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RESUMO 

 

O aumento do fluxo migratório internacional na Região Metropolitana de São Paulo 

tem exigido uma reconfiguração das políticas e práticas de assistência em saúde no 

que diz respeito à garantia do acesso dos diferentes grupos de imigrantes aos 

serviços, considerando a motivação das pessoas para migrarem, suas trajetórias 

singulares e coletivas e o processo de adaptação a um novo país. Esta pesquisa de 

base etnográfica foi desenvolvida a partir da observação do cotidiano de trabalho da 

equipe Estratégia Saúde da Família (ESF) no contexto de um serviço de atenção 

primária à saúde na área central da cidade de São Paulo. O objetivo foi observar as 

ações de cuidado realizadas junto aos imigrantes bolivianos e bolivianas, que vivem 

e trabalham no território de atuação deste serviço. Alguns trabalhos já realizados nos 

permitem inferir sobre a garantia de acesso aos serviços públicos de saúde e a 

continuidade do cuidado que têm como importante mediadora a atuação da equipe 

ESF, em especial a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Com isso, 

lançamos as seguintes perguntas que direcionaram nossa investigação: como este 

serviço de saúde está estruturado para atender as necessidades dos imigrantes? 

Quais estratégias e ações este serviço tem buscado? Qual a percepção dos 

profissionais de saúde sobre os bolivianos e bolivianas que acompanham? Quais os 

principais problemas de saúde identificados pelos profissionais? Por fim, 

consideramos que a confluência de perspectivas socioculturais distintas, 

representadas por diferentes concepções e práticas em saúde dos grupos de 

imigrantes, poderiam dialogar mais com as abordagens implantadas pela atenção 

primária à saúde, ainda que seja reconhecida a diminuição das iniquidades com as 

intervenções promovidas pela saúde pública em geral, e pela ESF, em particular.  

 

Palavras-Chave: Imigração, Atenção Primária à Saúde, Estratégia Saúde da Família, 

Bolivianos e Bolivianas. 
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ABSTRACT 

 

The increase of the international migration flow within the metropolitan region of São 

Paulo has required a rearrangement of health care policies and practices concerning 

the guarantee of access of different immigration groups to services, bearing in mind 

the motivation people have to migrate, their personal and collective trajectories and 

their adaptation process in a new country. This ethnographic-based research was 

developed from the observation of the everyday work of the team named Estratégia 

Saúde da Família – ESF (in English, Family Health Strategy) within the context of 

primary health care in the central area of the city of São Paulo. The objective was to 

observe health care practices applied to Bolivian immigrants who live and work in the 

territory of practice of this service. Some researches make possible inferring about the 

guarantee of access to public health services and the continuity of health care, which 

has as important mediator the ESF team, especially the work of Community Health 

Care Agents (Portuguese acronym, ACS). Therefore, the following questions have 

conducted this investigation: how is this health service structured in order to serve the 

needs of immigrants? Which strategies and actions has this services aimed at? What 

is the perception of health professionals about the Bolivian men and women they check 

up on? Which are the main health problems identified by those professionals? At last, 

it has been considered that the convergence of different sociocultural perspectives, 

represented by distinct health conceptions and practices of immigrant groups, could 

dialog more with the approaches adopted by primary health care, despite 

acknowledging the decrease of iniquities through the interventions promoted by public 

health in general, and by ESF in particular. 

 

Keywords: Immigration, Primary Health Care, Estratégia Saúde da Família (Family 

Health Strategy)  
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RESUMEN 

 

El aumento de flujo migratorio internacional en la Región Metropolitana de Sao Paulo 

ha exigido una reconfiguración de las políticas y prácticas asistenciales en salud para 

garantizar el acceso de los diferentes grupos de inmigrantes a los servicios. Esta 

investigación de base etnográfica fue desarrollada a partir de la observación de la 

cotidianeidad laboral del equipo “Estrategia de Salud de la Familia” (ESF) en el 

contexto de un servicio de atención primaria de salud. El objetivo fue observar las 

acciones de cuidado realizadas para los inmigrantes bolivianos e bolivianas que viven 

y trabajan dentro del territorio de acción de este servicio. Algunos trabajos ya 

realizados nos permiten inferir sobre el acceso a los servicios públicos de salud y la 

continuidad del cuidado que tiene como importante mediadora las acciones del equipo 

ESF, en especial el accionar de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS).En función 

de esto, lanzamos los siguientes interrogantes que direccionan nuestra investigación: 

como se estructura el servicio de salud para atender las necesidades de los 

inmigrantes? Que estrategias y acciones fueron implementadas desde el servicio? 

