiva e objetivamente aprendidos e transmitidos valores, crenças 

e modos de vida padronizados que permitem a outro o bem-estar; 

 Cuidados culturais de diversidade: As diferenças entre os seres humanos, relativamente 

aos significados de cuidados culturais, padrões, valores, símbolos relacionados com a 

prestação de cuidados; 

 Cuidados culturais universais: fenómenos de cuidados culturais comuns ou similares dos 

seres humanos com significados recorrentes, padrões, valores, ou símbolos que servem 

de guia para os cuidadores; 

 Cuidados profissionais: Cuidados formais e práticas obtidas por instituições de ensino. 

Ensinam-se a enfermeiros, atos que visam a melhoraria da saúde; 

 Cuidados genéricos: Os conhecimentos e práticas tradicionais para proporcionar apoio, 

capacitação e facilitação, de outros com necessidades de saúde; 

 Preservação de cuidados culturais: Aqueles que ajudam, apoiam, facilitam, ou permitem 

atos ou decisões, que ajudam as culturas a reter, preservar ou manter cuidados benéficos, 

crenças e valores ou enfrentar desvantagens e morte; 

 Alojamento de cuidados culturais e/ou negociação: que ajudam, acomodam, facilitam, 

decisões de prestação de cuidados de saúde, que facilitem a adaptação ou negociação 

com outros para cuidados culturalmente congruentes; 

 Os cuidados culturais ressaltam e/ou reestruturam: que ajudam, apoiam, facilitam, ou 

permitem ações profissionais e decisões mútuas que ajudam as pessoas a modificar ou 

reestruturar os seus estilos de vida para padrões de saúde melhores; 

 Etnohistoria: factos passados, experiências de seres humanos, grupos, culturas e institui-

ções que ocorrem e que explicam o passado e a vida atual; 

 Contexto ambiental: um evento, situação que dá sentido às expressões, interpretações e 

interações sociais das pessoas dentro de fatores geofísicos, ecológicos, espirituais, socio-

políticos e tecnológicos, em contextos específicos; 

 Visão sobre o mundo: A forma como se olha para o seu mundo ou o seu universo, for-

mando uma posição de imagem ou valor, sobre a vida ou o mundo à sua volta; 

 Fatores de estrutura cultural e social: religião; parentesco; política; questões jurídicas; 

educação; economia; tecnologia; fatores políticos; filosofia de vida; e crenças culturais e 

valores com diferença de género e classe.  

 Cuidados culturalmente congruentes: Conhecimentos, atos e decisões culturalmente 

fundamentados, utilizados de forma sensível e conhecedora para se adequarem aos valo-

res culturais, crenças e modos de vida dos clientes. 
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A figura n.º 3, seguidamente ilustrada, representa The Sunrise Enabler (o nascer do sol), de-

senvolvido por Leininger e integra a imagem conceptual dos fatores que influenciam a TDUCC. 

Deste modo, o cuidado culturalmente competente é influenciado por fatores como a religião, polí-

tica, economia, visão do mundo, meio ambiente, valores culturais, história, idioma, género e outros 

(Leininger, 2002). 

Usualmente, os enfermeiros que se introduzem neste modelo, The Sunrise Enabler, começam 

focados num indivíduo, ou pequeno grupo e partem do local (da imagem) onde se sentem mais 

confortáveis. Alguns enfermeiros começam centrados no cuidado genérico ou profissional, en-

quanto outros se iniciam pelo topo do modelo com a visão do mundo espiritual, familiar, política e 

outras áreas. Apesar deste fato, o mais importante deste modelo é ouvir o informante e ir com 

mente aberta, aprendendo e não impondo as suas ideias. 

Figura n.º 3  

The Sunrise Enabler 

 

Nota. Retirado de Leininger (2002, p. 191) 

Esta imagem enquanto guia cognitivo, permite refletir sobre diferentes influências previstas 

na base cultural. Trata-se dum modelo flexível que promove uma visão total e holística. A prática 

transcultural, retém preconceitos e avança na visão do mundo do cliente (Smith & Parker, 2015). 
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Outro modelo importante para o relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente é o do Pro-

cesso de Competência Cultural de Campinha-Bacote (1998). Neste modelo a aquisição de compe-

tências culturais é um processo contínuo e o enfermeiro esforça-se para alcançar a capacidade de 

trabalhar, dentro do contexto cultural do utente (indivíduo, família e comunidade), tornando-se 

culturalmente competente. Este integra 5 construtos: a consciência cultural, o conhecimento cul-

tural, a habilidade cultural, encontros culturais e o desejo cultural (Brito et al., 2015). 

Segundo Brito et al. (2015), os pressupostos deste modelo são seguintes: 

− A competência cultural é um processo, não um evento; 

− A competência cultural consiste em cinco pilares: consciencialização cultural, conheci-

mento cultural, habilidade cultural, encontros culturais e desejo cultural; 

− Há mais variação dentro de grupos étnicos, do que entre outros grupos étnicos (variação 

intra-étnica); 

− Existe uma relação direta entre o nível de competência de prestadores de cuidados de sa-

úde e sua capacidade de fornecer cuidados de saúde culturalmente sensíveis; 

− Competência cultural é uma componente essencial na prestação eficaz de cuidados de sa-

úde culturalmente sensíveis a utentes etnicamente diferentes. 

Reis e Costa (2014),  no seu estudo qualitativo e etnográfico, acerca do processo de construção 

das competências culturais nos enfermeiros, constataram que os enfermeiros consciencializam 

progressivamente nas díades com imigrantes a sua cultura pessoal, profissional e organizacional, 

como não sendo a única matriz possível para uma leitura da realidade nas situações de transição 

de saúde-doença destas pessoas. Esta consciencialização abre aos enfermeiros possibilidades de 

desenvolvimento profissional, no sentido da evolução de uma visão da realidade baseada no etno-

centrismo para uma outra mais relativa. 

 

1.4.4 Especialista em Enfermagem Comunitária e Saúde Pública e o imigrante 

O enfermeiro com formação avançada e especializada em Enfermagem Comunitária e de Sa-

úde Pública, deve “produzir” cuidados avançados, informados e eficientes, respeitando valores ét-

nicos e a sua deontologia profissional, sendo referência de apoio a utentes e colegas. Esta é uma 

via para a promoção da dignidade humana, de quem cuida e para a dignificação da enfermagem. 
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Considerando o descrito, é relevante referenciar o Decreto do Presidente da República n.º 

1/2001 (convenção sobre os direitos do homem e a biomedicina), capítulo I (Disposições gerais), 

artigo 1.º (objeto e finalidade),   

“(…) as Partes na presente Convenção protegem o ser humano na sua dignidade e na 
sua identidade e garantem a toda a pessoa, sem discriminação, o respeito pela sua inte-
gridade e pelos seus outros direitos e liberdades fundamentais face às aplicações da 
biologia e da medicina” (p. 27) 

e artigo 3.º (acesso equitativo aos cuidados de saúde) “as Partes tomam, tendo em conta as 

necessidades de saúde e os recursos disponíveis, as medidas adequadas com vista a assegurar, sob 

a sua jurisdição, um acesso equitativo aos cuidados de saúde de qualidade apropriada” (p.27). Face 

ao exposto, o acesso a cuidados de saúde é um direito fundamental mais que legitimado, e o seu 

exercício é um direito a todos os presentes em Portugal.  

A deontologia da enfermagem portuguesa, também defende o direito à saúde a todos. Consi-

dere-se a Lei n.º 156/2015 de 16 de setembro (segunda alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfer-

meiros), no Capítulo VI, da Deontologia profissional, Seção V (Das garantias), Artigo 99.º (princípios 

gerais), n.º 1 “As intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da li-

berdade e da dignidade da pessoa humana e do enfermeiro” (p.8078) e n.º 2  

“São valores universais a observar na relação profissional: a) A igualdade; b) A liberdade 
responsável, com a capacidade de escolha, tendo em atenção o bem comum; c) A ver-
dade e a justiça; d) O altruísmo e a solidariedade; e) A competência e o aperfeiçoamento 
profissional” (p.8078). 

Reportando à problemática da prestação de cuidados à pessoa migrante, o enfermeiro tem o 

dever deontológico de se aperfeiçoar e desenvolver competências, por forma a que as barreiras 

encontradas, sejam o ímpeto para fazer mais e melhor. O que está em causa é a dignidade humana 

e o direito ao acesso ao cuidado. Se se analisar em termos de saúde pública, poderá estar em causa 

o bem comum e a defesa da saúde coletiva, da comunidade de acolhimento. 

Da mesma lei, artigo 102.º, no exercício à pessoa migrante, o enfermeiro  

“observa os valores humanos pelos quais se regem o indivíduo e os grupos em que este 
se integra e assume o dever de: a) Cuidar da pessoa sem qualquer discriminação econó-
mica, social, política, étnica, ideológica ou religiosa; (…) e) Abster -se de juízos de valor 
sobre o comportamento da pessoa e não lhe impor os seus próprios critérios e valores 
no âmbito da consciência e da filosofia de vida; f) Respeitar e fazer respeitar as opções 
políticas, culturais, morais e religiosas da pessoa e criar condições para que ela possa 
exercer, nestas áreas, os seus direitos” (p.8079). 
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O respeito pelas diferenças é parte essencial da prestação de cuidados perante a multicultura-

lidade. Das diversidades resultantes da genética, linguística, cultura, religião, filosofia…, surge a uni-

versalidade do direito à igualdade, esta concebida numa humanidade tão diferente e igual. 

Segundo a OMS (2003), é necessário garantir que todos tenham acesso aos cuidados de saúde, 

à informação, ou a ambientes que capacitem para vidas mais saudáveis e felizes. Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), propõem o reforço do investimento num mundo em que os 

direitos humanos sejam respeitados e a dignidade humana garantida. Onde haja lugar ao estado 

de direito, à justiça, à igualdade e à não discriminação; ao respeito pela raça, etnia e diversidade 

cultural; e à igualdade de oportunidades, que permita a satisfação do potencial humano e que con-

tribua para a prosperidade. Sob esta perspetiva, pretende-se a melhoria dos determinantes da sa-

úde, como a pobreza, o acesso aos bens e serviços, por meio de políticas que promovam a demo-

cracia, ambientes saudáveis, rendimentos económicos capazes de satisfazer, as necessidades bási-

cas, serviços de saúde próximos e um nível de literacia apto a decisões (Loureiro & Miranda, 2018). 

O artigo 2.º do Regulamento n.º 428/2018 da Ordem dos Enfermeiros, as competências do 

enfermeiro especialista em Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública, 

“a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do 
estado de saúde de uma comunidade; b) Contribui para o processo de capacitação de 
grupos e comunidades; c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito 
comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde. d) Realiza e 
coopera na vigilância epidemiológica de âmbito geodemográfico” (p.19354). 

Assim, este profissional, pelas suas habilitações, está preparado para um papel ativo, para a pro-

moção de populações, comunidades, famílias e indivíduos mais capacitados e dignificados. Ao iden-

tificar necessidades, por meio do planeamento em saúde, promove estratégias articulando com 

parceiros e políticos, desenvolvendo meios e coordenando grupos, que dignifiquem o Ser Humano 

e a sua saúde.  Ao conhecer o seu domínio geosociodemográfico, mantendo-se vigilante epidemi-

ologicamente, vai atempadamente conseguir identificar situações de risco e atuar antes que haja 

repercussões de grandes magnitudes. 

Os enfermeiros devem ser líderes na promoção da saúde e do bem-estar da população mun-

dial, por estratégias de promoção da saúde física, mental e do bem-estar, devendo a promoção da 

saúde basear-se numa visão positiva (WHO, 2016 citada por Bittencourt et al., 2018), promovendo 

o desenvolvimento do ambiente, que favoreça formação, prática e um melhor estado de saúde 

(Jensen & Andersen, 2005 citados por Bittencourt et al., 2018).  
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2. METODOLOGIA E CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

No presente capítulo será explanada a metodologia do planeamento em saúde e suas etapas, 

esta utilizada para a construção do projeto de intervenção comunitária da população em estudo. 

Surge também, o modo de colheita de dados, com todas as considerações éticas a si inerentes.  

 

2.1 Metodologia De Planeamento Em Saúde 

Segundo Illich e McKeown (1976), os recursos em saúde devem ser distribuídos no contexto 

mais amplo do bem-estar social e económico da população e nenhum programa de saúde, pode 

ignorar o valor primordial da prevenção. A melhoria do nível de saúde, pode ser conseguida de 

forma mais eficiente através de inputs e o ‘stock’ em saúde de um individuo, pode ser determinado 

por fatores como cuidados de saúde, rendimento, educação, habitação, vida familiar entre outros 

(Imperatori & Giraldes, 1992). Aumentar o ‘stock’ em saúde, reduz o tempo perdido e o valor mo-

netário dessa redução é um índice do resultado do investimento em saúde (Grossman, 1972 citado 

por Imperatori & Giraldes, 1992). 

O planeamento em saúde, permite melhorar o futuro segundo desejos de justiça e eficiência, 

sendo importante para a sua reconstrução o reconhecimento dos fatores determinantes e da im-

portância da cooperação intersectorial. Assim, a metodologia do planeamento em saúde não con-

siste apenas no planeamento de serviços de saúde, mas requer o envolvimento de todos os secto-

res económicos e sociais que condicionam a saúde da população (Imperatori & Giraldes, 1992). 

Neste sentido, pode definir-se como a “racionalização do uso de recursos com vista a atingir obje-

tivos fixados, em ordem à redução dos problemas de saúde considerados como prioritários, e im-

plicando a coordenação de esforços provenientes dos vários sectores sócio-económicos” 

(Imperatori & Giraldes, 1992, p. 23). 

Os autores citados, referem que o planeamento é um conjunto de decisões programadas, vi-

sando a uma mudança socio-cultural progressiva e multicausal e os resultados possuem aspetos 

educativos. De forma a atingir os seus objetivos, o planeamento em saúde, é realizado a longo (pla-

neamento estratégico), médio (planeamento tácito) e curto (planeamento operacional) prazo, exe-

cutado em fases. Deste modo, as fases do planeamento em saúde são as seguintes: 
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 Diagnóstico da situação, que deve ser realizado e alargado aos setores económicos e sociais, 

por forma a possibilitar a identificação dos principais problemas em saúde e respetivos fatores 

condicionantes. No fim desta fase deverão definir-se os principais problemas de saúde; 

 Definição de prioridades, são selecionados os problemas de saúde que serão resolvidos, utili-

zando critérios como a dimensão do problema, a transcendência social, a transcendência eco-

nómica ou a sua vulnerabilidade; 

 Fixação de objetivos, pretende enunciar o resultado desejável do problema, alterando a ten-

dência da sua evolução, sendo a sua quantificação imprescindível à avaliação dos resultados 

de um plano, devendo ser feita de forma cuidadosa e realista; 

 Seleção de estratégias, permite escolher um conjunto coerente de técnicas específicas orga-

nizadas com vista atingir um determinado objetivo, sendo as mesmas estudadas e submetidas 

a decisão superior, devendo aqui constar uma estimativa grosseira dos custos e uma avaliação 

e adequação dos recursos futuros; 

 Elaboração de programas e projetos, é a primeira fase do planeamento operacional e consiste 

no estudo detalhado das atividades necessárias à sua concretização parcial ou total de uma 

determinada estratégia que visa atingir um ou vários objetivos, identificando as metas, o es-

tudo dos custos e seu financiamento; 

 Preparação da execução, de extrema importância para o êxito de um programa ou projeto, 

devendo-se especificar a responsabilidade da execução das entidades envolvidas, definir os 

calendários de execução e cronogramas, e escolha do responsável pelo seu acompanhamento; 

 Avaliação, distingue-se a avaliação a curto prazo (por indicadores de processo ou atividade 

que serviram para fixar metas) e uma avaliação a médio prazo (realizada em relação aos obje-

tivos fixados em termos de indicadores de impacto ou resultado). Terminada a avaliação, po-

derá ser necessário voltar à primeira fase, pela atualização do diagnóstico da situação, tor-

nando o planeamento em saúde, num processo dinâmico e contínuo. 

 

2.2 Método De Colheita De Dados 

Segundo Fortin (2009), recolher informação junto dos participantes, constitui um aspeto im-

portante no processo de investigação e os dados podem ser colhidos de várias formas. Cabe ao 

investigador determinar o tipo de instrumento de medida que melhor convém ao tipo de objeto 

em estudo. A escolha do método de colheita de dados, depende do nível de investigação, do tipo 

de fenómeno ou da variável e dos instrumentos disponíveis.  



+ Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados [+ ACESSO] 

  

 

 
nov-21 | Página 49 

 

Os métodos e as técnicas, existentes para a identificação de problemas e necessidades, podem 

ser realizados por indicadores, inquéritos e pesquisas de consenso, que incluem técnicas quantita-

tivas e qualitativas, podendo os dados colhidos ser objetivos (acontecimentos observáveis) ou sub-

jetivos (perceções dos indivíduos), e ser também, realizados de forma combinada (Tavares, 1992). 

Já Giraldes (1989), recorda Mooney e Rives (1978), para esclarecer que as categorias de medidas 

do nível de saúde de uma comunidade podem ser feitos pela: mortalidade, morbilidade, dados de 

utilização de serviços e indicadores sociais (Tavares, 1992).  

Para a elaboração da identificação dos problemas e necessidade da população em estudo, uti-

lizou-se a análise de indicadores, que segundo Tavares (1992), são uma das pesquisas mais frequen-

temente utilizadas. Estes poderão ser demográficos, socioeconómicos, sanitários, de utilização dos 

serviços de saúde e de recursos (Tavares, 1992). Considerando o descrito, a colheita de dados para 

a identificação dos problemas e necessidades da população em estudo, foi feita através de indica-

dores demográficos e de utilização dos serviços dos Serviços de Saúde.  

Os Indicadores de Saúde, constituem um instrumento de medida sumária que reflete direta 

ou indiretamente, informações sobre atributos e dimensões da saúde bem como de fatores deter-

minantes (Institute of Medicine, 1988; Nutbeam, 1998 citados por Alto Comissariado da Saúde, 

2011). 

 

2.3 Considerações Éticas 

A liberdade responsável, está associada à noção ética de liberdade, remete para o fato de que 

só se pode ser responsável pelas ações que se escolheu voluntariamente realizar. O agir etica-

mente, implica o agir autonomamente, sendo-se responsável pelas decisões, atos e consequências 

e está ligada ao livre arbítrio e ao processo de tomada de decisão, com vista o bem comum e pessoal 

(Ordem dos Enfermeiros, 2015). 

