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RESUMO:
Este projeto visa que sejam identificadas as necessidades de profissionais de saúde e
de mediadores interculturais, para a intervenção adequada com as pessoas migrantes
em contextos de cuidados.

Com os outcomes em saúde identificados com o estudo em curso, obter-se-ão
contributos para a concretização de unidades de saúde culturalmente recetivas,
identificando-se tipos de sinalética plurilinguística e culturalmente diversificada a
mobilizar, bem como a identificação de estratégias de articulação entre mediadores
interculturais e profissionais de saúde (para estabelecimento de pontes de forma
efetiva, com as equipas de saúde intra e interorganizações prestadoras de cuidados).
Pretende-se identificar os contributos da intervenção dos mediadores interculturais nas
unidades de cuidados de saúde, para além do seu papel de tradutores a favor de uma
recontextualização cultural dos cuidados prestados à cultura da pessoa cuidada, entre
os profissionais nos contextos de cuidados de saúde.
ABSTRACT:
This project aims to identify the needs of health professionals and of intercultural
mediators, to adequate interventions with migrant people in care contexts. With the
outcomes in health, identified with the ongoing study it will be possible tehe
implementation of culturally health cara units, identifying types of multilingual and
culturally diverse signs to mobilize, as well as the identification of joint strategies
between intercultural mediators and health professionals (for establishing bridges
effectively, with teams of health care providers). It is intended to identify the
contributions of intercultural mediators ' intervention in health care facilities, in addition
to their role of translators in favour of a cultural recasting of care to the culture of the
person cared for, among the professionals in healthcare contexts.
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