Cuáles son las percepciones de los profesionales de salud sobre los bolivianos y 

bolivianas que acompañan? Cuáles son los principales problemas de salud 

identificados por los profesionales? Finalmente, consideramos que la confluencia de 

perspectivas socioculturales distintas, representadas por diferentes concepciones y 

prácticas de la salud de los grupos de inmigrantes, podrían dialogar mas con los 

abordajes implantados por la atención primaria de la salud, pese a reconocer la 

disminución de las inequidades con las intervenciones promovidas por la salud pública 

en general y la ESF en particular. 

 

Palabras clave: Inmigración, Atención Primaria de Salud, Estrategia de Salud de la 

Familia, Bolivianos y Bolivianas. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A presente pesquisa considerou, a partir de uma aproximação etnográfica, o 

entendimento das possíveis relações existentes entre os processos migratórios 

internacionais e a saúde.  Considerando a complexidade dos elementos imbricados 

neste contexto, incluímos o exame das condições em que os imigrantes chegam ao 

país de destino, condições de acesso à moradia e ao trabalho, a forma de aceitação 

social por parte da população do país de destino, a necessidade de adaptação e 

compreensão de uma nova cultura, entre tantos outros aspectos. 

 Com o foco na presença dos imigrantes bolivianos e bolivianas residentes na 

Região Metropolitana de São Paulo buscamos entender as implicações que esta tinha 

para a organização dos serviços de saúde e para o modo como Atenção Primária em 

Saúde, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), realiza o acompanhamento e 

cuidado desses imigrantes (AGUIAR, 2013; XAVIER, 2010).  

 O principal cenário etnográfico foi o Centro de Saúde-Escola “Dr. Alexandre 

Vranjac” (CSEBF), unidade básica de saúde, que se situa no Distrito de Saúde Oeste, 

mas atua também em bairros em conexão com a área central do município de São 

Paulo, como o Bom Retiro e o Brás (região centro-leste). Além disso, procurei circular 

por outros espaços sociais com os quais bolivianos e bolivianas se relacionavam, para 

uma observação ampliada do modo como essas pessoas se inserem na cidade.  

 A etnografia como percurso teórico-metodológico me permitiu ir conhecendo a 

temática da migração por meio da perspectiva dos profissionais aos quais fui me 

aproximando. A circulação pelos diferentes espaços do CSEBF foi acontecendo a 

partir de conversas com os profissionais, conforme ia colocando minhas inquietações, 

dúvidas e questionamentos com relação à temática. Desse modo, o recorte de 

pesquisa foi sendo construído processualmente e junto com eles.  

Na apreensão do processo migratório dentro do contexto da atenção à saúde, 

pode-se perceber que a chegada em um país, as condições de trabalho, de moradia 

e a organização sanitária e política: 

 
Fez e faz da saúde e do acesso à sua assistência ponto central para 
a compreensão da vinda e permanência de milhares de pessoas no 
Brasil e em outros países (SILVEIRA et. al., 2014, p.78). 

 

Considerando o artigo 3º da Lei 1.080 (Lei Orgânica da Saúde): 
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Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do 
País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais. (BRASIL, 1990) 

   

 A compreensão da saúde sob uma perspectiva ampliada, não limitada à ideia 

de cura de doença, torna os determinantes e condicionantes de saúde apontados na 

lei essenciais aos diferentes grupos populacionais, com destaque para os diferentes 

grupos de imigrantes, que podem encontrar maiores dificuldades no acesso aos 

direitos sociais. 