Considerando o descrito, a realização do presente trabalho foi de encontro ao bem comum 

(saúde coletiva), respeitando também o bem pessoal, pelo que a sua autorização foi submetida a 

autorização de perecer do Diretora Executiva do ACeS (Apêndice I), do Coordenador da USP (Apên-

dice II), da Comissão de ética da ARS (Apêndice III), bem como da Comissão de Ética do Instituto 
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Politécnico de Beja (Apêndice IV).  Todos estes, imitiram parecer positivo para a colheita de dados 

(ANEXOS I, II, III, IV). 

Além do exposto, apenas participaram neste estudo, os imigrantes interessados e que forma 

livre e esclarecida, tomaram a decisão de fornecer os seus dados, após leitura de informativo (Apên-

dice V) traduzido na sua língua materna (Apêndices VI, VII, VIII, IX, XX). Tradução esta realizada, com 

o auxílio do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes da Região do Algarve [CNAIM] do 

Alto Comissariado das Migrações. Toda a informação fornecida e recolhida, foi processada sob a 

prática de proteção de dados e confidencialidade.  
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3. DIAGNÓSTICO DE SITUAÇÃO 

O diagnóstico de situação é o primeiro passo do planeamento em saúde. Possui um carácter 

dinâmico, pelas modificações da realidade, traduzindo-se num processo contínuo e cíclico, por es-

tar relacionado com a avaliação e com o melhor conhecimento da situação. Este, funciona como 

justificação das atividades e como padrão de comparação no momento da avaliação (Imperatori & 

Giraldes, 1992).  

Da qualidade da elaboração do diagnóstico resultará a escolha das prioridades e serão defini-

dos os problemas de saúde, pelo que o diagnóstico da situação, deverá corresponder às necessida-

des de saúde da população (Imperatori & Giraldes, 1992). Tavares (1992), refere que fazer um di-

agnóstico de situação exige o conhecimento de dois conceitos, o de problema e de necessidade. 

No diagnóstico de saúde identificam-se as necessidades reais e as sentidas. 

3.1 Caraterização Geo-Sociodemográfica Do Concelho  

Conforme ilustra a figura n.º 4, o concelho onde decorreu o estágio,  encontra-se no sul de 

Portugal, na região do Algarve do Sotavento Algarvio e ocupa uma área de 607 km², estendendo-

se da orla marítima para o interior, distribuídos por 6 freguesias e estruturado em três sub-regiões: 

o litoral, o barrocal e a serra (Gago et al., 2017). 

 Figura n.º 4  

Localização geográfica do Concelho 

 
Nota. Retirado de Gago et al. (2017, p. 18) 
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Possui um clima temperado mediterrânico, com uma temperatura média anual, que ronda os 

18ºC. No mês de agosto, as temperaturas rondam entre os 30ºC e os 19ºC, e em janeiro as tempe-

raturas máximas variam entre os 16ºC e os 7ºC. Apresenta uma precipitação média anual de 

576 mm, ao longo de cerca de 65 dias, e oferece cerca de 300 dias de sol anual  (Gago et al., 2017). 

A população residente do município diminuiu de 26.168 habitantes em 2010, para 24.882 ha-

bitantes em 2018, tendo a densidade populacional evoluído de 43,1 para 41,0 indivíduos por Km2, 

nos anos referidos. O número de nascimentos, entre 2010 e 2018, diminuí-o de 236 para 202, tendo 

o número de óbitos aumentado de 347 para 397, traduzindo-se numa evolução de um saldo natural 

negativo agravado, de -107 para -195. Verificou-se também, que entre 2010 e 2018, houve uma 

diminuição da percentagem de jovens com menos de 15 anos (de 13,8 para 13,2%), e um aumento 

da percentagem de idosos (de 24,2 para 26,2%), promovendo assim o aumento do índice de enve-

lhecimento (176 para 199 idosos por cada 100 jovens), que não foi compensado, mesmo com o 

aumento da população residente estrangeira, que evoluiu de 3.505 habitantes em 2010 para 5.180 

habitantes em 2018 (PORDATA, 2020e). 

Entre 2001 e 2019, o índice de dependência de jovens (relação entre população jovem e po-

pulação ativa), aumentou 19,7 e 21,7%, (PORDATA, 2020c) tendo-se também verificado um au-

mento de índice de dependência de idosos (relação entre população idosa e população ativa) de 

36,7 para 43,6% (PORDATA, 2020b). Consequentemente, o índice de dependência total (relação 

entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa) aumentou de 56,5 para 65,3%  

(PORDATA, 2020d). A população em idade ativa (dos 15 aos 65 anos) diminuiu entre 2010 e 2018, 

de 62,0% para 60,6% (PORDATA, 2020e). 

O nível de escolaridade da população vem especificado na tabela n.º 2, abaixo apresentada. 

Dados mais recentes (ano 2020) relativamente ao nível de escolaridade, estão disponíveis no POR-

DATA, mas apenas para a região NUTS II (Algarve). 

Tabela nº 2 

Nível de escolaridade do município segundo os Censos de 2011 

Escolaridade da população com 15 e + anos 

Nível de escolaridade 
Sem nível de 
Escolaridade 

Ensino Básico 
Ensino 

Secundário 
Ensino 
Médio 

Ensino  
Superior 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo 

N.º de habitantes 3195 6.209 2.589 4.093 3.815 235 2.518 

Nota. Adaptado de PORDATA (2020g) 
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Segundo os Censos de 2011, a população empregada é mais predominante para o sector ter-

ciário (PORDATA, 2020f). O Instituto do Emprego e Formação Profissional I.P. ([IEFP], 2020), refere 

que em outubro de 2020, existiam cerca de 865 desempregados no concelho (3,48% da população 

residente), sendo mais prevalente no género feminino, no grupo etário entre os 35 e os 54 anos de 

idade e em indivíduos com o nível escolar do ensino secundário. 

O parque habitacional, entre 2001-2011, aumentou cerca de 51,2% os alojamentos familiares, 

verificando-se um acréscimo do número de famílias e mudanças de dinâmicas familiares. Houve 

uma alteração da composição dos núcleos familiares, tendo surgido mais famílias monoparentais e 

com núcleos reduzidos, em detrimento do agregado familiar tradicional extenso (Gago et al., 2017). 

Os equipamentos coletivos de Administração disponíveis, além das Sedes de Juntas de Fregue-

sia, existem também o Tribunal Judicial, a Conservatória do Registo Civil e Predial, o Serviço de 

Finanças, o Instituto da Segurança Social, a Câmara Municipal, a Loja do Cidadão, os CTT e os Car-

tórios Notariais. Já os equipamentos culturais disponíveis são a biblioteca pública, museu municipal 

com rede polinucleada, arquivo histórico e centro de ciência. As associações culturais e recreativas 

existentes no concelho, também dinamizam a atividade cultural em colaboração com o Município, 

relativamente ao folclore, música, exposições e manifestações de ar livre (Gago et al., 2017). 

Os equipamentos desportivos existentes, agrupam-se em espaços naturais, adaptados e arti-

ficiais. Verificam-se pequenos campos de jogos (polidesportivos e campos de ténis), pavilhões des-

portivos, grandes campos de jogos, e uma considerável presença de salas de desporto. Existe ape-

nas um complexo de piscinas e uma Ecovia (Gago et al., 2017).  

A rede escolar é constituída por 26 estabelecimentos de educação. Na rede pública verificam-

se 14 estabelecimentos (6 de pré-escolar, 9 escolas do 1º ciclo do ensino básico, 2 escolas do 2º/3º 

ciclo do ensino básico e uma escola secundária), na rede privada, 12 estabelecimentos (2 de 1º ciclo 

do ensino básico, 9 de pré-escolar e 10 com creche) (Gago et al., 2017). 

Relativamente aos equipamentos prevenção e segurança pública, o concelho é servido pelas 

Forças Armadas Portuguesas, a Polícia de Segurança Pública (PSP), a Guarda Nacional Republicana 

(GNR), os Bombeiros Municipais , a Capitania do Porto, a Polícia Marítima, o Serviço de Estrangeiros 

e Fronteiras (SEF) e a Cruz Vermelha Portuguesa (Gago et al., 2017). 
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Relativamente a equipamentos de saúde, o concelho em causa é sede de um Agrupamento de 

Centros de Saúde do Algarve, que engloba o Centro de Saúde que possui as seguintes unidades 

funcionais: duas Unidades de Saúde Familiar; uma Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, 

uma Unidade de Cuidados da Comunidade e uma Unidade de Saúde Pública. A resposta da urgência 

básica, fica a cargo da Unidade de Saúde Básica gerida pelo Centro Hospitalar Universitário Algarve, 

E. P.E [CHUA] e a urgência hospitalar é realizada pela Unidade Hospitalar, que dista cerca de 30 Km 

do município. Existem também clínicas de âmbito privado de medicina geral, especialidades, radi-

ologia e hemodiálise e clínicas de meios complementares de diagnóstico. Existem 10 farmácias, à 

exceção de uma freguesia, todas as restantes do concelho possuem no mínimo uma farmácia. A 

Rede de Cuidados Continuados Integrados, está a cargo da Unidade de Média Duração e Reabilita-

ção (20 camas) e uma Unidade de Longa Duração e Manutenção (33 camas) (Gago et al., 2017). 

Existem 28 equipamentos sociais (rede solidária e rede lucrativa), geridos por várias organiza-

ções que dinamizam as respostas sociais na área da infância, juventude, família e comunidade 

(Gago et al., 2017). 

Na área da cultura e do associativismo o município oferece: o Arquivo Municipal; a Biblioteca 

Municipal; o Museu Municipal, o Palácio da G. e núcleos museológicos; o Centro Ciência Viva e os 

Centros Interpretativos. Existem programas culturais como Música nas Igrejas, Viva a Primavera, 

Passeios na História e outros. A componente religiosa é fortemente demarcada e testemunhada 

não apenas em edifícios históricos (3 conventos e 37 igrejas), bem como pela população que repre-

senta várias congregações religiosas (Gago, et al., 2017). 

A dieta mediterrânica é considerada património cultural imaterial da humanidade e caracteriza 

esta comunidade. Adjacente a um conjunto de práticas, transmitidas de geração em geração, tra-

duz-se num modo de vida (não é apenas um regime alimentar); é sustentável (ao nível da produção, 

distribuição e consumo) e partilhada com outros países mediterrânicos (Gago, et al., 2017). 

Relativamente ao património natural biofísico, compreende áreas classificadas como Zona de 

Proteção Especial, como o Sítio Ria Formosa e o Sítio do Caldeirão. Em relação ao Arvoredo de 

Interesse Público, existe um exemplar arbóreo que é das árvores mais antigas de Portugal, contem-

porâneo de Cristo (2000 anos) e trazido por Gregos e Romanos (Gago, et al., 2017). 

O turismo é uma fonte de rendimento significativa e a maioria dos turistas é oriunda de Por-

tugal, seguindo-se países como Espanha, Reino Unido, Países Baixos, França e Alemanha.  
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3.2 Caraterização da Unidade de Saúde Pública 

O Estágio final em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública, decorreu na Administração 

Regional de Saúde [ARS] do Algarve, na Unidade de Saúde Pública de um Agrupamento de Centros 

de Saúde [ACES]. A sua área geográfica de intervenção abrange quatro concelhos (ARSalgarve, 

2020) na totalidade de um território de com cerca de 1544,4 Km² e densidades populacionais muito 

diferentes e assimetrias geosocioeconómicas, demográficas e culturais. A equipa da USP é consti-

tuída por um médico especialista em Saúde Pública, uma médica interna da especialidade, duas 

enfermeiras (1 especialista), duas técnicas de saúde ambiental, uma higienista oral, um fisiologista 

e uma nutricionista (ACeS S, 2017). 

A referida USP, orienta-se de forma estratégica, de forma a atuar pró-ativamente e sobre os 

fatores protetores da saúde e sobre os fatores de risco; de modo a dotar os cidadãos, profissionais 

e comunidade de competências que lhes permitam potenciar os fatores protetores da saúde e mi-

nimizar os fatores de risco, respondendo às necessidades de saúde atuais e futuras dos indivíduos, 

das famílias e comunidade, pela mobilização dos agentes da comunidade (ACeS S, 2017). 

É do domínio desta USP, vigiar o nível sanitário dos aglomerados populacionais, dos serviços, 

estabelecimentos e locais de utilização pública e determinar as medidas corretivas necessárias à 

defesa da saúde pública; ordenar a interrupção ou suspensão de atividades ou serviços, bem como 

o encerramento dos estabelecimentos e locais referidos na alínea anterior onde tais atividades se 

desenvolvam em condições de grave risco para a saúde pública; desencadear, de acordo com a 

Constituição e a lei, o internamento ou a prestação compulsiva de cuidados de saúde a indivíduos 

em situação de prejudicarem a saúde pública; exercer a vigilância sanitária no território nacional 

de ocorrências que derivem do tráfego e comércio internacionais e proceder à requisição de servi-

ços, estabelecimentos e profissionais de saúde em caso de epidemias graves e outras situações 

semelhantes (ARSalgarve, 2020). 

O Plano Local de Saúde da USP, é baseado no modelo salutogénico, considerando a saúde um 

processo dinâmico a todos e que só é possível a melhoria da saúde da população, através do envol-

vimento da mesma. Integra atividades, decorrentes dos programas nacionais prioritários das DGS 

(prevenção e controlo do tabagismo; promoção da alimentação saudável; promoção da atividade 

física; diabetes; doenças Cérebro-cardiovasculares; doenças oncológicas doenças respiratórias; he-

patites virais; Infeção VIH/SIDA e tuberculose; prevenção e controlo de infeções e de resistência 

aos antimicrobianos e saúde mental) (ACeS S, 2017). 



+ Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados [+ ACESSO] 

  

 

 
nov-21 | Página 56 

 

O município, onde se integra a USP, é predominantemente envelhecido, e as causas importan-

tes de morte prematura são a cardiopatia isquémica; acidente vascular cerebral; diabetes mellitus 

estando associada à elevada taxa de amputações dos membros inferiores; cancro sendo a localiza-

ção mais frequente a do colo-rectal, pulmão e mama; doença mental e suicídio (ACeS S, 2017). No 

entanto, contextualizado pela disseminação de doença infeciosa, em 2017, entre a população imi-

grante a exercer nas empresas agrícolas do concelho, verificou-se como prioritário diagnosticar 

para a população referida, o tipo de acesso a cuidados de saúde. 

 

3.3 População E Amostra 

Segundo Fortin (2009), a amostragem é um processo pelo qual um grupo de pessoas, ou uma 

porção da população (amostra), é escolhido, para representar uma população inteira, com a 

pretensão de extrair conclusões sobre a população a partir de um grupo mais restrito de indivíduos. 

A amostragem estima, de forma precisa, as características de uma população, a partir da 

informação obtida junto de uma amostra. Já a população, é um conjunto de elementos (indivíduo, 

espécies, processos) que têm carateristicas comuns (Fortin, 2009). 

Deste modo, a amostra é a fração de uma população sobre o qual se faz um estudo, pelo que 

ela tem de ser representativa da população, englobando as características conhecidas, que devem 

estar presente em todos os elementos da população. A utilização da amostra, traduz-se em 

vantagens na prática, mas para isto ela tem de representar fielmente a população em estudo. A 

constituição da amostra varia de acordo com o objetivo procurado, os constrangimentos existentes 

no terreno e a capacidade de acesso à população estudada (Fortin, 2009). 

A população do projeto em causa (estrangeiros em funções agrícolas no concelho em estudo) 

tem vindo aumentar nos últimos anos. Segundo o Gabinete de Estratégia e Estudos (2020), o nú-

mero de empresas do setor agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, aumentou de 

56 622 (em 2007), para cerca de 132 949 (em 2019). O mesmo órgão, esclarece que associado ao 

setor referido, entre os anos 2000 e 2018, a população estrangeira Asiática, aumentou de 8746 

para 67685 indivíduos, sendo o distrito de Faro o segundo maior representante nacional desta po-

pulação (Gabinete de Estratégia e Estudos, 2020a).  
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Segundo o PORDATA (2019), no município em causa, também se verificou um aumento de 

população Asiática entre os anos 2008 e 2018. Os nativos do Nepal, nos anos referidos, aumenta-

ram de 0 para 333 indivíduos. Os nativos da Índia aumentaram de 13 para 170 indivíduos. Relativa-

mente a “Outros países asiáticos”, também ouve um incremento da população, embora estes não 

estejam especificados, o autor aponta para um aumento de 30 para 193 pessoas. 

 Analisando a população asiática com estatuto legal de residente aumentou entre os anos 2008 

e 2018, de 43 para 696 elementos. No entanto, na USP em estágio, os profissionais de saúde con-

tatam diariamente com imigrantes asiáticos, cujos processo de legalização ainda se encontram a 

decorrer, pelo que se considera que será muito maior a população em estágio. 

Para se proceder à amostragem da referida população foram estabelecidos alguns critérios de 

inclusão. O primeiro, foi ser-se trabalhador nas empresas agrícolas do concelho, onde em 2017, 

ocorreram surtos de tuberculose; o segundo foi ser-se imigrante e, o terceiro, foi querer participar 

de forma livre e esclarecida num projeto de promoção de saúde. O principal critério de exclusão foi 

ser-se trabalhador provisório (menos de 3 meses). Este fato é relevante, pela existência de traba-

lhadores que exercem de forma subcontratada, durante curtos períodos de tempo, deslocando-se 

entre regiões como o Litoral Alentejano, Fundão ou extrafronteira. Nestes casos, o seguimento da 

situação de saúde é mais complexo, uma vez que alguns possuem contratos de trabalho com tempo 

inferior ao tempo exigido para a elaboração do presente diagnóstico de situação. 

 

3.4 Instrumentos E Procedimentos Para A Recolha De Dados 

Com vista à recolha de dados, entrou-se em contato com as entidades empregadoras, de forma 

a dar conhecimento desta necessidade sentida pela USP e do interesse em estudar e promover a 

saúde desta população. Os empregadores, após autorização dos imigrantes, enviaram os dados dos 

segundos, mais especificamente as nacionalidades, sexo, idade, número de utente (avalia a situa-

ção da inscrição no SNS pelo Registo Nacional de Utentes [RNU]). Através do SClínico, sistema de 

informação evolutivo desenvolvido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (Serviços 

Partilhados do Ministério da Saúde, n.d.), pôde avaliar-se, por meio de indicadores de acesso à 

saúde, a existência de contato com os serviços de saúde, mais especificamente, contato em con-

sultas de medicina geral e familiar, de saúde pública e de enfermagem. 
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Através da plataforma VACINAS, avaliou-se a realização de vacinação em Portugal, o que pos-

sibilita conhecer o estado de imunização (completa, incompleta ou sem vacinação). Freitas et al. 

