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De todas as formas de desigualdade, a injustiça nos 

cuidados de saúde é a mais chocante e desumana.  

Dr. Martin Luther King, 

 

 



Objetivo das orientações para 

procedimentos que têm em conta as 

competências culturais 

 

Aplicar as orientações sobre competências culturais visa a obtenção do 

mais elevado nível de saúde para todas as pessoas. 

Atualmente, existem indivíduos de várias origens culturais que são 

incapazes de atingir o seu nível mais elevado de saúde por várias razões, 

incluindo os determinantes sociais da saúde, ou as condições em que os 

indivíduos nascem,  crescem, vivem, trabalham e envelhecem, assim 

como o estatuto socioeconómico, o nível de educação e a 

disponibilidade de serviços de saúde. 

Embora as desigualdades em saúde estejam diretamente relacionadas 

com a existência de discriminações históricas e injustiça social, um dos 

fatores mais modificáveis é a falta de serviços cultural e 

linguisticamente adequados, amplamente definidos como cuidados 

e serviços que respeitam e respondem às necessidades culturais e 

linguísticas de todos os indivíduos. 

As desigualdades em saúde resultam em disparidades que afetam 

diretamente a qualidade de vida de todos os indivíduos. As disparidades 

em matéria de saúde afetam negativamente as comunidades e a 

sociedade em geral, tornando a questão uma preocupação individual e 

de saúde pública.  

Os serviços culturais e linguisticamente adequados são cada vez mais 

reconhecidos como eficazes na melhoria da qualidade dos cuidados e 

dos serviços e melhoram a capacidade de uma organização para lidar 

com as disparidades nos cuidados de saúde.  

Visam promover a equidade em saúde, fornecendo um plano para que 

as pessoas e as organizações de saúde e cuidados de saúde 

implementem serviços cultural e linguisticamente adequados.  

 

 



 

Promover a equidade na saúde, melhorar a qualidade e ajudar a eliminar 

as disparidades nos cuidados de saúde para as organizações de saúde e 

cuidados de saúde para: 

1. Fornecer cuidados e serviços de qualidade eficazes, equitativos,  

compreensíveis e respeitosos que respondam a diversas crenças e 

práticas de saúde cultural, línguas preferenciais, literacia em saúde, e 

outras necessidades de comunicação; 

2. Avançar e sustentar a governação organizacional, a liderança e a 

equidade na saúde através de políticas, práticas e recursos alocados. 

3.  Recrutar, promover e apoiar uma governação, liderança e mão-

de-obra cultural e linguística diversificada que responda à população da 

área de serviço; 

4. Educar e formar a governação, a liderança e a mão-de-obra em 

políticas e práticas culturais e linguísticas adequadas numa base 

contínua;  

5. Oferecer assistência linguística a indivíduos com baixa literacia 

em saúde, apostando na comunicação, sem qualquer custo para eles, 

para facilitar o acesso atempado a todos os cuidados e serviços de 

saúde; 

6. Informar todos os indivíduos da disponibilidade de serviços de 

assistência linguística de forma clara e na sua língua preferida, seja 

verbalmente, seja por escrito (impresso, digital) 

7. Assegurar a competência das pessoas que prestam assistência 

linguística, reconhecendo que deve ser evitada a utilização de indivíduos 

e/ou menores não treinados como intérpretes.  

8.  Fornecer materiais de impressão e multimédia de fácil 

compreensão e sinalização nas línguas habitualmente utilizadas pelas 

populações da área de serviço.  

 

 



 

 

9. Envolvimento, Melhoria Contínua e Responsabilização: 

Estabelecer objetivos, políticas e responsabilidade de gestão cultural e 

linguisticamente apropriados, e disseminar ao longo do planeamento e 

operações da organização.  

10. Realizar avaliações das atividades relacionadas com as 

competências culturais da organização, e integrar medidas relacionadas 

com atividades de medição e melhoria contínua da qualidade.  

11. Recolher e manter dados demográficos precisos e fiáveis para 

monitorizar e avaliar o impacto da competência cultural na equidade e 

resultados da saúde e para informar a prestação de serviços.  

12. Realizar avaliações regulares dos ativos e necessidades de saúde 

comunitárias, e utilizar os resultados para planear e implementar 

serviços que respondam à diversidade cultural e linguística das 

populações na área de serviço.  

13. Associar-se à comunidade para conceber, implementar e avaliar 

políticas, práticas e serviços para garantir a adequação cultural e 

linguística.  

14. Criar processos de resolução de conflitos e espaços para 

reclamações que sejam cultural e linguisticamente adequados para 

identificar, prevenir e resolver conflitos ou reclamações.  

15. Comunicar os progressos e as boas práticas da organização na 

implementação e manutenção de competência cultural a todas as partes 

interessadas,  

Este document foi traduzido, adaptado e baseado em: National Standards for 

Culturally and Linguistically Appropriate Services (CLAS) in Health and Health 

Care.https://thinkculturalhealth.hhs.gov/ 

 

 