 Os dados do Boletim de Análise da Coordenação de Epidemiologia e 

Informação – CEInfo (2015) trazem em número e proporção consultas médicas 

realizadas na Atenção Básica, segundo nacionalidade, no município de São Paulo, 

entre 2012 e 2014. O maior número de atendidos, depois dos brasileiros, foram os 

bolivianos. Em 2012, o total de brasileiros atendidos foi de 1.399.928, enquanto 2.209 

bolivianos foram atendidos; em 2013, 1.611.204 brasileiros e 1.856 bolivianos; em 

2014, 1.862.069 brasileiros e 2.359 bolivianos. Em segundo lugar entre os 

estrangeiros, estão os paraguaios e, em terceiro lugar, os peruanos.  

O Sistema de Cadastramento de Usuários do SUS (CADSUS) apresenta que, 

em fevereiro de 2015, havia um total de 39.474 estrangeiros cadastrados no município 

de São Paulo. Dentre os sul-americanos, 12.368 eram bolivianos; 1.689 paraguaios e 

918 peruanos. Esses dados indicam que há um número considerável de imigrantes 

sul-americanos, que se concentram principalmente na região central e se estendem 

às zonas leste e norte. As subprefeituras da Sé, Mooca, Santana/Tucuruvi, Vila 

Maria/Vila Guilherme concentram o maior número de usuários com nacionalidade 

estrangeira cadastrados pela Estratégia Saúde da Família (ESF).  

Os serviços de assistência à saúde, principalmente a ESF, são muitas vezes a 

“porta de entrada” dessa população não só no Sistema Único de Saúde, mas também 

no estabelecimento de uma forma de inserção social dessa população (MARTES; 

FALEIROS, 2013; AGUIAR, 2013; CARNEIRO JR. et al., 2010; XAVIER, 2010). Xavier 

(2010), Martes e Faleiros (2013) destacam a carteirinha do SUS como algo valorizado 

pelos imigrantes bolivianos e bolivianas, sendo muitas vezes o primeiro documento 

dessas pessoas no Brasil.  
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 Alguns autores (SILVEIRA et al, 2014; GOLDBERG; SILVEIRA, 2013; 

MARTES e FALEIROS, 2013) apresentam problemas relacionados ao acesso dessa 

população ao serviço de saúde e ao problema de continuidade do tratamento. Dentre 

eles, a barreira da língua, as diferentes compreensões do processo saúde-doença e 

das noções de cuidado, as condições de trabalho, moradia e, muitas vezes, a situação 

de estarem indocumentados, que acaba potencializando uma condição de 

vulnerabilidade.  

A suposta condição de vulnerabilidade atribuída aos imigrantes bolivianos e 

bolivianas já tem sido mais relativizada, de acordo com as falas de alguns profissionais 

de saúde que os acompanham. Os profissionais dizem que percebem de modo geral 

uma melhoria nas condições de vida dessa população. Outra transformação apontada 

pelos profissionais foi no acesso ao serviço. Os profissionais do CSEBF que os 

acompanham há um tempo comentam que o acesso antes era mais difícil e hoje isso 

mudou. Alguns profissionais inclusive mencionaram que eles valorizam o acesso ao 

CSEBF, a qualidade da assistência oferecida e têm buscado mais o serviço, o que 

indica o estabelecimento de uma relação mais sólida entre essa população e a equipe 

de saúde. 

Outro ponto que merece destaque, por se fazer presente nos diferentes 

momentos dessa pesquisa, foi a percepção dos bolivianos em relação à diferença 

entre o sistema de saúde boliviano e o brasileiro. Quanto a isso, Martes e Faleiros 

(2013), ao analisarem um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS) de 2004, 

colocam que aproximadamente 30% da população boliviana não têm nenhum tipo de 

acesso à saúde, o que coloca em evidência ainda a prática da medicina tradicional na 

Bolívia. Ainda segundo a OMS, o sistema de saúde boliviano se organiza em quatro 

subsetores: público, de seguros sociais, privados e de medicina tradicional. Este se 

tornou um dado relevante para pensar sobre a percepção que esses imigrantes têm 

do acesso e da assistência à saúde pública no Brasil. 