(2020), recomendam para a população maior de 18 anos, a vacinação contra o tétano e difteria [Td] 

durante toda a vida, e para os adultos nascidos depois de 1970, sem história credível de sarampo, 

que nunca foram vacinados contra o sarampo ou cujo estado vacinal é desconhecido, é 1 dose de 

vacina contra sarampo e rubéola [VASPR] e nas mulheres em idade fértil, duas doses.  

A imunização desta população é de extrema relevância para a imunidade de grupo da comu-

nidade de acolhimento. O programa de imunização, por exemplo no Nepal, iniciou-se em 1979 e 

25 anos após, 60% do seu custo total foi para a logística do pessoal e 10% para as vacinas (Suvedi, 

2005). Embora tenham sido realizados progressos, recentemente neste país, segundo o Ministry of 

Health (2017), a percentagem de crianças imunizadas tem vindo a diminuir, como traduz a tabela 

n.º 3. 

Tabela n.º 3 

Tendência da cobertura dos serviços de saúde no Nepal no ano fiscal de 2070/2071 a 2072/2073 

(2013/14 to 2015/16) 

 
Nota. Retirado de Ministry of Health (2017, p. XIV) 

A figura n.º 5, seguidamente apresentada, o mapa global de vigilância do sarampo da OMS 

(2019), aponta taxas de prevalência de sarampo superiores a 50% para países como Yemen, Tailân-

dia, Madagáscar, Malásia (…) e entre os 10 e os 50%, para países como a Índia, Nepal, Paquistão, 

Bangladesh, entre outros.  
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Figura n.º 5  

Mapa Global de Vigilância do Sarampo 

 
Nota. Retirado de WHO (2019b) 

A Comissão da OMS da Região do Sudoeste Asiático, para a avaliação de Sarampo e Rubéola, 

descreve que a cobertura por vacinação para estas regiões é muito recente e classifica a presença 

do vírus do Sarampo e Rubéola, como endémica, para países como Bangladesh, India, Indonésia, 

Myanmar, Nepal e Tailândia (WHO South-East Asia, 2020). A tabela n.º 4, apresenta esta realidade. 

Tabela n.º 4 

Categorização de países, segundo controlo de Sarampo e Rubéola 

 
Nota. Retirado de WHO South-East Asia (2020, p.9) 

 

Equacionando as referências e os riscos para a saúde coletiva, pretende-se com o presente 

diagnóstico de situação, explorar para identificar e cruzar dados, por forma a avaliar e 

compreender-se o tipo de acesso a cuidados de saúde primários que esta população possui. Assim, 

os dados fornecidos pelos imigrantes por meio dos empregadores, foram colocados numa base de 

dados em Excel, analisados e descritos, avaliando-se a situação do seu acesso a cuidados de saúde.  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos e analisados, para a amostra 

da população em estudo. 

4.1 Caraterização Geral Da Amostra 

A amostra em estudo, inclui os imigrantes trabalhadores de mão de obra agrícola, de quatro 

empresas agrícolas (produtoras de frutos de pequeno porte) do concelho. Estes são, maioritaria-

mente, oriundos de países asiáticos, habitam junto às empresas empregadoras (contentores ou 

pequenas casas com muitos anos de existência nas áreas circundantes) e estão sujeitos aos riscos 

inerentes ao ambiente de emprego (perigos de exposição a microrganismos e a possíveis acidentes 

de trabalho). 

É composta por 100 indivíduos, maioritariamente do sexo masculino, 90% (90 indivíduos do 

sexo masculino e 10 do sexo feminino), conforme gráfico nº 7 demonstra. A idade média é de cerca 

de 38 anos, sendo que o indivíduo mais novo possui 20 anos de idade e o mais velho, 57 anos. 

Gráfico n.º 7 

Sexo dos Imigrantes agrícolas (%) 

 
Nota. Construção própria 

De acordo com o que está figurado no gráfico n.º 8, na amostra em estudo existem 7 naciona-

lidades entre os trabalhadores imigrantes, e as mais prevalentes da amostra são a Nepalesa (38%), 

seguindo-se pela Tailandesa (26%) e a Bengali (Bangladesh - 18%). O gráfico n.º 8 esquematiza as 

nacionalidades presentes na amostra. 
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Gráfico n.º 8 

Nacionalidades representadas na amostra 

  
Nota. Construção própria 

 

4.2 Situação de Inscrição no SNS 

Relativamente à inscrição no SNS, pôde constatar-se através da análise do RNU, que 63% da 

amostra (63 indivíduos), possui uma inscrição ativa que se encontra definitiva no SNS, possibili-

tando desta forma o acesso igual, relativamente à população nativa, no que se refere a cuidados 

de saúde. 18% (18 indivíduos) não possui inscrição no SNS, 12% (12 indivíduos), possui uma inscri-

ção inativa (inscrição esporádica que após 3 meses fica não ativa por ausência dos dados do cartão 

de residente imitido pelo SEF) e 7% (7 indivíduos) possuem uma inscrição provisória. Na figura n.º 

9, surgem os dados referidos. 

No que se refere aos imigrantes com inscrição provisória é de recordar o Despacho n.º 1774-

A/2017, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 40 de 24 de fevereiro de 2017, artigo 4.º, 

alínea n.º 5 que legisla que, “A inscrição provisória aplica-se aos cidadãos sem residência perma-

nente em Portugal e aos cidadãos que não reúnam, à data da inscrição, os elementos mínimos 

necessários para terem uma inscrição ativa nos termos do artigo 3.º” e alínea n.º 6 que “provisória 

assume a tipologia de ativa ou inativa, ao fim de 3 meses após o último registo no RNU”.  

Gráfico n.º 9 

Situação de inscrição no Registo Nacional de Utentes  
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Nota. Construção própria 

 

4.3 Situação Relativamente aos Contatos Médico e de Enfermagem 

No que diz respeito a contatos médico, em consulta com médico de clínica geral e familiar ou 

de médico de saúde pública, 60% (60 indivíduos) dos imigrantes da amostra já tiveram contato com 

consultas médicas e 40% (40 indivíduos) nunca possuíram contato médico no SNS.  

Gráfico n.º 10 

Situação relativamente a contato médica de clínica geral e familiar e de saúde pública 

 
Nota. Construção própria 

De acordo com o retratado no gráfico n.º 11, no que se refere a contato com consulta de en-

fermagem, 37% (37 indivíduos) possuíram contato com enfermagem e 63% (63 indivíduos), nunca 

tiveram qualquer tipo de contato com cuidados de enfermagem, quer estes sejam em consulta de 

adulto, consulta de planeamento familiar, vacinação ou ato de enfermagem, resultante de inter-

venção, como por exemplo a realização de um cuidado a uma solução de continuidade. 

Gráfico n.º 11 

Situação relativamente a contato com consulta de enfermagem 

 
Nota. Construção própria 
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4.4 Situação de imunização dos indivíduos da amostra 

Conforme o que se pode observar no gráfico n.º 12, no que respeita ao estado de imunização 

realizada no SNS português contra a difteria e o tétano, 74% (74 indivíduos) da amostra não se 

encontrava imunizada, 21% (21 indivíduos) possuem imunização completa e 5% (5 indivíduos) pos-

suem imunização incompleta (esquema vacinal da primovacinação da vacina Td com doses em 

atraso).  

Gráfico n.º 12 

Situação relativamente à imunização da Difteria e Tétano 

 
Nota. Construção própria 

Relativamente ao estado de imunização realizado no SNS português, contra Sarampo, Paroti-

dite e Rubéola, 81% (81 indivíduos) não possui imunização, 17% (17 indivíduos) possui imunização 

completa, 1% (1 indivíduo) possui imunização por contato com doença na infância e 1% (1 indiví-

duo) possui imunização incompleta (utente do sexo feminino em idade fértil que possui a segunda 

dose da VASPR em atraso). A figura n.º 13, demonstra o descrito.  

Gráfico n.º 13 

Situação relativamente à imunização do Sarampo, Parotidite e Rubéola 

 
Nota. Construção própria 
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4.5 Identificação Dos Problemas/Necessidades 

Da análise dos dados observados, pode constatar-se que na amostra em causa, a ausência de 

vacinação no SNS surge como a problemática com maior evidencia (cerca de 74% para a vacina Td 

e 81% para a vacina VASPR da amostra em estudo). Seguidamente ausência de consultas de enfer-

magem (48%) e médicas (27%), surge também como uma problemática na amostra com inscrição 

ativa no SNS. 

Embora estas problemáticas se constituam pertinentes, a percentagem da amostra que nunca 

se dirigiu a um serviço de saúde (18%), que possui uma inscrição provisória inativa (13%) e uma 

inscrição provisória (7%), perfaz um total de 38%, 38 indivíduos que não possuem a sua inscrição 

no SNS regularizada. Mesmo que nesta situação, segundo o despacho n.º 1774-A/2017 artigo 8.º 

alínea 2, “Os cidadãos referidos no n.º 5 do artigo 4.º, que necessitem de cuidados médicos e/ou 

de enfermagem, realizam um contacto esporádico, sem que ocorra qualquer inscrição primária ou 

temporária do utente” (p.3514). Mesmo que não regularizados, tenham direito a cuidados de sa-

úde, acontece que segundo a alínea 3 do despacho supracitado, “Os contactos esporádicos não são 

contabilizados na dimensão e constituição das listas do médico de família” (p.3514), o que ser re-

percute na incapacidade dos Serviços de Saúde, promoverem uma saúde equitativa e com direito 

ao seguimento dos cuidados prestados, refletindo-se numa população, cuja situação de saúde se 

desconhece. 

Assim e por forma a conseguir promover-se uma boa imunização desta população e cuidados 

médicos e de enfermagem contínuos e seguros, é imprescindível, promover-se também o acesso à 

saúde. Pelo descrito os principais problemas evidenciados na presente colheita de dados são: 

 Inscrição ausente, provisória ou inativa na população da amostra em estudo; 

 Baixa taxa de frequência a consultas de enfermagem; 

 Baixa taxa de cobertura vacinal (Td e VASPR); 

 Baixa taxa de frequência a consultas médicas. 

 

 

  



+ Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados [+ ACESSO] 

  

 

 
nov-21 | Página 65 

 

4. DETERMINAÇÃO DE PRIORIDADES  

A determinação de prioridades é a segunda etapa do processo de planeamento em saúde. 

Constitui-se enquanto processo de tomada de decisão, que visa a utilização eficiente dos recursos 

e a otimização dos resultados a atingir, permitindo identificar o problema a solucionar em primeiro 

lugar (Tavares, 1992).  

A hierarquização dos problemas de saúde é feita com base na utilização de critérios que visam 

ultrapassar o inconveniente da subjetividade, objetivando o valor e as limitações do plano. Assim, 

os critérios considerados para a definição de prioridades são a magnitude, a transcendência e a 

vulnerabilidade. A magnitude, refere-se à importância e carateriza o problema pelo seu tamanho 

ou dimensão, medindo-o pelo seu contributo para a mortalidade e morbilidade. A transcendência 

é uma simples ponderação por grupos etários, atribuindo muitas vezes prioridade aos grupos etá-

rios mais baixos, constituindo esta a sua principal limitação inerente ao juízo moral. A Vulnerabili-

dade, é a possibilidade de evitar uma doença segundo a tecnologia atual disponível (Imperatori & 

Giraldes, 1992). 

Imperatori e Giraldes (1992), esclarecem que além dos critérios clássicos mencionados, verifi-

cam-se outros critérios que podem afetar as prioridades como é o caso da evolução, irreversibili-

dade do dano, conformidade legal, atitude da população e fatores económicos. 

A técnica utilizada no presente trabalho para determinar prioridades é a técnica geral de or-

denação, Comparação de Pares. Segundo Tavares (1992), esta técnica permite a concentração so-

bre dois problemas de cada vez, sendo cada um comparado com todos os outros. Posteriormente, 

em cada par, identifica-se o problema mais importante, sendo capaz a ordenação a partir da con-

tabilização do número de vezes que cada problema foi selecionado como sendo o mais importante.  

 

A cada um dos problemas identificados, foi atribuída uma sigla, seguidamente referenciados e 

posteriormente ordenados. Assim, fica que:  

− Inscrição ausente, inativa ou provisória no SNS [P1];  

− Baixa percentagem de consulta de enfermagem [P2]; 

− Baixa percentagem de imunização [P3]; 

− Baixa percentagem de consultas médicas [P4]. 
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Em concordância com a técnica geral de ordenação, Comparação de Pares, apresentada na 

tabela n.º 5, abaixo retratada, o problema principal desta amostra é a baixa imunização, em 50%. 

O segundo problema de maior relevância é a Inscrição ausente, inativa ou provisória no SNS, de 

33,3%; seguindo-se a baixa percentagem de consultas de enfermagem (16,7%) e por fim a baixa 

percentagem de consultas médicas (0%). 

Tabela n.º 5  

Priorização dos problemas diagnosticados 

Problemas 
Comparação por  

pares 
Valor final % 

P1 

 

P1 = 2 33,3 

P2 

 

P2 = 1 16,7 

P3 

 

P3 = 3 50 

P4 

 

P4 = 0 0 

Nota. Adaptado de Tavares, 1992 

A taxa de cobertura vacinal (%) em Portugal continental, para indivíduos com 14 ou mais anos, 

é de cerca de 94,7% contra a Difteria e o Tétano (Td) e cerca de 97,4% contra o Sarampo, Parotidite 

e Rubéola (INE, 2017), conferindo uma boa taxa de imunização individual e coletiva. Deste modo, 

é impreterível aumentar a taxa de cobertura vacinal da amostra em estudo (21% para a Td e 17% 

para a VASPR), que é significativamente inferior relativamente à população nativa. Este fato, poderá 

colocar em risco a saúde individual e a imunidade de grupo, pelo fato destes imigrantes provirem 

de regiões endémicas para sarampo e rubéola. Deste modo a relevância, a magnitude e transcen-

dência deste problema são evidentes, no entanto apenas se poderá aumentar a taxa de cobertura 

vacinal da amostra, se trabalharmos também o problema da regularização da inscrição no SNS.  

P1 

P2 

P1 

P3 

P1 

P4 

P2 

P1

P2 

P3 

P2 

P4 

P3 

P1 

P3 

P2 

P3 

P4 

P4 

P1 

P4 

P2 

P4 
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5. DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

A definição de objetivos é a terceira etapa do processo do planeamento em saúde. Constitui-

se aqui, o projeto a desenvolver com base nas prioridades selecionadas. Os objetivos vão corres-

ponder aos resultados visados em termos de estado que se pretende para a população-alvo, pela 

implementação dos projetos, constitutivos dos programas que no seu conjunto formam os planos 

(Tavares, 1992). 

Um objetivo, deve conter critérios que permitam apreciar o grau de sucesso de um projeto e 

a adequação às expectativas da população-alvo. A formulação de um objetivo deve ser pertinente, 

preciso, realizável e mensurável. Além disto, devem estar contidos neste a natureza da situação 

desejada; os critérios de Sucesso ou de fracasso; a população-alvo do projeto, a zona de aplicação 

do projeto e o tempo em que deverá ser atingido. Para que um objetivo geral seja concretizado, 

devem definir-se objetivos específicos para o mesmo, este é desta forma detalhado nas suas diver-

sas componentes, de forma a ser mais facilmente concretizado (Tavares, 1992). 

Considerando-se o descrito, os objetivos do presente projeto são: 

 Objetivo geral: 

Aumentar a utilização dos Cuidados de Saúde Primários, por parte da população estrangeira a 

exercer nas empresas agrícolas do Concelho. 

 Objetivos específicos: 

− Divulgar os resultados do diagnóstico, aos parceiros do projeto; 

− Incrementar a literacia dos imigrantes agrícolas, acerca da importância da imunização e de 

aceder aos Serviços de Saúde; 

− Aumentar a taxa de cobertura vacinal dos imigrantes agrícolas;  

− Realizar um protocolo de colaboração entre os parceiros, para a promoção do acesso aos 

serviços de saúde primários e do aumento da taxa de cobertura vacinal, dos imigrantes 

agrícolas. 

Um outro tipo de objetivo refere-se aos resultados pretendidos pela equipa do projeto, relati-

vamente às atividades desenvolvidas. Estes, designados de objetivos operacionais ou metas, per-

mitem a gestão do projeto e refletem os resultados pretendidos (Tavares, 1992). 
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Imperatori e Giraldes (1992), esclarecem que a seleção dos indicadores dos problemas e a sua 

respetiva evolução, são o primeiro passo na fixação de objetivos. Para os autores, um indicador é 

uma relação entre uma situação específica e uma população em risco. Assim, existem dois tipos de 

indicadores, os de resultado ou impacto, que medem a alteração verificada num problema e os 

indicadores de atividade ou execução, que medem as atividades desenvolvidas pelos serviços de 

saúde. Para o presente projeto, estabelecem-se como metas e indicadores os seguintes:  

Tabela n.º 6 

Metas e indicadores do objetivo específico n.º 1 

1.º Objetivo específico Meta 

Divulgar os resultados do 
diagnóstico, aos parceiros 
do projeto. 

Que todos os Stakeholders identificados, tenham conheci-
mento do diagnóstico de situação e do Projeto de Inter-
venção Comunitária “+ ACESSO”, até ao dia 5 de março de 
2021. 

Indicador 
 
 

Indicador de execução 
  _n.º de reuniões realizadas_ X 100 
    n.º de reuniões previstas 
 

   n.º de parceiros presentes na reunião X 100 
n.º de parceiros contatados para o projeto 

Indicador de resultado 
n.º parceiros conhecedores do resultado do diagnóstico X 100 
               n.º de parceiros contatados para o projeto 

Fonte. Construção própria  

 

Tabela n.º 7 

Metas e indicadores do objetivo específico n.º 2  

2.º Objetivo específico Meta 

Incrementar a literacia dos 
imigrantes agrícolas, acerca 
da importância da imuniza-
ção e de aceder aos Servi-
ços de Saúde 

Que pelos menos 70% dos imigrantes agrícolas participem 
na sessão de esclarecimento, acerca da importância da 
imunização e de aceder a serviços de saúde. 

Indicador 

Indicador de execução 
n.º de sessões realizadas X 100 
n.º de sessões planeadas 

Indicador de resultado 
   n.º de imigrantes presentes nas sessões X 100 
          n.º de imigrantes do estudo 
 

n.º de imigrantes que se inscrevem SNS X 100 
n.º de imigrantes presentes por inscrever no SNS 

Nota. Construção própria 



+ Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados [+ ACESSO] 

  

 

 
nov-21 | Página 69 

 

Tabela n.º 8 

Metas e indicadores do objetivo específico n.º 3 

3.º Objetivo específico Meta 

Aumentar a taxa de cober-
tura vacinal dos imigrantes 
agrícolas. 
 

