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Resumo Executivo
Com 1 bilhão de pessoas em migração ou tendo 
migrado em 2018, a migração é uma realidade global, 
que também se tornou um para-raios político. Embora 
as estimativas indiquem que a maioria da migração 
global ocorre dentro dos países de renda média e baixa 
(LMIC - low-income and middle-income countries), o mais 
proeminente diálogo centra-se quase exclusivamente 
na migração de LMIC para países de alta renda (HICs - 
high-income countries). Atualmente, o discurso populista 
demoniza os mesmos indivíduos que defendem as 
economias, reforçam os serviços sociais e contribuem 
para os serviços de saúde nos locais de origem e de 
destino. Aqueles em posições de poder político e 
econômico continuam a restringir ou condenar 
publicamente a migração para promover seus próprios 
interesses. Enquanto isso, movimentos nacionalistas 
reafirmam a chamada soberania cultural ao delinear 
uma retórica “nós contra eles”, criando uma 
emergência moral.

Em resposta a estas questões, a Comissão UCL-Lancet 
sobre Migração e Saúde foi convocada para articular 
abordagens baseadas em evidências para informar o 
discurso público e as políticas. A Comissão empreendeu 
análises e consultas extensamente, com diversas 
evidências internacionais e peritos, abrangendo a 
sociologia, política, ciência da saúde pública, direito, 
humanitarismo e antropologia. O resultado deste trabalho 
é um relatório que pretende ser um apelo à ação para a 
sociedade civil, líderes de saúde, acadêmicos e políticos 
para maximizar os benefícios e reduzir os custos de 
migração na saúde localmente e globalmente. Os 
resultados de nosso trabalho se relacionam aos cinco 
objetivos gerais que encadeamos ao longo do relatório.

Primeiro, fornecemos a evidência mais recente sobre 
os resultados da migração e saúde. Esta evidência desafia 
os mitos comuns e destaca a diversidade, dinâmica e 
benefícios da migração moderna e como se relaciona 
com a população e saúde individual. Migrantes em geral 
contribuem mais para a riqueza das sociedades do que 

Mensagens-chave

• Instamos os Estados-nação, agências multilaterais, 
organizações não-governamentais e sociedade civil a 
positivamente e eficazmente abordar a saúde dos migrantes, 
por meio da melhora da liderança e da responsabilidade e 
transparência. Em primeiro lugar, instamos a ONU a nomear 
um Enviado Especial sobre Migração e Saúde e os governos 
nacionais a terem um ponto focal em nível de país para a 
migração e saúde. Isso garantiria a muito necessária 
coordenação e também asseguraria que os migrantes 
estariam incluídos em todas as decisões sobre sua saúde. Em 
segundo lugar, propomos que uma Migração Global e um 
Observatório em Saúde sejam estabelecidos para desenvolver 
a migração baseada em evidências e indicadores de saúde para 
garantir melhores relatórios, monitoramento, transparência e 
prestação de contas sobre a aplicação do Pacto Global para 
Migração e o Pacto Global sobre os Refugiados.

• Organismos internacionais e regionais e Estados devem 
reequilibrar políticas sobre migração para dar maior destaque 
à saúde, convidando representantes da saúde em fóruns de 
alto nível de políticas em matéria de migração. Praticantes e 
líderes de saúde devem envolver-se totalmente em diálogos 
sobre as forças macroeconômicas que afetam a mobilidade 
da população além de participarem nos orçamentos 
multissetoriais e em programa de planeamento para os 
migrantes.

• Racismo e preconceito devem ser confrontados com uma 
abordagem de tolerância zero. Dirigentes públicos e 
funcionários eleitos têm uma responsabilidade política, social 
e jurídica de se opor à xenofobia e racismo que alimentam o 
preconceito e a exclusão das populações migrantes. 
Sensibilização dos profissionais de saúde e das organizações 
de racismo e preconceito deve ser reforçada através de órgãos 
regulamentares e de formação, incluindo a acreditação, 
cursos de formação e desenvolvimento profissional contínuo. 
Organizações da sociedade civil devem manter líderes em 
consideração para assegurar a execução dessas obrigações.