Esses pontos destacados tornam-se as premissas para uma aproximação dos 

modos de organização necessários para acolher essas pessoas, considerando seu 

contexto cultural de origem, suas histórias de vida, suas concepções de vida, saúde e 

adoecimento. Além disso, o desenvolvimento de estudos sobre os processos 

migratórios na saúde coletiva “tem contribuído para a ampliação dos debates 

metodológicos e conceituais sobre o tema” (SILVEIRA e GOLDBERG, 2017, p. 257). 
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Sendo assim, esses estudos podem viabilizar a formulação das políticas de saúde, a 

ressignificação das ações de cuidado e da organização dos diferentes serviços. 

Granada et al. (2017) ao discutirem a saúde e migração no contexto de intensa 

mobilidade humana destacam o desafio relacionado à criação de políticas sociais de 

acolhimento e integração dos imigrantes no mundo globalizado. Embora existam 

diferenças em relação à experiência de migração das pessoas de acordo com seu 

país de origem e sua motivação para emigrar, “as desigualdades socioeconômicas 

marcam a experiência de parte dos imigrantes, expondo essas populações a uma 

maior vulnerabilidade, adoecimento e menor qualidade de vida” (GRANADA et al. 

2017, p.285). A partir disso, apontam como necessária: 

 
A promoção da equidade de acesso à saúde, prevenção contra a 
discriminação, ampliação das políticas públicas, formação dos 
profissionais e oferta de serviços adaptados, abordando a temática 
das migrações como determinante social de saúde (GRANADA et. al., 
2017, p. 285). 
 

Considerando que o município de São Paulo deve sua formação histórica, 

econômica, social e cultural à chegada e permanência de imigrantes de diferentes 

nacionalidades, tornou-se cada vez mais evidente a necessidade de se instituir uma 

política voltada à população de imigrantes. Desse modo, em junho de 2016, foi 

instituída a “Política Municipal para População Imigrante”, a partir do projeto de lei 

municipal 143/2016, articulado com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania. Tem como objetivos: 

 

I. Garantir ao imigrante o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos; 

II. Promover o respeito à diversidade e à interculturalidade; 

III. Impedir violação de direitos humanos; 

IV. Fomentar a participação social e desenvolvimento de ações 

coordenadas com a sociedade civil. 

 

Este é um marco importante para os imigrantes e, no que se refere à saúde, 

merece destaque principalmente a garantia do acesso aos serviços, sem 

discriminação, preconceito e respeitando a diversidade de modos de vida e culturas 

desde o país de origem. Torna-se imprescindível que os serviços de saúde e os 

profissionais de saúde possam ressignificar algumas ações e estratégias, de acordo 
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com as necessidades de saúde específicas dos imigrantes. O cuidado se dá, portanto, 

no sentido de evitar visões estigmatizadas e reducionistas dos modos de viver, de 

adoecer e mesmo do modo como cuidam da própria saúde. 

Destacando a motivação econômica da vinda de bolivianos e bolivianas, 

estudos realizados pelo Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra, 2015), 

ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, trazem dados correspondentes ao 

número de estrangeiros com vínculo formal de trabalho no Brasil, entre 2010 e 2014. 

O estudo indica que há um número crescente de imigrantes bolivianos e bolivianas 

empregados formalmente no Brasil. Em 2010, com um total de estrangeiros de 69.015, 

o número de imigrantes bolivianos (homens e mulheres) com vínculo formal de 

trabalho era de 4.147. Já em 2014 este número foi para 10.440. Com relação ao total 

de estrangeiros, a porcentagem de bolivianos nesse ano ficou em torno de 25%.   

Apesar da importância e da relevância dos dados, estes não conseguem 

acessar o número de trabalhadores bolivianos na informalidade, o que aumentaria o 

número total desses imigrantes, que continuam vindo para o Brasil. As informações 

trazidas por esses dados são importantes, mas não abrangem suficientemente o 

modo de inserção dos bolivianos e bolivianos que chegam ao Brasil. 