Que pelos menos 40% dos imigrantes agrícolas, se vacinem 
até o dia 30 de abril de 2021 

Indicador 

Indicador de execução 
__n.º de visitas realizadas_ X 100 
 n.º de visitas programadas 

Indicador de resultado 
     n.º de imigrantes vacinados X 100 
n.º de imigrantes agrícolas por vacinar 

 
Nota. Construção própria 

 

Tabela n.º 9 

Metas e Indicadores do Objetivo Específico n.º 4 

4.º Objetivo específico Meta 

Realizar um protocolo de 
colaboração entre os par-
ceiros, para a promoção do 
acesso aos serviços de sa-
úde primários e do au-
mento da taxa de cobertura 
vacinal, dos imigrantes agrí-
colas. 
 

Concretização do protocolo + ACESSO, até ao dia 21 de 
maio de 2021. 

Indicador de resultado 
A existência de um protocolo de colaboração entre os par-
ceiros 

 
Nota. Construção própria 

(‘) - reuniões necessárias à realização do protocolo 
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6. SELEÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

A etapa de seleção de estratégias é uma etapa fundamental num processo de planeamento 

em saúde, concebendo o processo mais adequado para reduzir os problemas prioritários. Pretende-

se aqui propor novas formas de atuação, por forma a atingir os objetivos  de forma a influenciar a 

evolução natural dos problemas (Imperatori & Giraldes, 1992). A estratégia da saúde pode definir-

se ”como o conjunto coerente de técnicas específicas organizadas com fim de alcançar um deter-

minado objetivo, reduzindo, assim, um ou mais problemas de saúde” (Imperatori & Giraldes, 1992: 

87).  

Podem ser utilizadas diferentes abordagens para o problema em causa e estas podem ser com-

binadas e comparadas, a fim de se selecionar a mais adequada. Assim, segundo Imperatori e Giral-

des (1992), o processo de definição de estratégias passa pelas seguintes fases:  

 estabelecer os critérios de conceção das estratégias;  

 enumerar as modificações necessárias;  

 esboçar estratégias potenciais;  

 escolher as estratégias mais realizáveis; 

 descrever de forma detalhada as estratégias escolhidas;  

 estimar os custos das estratégias;  

 avaliar a adequação dos recursos futuros  

 rever as estratégias e os objetivos.  

Um processo de mudança implica o fortalecimento das forças institucionais e o enfraqueci-

mento de outras, de forma a criar a inovação. Deste modo, é necessária a utilização de técnicas 

como a reeducação, a facilitação, a persuasão e a coerção. A estratégia a realizar deve ser escolhida 

em função de quatro parâmetros: os custos de cada estratégia, obstáculos a cada estratégia, perti-

nência de cada estratégia e vantagens e inconvenientes de cada estratégia. Pelo que devem ser 

analisados os benefícios relativos das diferentes estratégias, pelo que a análise da relação custo-

benefício envolve uma comparação dos benefícios totais com o custo total (Tavares, 1992). De 

forma a responder às necessidades identificadas no presente projeto, foram planeadas as seguintes 

estratégias, cuja concretização teve que ser ajustada ao contexto pandémico:  

– Envolvimento e estabelecimento de parcerias com os Stakeholders; 

– Promoção da literacia, capacitando os imigrantes para o acesso à saúde; 

– Criação de uma equipa de cooperação, para o + ACESSO.  
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Para o presente projeto foram envolvidos os seguintes elementos: 

Tabela n.º 10 

Intervenientes do Projeto  

Intervenientes do Projeto + ACESSO 

Stakeholders 

Diretora do ACeS 
Enf.ª Vogal 
Coordenador da USP 
Enf.ª da USP 
Assistente técnica da USP 
Presidente do Município 
Empregadores dos Imigrantes 
IEPF 
Juntas de Freguesia do concelho 
ACM 
SEF  
ARS Algarve 

Coordenação do 
Projeto 

Enf.ª Mestranda 
Enf.ª da USP (enf.ª orientadora) 

Equipa de Gestão 
do Projeto 

Enf.ª Mestranda 

Equipa de 
Execução do 
Projeto 

Enf.ª Mestranda 
Enf.ª da USP 
Assistente Técnica 

Nota. Construção própria 

As estratégias acima descritas são facilmente justificáveis no contexto do diagnóstico de situ-

ação. Assim verifique-se que, relativamente às estratégias selecionadas: 

 Envolvimento e estabelecimento de parcerias com os Stakeholders  

Segundo a teoria “Stakeholder”, para um processo ser implementado, a gestão estratégica 

deve abordar as partes interessadas de forma a satisfazer-se o interesse de todos os grupos ineren-

tes ao ‘negócio’. É importante gerir e integrar todos os colaboradores, clientes, fornecedores, co-

munidades e outros grupos, para garantir o sucesso a longo prazo do projeto. Juntos os parceiros 

podem criar algo, com maior probabilidade de sucesso (Freeman, 1984). Deste modo, a promoção 

de interesses partilhados para o projeto em causa é fundamental, só assim se poderá, de forma 

contínua, promover o acesso à saúde, dos imigrantes que exercem nas empresas agrícolas. Além 

deste projeto ser do interesse de todos os parceiros é também da sua responsabilidade. Assim, 
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durante a sua concretização o diagnóstico de situação foi divulgado aos parceiros e apresentados 

os riscos inerentes ao mesmo. Primeiramente foi apresentado de forma digital (via e-mail) e poste-

riormente de forma presencial e individual com cada stakeholder. Realizou-se também, uma reu-

nião conjunta, em formato presencial, via online. No Apêndice XI, figura a apresentação realizada. 

 Promoção da literacia, capacitando os imigrantes para o acesso à saúde 

A transversalidade da Saúde Pública, agregada às suas ações multidisciplinares e intersectori-

ais, enquanto área primordial para a mobilização de setores e parceiros para políticas públicas sau-

dáveis, visa maximizar ganhos em saúde também por estratégias “assentes na cidadania, na equi-

dade e acesso, na qualidade e nas políticas saudáveis” (DGS, 2015, p. 15). Deste modo o Plano de 

Ação para a Literacia em Saúde em Portugal, pelo fato de promover “competências (…) e a capaci-

dade da pessoa para aceder, compreender e utilizar informação por forma a promover e a manter 

uma boa saúde” (DGS, 2019, p. 6), constitui ferramenta essencial à implementação deste projeto. 

Considerando o descrito, foram realizadas sessões de esclarecimento em inglês, língua que a mai-

oria dos imigrantes domina. No entanto, para que a informação chegasse a todos, a sessão menci-

onada foi traduzida pelo Departamento de Apoio à Assistência Migratória [DAAM] do ACM e envi-

ada via WhatsApp, por grupos de comunicação já existente e criados pelos empregadores, na língua 

dos indivíduos da amostra (Apêndices XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII). 

 Criação de uma equipa de cooperação, para o + ACESSO 

Pinto e Renato  (2014), citam vários autores para descrever uma equipa de trabalho. Recordam 

Gondal e Khan (2008), que a defendem enquanto pequeno grupo cujos membros têm um propósito 

comum, aptidões complementares e papéis interdependentes. Recordam também Katzenbach e 

Smith (1993), que advogam que os grupos se tornam equipas, quando desenvolvem um sentimento 

de partilhada e desenvolvem sinergias. Assim, a criação de uma equipa multidisciplinar é oficiali-

zada pelo protocolo de colaboração + ACESSO (Apêndice XIX), que promove uma parceria e a con-

tinuidade deste projeto. 

7.1 Estrutura de divisão de projeto 

O projeto em causa, foi concretizado de forma estruturada, de acordo com a figura n.º 6, se-

guidamente apresentada. 
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Validação de Requisitos Desenho Implementação Avaliação 

Validação da pertinência do 
problema e 

operacionalização do projeto 
com os orientadores  

Reunir com orientadoras 
para discussão sobre a 
proposta de projeto a 

implementar. 

Divulgação do projeto pela 
população alvo e população em 

geral (01/02/2021 a 21/05/2021) 

Stakeholders:  

− Diretora do ACeS 

− Enf.ª Vogal 

− Enfermeira Supervisora 

− Coordenador da USP 

− Enfermeira da USP 

− Assistente técnica da USP 

− Presidente do Município  

− Juntas de Freguesia 

− ACM 

− SEF 

− Empregadores 

− IEFP 

− ARS Algarve 

Caraterizar a população 
alvo e a problemática em 

estudo 
(4-12-2020 a 29-01-2021) 

Inscrição e formação dos grupos 

Avaliação da adesão ao 
projeto, pela taxa de 

cobertura de 
imunização e da 
regularização da 
inscrição no SNS 

Reunião com formadores: 

− Apresentação do projeto + 
ACESSO, respetivo formato e 
objetivos; 

− Discussão sobre a perspetiva/ 
abordagem a desenvolver; 

− Criação do sistema de moni-
torização a desenvolver; 

− Calendarização das reuniões, 
sessões de apresentação do 
projeto e restantes atividades 
promotoras de acesso aos 
Serviços de Saúde. 

Planeamento das atividades a 
realizar junto dos parceiros e 

imigrantes 

Protocolo estabelecido 
com parceiros 

Avaliação das metas e 
dos indicadores 
estabelecidos 
(15/03/2021 a 

1/07/2021) 
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Nota. Construção própria 

 

Figura n.º 6 

Estrutura de Divisão do Projeto  
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8. PREPARAÇÃO OPERACIONAL E INTERVENÇÃO 

Após a tomada de decisão acerca das estratégias mais adequadas, poder-se-á proceder à fase do 

processo de planeamento, formulando-se programas e projetos. A preparação da execução é a etapa 

do planeamento em saúde onde surge a descrição detalhada das atividades (Imperatori & Giraldes, 

1992).  

A especificação detalhada das atividades, consiste em definir pormenorizadamente os resultados 

a obter; preparar uma lista das atividades e precisar como cada uma dessas atividades deve ser 

executada; determinar detalhadamente as necessidades em recursos ao longo do tempo, e 

estabelecer um calendário detalhado da execução do projeto. No entanto, a especificação detalhada 

das atividades não é feita de modo definitivo e deverá ser repetida ou reprogramada sempre que se 

verifique atrasos na execução do projeto ou modificações a política de saúde (Imperatori & Giraldes, 

1992).  

As atividades devem ser definidas em função dos objetivos operacionais estabelecidos, não 

devendo ser criadas atividades que não satisfaçam os objetivos previamente estabelecidos, para não 

se desperdiçar recursos. As atividades devem ser especificadas de acordo com os seguintes 

parâmetros: o que deve ser feito; quem deve fazer; onde deve ser feito; como deve ser feito; avaliação 

da atividade, se possível o objetivo que pretende atingir; eventualmente os custo da atividade 

(Tavares, 1992). 

Por forma a promover a realização dos objetivos operacionais (metas), foram delineadas as 

atividades, pensadas de acordo com cada estratégia, conjuntamente com a Enf.ª Supervisora Clínica.  

 

8.1 Atividades Planeadas 

As tabelas que se seguem, especificam cada atividade, seu objetivo, quem a vai realizar, quando, 

onde, como e os recursos a utilizar. Possuem também a avaliação dos seus resultados. As mesmas, 

foram adaptadas às concretizadas por Tavares, em 1992. 
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Tabela n.º 11 

 Atividade n.º 1  

Nota. Construção própria  

Atividade 1: Reunião individual com cada Stakeholder, para apresentação do Projeto “+ ACESSO” 

Objetivo Geral: Divulgar o diagnóstico de situação e o Projeto de Intervenção Comunitária, + Apoio para Comunidades Estrangeiras para Serviços de 
Saúde Organizados aos parceiros a envolver no projeto.   

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 

Reunião individual 
com cada um dos 
Stakeholders, para 
divulgação do 
Projeto 

Enfermeira 
Mestranda 
e  
Enfermeira 
Supervisora 

Data: 
De 15 de 
fevereiro a 5 
de março de 
2021 
 
Duração: 
30 minutos 

Sala de 
reuniões 
cedida para 
o efeito ou 
via online  

Método 
expositivo 

Que todos os 
Stakeholders a 
envolver no 
projeto, tenham 
conhecimento do 
problema, até ao 
dia 5 de março de 
2021 

- Indicador de execução 

n.º reuniões realizadas_ X 100 
    n.º reuniões previstas  

- Indicador de resultado 

 n.º parceiros com que se reuniu__ X 100 
n.º parceiros contactados 
 

Objetivos Específicos: Resultado da Atividade: 

- Apresentar o diagnóstico de situação aos Stakeholders; 
- Associar a temática da imunização individual à relevância da proteção da imunidade de grupo; 
 - Reconhecer a importância dos imigrantes agrícolas, acederem aos serviços de saúde; 
- Sensibilizar para a importância das suas intervenções e o seu contributo para a problemática 
identificada; 
- Solicitar o seu contributo para o Projeto + ACESSO 
- Agradecer a sua disponibilidade para a reunião 

- Indicador de execução  
 

(10:11) X 100 = 90,9% 
- Indicador de resultado  
 

(14:15) X 100= 93,3% 
 

Observações: embora não se tenha conseguido 

reunir com todos os Stakeholders, todos tiveram 
conhecimento do diagnóstico de situação, por 

este ter sido enviado via e-mail. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Computador portátil 

Divulgação Via correio eletrónico e/ou contato telefónico 
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Tabela n.º 12 

 Atividade n.º 2 

Atividade 2: Reunião conjunta com todos os Stakeholders para validação de interesse, no Projeto “+ ACESSO” 

Objetivo Geral: Apresentar o Projeto de Intervenção Comunitária, + Apoio para Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados, com 
todos os parceiros a envolver no projeto, para o reconhecimento da importância das suas intervenções no projeto.   

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 

Reunião conjunta com 
todos os Stakeholders, 
para validação de 
interesse no projeto 
de intervenção 
comunitária a 
desenvolver 

Enfermeira 
Mestranda 
e  
Enfermeira 
Supervisora 

Data: 
De 15 de 
fevereiro a 
5 de março 
de 2021 

Duração: 
45 minutos 

Sala de 
reuniões 
cedida para 
o efeito ou 
via online  

Método 
expositivo 

Que todos os Stakeholders a 
envolver no projeto, 
reconheçam a importância do 
seu envolvimento no mesmo e 
validem a sua participação, até 
ao dia 5 de março de 2021 

- Indicador de resultado 
 
 n.º parceiros com que se reuniu X 100 
      n.º parceiros contactados 

 
 

Objetivos Específicos Resultado da Atividade 

- Apresentar o Projeto de Intervenção Comunitária “+ACESSO” a todos os Stakeholders, no mesmo momento; 
- Associar a temática da imunização individual à relevância da proteção da imunidade de grupo; 
- Reconhecer a importância dos imigrantes agrícolas, acederem aos serviços de saúde; 
- Sensibilizar para a importância das suas intervenções individuais e a conjugação das mesmas, para o contributo da 
problemática; 
- Solicitar a garantia do seu contributo para o Projeto + ACESSO; 
- Agradecer a sua disponibilidade para a reunião. 

- Indicador de Resultado 
 

     (4:7) X 100 = 57,1% 
 
Observações: embora não se tenha conse-

guido fazer uma reunião conjunta com todos 
os Stakeholders, todos os envolvidos apre-
sentaram interesse, via e-mail, em participar 
no projeto de intervenção comunitária 

“+ACESSO”. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda e Enfermeira Supervisora  

Recursos Materiais Computador portátil 

Divulgação Via correio eletrónico e/ou contato telefónico 
Nota. Construção própria   
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Tabela n.º 13 

Atividade n.º 3 

Atividade 3: Sessão de esclarecimento, dirigida aos imigrantes agrícolas 

Objetivo Geral: Promover a literacia dos imigrantes agrícolas acerca da importância da imunização e de aceder aos Serviços de Saúde 

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 

Sessão de 
esclarecimento, 
acerca da 
importância de se 
imunizar e aceder aos 
Serviços de Saúde 

Enfermeira 
Mestranda  

 

Data: 
De 8 a 19 
de março 
de 2021 
 

Duração: 
2 semanas 

Espaço 
disponibilizado 
pelos 
empregadores, 
de cada 
empresa 
agrícola 

Método 
expositivo e 
participativo 

Que pelos menos 70% dos 
imigrantes agrícolas, participe 
nas sessões de esclarecimento  
acerca da importância da 
imunização e de aceder aos 
serviços de saúde. 

- Indicador de execução 

n.º de sessões realizadas X 100 
n.º de sessões planeadas 

- Indicador de resultado 

n.º de imigrantes presentes X 100 
n.º de imigrantes da amostra 
 

n.º de imigrantes que se inscrevem SNS X 100 
n.º de imigrantes por inscrever SNS 

Objetivos Específicos: Resultado da Atividade 

- Descrever, de acordo com a jurisprudência, os direitos que os imigrantes possuem relativamente ao acesso à saúde;  

- Apresentar o projeto + ACESSO; 
- Sensibilizar para a importância da sua imunização individual e a sua relevância para a imunidade de grupo; 
- Agradecer o seu contributo para a economia local; 
- Solicitar o seu contributo para o Projeto + ACESSO 

- Indicador de execução 

        (7:4) X 100 = 175% 

- Indicador de resultado 

       (72:109) X 100 = 66,1 % 

       (38:30) X 100 = 126,7% 

Observações: apesar de não se ter atingido a meta 
estabelecida, a sessão foi enviada via WhatsApp, o 
que levou muitos imigrantes a se inscreverem no 
SNS. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Computador portátil, Utilização de rede WhatsApp 

Divulgação Via e-mail para empregadores e via WhatsApp para imigrantes 

Nota. Construção própria   
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Tabela n.º 14 

Atividade n.º 4 

Atividade 4: Imunização dos imigrantes agrícolas com a vacina Td (1ª dose) 

Objetivo Geral: Promover a realização da 1.ª dose da vacina Td, nos imigrantes agrícolas sem registo vacinal.  

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 

Realização da 1ª dose 
da vacina Td, aos 
imigrantes agrícolas 
que não se encontram 
vacinados, no seu local 
de funções 

Enfermeira 
Mestranda  

 

Data: 
De 22 de 
março a 2 de 
abril 

Duração: 
2 semanas 

Unidade de 
Saúde Móvel  

Método 
expositivo e 
interventivo 

Que pelos menos 
40% dos 
imigrantes 
agrícolas, se 
vacinem até o dia 
2 de abril de 2021 

- Indicador de resultado 

 n.º de imigrantes vacinados c/ 1.ª dose_ X 100 
 n.º de imigrantes por vacinar c/ 1.ª dose 

Objetivos específicos: Resultado da atividade: 

- Descrever possíveis reações secundárias à imunização;  
- Explicar as intervenções a desenvolver perante as reações secundárias;   
- Proceder à vacinação; 
- Introduzir o registo da imunização no SClínico e no programa VACINAS; 
- Entregar informativo com a vacina realizada (Apêndice XX) 

- Indicador de resultado 

(68:80) X 100 = 85%  
 
Observações: meta atingida e suplantada em 

45%. Apesar disto, alguns imigrantes, 
recusaram a vacinação e outros abandonaram 
a região. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Unidade de Saúde Móvel da CMT, material clínico do ACeS e computador portátil 

Divulgação Via correio eletrónico para empregadores e via rede social, + ACESSO 

Nota. Construção própria   
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Tabela n.º 15 

Atividade n.º 5 

Atividade 5: Imunização dos imigrantes agrícolas com vacina Td (2º dose) 

Objetivo Geral: Promover realização da 2.ª dose da vacina Td, nos imigrantes agrícolas sem registo vacinal.  

