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Editorial
A Saúde Pública Nacional atravessa uma fase de intensa discussão e trabalho em pelos
menos 3 frentes: por um lado está em debate na Assembleia da República a Proposta de
Lei n.º 49/XIII (Lei da Saúde Pública), elaborada por uma Comissão nomeada na
sequência de uma das recomendações do documento Nova ambição para a Saúde
Pública – Focada nos Serviços Locais, (DGS, junho 2016, pp 9 a 11; recomendações 10 e
14). É de referir o abandono deste processo pelas organizações médicas, após
discordâncias de fundo quanto ao processo em si e à indeﬁnição quanto à posição dos
organismos centrais no novo cenário, designadamente o Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge.
Alvo de expetativas diversas quer por parte da Universidade Nova de Lisboa, quer do
Governo, colocado inicialmente no centro de uma agência para a investigação clinica e
inovação biomédica (resolução do conselho de ministros 20/2016), também o INSA
iniciará até ao ﬁnal de Setembro um processo de reﬂexão interna e de audição e
stakeholders externos, em complemento a uma avaliação externa independente há muito
desejada. Do trabalho das 3 sub-comissões que continuaram o trabalho que levou à
Proposta de Lei referida no inicio deste texto resultou um conjunto de documentos que
serão brevemente colocados em debate sobre uma nova rede de serviços de saúde
pública, que inclui os níveis local, regional e central (DGS e INSA), novos modelos de
contratualização e capacitação para as unidades de saúde pública locais, e um novo
posicionamento dos estudos de impacte em saúde como instrumento de
planeamento em saúde. De toda esta dinâmica há já a certeza de que a Saúde Pública
está no centro do debate em saúde em Portugal, aguardando-se com expectativa os
novos desenvolvimentos que até ao ﬁnal do ano deverão ocorrer.
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Seminário migração e saúde
Uma iniciativa da Fundação Calouste

Relatório de Primavera 2017

Gulbenkian, que decorreu no dia 8 de

O Observatório Português dos Sistemas

junho. Ver mais

de Saúde apresentou publicamente o
Relatório de Primavera 2017. Ver mais

O que vai acontecer

XII Congresso da Associação
Portuguesa de Epidemiologia
Projeto MAIS PARTICIPAÇÃO,
melhor saúde

A Associação Portuguesa de

Promover a participação e capacitação

de Epidemiologia organizam de 6 a 8 de

na tomada de decisão em saúde, a nível

setembro o seu Congresso, que

político e institucional, é o objectivo do

decorrerá em Barcelona.

GAT Portugal. Conheça as iniciativas

Consulte o site do Congresso para mais

previstas e deixe o seu contributo em:

informações:

www.participacaosaude.com

www.reunionanualsee.org

Fora (e dentro) da caixa

Epidemiologia e a Sociedade Espanhola
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Os meses de verão estão repletos de propostas de cinema ao ar livre, onde pode
ir sozinho, acompanhado ou em família, e bene ciar a nossa Saúde Mental com bom
cinema, num ambiente salutar e único. Veja as propostas para Lisboa (aqui e aqui) e
para o Porto (aqui)

Momento de análise
A migração internacional é um fenómeno complexo e dinâmico,
constituindo hoje uma prioridade na agenda internacional. Nas
últimas décadas, países Europeus incluindo Portugal têm-se
constituído regiões de destino de um crescente número de migrantes
oriundos de diversas regiões, motivados pela procura de
oportunidades económicas, pelo reagrupamento familiar, pela fuga de
situações de guerra, etc. As populações migrantes podem trazer
importantes benefícios para os países de acolhimento por
estimularem o crescimento económico e a renovação demográ ca.
Neste sentido é importante que os migrantes sejam e permaneçam
saudáveis. No entanto, num mundo cada vez mais globalizado,
sabemos que a mobilidade humana e os uxos migratórios
representam importantes desa os para a saúde das comunidades,
com repercussões para os sistemas de saúde. A evidência indica-nos
que, mesmo em países como Portugal em que o acesso aos cuidados
de saúde é garantido, alguns grupos de imigrantes tendem a não
utilizar convenientemente os serviços de saúde disponíveis devido a
barreiras a diversos níveis, acabando muitas vezes por preterir os
serviços de medicina preventiva em prol dos serviços de emergência

médica. Neste sentido, ultrapassar as barreiras no acesso aos serviços
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de saúde é crucial para promover a saúde das populações imigrantes.
Por outro lado, é importante continuar a investir no treino de
competências dos pro ssionais de saúde para reforçar a sua
capacidade para lidar com a diversidade cultural e responder
e cazmente às diferentes necessidades em saúde. Promover a saúde
das populações migrantes, actuar nos determinantes sociais da saúde,
aumentar a literacia e garantir o acesso a cuidados de saúde com
qualidade são aspectos cruciais para a sua integração e inclusão social,
bem como para a redução das iniquidades sociais e a obtenção de
ganhos em saúde nas populações migrantes e consequentemente, na
população em geral.
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Agradecemos à Professora Doutora Sónia Dias, docente e investigadora do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical, a colaboração nesta edição.
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