• Acesso universal e equitativo aos serviços de saúde e a todos 
os determinantes do mais alto padrão atingível de saúde no 
âmbito da cobertura universal de saúde precisam ser 
fornecidos pelos governos para as populações migrantes, 
independentemente da idade, sexo ou estatuto legal. 
Soluções devem incluir a entrada de migrantes e serem 
específicos para as diversas populações de migrantes. Para 
aqueles expostos a catástrofes ou conflito, ou ambos, devem 
ser integrados modelos de mobilidade e de sistemas de 
Redução de Risco de Desastres. São necessárias intervenções 
orientadas para melhorar os direitos dos trabalhadores 
migrantes, seus conhecimentos de direito aos cuidados de 
saúde e segurança e saúde no local de trabalho.
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seu custo de acolhimento. Nosso artigo demonstra que 
os migrantes internacionais em HICs têm, em média, 
menor mortalidade do que a população do país de 
acolhimento. No entanto, o aumento de morbidade foi 
encontrado em algumas condições e entre determinados 
subgrupos de migrantes (por exemplo, aumento de taxas 
de doença mental em vítimas de tráfico e pessoas fugindo 
do conflito) e nas populações deixadas para trás no local 
de origem. Atualmente, em 2018, toda uma gama de 
necessidades de saúde dos migrantes é difícil de avaliar 
devido a dados de má qualidade. Sabemos muito pouco, 
por exemplo, sobre a saúde dos imigrantes, pessoas com 
deficiências ou lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou 
indivíduos intersexuais (LGBTI) que migram ou que são 
incapazes de migrar.

Em segundo lugar, examinamos os determinantes 
multissetoriais da saúde e consideramos a implicação das 
atuais abordagens setoriais. A saúde das pessoas que 
migram depende muito de fatores estruturais e políticos 
que determinam o ímpeto para a migração, as condições 
de sua jornada e seu destino. A discriminação, as 
desigualdades de gênero e a exclusão de saúde e dos 
serviços sociais surgem repetidamente como influências 
negativas para a saúde dos migrantes que necessitam de 
respostas transversais.

Em terceiro lugar, examinamos criticamente os 
principais desafios chave para a migração saudável. A 
mobilidade populacional fornece dividendos econômicos, 
sociais e culturais para aqueles que migram e suas 
comunidades hospedeiras. Além disso, o direito ao mais 
alto padrão de saúde atingível, independentemente da 
localização ou status migratório, está consagrado em 
inúmeros instrumentos de direitos humanos. No entanto, 
preocupações nacionais de soberania ofuscam esses 
benefícios e normas legais. A atenção à migração centra-se 
principalmente em preocupações de segurança. Quando 
há uma junção das palavras saúde e migração, ou é focada 

em pequenos subconjuntos da sociedade e da política, ou 
negativamente interpretada. Os acordos internacionais, 
tais como o Pacto Global das Nações Unidas para a 
Migração e o Pacto Global das Nações Unidas sobre os 
Refugiados, representam uma oportunidade para garantir 
que a solidariedade internacional, a unidade de intenções 
e a nossa humanidade partilhada triunfem sobre os 
nacionalistas e as políticas de exclusão, levando a ações 
concretas para proteger a saúde dos migrantes.

Em quarto lugar, examinamos a equidade no acesso aos 
serviços de saúde e oferecemos soluções baseadas em 
evidências para melhorar a saúde dos migrantes. Os 
migrantes devem ser explicitamente incluídos nos 
compromissos universais de cobertura da saúde. Em 
última análise, o custo da saúde não ser inclusiva poderia 
ser mais cara para as economias nacionais, para a 
segurança da saúde e para a saúde global do que os 
necessários e modestos investimentos.

Finalmente, olhamos em frente para delinear como 
nossas evidências podem contribuir para políticas 
sinérgicas de saúde equitativas, sociais e econômicas, e 
estratégias viáveis para informar e inspirar ações de 
migrantes, formuladores de políticas e da sociedade civil. 
Conclui-se que a migração deve ser tratada como uma 
característica central da saúde e do desenvolvimento do 
século XXI. Os compromissos com a saúde das 
populações migratórias devem ser considerados em 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs) e na implementação do Pacto Global para a 
Migração e o Pacto Global sobre os Refugiados. Esta 
Comissão oferece recomendações que mostram a 
mobilidade populacional como um trunfo para a saúde 
global, mostrando o significado e a realidade da boa 
saúde para todos. Apresentamos quatro mensagens-
chave que fornecem um foco para a ação futura.
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