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 
Realização da 2ª dose da 
vacina Td, 4 semanas 
após a 1ª dose dos 
imigrantes agrícolas, no 
seu local de trabalho 

Enfermeira 
Mestranda  

 

Data: 
De 19 a 30 
de abril 

Duração: 
2 semanas 

Unidade de 
Saúde 
Móvel, que 
se deslocará 
ao local de 
emprego 
dos 
imigrantes  

Método 
expositivo e 
interventivo 

Que pelos menos 
40% dos imigrantes 
agrícolas, se 
vacinem até o dia 
30 de abril de 2021 

- Indicador de resultado 

n.º de imigrantes vacinados c/ 2ª dose X 100  
n.º de imigrantes por vacinar c/2.ª dose 

Objetivos específicos: Resultado da atividade: 

- Descrever possíveis reações secundárias à imunização;  

- Explicar as intervenções a desenvolver perante as reações secundárias;   
- Proceder à vacinação; 
- Introduzir o registo da imunização no SClínico e programa VACINAS 

- Entregar informativo com a vacina realizada (Apêndice XX). 

- Indicador de resultado 
  (69:84) X 100 = 82,1% 
 

Observações: meta suplantada em cerca de 

42%. Alguns imigrantes, recusaram a vacinação e 
outros abandonaram a região. Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Unidade de Saúde Móvel da CMT, material clínico do ACeS e computador 

Divulgação Via correio eletrónico para empregadores e via rede social, + ACESSO 

Nota. Construção própria   
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Tabela n.º 16 

Atividade n.º 6  

Atividade 6: Imunização dos imigrantes agrícolas com vacina Td (3ª dose) 

Objetivo Geral: Promover a realização da 3.ª dose da vacina Td, nos imigrantes agrícolas sem registo vacinal. 

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 

Realização da 3ª dose da 
vacina Td, 6 meses após a 
2ª dose da vacina Td, nos 
imigrantes agrícolas, no 
seu local de funções 

Enfermeira 
Mestranda  

 

Data: 
De 19 a 30 de 
outubro 2021  

Duração: 
2 semanas 

Unidade 
de Saúde 
Móvel  

Método 
expositivo e 
interventivo 

Que pelos 
menos 40% 
dos 
imigrantes 
agrícolas, se 
vacinem até 
10 de 
novembro 
de 2021 

 - Indicador de resultado 

  n.º imigrantes vacinados c/ 3ª dose_ X 100 

 n.º imigrantes por vacinar c/ 3.ª dose 

Objetivos específicos: Resultado da atividade: 

- Descrever possíveis reações secundárias à imunização;  

- Explicar as intervenções a desenvolver perante as reações secundárias;   
- Proceder à vacinação; 
- Introduzir o registo da imunização no SClínico e programa VACINAS; 

- Entregar informativo com vacina realizada (Apêndice XX). 

Indicador de resultado 

(5:91) X 100 = 5,5% 
 
Observações: a 3.ª dose da vacina Td é realizada 

6 meses a 1 ano após a 2.ª dose; no entanto alguns 
imigrantes já possuíam vacinação e tinham esta 
dose em atraso, pelo que se aproveitou esta 
oportunidade para a sua realização. Este valor, 
reflete apenas as indicações dos períodos dos 
esquemas vacinais. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Unidade de Saúde Móvel da CMT, material clínico do ACeS e computador 

Divulgação Via correio eletrónico para empregadores e via rede social, + ACESSO 

Nota. Construção própria   
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Tabela n.º 17 

Atividade n.º 7 

Atividade 7: Vacinação dos imigrantes agrícolas com vacina VASPR (1ª dose) 

Objetivo Geral: Promover a realização da vacina VASPR, nos imigrantes agrícolas sem registo vacinal. 

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 

Realização da vacina 
VASPR, nos imigrantes 
agrícolas, no seu local 
de funções 

Enfermeira 
Mestranda 
 

Data: 
De 22 de 
março a 2 de 
abril de 
2021 
 

Duração: 
2 semanas 

Unidade de 
Saúde Móvel 
que se 
deslocará ao 
local de 
trabalho dos 
imigrantes 

Método 
expositivo e 
interventivo 

Que pelos menos 
40% dos imigrantes 
agrícolas, se vacinem 
até o dia 2 de abril de 
2021 

Indicador de resultado 

n.º imigrantes vacinados c/ 1.ª dose X 100 
n.º imigrantes por vacinar c/ 1.ª dose VASPR 

Objetivos específicos: Resultado da atividade: 

Objetivos Específicos: 
- Descrever possíveis reações secundárias à imunização;  
- Explicar as intervenções a desenvolver perante as reações secundárias;   
- Proceder à vacinação; 
- Introduzir o registo da imunização no SClínico e programa VACINAS; 
- Entregar informativo com vacina realizada (Apêndice XX). 

Indicador de resultado 
(66:80) X 100 = 83% 
 
 
Observações: meta suplantada em cerca 

de 43%. Todavia, alguns imigrantes, 
recusaram a vacinação e outros 
abandonaram a região. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Unidade de Saúde Móvel da CMT, material clínico do ACeS e computador 

Divulgação Via correio eletrónico para empregadores e via rede social, + ACESSO 
Nota. Construção própria   
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Tabela n.º 18  

Atividade n.º 8 

Atividade 9: Imunização das imigrantes agrícolas do sexo feminino, em idade fértil, com a 2º dose vacina VASPR 

Objetivo Geral: Promover a realização da 2.ª dose da vacina VASPR, nas imigrantes agrícolas do sexo feminino sem registo vacinal 

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 
Realização da 2º dose 
da VASPR, 4 semanas 
após a 1ª dose, nas 
imigrantes agrícolas, no 
seu local de funções 

Enfermeira 
Mestranda 

 

Data: 
De 19 a 30 
de abril a  
 

Duração: 
2 semanas 

Unidade de 
Saúde 
Móvel que 
se deslocará 
ao local de 
trabalho dos 
imigrantes 

Método 
expositivo e 
interventivo 

Que pelos menos 
40% das imigrantes 
agrícolas do sexo 
feminino, se vacinem 
até 30 de abril de 
2021 

Indicador de resultado 

N.º de imigrantes por vacinar c/ 2ª dose__ X 100 
N.º de imigrantes vacinadas c/ 2ª dose 

Objetivos específicos: Resultado da atividade: 

Objetivos Específicos: 
- Descrever possíveis reações secundárias à imunização;  

- Explicar as intervenções a desenvolver perante as reações secundárias;   
- Proceder à vacinação; 
- Introduzir o registo da imunização no SClínico e programa VACINAS; 
- Entregar informativo com vacina realizada (Apêndice XX). 

- Indicador de resultado 

(9:6) X 100 = 66,7% 
 
Observações: a meta suplantada em mais de 

26,7%. Verificou-se que algumas imigrantes 
abandonaram a região e uma suspeita de 
gravidez. 

Recursos Humanos Enfermeira mestranda 

Recursos Materiais Unidade de Saúde Móvel da CMT, material clínico do ACeS e computador 

Divulgação Via correio eletrónico para empregadores e via rede social, + ACESSO 

Nota. Construção própria   



            + Apoio a Comunidades Estrangeiras para Serviços de Saúde Organizados [+ ACESSO]    

 

 
nov-21 | Página 83 

 

Tabela n.º 19 

Atividade n.º 9 

Atividade 10: Criação do protocolo de colaboração entre todos os Stakeholders 

Objetivo Geral: Realizar um protocolo de colaboração (Protocolo + ACESSO) entre os parceiros, para a promoção do acesso aos serviços de saúde 
primários e do aumento da taxa de cobertura vacinal, dos imigrantes agrícolas. 

Atividade Quem Quando Onde Como Meta Avaliação da atividade 
Elaboração de um 
protocolo de 
colaboração entre 
todos os parceiros 
envolvidos no projeto 

Enfermeira 
Mestranda; 
Enfermeira 
Supervisora; 
Parceiros 

 

Data: 
15 de fevereiro 
a 21 de maio de 
2021 
 

Duração: 
4 meses 

Sala de 
reuniões 
da CMT 

Método 
participa
tivo 

Concretização 
do protocolo + 
ACESSO, até ao 
dia 21 de maio 
de 2021. 

 

- Indicador de resultado 

A existência de um protocolo de colaboração entre os 
parceiros 

 

Objetivos específicos: Resultado da atividade: 

- Definir os pontos de intervenção de cada parceiro; 

- Descrever a forma de colaboração entre todos os parceiros;  

- Proceder à assinatura, com todos os stakeholders, do protocolo + ACESSO. 

- Indicador de resultado 

O protocolo foi realizado, estando nas suas cláusulas descritos 
os compromissos de cada parceiro, com vista à concretização 
do seu objetivo final. 
 

Observações: Todos os parceiros, via e-mail, confirmaram as 

cláusulas (ajustadas aos seus contributos) e o interesse na sua 
assinatura. O município e a ARS, emitiram também parecer 
positivo.  

Recursos Humanos Enfermeira mestranda, Supervisora clínica, Stakeholders 

Recursos Materiais Computador portátil, papel e canetas individuais 

Divulgação Via correio eletrónico para os Stakeholders, via e-mail 

Nota. Construção própria
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8.2 Previsão De Recursos  

Qualquer projeto pressupõe a existência de uma equipa de trabalho, de equipamento, de uma 

estrutura administrativa e um apoio logístico. Estes, implicam custos que têm que ser financiados e 

por isto estimados (Tavares, 1992).  

Mesmo quando um projeto ocorre dentro de uma instituição de saúde sem financiamento 

exterior, este é suportado pelos serviços onde se desenvolve. Para que seja aprovado, é necessário 

demonstrar que tem importância prática, que contribuiu para a resolução ou minimização de 

problema e que pode contribuir para que o financiador atinja os seus próprios objetivos. Se um projeto 

apresentar financiamento externo, não deixa de gastar dinheiro à própria instituição, desta forma, tal 

gasto deve ser contabilizado para que se conheça o custo total do projeto (Tavares, 1992). 

Deste modo, na tabela n.º 20, estão os custos estimados dos recursos necessários ao desenvolvi-

mento do presente projeto. Ainda na previsão dos recursos, no Apêndice XXI, vêm planificadas as do-

ses vacinais necessárias, para a intervenção na amostra em estudo. 

Tabela nº 20 

Previsão dos custos dos recursos 

Recursos Descrição Estimativa dos Custos 

Recursos 
Humanos 

Enfermeira Mestranda 
Enfermeira da USP 
Assistente Técnica 

2000 
450 
300 

Recursos 
Materiais 

Computador portátil 
Videoprojector 

Deslocações da Mestranda 
Gasóleo 
Vacinas 

Informativo com as vacinas administradas 
Material Clínico 

Resíduos Hospitalares 
Logotipo 

Cartazes “+ ACESSO” 

500 
100 

- 
100 

2751,09 
6 

400 
40 
12 
80 

Recursos 
Físicos 

Espaço físico cedido por empregadores 
Sala de reuniões cedida pelo ACeS 

Unidade de Saúde Móvel cedida pelo Município 

- 
- 
- 

Custo total 6739,09€ 

Nota. Construção própria 
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8.3 Divulgação Do Projeto 

Reis (1964) citado por Massarani e Alves (2019), refere que a divulgação científica diz respeito ao 

trabalho de comunicar ao público, em linguagem acessível, os fatos e princípios da ciência. Isto deve 

ser realizado, dentro de uma filosofia, que aproveite um fato relevante como a motivação, para 

explicar princípios e métodos de intervenção, por forma a dar conhecimento a evolução das ideias 

científicas. Divulgar implica tornar interessante os fatos e quem divulga, deve transmitir a ideia exata 

do que os cientistas fazem, como e o que produzem, por forma a gerar-se conhecimento.  

Os mesmos autores referem que a ciência desempenha um papel cada vez mais importante no 

mundo em que vivemos, pelo que cidadão comum, tem uma última palavra relativamente ao ‘produto’ 

da coletividade, devendo estar a par dos grandes problemas científicos. Ele precisa compreender para 

poder julgar e apoiar a ciência e o seu desenvolvimento, de forma a distinguir entre a verdadeira e a 

falsa ciência e suas mistificações. 

Para que os parceiros compreendessem a verdadeira magnitude da problemática, o diagnóstico 

de situação foi comunicado via email e realizou-se uma reunião de grupo (via online), com os parceiros. 

Para que os cidadãos estrangeiros envolvidos, tivessem conhecimento da problemática e do projeto, 

foram realizadas sessões de esclarecimento presenciais, que promovessem a literacia e que foram tra-

duzidas e reencaminhadas via WhatsApp, pelos empregadores. Também foram elaborados cartazes 

(Apêndice XXII), traduzidos com o auxílio do ACM, que ficaram expostos nos refeitórios como símbolo 

de compromisso de serviços de saúde integrados. Os mesmos também foram entregues no centro de 

saúde local, para o reconhecimento da familiarização deste compromisso. Também foram entregues 

impressos do programa VACINAS, que além de certificarem a administração da vacinação, também 

possuem a data da próxima inoculação. Tanto nos cartazes, como nos informativos ou protocolo, figura 

o logotipo do + ACESSO, enfermeira que aponta à multiculturalidade, caminho para  serviços de saúde. 

Para que o presente projeto chegue a mais imigrantes agrícolas, de forma a promover-se o acesso 

a cuidados de saúde primários a um maior número de indivíduos e para que os cidadãos da comuni-

dade de acolhimento, tivessem conhecimento do pressente projeto, o mesmo foi divulgado no dia 12 

de maio, na rádio local. Tentou-se deste modo, chegar aos recrutadores e colocadores, que trazem os 

imigrantes dos seus países natais e muitos destes, são os empregadores desta população.  

Considerando a sazonalidade do produto agrícola, os empresários agrícolas possuem nas suas ins-

talações alguns imigrantes, que são subcontratados dos primeiros referidos. No dia 19 de março, no 
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sentido de tentar perceber-se esta logística, realizou-se uma reunião, via online em inglês com um 

recrutador nepalês e foi dado a conhecer o “+ ACESSO”, alertando-se para a importância de integrar 

estas pessoas no SNS. 

8.4 Cronograma De Atividades 

As programações correlacionam duas variáveis, o tempo e as atividades. A forma mais 

representativa destas, diz respeito ao cronograma de GANTT, que corresponde a um gráfico de dupla 

entrada, onde as linhas são constituídas pelas atividades e as colunas pelo período de tempo 

considerado (Tavares, 1992). As atividades do presente projeto, encontram-se demarcadas no 

cronograma do presente projeto de intervenção comunitária que surge no Apêndice XXIII. 

 

8.5 Seguimento / Follow Up do Projeto 

O seguimento de um projeto, faz-se de forma contínua ao longo da sua implementação. O ‘follow 

up’, possibilita uma monitorização, por forma a facilitar o momento da avaliação. Deste modo conse-

gue-se perceber se existe a necessidade de se restruturar o projeto quer em termos de atividade, es-

tratégias ou mesmo objetivos. A tomada de decisão que contribui para a resolução de problemas, é 

concretizada em situação de maior ou menor certeza, tendo segundo o nível de informação e confiança 

das tecnologias aplicadas (Imperatori & Giraldes, 1992). 

Durante a implementação do presente projeto houve a necessidade de se reajustar os horários e 

os dias destinados às sessões de esclarecimento e às visitas para imunização dos imigrantes agrícolas, 

de acordo com as logísticas das empresas agrícolas, segundo os tempos de isolamento profilático, im-

postos por situações de contato com casos positivos para COVID 19 e segundo os tempos mínimos 

necessários ao cumprimento dos esquemas de vacinação. Durante a planificação do mesmo, houve o 

cuidado de se programarem as intervenções que dariam continuidade ao projeto, ajustados à equipa 

multidisciplinar da USP, uma vez que a enfermeira mestranda, como enfermeira externa à equipa não 

poderia dar continuidade ao mesmo. Neste sentido, a enfermeira supervisora da unidade curricular 

Estágio final, integrada na USP, ficou com a programação das atividades agendadas, demonstrando o 

seu interesse e assumindo o compromisso com a sua concretização. O Protocolo + ACESSO, visa tam-

bém ao compromisso de todos os parceiros, em dar continuidade a este projeto de intervenção comu-

nitária.  
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9. IMPLEMENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

Durante a intervenção no âmbito do projeto “+ACESSO”, foram realizadas sessões de esclareci-

mento, nas quatro entidades empregadoras dos imigrantes agrícolas no município T, que foram ajus-

tadas às disponibilidades e caraterísticas dos mesmos. Em três empresas, as sessões realizaram-se nos 

refeitórios. Dois, eram salas amplas com janelas/portas de abertas de correr e numa terceira, debaixo 

de um alpendre, na rua. Dado o contexto pandémico, todos os participantes usavam máscara e encon-

travam-se devidamente distanciados fisicamente. Numa quarta empresa, por se encontrar em plena 

campanha, com muito produto para colheita (amoras), o esclarecimento aconteceu em pequenos gru-

pos de 3 a 5 elementos, no meio das estufas por forma a minimizar a interrupção do trabalho agrícola.  

As sessões de esclarecimento foram realizadas em inglês, no entanto, numa das empresas por 

também haver trabalhadores portugueses, a sessão aconteceu em formato bilíngue. Noutra empresa, 

onde os trabalhadores são maioritariamente tailandeses, usaram-se os serviços da tradutora que já 

colabora com a mesma e que é da confiança dos imigrantes. Tentou conservar-se os traços culturais, 

por forma a desenvolver a confiança, pois verifique-se. Utilizou-se nos diapositivos apresentados, a 

imagem de uma taça tibetana, utensílio utilizado nos países orientais com tradições tibetanas (Tibete, 

Nepal, Índia, Tailândia…), reportando-se assim, para sua as potencialidades espirituais e terapêuticas, 

pretendendo-se a transladação, para cuidados holísticos transculturais. 

 A população alvo foi informada que o SNS é o serviço de cuidados de saúde público português e 

que todos os cidadãos presentes em Portugal, independentemente do seu estatuto de residente, têm 

direito a beneficiar deste e ofereceu-se esta oportunidade (para que quem quisesse), de se inscrever 

no mesmo. Também se esclarece sobre o Programa Nacional de Vacinação [PNV] e sobre os serviços 

de tradução telefónica disponibilizados pelo ACM, por forma a ultrapassar-se a barreira linguística, 

aquando da deslocação aos serviços de saúde. Informou-se, que o SNS está disponível não apenas para 

os trabalhadores, mas também para os seus familiares e está disponível em qualquer localidade do 

país. Este fato é relevante, porque alguns imigrantes já trouxeram as esposas e filhos e durante o di-

agnóstico de situação, verificou-se a existência de um filho de 9 anos, sem qualquer registo vacinal em 

Portugal.  

Conforme se pode verificar no gráfico n.º 14 seguidamente representado, relativamente à parti-

cipação nas sessões de esclarecimento, cerca de 66% da amostra (72 indivíduos) esteve presente e 

cerca de 34% (37 indivíduos não participaram por várias razões). 21% (23 indivíduos) não participaram 
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por faltarem por estar de folga. 8% (9 indivíduos) abandonaram a região. 5% (5 indivíduos) não parti-

ciparam por se encontrarem de férias. 

Gráfico n.º 14 

Participação na sessão de literacia 

 

Nota. Construção própria 

Além das sessões de esclarecimento, realizaram-se 9 deslocações às empresas agrícolas, utili-

zando-se a Unidade de Saúde Móvel [USM], disponibilizada pelo município, tal como o seu motorista, 

para a realização de vacinação, indicada para os adultos segundo o PNV. Foi-lhes entregue um infor-

mativo, traduzido em inglês (língua dominada pela maioria dos imigrantes) e tailandês (os tailandeses 

têm muita dificuldade em comunicar em inglês) que explicava quais as vacinas administradas e como 

atuar em situação de reação secundária à imunização. Durante a visita, para a inoculação da segunda 

dose de Td e VASPR, esclareceu-se que durante 4 semanas não poderiam realizar outra imunização e 

passado esse período, deveriam estar atentos para se inscreverem na plataforma da DGS, para a rea-

lização da imunização contra a COVID 19 e que nesta altura a USP entraria em contato com os empre-

gadores, para os auxiliarem nesta tarefa. 

 Durante estes contatos e socorrendo-se do The Sunrise Enabler, de Leininger, foram considera-

dos os fatores que influenciam o contexto ambiental, a linguagem e a etnohistória, partiu-se do topo 

da figura, devido a preocupações políticas relativamente ao exercício do direito ao acesso a cuidados 

de saúde. Assim, por forma a serem prestados cuidados culturais congruentes, além dos serviços de 

tradução já referenciados, utilizou-se a tradução da aplicação do Google Tradutor, que colocado em 

alta voz, teve uma boa recetividade por parte dos imigrantes. O fato de alguns imigrantes apresenta-

rem nos membros superiores, tatuagens de dragões, simbologia sobrenatural de sabedoria e força, foi 

mote de pequenas conversas, maioritariamente em inglês, como forma de aproximação e respeito 

pela cultura do outro. Durante a identificação dos indivíduos com os quais se interveio, constatou-se 

que muitos imigrantes possuíam nomes de Deuses. Este fato foi também motivo de conversa com vista 

a promover-se proximidade entre a cultura, portuguesa e asiática. Pois considere-se, na população 
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portuguesa, muitos indivíduos possuem nomes de santos católicos, o que constitui de algum modo 

proteção sobrenatural ao seu proprietário e uma forma de homenagem à entidade sobrenatural. 

Durante a prestação de cuidados de enfermagem, também se verificou a necessidade de negociar 

o cuidado. Quando informados de possíveis efeitos secundários da vacinação, esclareceu-se da impor-

tância de aplicação de gelo e da toma de 1gr de paracetamol. No entanto, alguns imigrantes recusam 

a toma de terapêutica, pelo que se teve que negociar com a ingestão de líquidos e o arrefecimento 

externo. Recorde-se uma imigrante, cujo empregador nos contactou, porque a mesma estava com 

muitas queixas no local de administração da vacina Td. Foi informada a colega do Serviço de Atendi-

mento Complementar, que iria comparecer uma imigrante, no entanto, a mesma não quis deslocar-se 

aos serviços saúde, insistindo-se com a mesma com a aplicação de gelo para o alívio da sintomatologia. 

O modelo referenciado, de estrutura simples, permite que a enfermagem alcance a promoção do 

cuidado cultural a partir de qualquer parte do seu esquema ou do lugar onde se sinta mais confortável 

ou preocupada (desde o topo – a visão do mundo, à base – influências do cuidado resultantes de ex-

pressões com origem em vários fatores). Deste modo, pode-se extrapolar que o cuidado cultural pode 

ser concretizado de várias formas e todas as oportunidades são válidas para a promoção da enferma-

gem transcultural. Da negociação entre os cuidados genéricos e os cuidados profissionais, surge a 

oportunidade da prestação de cuidados transculturais, pela reformulação do cuidado. Prevalece assim, 

o direito à dignidade, num mundo tão multicultural e diferente, no entanto, tão igual em humanidade. 

De salientar, que o número de imigrantes alvo de intervenção, fora ligeiramente superior ao nú-

mero de imigrantes presentes na amostra em estudo no diagnóstico de situação. A amostra sofreu 

modificações, pelo fato de alguns imigrantes abandonaram o concelho, enquanto que outros, deslo-

caram-se para este. Por solicitação de alguns empregadores, foram envolvidos mais imigrantes para a 

intervenção. Assim, a amostra sobre a qual se interveio era constituída por 109 indivíduos, sendo 89% 

do sexo masculino (97 indivíduos) e 11% do sexo feminino (12 indivíduos).  

 

9.1 Situação de inscrição no SNS pós-intervenção 

Durante a intervenção, a situação de inscrição no SNS modificou-se. Conforme se verifica no grá-

fico n.º 15 e após ter-se oferecido esta oportunidade, como uma via para a promoção da inscrição nos 

cuidados de saúde primários, realizada em colaboração com uma assistente técnica. Assim, 78 indiví-

duos (71% da amostra) ficaram com inscrição ativa. 1 indivíduo (0,9% da amostra) por ter abandonado 
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a região na fase inicial da intervenção (antes das sessões de esclarecimento) não se inscreveu no SNS. 

30 indivíduos (27,5% da amostra) foram inscritos; no entanto, por possuírem o processo de legalização 

a decorrer e não terem cartão de residente, esta inscrição tem caracter provisório e se não for reno-

vada, 3 meses depois, a inscrição no RNU fica como “sem inscrição ativa”. 

 

Gráfico n.º 15 

Situação de inscrição no SNS, pós intervenção 

 
Nota. Construção própria 

 

9.3 Situação relativamente a contato médico e de enfermagem, pós-intervenção 

Relativamente a contato com médico de clínica geral e familiar ou de saúde pública, após a inter-

venção houve um aumento de contato, pois verifique-se o gráfico n.º 16. Cerca de 75% (82 indivíduos) 

teve contato com médico, o que significou um aumento comparativamente com os da 60%, obtidos 

durante o diagnóstico. Cerca de 25% (27 indivíduos) não teve contato com médico. 

Gráfico n.º 16 

Situação relativamente a contato médico 

 
Nota. Construção própria 
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Relativamente a contato com enfermagem, após a intervenção houve um aumento significativo 

de contato, pois verifique-se o gráfico n.º 17. Cerca de 90% (98 indivíduos) teve contato com cuidados 

de enfermagem, o que significou um aumento significativo comparativamente com os 37%, obtidos 

durante o diagnóstico. Cerca de 10% (11 indivíduos), não teve contato com enfermagem. 

Gráfico n.º 17 

Situação relativamente a contato com cuidados de enfermagem 

 

Nota. Construção própria 

 

9.4 – Situação de imunização pós-intervenção 

Relativamente à imunização contra o tétano e a difteria, durante a intervenção também houve 

um aumento significativo nesta, no entanto a primovacinação ficou incompleta, pois recorde-se 

Os adultos que nunca foram vacinados contra o tétano e difteria, cujo estado vacinal se 
desconheça ou com a primovacinação incompleta, devem ser vacinados até completarem 
3 doses de Td (primovacinação), recomendando-se um intervalo de 4 a 6 semanas entre a 
primeira e a segunda doses, de 6 a 12 meses entre a segunda e a terceira doses (Freitas et 
al., 2020, p.31) 

Considerando as recomendações supracitadas, os resultados seguidamente descritos e apresen-

tados no gráfico n.º 18, dizem respeito aos imigrantes inoculados com a 1.ª dose da vacina Td. Neste 

sentido, durante a intervenção 87% dos imigrantes (95 indivíduos), realizaram a 1.ª inoculação da va-

cina Td. 5% (5 indivíduos) recusaram a imunização e 8 % (9 indivíduos) não foram inoculados por terem 

abandonado a região. 
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Gráfico n.º 18 

Inoculação com 1.ª dose da vacina Td 

 
Nota. Construção própria 

Relativamente à inoculação com a 2.ª dose da vacina Td, 80% dos imigrantes (87 indivíduos), re-

alizaram a 2.ª inoculação da vacina Td. 5% (6 indivíduos) recusaram a imunização e 13% (14 indivíduos) 

não foram inoculados por terem abandonado a região. 2% (2 indivíduos) ficaram por vacinar, pelo fato 

de terem estado de férias e de isolamento profilático. A 1.ª inoculação da vacina Td destes 2 indivíduos 

foi realizada, durante a visita da 2.º inoculação da Td aos seus colegas. 4 semanas após esta inoculação 

ainda se programou nova visita para a inoculação da 2.º dose da Td, que coincida no último dia de 

estágio, no entanto não foi realizada pela existência de casos de COVID 19 no seio desta população. 

Os dados referidos figuram-se no gráfico n.º 19, abaixo apresentado.  

Gráfico n.º 19 

Inoculação com 2.ª dose da vacina Td 

 
Nota. Construção própria 

Recorde-se que durante o diagnóstico, 21% tinha primovacinação completa contra o tétano e a 

diferia e 5% possuía primovacinação incompleta. Com a intervenção, em 109 indivíduos, 87 ficaram a 

2.ª dose da vacina Td inoculada, ou seja, 79,8% ficou com a vacinação incompleta o que já constituí 

um ganho comparativamente aos 5% do diagnóstico.  
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Relativamente à imunização contra o sarampo, rubéola e parotidite é de recordar que, “Os adul-

tos nascidos ≥ 1970, sem história credível de sarampo, que nunca foram vacinados contra o sarampo 

ou com estado vacinal desconhecido, devem ser vacinados com 1 dose de VASPR” (Freitas et al., 2020, 

p.31). Também de referir, que 

“Para prevenção da síndroma de rubéola congénita as mulheres em idade fértil devem estar 
vacinadas contra a rubéola (2 doses de VAR/VASPR) aproveitando todas as oportunidades 
de vacinação. Por precaução, recomenda-se que a vacinação com VASPR, das mulheres 
ainda não vacinadas, ocorra até pelo menos 4 semanas antes de engravidar” (Freitas et al., 
2020, p.32). 

 Considerando as recomendações supracitadas, cerca de 73% dos imigrantes (80 indivíduos) qui-

seram ser inoculados com uma dose de VASPR. 9% (10 indivíduos) não foram inoculados por a sua 

idade não se aplicar às recomendações do PNV; 8% (9 indivíduos) não realizaram por terem abando-

nado a região; 7% (7 indivíduos recusaram a inoculação); 1% (1 indivíduo) referiu ter tido imunização 

por contato na infância por ter tido sarampo e 1% (1 individuo) ficou por vacinar com VASPR pelo fato 

de ter descrito que 3 semanas antes teria estado no hospital por reação alérgica. Neste último caso, 

pela possibilidade de uma eventual reação anafilática, visto que o imigrante havia descrito queixas 

sugestivas de angioedema recente, o mesmo foi aconselhado a ser vacinado no centro de saúde, por 

motivos de segurança e visto que na unidade de saúde móvel, embora haja uma mala de reação ana-

filática não havia a presença de um médico. No gráfico n.º 20, surgem os dados apresentados. 

Gráfico n.º 20 

Inoculação da vacina VASPR 

 
Nota. Construção própria 

Foi realizada uma segunda inoculação da vacina VASPR nas imigrantes do sexo feminino em idade 

fértil, em conformidade com as recomendações do PNV. Como se pode verificar no gráfico n.º 21, 45% 

(4 senhoras) realizaram inoculação referida; 22% (2 senhoras) não realizaram por terem abandonado 

a região; 11% (1 senhora) não realizou por suspeita de gravidez; 11% (1 senhora) não realizou por ter 
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referido ter tido doença na infância e 11% (1 senhora) por referir sensação de tonturas e episódios de 

metrorragias. Esta decisão foi tomada por considerar-se que a utente poderia estar imunodeprimida 

e foi escrito um papel, dirigido ao médico do Serviço de Atendimento Complementar [SAC] e a utente 

foi aconselhada a dirigir-se ao centro de saúde, encontrando-se acompanhada por uma amiga. 

Gráfico n.º 21 

Inoculação da vacina VASPR nas senhoras férteis (2.º dose) 

 
Nota. Construção própria 

Recorde-se que durante o diagnóstico 17% dos imigrantes (17 indivíduos), estavam imunizados 

com a vacina VASPR e após intervenção, 73% dos imigrantes (84 indivíduos) ficaram imunizados com 

a vacina referida, o que significa um ganho considerável. 

 

9.5 – Outras atividades realizadas 

Durante o planeamento do projeto, aquando da perceção da dificuldade de manutenção de uma 

inscrição no RNU ativa, pelo fato de esta estar dependente cartão de residente emitido pelo SEF, foi 

realizada uma reunião com o Chefe da Delegação local do SEF. O Sr. Inspetor L.C, esclareceu que a 

emissão deste cartão é um processo que se encontra dependente do imigrante (sua solicitação online) 

e dos serviços centrais, cujo processo é moroso pelo cruzamento de vários dados internacionais, inclu-

sivamente da Interpol. Neste sentido, não se conseguiria intervir de forma a facilitar a sua emissão, no 

entanto na sessão de literacia aos migrantes explicou-se como fazer a sua solicitação online.  

Durante as primeiras visitas para a operacionalização da imunização, observou-se que alguns imi-

grantes possuíam cicatriz do bacilo Calmette – Guérin (cicatriz da vacina BCG). Quando questionados, 

muitos desconheciam qual a vacina que tal cicatriz implicava. Deste modo, foram esclarecidos que 
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haviam sido imunizados contra a tuberculose na infância. Perante este achado, durante a operaciona-

lização das visitas para a realização das segundas doses vacinais, aproveitou-se esta oportunidade, por 

através de observação direita, avaliar-se quantos indivíduos possuíam cicatriz de BCG.  

Como se pode observar no gráfico n.º 22, foram observados os braços de 71 imigrantes e pôde 

constatar-se que 38% (27 indivíduos) apresentavam cicatriz de BCG, enquanto 62% (44 indivíduos) não 

apresentavam qualquer vestígio desta cicatriz. Isto poderá significar de cerca de 38% dos imigrantes já 

teriam sido submetidos a algum tipo de imunização durante a sua infância, no entanto uma percenta-

gem considerável (62%), não tinha algum vestígio visível de contato com vacinação. Esta observação, 

é mais uma justificação para a realização da atividade da imunização. 

Gráfico n.º 22 

Avaliação da presença de sinais de imunização 

 
Nota. Construção própria 

Na fase inicial do projeto, no início de fevereiro, durante a situação epidemiológica crítica no mu-

nicípio, houve a oportunidade de se colaborar com os inquéritos epidemiológicos. Durante esta inter-

venção, uma das pessoas positivas para SARS COV 2 com a qual se contatou era um recrutador nepalês 

de 21 anos e embora o mesmo já conheça algumas palavras em português, a língua usada para a rea-

lização do inquérito fora o inglês. Este tinha tido contato de alto risco com alguns imigrantes agrícolas, 

estes últimos com maior dificuldade em comunicar em inglês. Neste sentido foi-lhes enviado para o e-

mail individual as declarações de isolamento profilático; as coordenadas e foto do Google Maps com 

a localização para deslocação ao drive thru, com vista à realização de zaragatoa nasofaríngea e link 

com informações de cuidados a ter em situação de contágio com COVID 19, disponibilizadas no site do 

ACM, traduzidas em várias línguas pelo OIM e um guia sobre a covid, elaborado pelos médicos do 

mundo. 

Durante as visitas às empresas agrícolas para a realização das sessões de esclarecimento, bem 

como da promoção da vacinação, foram realizadas algumas fotos (com autorização dos envolvidos -
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empregadores e migrantes). Com as mesmas, realizou-se um breve vídeo, que foi apresentado e par-

tilhado via email com os empregadores e via rede social (duas imigrantes solicitaram pedido de ami-

zade via Facebook e divulgou-se o vídeo por esta via) com alguns elementos da população alvo. Tam-

bém alguns estrangeiros, visualizaram o vídeo aquando da segunda visita para a promoção da vacina-

ção. O mesmo também fora apresentado ao município bem como ao Sr.º. Presidente da ARS. 

Por forma a que o “+ACESSO” tenha continuidade e uma maior visibilidade, realizou-se uma reu-

nião com o Sr.º Presidente da Administração Regional do Algarve e com a Sr.ª Diretora executiva do 

ACeS no dia 20 de Abril de 2021. Foi exibida a sessão de apresentação do projeto, destinada aos Sta-

keholders e dado a conhecer o protocolo de colaboração elaborado entre os serviços de saúde, muni-

cípio e empregadores. Considerado como uma mais-valia, as cláusulas do protocolo referido foram 

ajustadas às solicitações dos parceiros, tendo tido parecer positivo da parte dos Empregadores, Muni-

cípio e do Concelho Diretivo da ARS Algarve (com parecer a 1/10/2021), aguardando-se os procedi-

mentos à sua assinatura. 
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10. MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO 

Avaliar é comparar com um padrão ou modelo, de forma a corrigir ou melhorar, o que permite 

precisar o objetivo e determinar o valor de uma intervenção. Relativamente aos objetivos, a avaliação 

permite a tomada de medidas de melhoria e no que se refere ao objeto em estudo, valida natureza do 

problema a avaliar (Imperatori & Giraldes, 1992). A avaliação, usa a experiencia para melhorar uma 

atividade em curso e a planificar mais eficazmente (OMS, 1978 citado por Imperatori & Giraldes, 1992). 

A avaliação é influenciada pela pertinência e fiabilidade da informação do planeamento, realizado com 

base no diagnóstico e constitui a etapa final do planeamento em saúde, no entanto está ligada à sua 

fase inicial e promove a melhoraria dos programas e a orientação dos recursos (Imperatori & Giraldes, 

1992). 

Numa situação de planeamento, a maior parte dos elementos utilizados na avaliação são sob a 

forma de indicadores, que permitem conhecer a realidade e medem os avanços alcançados. Estes re-

ferem-se às variáveis em estudo e dividem-se em indicadores de impacte ou resultado e de execução 

ou atividade, classificando a avaliação em avaliações de processo e resultado (Imperatori & Giraldes, 

1992). A equipa de um projeto, deve avaliar cada uma das etapas do processo de planeamento, per-

mitindo assim, o controlo do orçamento, a observação do pessoal, o sistema de informação, os proce-

dimentos e as programações (cronograma de Gantt) (Tavares, 1992). 

A avaliação da concretização dos objetivos específicos e das metas, definidas no âmbito “+ 

ACESSO”, será realizada pela análise de indicadores de processo e resultado a seguir apresentados. A 

avaliação das atividades efetuadas, realizada por indicadores surge nas tabelas do seu planeamento. 

No que se refere à avaliação do primeiro objetivo específico, divulgar os resultados do diagnóstico 

aos stakeholders do projeto, pode verificar-se que foram realizadas 11 reuniões, quer em formato on-

line quer presencial. Especificando, foi realizada uma reunião online, com os 4 empregadores da po-

pulação imigrante agrícola e a Sr.ª enf.ª da USP. Foram realizadas 8 reuniões individuais presencias. 

Uma com a Diretora Executiva do ACeS; com o Coordenador da USP e a sua interna; com a Enf.ª Vo-

gal/orientadora; com a Assistente Técnica; 2 reuniões com os 2 presidentes de juntas de freguesia; 

com o Inspetor coordenador da delegação do SEF do município em causa e uma reunião com uma 

funcionária do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Nesta última reunião, foi explicado que 

a instituição em causa já não se encontra envolvida com a contratualização da população em estudo, 

visto que a maioria imigra associada a contratos temporários (3 meses) e a instituição em causa ofere-
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cia contratos de pelo menos 6 meses. Acrescentou, que o contato que a instituição possui com a po-

pulação em causa é já na situação de desemprego. Foi ainda realizada una reunião com o Sr.ª Presi-

dente da ARS, onde esteve presente também a Sr.ª Diretora Executiva. Também foi programada uma 

reunião, online, com o diretor do Departamento de Apoio e Assistência Migratória do Alto Comissari-

ado para as Migrações, que por motivos súbitos de agenda teve que ser cancelada, no entanto foi 

apresentado o diagnóstico de situação, via telefónica a uma sua colaboradora, que contribuiu para as 

traduções realizadas no âmbito do projeto. 

Concluindo, cerca 93,3% dos Stakeholders tiveram presentes nas 10 de 11 reuniões previstas e 

91,66% dos Stakeholders aderiram ao projeto. Na tabela n.º 21, figurão os dados referidos. Embora 

nem todos tenham aderido ao projeto ou estado presentes nas reuniões previstas, todos tiveram co-

nhecimento dos resultados do diagnóstico, uma vez que a sessão de apresentação do diagnóstico, 

também fora enviada via e-mail (aquando do agendamento das reuniões). 

Tabela n.º 21 

Avaliação do primeiro objetivo específico 

Objetivo específico 

Divulgar os resultados do diagnóstico, aos parceiros do projeto. 

M
et

a 

Que todos os Sta-
keholders identi-
ficados, tenham 
conhecimento 
do diagnóstico 
de situação e do 
Projeto de Inter-
venção Comuni-
tária “+ ACESSO”, 
até ao dia 5 de 
março de 2021. 

Indicadores de Processo / Execução  Avaliação 

N.º de reuniões realizadas_ X 100 
   N.º de reuniões previstas 
 
 
 

   N.º parceiros presentes na reunião X 100 
N.º parceiros contactados para o projeto 

 

(10:11) X 100 
= 90,9% 
 
(14:15) X 100 
= 93,3% 
 

Indicador de Resultado Avaliação 

n.º parceiros conhecedores do resultado do diagnóstico X 100 
                      n.º de parceiros do projeto 

(11:12) X 100 

=91,66% 

Nota. Construção Própria 

Relativamente à avaliação do segundo objetivo específico, incrementar a literacia dos imigrantes 

agrícolas, acerca da importância da imunização e de aceder aos Serviços de Saúde (resumido na tabela 

n.º 22), foram programadas 4 sessões de esclarecimento, acerca do SNS e como aceder ao mesmo, 1 

em cada empresa agrícola. No entanto, um dos empregadores considerou que seria importante não 

excluir os seus colaboradores portugueses, e que a sessão deveria ser realizada em 2 dias diferentes e 

em cada dia, duas sessões, por forma a apanhar-se o maior número de colaboradores, no horário do 

lanche da manhã. Reconhecendo-se a validade dos argumentos e a necessidade do distanciamento 
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físico, devida à situação epidemiológica do município, as 4 sessões foram alargadas para 7. No entanto 

e apesar do indicador de execução ser de 175%, relativamente à meta de pelo menos 70% da popula-

ção alvo estar presente nas sessões, segundo o indicador de resultado, apenas 66,1% dos imigrantes 

assistiram às sessões de esclarecimento.  Esta baixa presença, deveu-se a fatos como a ausência física 

quer por abandono da região, quer por férias ou folgas laborais, no entanto, a sessão de esclareci-

mento foi-lhes enviada via WhatsApp pelos empregadores. Todavia, houve um aumento de inscrições 

no SNS e o segundo indicador de resultado, relativamente à inscrição, foi de 126,7%.  

Apesar dos indicadores, no final, da intervenção apenas 1 imigrante, dos 109 presentes durante 

a intervenção, ficou por se inscrever no SNS, devido a abandono da região. 78 imigrantes ficaram com 

inscrição ativa, enquanto no diagnóstico 63 tinham inscrição ativa. Por fim, 30 imigrantes ficaram com 

inscrição provisória, correspondendo aos imigrantes que tinham inscrição ausente e inativa e que se 

quiserem inscrever, no entanto por não possuírem cartão de residente imitido pelo SEF, ficaram ape-

nas com uma inscrição provisória. 

Tabela n.º 22 

Avaliação do segundo objetivo específico 

Objetivo específico 

Incrementar a literacia dos imigrantes agrícolas, acerca da importância da imunização e de ace-
der aos Serviços de Saúde. 

M
et

a 

Que pelos menos 70% 
dos imigrantes agríco-
las participem na ses-
são de esclareci-
mento, acerca da im-
portância da imuniza-
ção e de aceder a ser-
viços de saúde. 
 

Indicadores de Processo / Execução  Avaliação 

N.º de sessões realizadas X 100 
N.º de sessões planeadas 

(7:4) X 100 

=175% 

Indicador de Resultado Avaliação 

    n.º de imigrantes presentes nas sessões X 100 
     n.º de imigrantes do estudo 
 
n.º de imigrantes que se inscrevem SNS X 100 
n.º de imigrantes por inscrever no SNS 

(72:109) X 100 

=66,1% 

(38:30) X 100 
=126,7% 

Nota. Construção Própria 

Relativamente à avaliação do terceiro objetivo específico, aumentar em pelo menos 40%, a taxa 

de cobertura vacinal dos imigrantes agrícolas, pode verificar-se na tabela n.º 23, seguidamente ex-

posta, que houve aumento significativo da taxa de cobertura vacinal. Do total dos 109 imigrantes da 

intervenção, 94 não tinham qualquer registo vacinal ou tinham esquema vacinal incompleto. Destes, 

78 quiserem ser vacinados de forma livre esclarecida. Assim, relativamente à meta, que pelo menos 

40% dos imigrantes agrícolas se vacinem, foi superada, sendo visível pelo indicador de resultado de 
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82,3%, mesmo tendo havido abandonou da região. O indicador de execução, também demonstra que 

a meta foi concretizada, no entanto o tempo de intervenção, teve que ser ajustado à situação epide-

miológica. Apenas no dia 10 de maio, se conseguiu realizar todas as deslocações necessárias à realiza-

ção desta intervenção. 

Tabela n.º 23 

Avaliação do terceiro objetivo específico 

Objetivo específico 

Aumentar a taxa de cobertura vacinal dos imigrantes agrícolas. 

M
e

ta
 

Que pelos menos 
40% dos imigran-
tes agrícolas, se 
vacinem até o dia 
30 de abril de 
2021. 

Indicadores de Processo / Execução  Avaliação 

n.º de deslocações realizadas X 100 
n.º de deslocações planeadas 

(8:8) X 100  

=100%  

Indicador de Resultado Avaliação 

n.º de imigrantes vacinados X 100 
n.º de imigrantes agrícolas por vacinar 

(78:94) X 100 

=82,3% 

Nota. Construção Própria 

No que se refere ao quarto objetivo específico, todas as reuniões e contatos realizados desde o 

momento da divulgação do diagnóstico de situação, foram no sentido da criação de um protocolo de 

colaboração entre todos os parceiros. Desde o dia 5 de abril, que se encontra elaborada a minuta do 

protocolo, que tem sido ajustada segundo o parecer de cada um dos outorgantes. No dia 20 de abril, 

depois de apresentado ao Sr. Presidente da ARS, o protocolo apresentou parecer positivo por parte do 

município e do Conselho Diretivo da ARS Algarve.  Na tabela n.º 24 observar-se o descrito. 

Tabela n.º 24 

Avaliação do quarto objetivo específico 

Objetivo específico 

Realizar um protocolo de colaboração entre os parceiros, para a promoção do acesso aos serviços 
de saúde primários e do aumento da taxa de cobertura vacinal, dos imigrantes agrícolas. 

M
et

a 

Elaboração do proto-
colo + ACESSO, até ao 
dia 21 de maio de 2021. 
 

Indicador de Resultado Avaliação 

A existência de um protocolo de cola-
boração entre os parceiros. 

Protocolo elaborado e 

com parecer positivo de 

todos os parceiros. 

Nota. Construção Própria  
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11. ANÁLISE DAS COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS 

A enfermagem enquanto profissão disciplina, enquadrada nas ciências sociais e científico-tecno-

lógicas, implica a ingressão de saberes de vários domínios. O enfermeiro, cuidador formal, coexiste 

numa complexidade dinâmica de reconciliação entre a tríade científica/tecnológica, humana e sobre-

natural. A aquisição de competências ao longo do percurso de desenvolvimento da enfermagem, im-

plica uma transformação interna, que reflete o ganho de competências agregadas de evidências e tam-

bém a perda de alguma ingenuidade. 

Neste sentido, o percurso desenvolvido entre o primeiro dia da ingressão no Mestrado de Enfer-

magem Comunitária e de Saúde Pública e os estágios I e final, revestiu-se de complexidade, conferido 

não apenas pelo grau académico de mestrado, mas acima de tudo pelo ganho de competências co-

muns aos enfermeiros especialistas e específicas aos enfermeiros especialistas em enfermagem comu-

nitária, que adquiridas em tempos de pandemia, repercutiu-se num ato auto-revelador. Assim, no pre-

sente capítulo decorre a análise do ganho das competências acima referidas. 

 

11.1 Competências Comuns Dos Enfermeiros Especialistas 

Segundo o Regulamento n.º 140/2019, “(…) o enfermeiro especialista é aquele a quem se reco-

nhece competência científica, técnica e humana para prestar cuidados de enfermagem especializados 

nas áreas de especialidade em enfermagem” (p.4744). No mesmo regulamento, na secção II, artigo 

3.º, alínea a), as competências comuns dos enfermeiros especialistas  

“são as competências, partilhadas por todos os enfermeiros especialistas, independente-
mente da sua área de especialidade, demonstradas através da sua elevada capacidade de 
conceção, gestão e supervisão de cuidados e, ainda, através de um suporte efetivo ao exer-
cício profissional especializado no âmbito da formação, investigação e assessoria” (p.4745). 

O mesmo documento acrescenta ainda no capítulo II (Das Competências), artigo 4.º, que os domínios 

das competências comuns são os da “a) Responsabilidade profissional, ética e legal (A); b) Melhoria 

contínua da qualidade (B); c) Gestão dos cuidados (C); d) Desenvolvimento das aprendizagens profis-

sionais” (p.4745). 
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Relativamente às competências do domínio da responsabilidade, ética e legal, o regulamento 

anteriormente citado, esclarece no artigo 5.º, que o enfermeiro em conformidade com estas “a) De-

senvolve uma prática profissional, ética e legal, na área de especialidade, agindo de acordo com as 

normas legais, os princípios éticos e a deontologia profissional; b) Garante práticas de cuidados que 

respeitem os direitos humanos e as responsabilidades profissionais”. Assim, em correspondência ao 

descrito, ao longo do presente relatório, é citado o código deontológico da enfermagem e os direitos 

da população alvo de intervenção, bem como todos os seus envolventes. Apenas participarem no pre-

sente estudo e intervenção, os interessados e todas as atividades deram-se apenas com o seu consen-

timento, sendo que presente estudo teve também parecer positivo por parte da Comissão de Ética do 

Instituto Politécnico de Beja. O + ACESSO, visa a defesa dos direitos humanos, mais especificamente, 

o exercício do direito à saúde e assegura o respeito à confidencialidade e multiculturalidade. 

No que respeita às competências do domínio da melhoria da qualidade, o artigo 6.º do ainda 

regulamento n.º 140/2019, legitima que estas são as subsequentes: “a) Garante um papel dinamizador 

no desenvolvimento e suporte das iniciativas estratégicas institucionais na área da governação clínica; 

b) Desenvolve práticas de qualidade, gerindo e colaborando em programas de melhoria contínua; c) 

Garante um ambiente terapêutico e seguro” (p.4745).  De encontro ao citado, o projeto de intervenção 

comunitária “+ACESSO”, visa à promoção da qualidade de vida de uma população vulnerável, limitada 

por uma série de barreiras já identificadas. É de referência o relato de uma empregadora, que referiu 

que uma sua colaboradora durante o horário de trabalho se sentiu mal, tendo chamado uma ambu-

lância, o contexto uma hipoglicémia. Esta situação de doença aguda, foi de logística complexa, a imi-

grante subcontratada, não possuía número de utente, o que atrapalhou o seu processo de admissão 

na instituição hospitalar. O presente projeto, tenta integrar na saúde, promovendo o acesso aos cui-

dados de saúde primários e contribuindo consequentemente para a qualidade de vida e o protocolo 

daqui decorrente, promove a sua continuidade. 

Em relação às competências do domínio da gestão dos cuidados, o artigo 7.º do mesmo regula-

mento, esclarece que estas são “(a) Gere os cuidados de enfermagem, otimizando a resposta da sua 

equipa e a articulação na equipa de saúde; b) Adapta a liderança e a gestão dos recursos às situações 

e ao contexto, visando a garantia da qualidade dos cuidados” (p.4745). Neste sentido, desde o diag-

nóstico, ao estabelecimento de prioridades, planeamento, intervenções e avaliação, tudo foi gerido 

pela enfermagem que o criou. Enquanto profissional de saúde externa ao local de estágio, houve a 

colaboração de outros profissionais imprescindíveis para o desenvolvimento do presente projeto. En-

tre estes, a assistente técnica, o motorista da unidade de saúde móvel promovido pelo município, a 

enfermagem que colaborou com as visitas para a realização da imunização e consequentemente seu 
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registo, a colaboração com os serviços de tradução do ACM, a realização dos cartazes informativos 

pela gráfica, a adequação da minuta do protocolo adequada aos parceiros (…) Embora todo o projeto 

tivesse sido organizado pela sua autora, todas as decisões tomadas, tiveram em consideração a opinião 

de todos os envolvidos, pelo que todos os recursos foram agilizados em cooperação com toda a equipa, 

promovendo-se um ambiente positivo, favorável à prática. 

Por fim, no que respeita às competências do domínio do desenvolvimento das aprendizagens 

profissionais, segundo o artigo 8.º estas são: “a) Desenvolve o autoconhecimento e a assertividade; b) 

Baseia a sua praxis clínica especializada em evidência científica” (p.4745). De acordo com o descrito, 

para se prestar cuidados de enfermagem congruentes, o enfermeiro deve em primeiro conhecer-se a 

si próprio e respeitar-se, deste modo mais facilmente prestará cuidados com assertividade respeitando 

o outro e suas particularidades. Todas as decisões e intervenções, foram realizadas de acordo com os 

fundamentos, de órgãos máximos como a OMS e a DGS, tendo-se cumprido com todas as suas indica-

ções e evidências. O conhecimento novo daqui desenvolvido, mais especificamente, a dificuldade do 

acesso à saúde por parte de imigrantes, cujo processo de legalização de residente ainda não se encon-

tra concluído, foi denunciado a entidades como a ARS, deste modo este conhecimento poderá ser 

reportado centralmente, por forma a que as diretrizes emanadas, inclusivamente em contexto pandé-

mico, sejam avaliadas. 

 

11.2 Competências Específicas Do Enfermeiro Especialista Em Enfermagem Comuni-

tária e de Saúde Pública 

O Regulamento n.º 428/2018, emanado pela Ordem do Enfermeiros e já anteriormente citado, 

integra o perfil de competências comum do enfermeiro especialista e define o perfil de competências 

específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Comunitária. Segundo o artigo 2.º do regula-

mento referido, o enfermeiro especialista em Enfermagem Comunitária e de Saúde Pública,  

“a) Estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado 
de saúde de uma comunidade; b) Contribui para o processo de capacitação de grupos e 
comunidades; c) Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito comunitário e 
na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde. d) Realiza e coopera na vigilância 
epidemiológica de âmbito geodemográfico” (p.19354). 
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Os ensinos clínicos, estágio em enfermagem comunitária e de saúde pública e o estágio final, fo-

ram promotores para o desenvolvimento das competências acima citadas.  Relativamente à compe-

tência, “estabelece, com base na metodologia do Planeamento em Saúde, a avaliação do estado de 

saúde de uma comunidade” (p.19354), foram agregados e interligados, conhecimentos sobre deter-

minantes e barreiras à saúde da população imigrante agrícola, integrando indicadores demográficos e 

de utilização dos serviços de saúde. Desta forma, diagnosticou-se uma baixa utilização, por parte desta 

população, dos cuidados de saúde primários e uma baixa taxa de cobertura vacinal. Após a identifica-

ção dos problemas e priorizadas as necessidades em saúde, foram estabelecidos objetivos mensurá-

veis, que visavam a melhoria da situação do acesso à saúde e da imunização, da população referida, 

tendo as tomadas de decisão acontecido sob as orientações do plano nacional de saúde e do programa 

nacional de vacinação. A informação do diagnóstico de saúde foi divulgada a diferentes setores e ser-

viços, por forma a conseguir-se de forma estratégica a coparticipação dos parceiros. Promoveu-se as-

sim, uma parceria entre vários responsáveis organizacionais e políticos (serviços de saúde, emprega-

dores e município), para uma maior eficácia do projeto, considerando os recursos necessários e dispo-

níveis. Para o estabelecimento da parceria, foram negociados os contributos de cada responsável en-

volvido. Todas estas intervenções foram avaliadas. 

No que concerne à competência “Contribui para o processo de capacitação de grupos e comuni-

dades” (p.19354), o “+ACESSO”, constituiu-se enquanto projeto que visa a promoção do acesso à sa-

úde, coletivo. Primeiramente liderou-se um processo comunitário, com vista à capacitação da popula-

ção imigrante agrícola, para promoção do exercício de cidadania, relativamente ao direito de utilização 

dos serviços de saúde primários. Para isto envolveu-se empregadores, parceiros promotores do con-

tato com os imigrantes agrícolas (grupo vulnerável) e o Alto Comissariado das Migrações, por forma a 

ultrapassar-se a barreira linguística. O município colaborou com a disponibilização da Unidade de Sa-

úde Móvel e seu motorista, para a deslocação aos empregadores e da concretização da atividade da 

promoção de imunização. A população alvo, constituída por várias nacionalidades, com contextos ét-

nico-culturais específicos, tiveram uma boa recetividade, participando na sessão de esclarecimento, 

sendo que esta foi traduzida na sua língua materna. Promoveu-se deste modo, uma saúde mais inte-

grada, por meio de recursos tecnológicos digitais (rede WhatsApp), criados pelos empregadores e ao 

dispor desta população e por técnicas de comunicação de marketing, pela exposição de cartazes que 

se constituíram enquanto símbolo de compromisso e fontes de disseminação de informação. A entre-

vista realizada na rádio local, foi uma estratégia de divulgação do projeto para a comunidade de aco-

lhimento, para que outros imigrantes/empregadores reconheçam o “+ ACESSO” e queiram participar 

neste. O modelo conceptual, a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural, enquanto 

modelo flexível que reflete sobre as influências previstas na base cultural, para a reestruturação de 
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cuidados culturais, possibilitou uma visão mais completa, relativamente a cuidados holísticos de pro-

teção da saúde. 

No que se refere à competência “Integra a coordenação dos Programas de Saúde de âmbito 

comunitário e na consecução dos objetivos do Plano Nacional de Saúde” (p.19354), o presente pro-

jeto implementado visa à maximização de atividades comunitárias que pretendem obter ganhos em 

saúde com a coordenação, promoção, implementação e monitorização de atividades constantes do 

Programa Nacional de Vacinação, para pessoas maiores de 18 anos, do Plano Nacional de Saúde. Todas 

as tomadas de decisão, foram no sentido da operacionalização do programa referido, monitorizando-

se os resultados obtidos e criando-se um protocolo de visa à colaboração para a promoção do pro-

grama já citado, na população imigrante agrícola, dando-lhe continuidade. Para isto, foram utilizados 

e otimizados os recursos existentes e disponíveis na unidade de saúde pública e no município. 

Por fim, no que respeita à competência “realiza e coopera na vigilância epidemiológica de âm-

bito geodemográfico” (p.19354), um dos contributos do projeto desenvolvido e implementado, foi de 

encontro a esta competência. Pois verifique-se, os instrumentos de colheitas de dados, para a vigilân-

cia epidemiológica dos fenómenos de saúde, foram concretizados por indicadores, tendo-se verificado 

por indicadores demográficos e por dados de evidências científicas imitidos por órgãos máximos na 

área da saúde, que relativamente à naturalidade da população em estudo, esta é originária de locais 

cujo sarampo e rubéola se constituem como endémicos e cuja taxa de cobertura vacinal tem diminuído 

nos últimos anos.  Embora sejam escassos os dados da situação de imunização de cada imigrante, 

grande limitação deste estudo, a vigilância epidemiológica das suas áreas geográficas, no que se refere 

a doenças cuja comunidade de acolhimento possui elevadas taxas de cobertura vacinal, revela-se en-

quanto risco acrescido, para disseminação de doenças que poderão revelar-se reemergentes. Deste 

modo, a proteção da saúde individual e coletiva, são as grandes potencialidades deste trabalho.  

Ainda dentro desta competência e fora do projeto elaborado e implementado, também houve a 

oportunidade de colaboração com a realização de inquéritos epidemiológicos à população abrangida 

pela área de ação da USP, durante a situação epidemiológica de calamidade de COVID-19, numa altura 

em que se somavam em média, cerca de 100 novos casos diários, positivos para SARS COV 2. Embora 

esta colaboração com a vigilância epidemiológica não tenha sido solicitada, de forma livre optou-se 

pela decisão relativamente com o seu contributo, como forma reconhecimento a quem tão bem rece-

beu e autorizou a realização dos ensinos clínicos. 
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11.3 Competências Do Grau De Mestre 

O Decreto-Lei n.º 65/2018, capítulo III, artigo n.º 15, confere o grau de mestre a quem demonstre: 

“ a) Possuir conhecimentos e capacidade de compreensão a um nível que: i) Sustentando -
se nos conhecimentos obtidos ao nível do 1.º ciclo, os desenvolva e aprofunde; ii) Permitam 
e constituam a base de desenvolvimentos e ou aplicações originais, em muitos casos em 
contexto de investigação; b) Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de 
compreensão e de resolução de problemas em situações novas e não familiares, em con-
textos alargados e multidisciplinares, ainda que relacionados com a sua área de estudo; c) 
Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver solu-
ções ou emitir juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo refle-
xões sobre as implicações e responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções 
e desses juízos ou os condicionem; d) Ser capazes de comunicar as suas conclusões, e os 
conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não especialis-
tas, de uma forma clara e sem ambiguidades; e) Competências que lhes permitam uma 
aprendizagem ao longo da vida, de um modo fundamentalmente auto-orientado ou autó-
nomo” (p.4162). 

Reportando ao citado e contextualizando o desenvolvimento de competências decorrido 

entre a ingressão no mestrado até à concretização dos ensinos clínicos, este surge 15 anos a 

aquisição de conhecimentos obtidos durante o Curso de Licenciatura em Enfermagem e é de-

corrente de um contexto de investigação, na área pela qual se decidiu aprofundar conhecimen-

tos e considerada enquanto promotora de uma vastidão de oportunidades de investigação e 

cuidados. 

Os achados obtidos durante o diagnóstico de situação, foram analisados, priorizados e en-

contradas estratégias de intervenção. Do conhecimento obtido durante o diagnóstico de situa-

ção, foi também realizado um artigo de investigação original (Apêndice XXIV). 

 Isto tudo, numa área diferente à qual se tem desenvolvido atividades nos últimos anos e 

que tem possibilitado a ingressão de vários saberes. Da prestação de cuidados aos doentes de 

cardiologia, à prestação de cuidados avançados, nas estufas aos utentes imigrantes agrícolas, é 

comum o interesse pelo cuidado e pela proteção à vida, à saúde e à dignidade, promovendo a 

cidadania e a responsabilidade ética e social, pela comunicação clara dos conhecimentos obtidos 

aos parceiros, estes com deveres de proteção nos vários contextos multidisciplinares. Deste es-

forço, resulta acima de tudo a aprendizagem da concretização de que o conhecimento está dis-

ponível, no entanto não vem ao nosso encontro, este tem que ser desbravado e encontrado de 

forma autónoma e a sua verdadeira beleza, é de poder ser replicado por toda a vida, dada à sua 

caraterística de infinitude.  
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As migrações internacionais têm aumentado exponencialmente nos últimos vinte anos e são 

causa de mudanças demográficas. Dois terços dos migrantes são trabalhadores de mão-de-obra, que 

se dispersam demograficamente segundo as redes de apoio. A multiculturalidade decorrente destas 

mudanças, repercute-se em várias áreas da vida e a saúde não é exceção. Além das dificuldades ine-

rentes ao sistema de saúde, a barreira linguística e cultural, com origem nas inúmeras nacionalidades 

e etnias, torna o acesso à saúde ainda mais complexo, afetando a qualidade de vida de populações, 

que por possuírem uma etnohistória diferente dos cidadãos nacionais, encontram-se em situação de 

vulnerabilidade. 

No município afeto à USP onde se verificou a concretização do estágio final, a população estra-

geira com estatuto de residente tem aumentado significativamente, tal como tem aumentado o nú-

mero de empresas do setor agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca. Entre 2008 e 2018 

houve um aumento de população asiática. Os nativos do Nepal aumentaram de 0 para 333 indivíduos; 

os da Índia de 13 para 170 indivíduos e os nativos de “Outros países asiáticos”, aumentaram, de 30 

para 193 pessoas. No entanto, estes dados traduzem apenas a população asiática que possui estatuto 

legal de residente e pensa-se, que esta população, seja em número bastante superior. Da prática diá-

ria, os profissionais de saúde da USP em causa, contatam frequentemente com imigrantes agrícolas 

cujo processo de legalização, se encontra a decorrer e que se deslocam frequentemente, entre a região 

do município em estudo e o litoral alentejano. 

Por todas as caraterísticas acima relatadas, o enfermeiro com formação avançada em Enferma-

gem Comunitária e de Saúde Pública, deve conhecer toda a população que se encontra sob sua tutela 

e avaliar a sua situação de saúde, de forma a promover o exercício da cidadania e consequentemente 

o exercício do direito à saúde, direito este legitimado, envolvendo os vários setores da comunidade. A 

população imigrante presente em Portugal, ainda que sem estatuto de residente, deve ser incluída 

neste trabalho. A promoção de uma saúde equitativa, passa por ir ao encontro desta população, nunca 

se esquecendo que promovendo a cobertura universal da saúde, é também o primeiro passo para a 

promoção da saúde individual e consequentemente da saúde coletiva. 

Neste sentido, realizou-se um estudo exploratório, epidemiológico descritivo simples, cujos dados 

foram colhidos por indicadores demográficos e de utilização dos Serviços de Saúde, tendo se verificado 

que a amostra em estudo é maioritariamente originária de países como Nepal, Tailândia e Bangladesh. 

Possui um baixo contato com enfermagem e médico de clínica geral e familiar e de saúde pública. Além 
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disto, a taxa de cobertura vacinal da amostra, realizada em Portugal, é inferior à taxa de cobertura 

vacinal dos cidadãos nacionais, podendo repercutir-se num problema sério de saúde pública, pelo fato 

dos indivíduos pertencentes à amostra, provirem de países, cujo sarampo e a rubéola, se constituem 

enquanto doenças endémicas.  

No entanto, o problema do acesso aos cuidados de saúde primários, começa logo no momento 

da inscrição do SNS, visto que o registo nacional do utente para os utentes fora da comunidade euro-

peia, fica ativo e definitivo, apenas após a introdução dos dados do cartão de residente, emitido pelo 

SEF, aquando da finalização do processo de legalização. Em resposta a este fato, são realizadas inscri-

ções esporádicas no SNS, que três meses após a sua realização deixam de estar ativas, traduzindo-se 

este fato em constrangimentos à saúde, principalmente em tempos de pandemia por SARS COV 2, 

cujos últimos informativos imitidos pela DGS, legitimam a saúde enquanto direito base a todos os ci-

dadãos, independentemente do seu estatuto, não se admitindo barreiras administrativas a esta. 

A enfermagem transcultural, destinada a um utente específico, segundo a sua singularidade cul-

tural (normas e valores), deve promover cuidados que envolvam estratégias de auto empoderamento 

que facilitem ao utente a tomada de decisão e deverão ser prestados cuidados sensíveis à sua indivi-

dualidade cultural, aceitando-se e respeitando as diferenças culturais e como estas influenciam as re-

lações entre as pessoas e os cuidados. De forma a conseguirem-se cuidados culturalmente congruen-

tes, os cuidados devem ser negociados e reestruturados entre os cuidados genéricos, adjacentes a 

uma determinada cultura, passados entre gerações e que devem ser preservados e os cuidados adja-

centes às práticas dos cuidados de saúde, muitas vezes tecnicistas, mecanizados e despersonalizados. 

Seguindo estas orientações, o projeto de intervenção comunitária “+ACESSO”, surgiu após o es-

tabelecimento de objetivos, que resultaram do estabelecimento de prioridades das necessidades iden-

tificadas durante o diagnóstico de saúde. Este projeto de intervenção comunitária, constitui-se en-

quanto projeto de enfermagem transcultural, que através de estratégias de promoção de literacia (tra-

duzidas em 5 línguas diferentes), tentou ir ao encontro do utente imigrante agrícola, esclarecendo-o e 

assistindo-o, no exercício deste seu direito legitimado, que é o exercício do direito à saúde.  

As estratégias, atividades e parcerias idealizadas e implementadas, além de tentarem promover 

a defesa da Cobertura Universal da Saúde, também visaram a sua continuidade. Após as sua monito-

rização e avaliação verificou-se que o “+ ACESSO”, além ter contribuído para o aumento de inscrições 

no SNS, promoveu também o aumento da taxa a de cobertura vacinal, para as vacinas VASPR e Td, 
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mesmo que de forma incompleta, demostrando-se promissor, relativamente à promoção de imuniza-

ção individual e consequentemente da imunização coletiva, da comunidade de acolhimento, pelo au-

mento da taxa de cobertura vacinal da população imigrante agrícola. Verificou-se também um au-

mento de contato com consultas de médico e enfermagem, nos cuidados de saúde primários, consti-

tuindo-se também enquanto estratégia para a prevenção de possíveis a agudizações.  

Deste modo, pode concluir-se que o “+ACESSO” cumpriu com o seu objetivo geral, isto é, contri-

buiu para o aumento da utilização dos Cuidados de Saúde Primários, por parte da população estran-

geira a exercer nas empresas agrícolas do concelho em causa. Além do descrito, o “+ACESSO” também 

possibilitou à sua autora, o desenvolvimento de competências comuns aos enfermeiros especialistas 

e o desenvolvimento de competências relativamente à formação avançada de enfermagem comunitá-

ria e de saúde pública, no contexto do grau académico de mestrado. 

Transladando o conhecimento aqui desenvolvido, analisado, avaliado e relatado, para outras 

áreas da enfermagem (médico-cirúrgica / doente crítico), mais especificamente para a cadeia de so-

brevivência do suporte a avançado de vida, a força da saúde coletiva, tem a força da sua população 

mais vulnerável. Este fato, mais que provado durante a pandemia por SARS COV 2, em surtos ocorridos 

nesta população em outros locais do país, só comprova a urgência de se promover a saúde das comu-

nidades estrangeiras, que exercem funções de mão-de-obra, neste caso, agrícola. A sua vulnerabili-

dade relativamente ao exercício do direito à saúde, pode traduzir-se em situações muito críticas e 

endémicas, relativamente à saúde coletiva no que respeita a doenças emergentes e reemergentes.   

Torna-se assim urgente, que o poder central, aborde esta temática por forma a transformar o 

direito à saúde, num direito efetivo, libertando-o de outros processos burocráticas nacionais. Só pelo 

empoderamento dos mais vulneráveis, se conseguirão comunidades e populações capacitadas, proa-

tivas e saudáveis. 
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Planificação das doses vacinais do projeto “+ ACESSO” 
(segundo os tempos de administração) 

Ano / mês 
2021 2021 2021 2021 2021 

22/03 a 02/04 30/04 a 14/05 30/10 a 14/11 22/03 a 02/04 30/04 a 14/05 

                Vacina  
Estufa        

1ª Td 2ª Td 3ªTd 1ª VASPR 2.ª VASPR 

A 31 31 36 (-1 já realizada) = 35 30 5 

B 11 9 12 (- 2 já realizada) = 10 10 3 

C 20 20 20 19 0 

D 12 8 8 (- 1 já realizada) = 7 8 2 

Total de doses 

74 68 72 67 10 

214 (X 10.47€/unid = 2240,58€) 77 (X 6,63€/unid = 510,51€) 

Custo total de vacinas = 2751,09€ 
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Cronograma de Atividades do Projeto de Intervenção Comunitária “+ACESSO” 

Ano/ Mês 
 
 

Atividades 

2020 2021 

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

Diagnóstico de Situação             

Reunião individual c/ Stakehol-
ders 

            

Reunião conjunta c/ Stakeholders             

Sessões de esclarecimento             

Vacinação da Td (1ª dose)             

Vacinação da Td (2ª dose)             

Vacinação da Td (3ª dose)             

Vacinação da VASPR (1ªdose)             

Vacinação da VASPR (2ªdose)     ♀ ♀       

Criação do protocolo + ACESSO             

Avaliação do Projeto             

Elaboração do Relatório             
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Apêndice XXIV – Artigo de Investigação Original 
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Título: Imigrantes agrícolas e acesso aos cuidados de saúde primários: Contributos da Enfermagem 

Comunitária e de Saúde Pública 

 

Autora: Teresa Vieira – Mestranda em Enfermagem 

Orientação: Professora Doutora Ana Clara Pica Nunes – Professora Doutora em Enfermagem 

Instituições: Instituto Politécnico de Beja / Instituto Politécnico de Castelo Branco / Instituto 

Politécnico de Portalegre / Instituto Politécnico de Setúbal / Universidade de Évora 

Resumo:  

Enquadramento: No mundo existem aproximadamente 272 milhões de migrantes, sendo dois terços 

trabalhadores de mão-de-obra. As migrações causam grandes mudanças demográficas sendo que a 

multiculturalidade, desafia e tem reflexos no acesso à saúde, destas populações, tornando-o 

complexo. 

Objetivo: Avaliar o acesso da população imigrante agrícola, aos Cuidados de Saúde Primários, numa 

região do sul de Portugal.  

Metodologia: Estudo exploratório, epidemiológico descritivo simples. Os dados foram colhidos por 

indicadores demográficos e de utilização dos Serviços de Saúde. 

Resultados: A amostra revela um baixo contato com enfermagem e médico de clínica geral e familiar 

e de saúde pública. O problema do acesso aos cuidados de saúde primários tem início logo no 

momento da inscrição no Serviço Nacional de Saúde. Além disto, a taxa de cobertura vacinal da 

amostra, é inferior à dos cidadãos nacionais, podendo repercutir-se num problema de saúde pública, 

visto que a amostra é nativa de países cujo sarampo e a rubéola, são endémicos.  

Conclusão: É imperativo que a enfermagem comunitária e de saúde pública intervenha nesta 

população, através da criação de projetos de enfermagem transcultural. 

Palavras-chave: migrações, acesso à saúde, multiculturalidade, enfermagem transcultural 
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ANEXOS 
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ANEXO I - Parecer da Diretora Executiva do ACeS 
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ANEXO II - Parecer do Coordenador da USP 
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ANEXO III - Parecer do Presidente de Comissão de Ética da ARS Algarve 
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ANEXO IV - Parecer da Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Beja 
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