No que se refere à migração internacional, há um primeiro passo importante, 

que está relacionado à compreensão mais sensível dos aspectos sociais, econômicos, 

culturais e subjetivos que motivam a saída de pessoas de seu país de origem para o 

Brasil. Segundo Rocha-Trindade (1995), o percurso ou itinerário migratório estaria 

relacionado a: 

 
Um complexo de dados, tais como informação recebida sobre o país 
de destino, insatisfação com a situação presente, formulação de 
expectativas de futuro a um balanço de alternativas de decisão 
(ROCHA-TRINDADE, 1995, p. 37). 

 

A inserção dos bolivianos e bolivianas em São Paulo deve ser situada dentro 

dos diferentes fluxos migratórios no Brasil. O movimento de imigrantes para o Brasil e 

para outros países tem tornado necessário e urgente o debate desses processos, 

articulando-os à história, política e economia mundial, sem desconsiderar as 

particularidades de cada país, cidade e comunidade. Além disso, a migração deve ser 

analisada de forma transnacional, pois: 
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[...] os países receptores desempenham um papel fundamental na 
deflagração e manutenção dos fluxos migratórios e por isso devem 
desenvolver políticas com o propósito de gerir os fluxos, proteger 
direitos humanos e sociais dos imigrantes (MARTES; FALEIROS, 
2013, p.3). 
 
 

 O fenômeno migratório internacional tem se destacado atualmente como um 

desafio aos diferentes países no que diz respeito à acolhida, ao acesso, à inserção 

social e à inserção por meio do trabalho, além da garantia da sobrevivência e 

permanência dessas pessoas no país ao qual se destinam. 

No Brasil, os fluxos migratórios serão caracterizados tanto pela situação econômica 

dos países de onde as pessoas saem quanto pela situação econômica do Brasil. Na 

segunda metade do século XIX, trabalhadores europeus da área central vieram para 

o Brasil. Este fluxo tornou-se mais expressivo em 1930 e havia também imigrantes 

asiáticos. (MARQUES; AFONSO; SILVEIRA, 2014, p.76) 

No caso específico de São Paulo, a imigração foi motivada pelo fim da 

escravidão somada à necessidade de força de trabalho livre para a lavoura cafeeira. 

Em 1910, há uma entrada expressiva de imigrantes no estado, que vêm trabalhar 

nessas lavouras e que, posteriormente, irão se tornar mão de obra na indústria. Em 

1930, a crise de superprodução do café obriga o estado a restringir a entrada de 

imigrantes. Após a Segunda Guerra Mundial, recuperado da crise, o país volta a 

receber imigrantes, que chegam para trabalhar no desenvolvimento da indústria.1 

Assim, de modo geral o estado de São Paulo recebeu: 

 
Inicialmente, europeus e orientais e, posteriormente, a região também 
passou a abrigar imigrantes latino-americanos em busca de trabalho e 
sobrevivência em condições bem diferenciadas do ponto de vista 
sociocultural MARQUES et al., 2014, p.76).  

 

 Posteriormente, entre 2005 e 2010, principalmente em São Paulo, Paraná e 

Minas Gerais, houve “uma tendência histórica desses estados de receber a força de 

trabalho de imigrantes em seu mercado laboral, formal ou informal” (MARQUES et al., 

2014, p. 74). Isto significa dizer que as migrações constituíram, desde sempre e ainda 

hoje, a história do Brasil, compondo as transformações dos cenários culturais, sociais 

                                                
1Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imigracao/estatisticas.php (acesso em 

8/09/2015). 

 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/imigracao/estatisticas.php
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e econômicos, principalmente nas grandes cidades. Na segunda metade do século 

XIX, as imigrações de europeus, principalmente portugueses, espanhóis e italianos, 

foram subsidiadas por políticas de Estado, que estavam vinculadas ao projeto de 

desenvolvimento urbano e industrialização do país. Havia também os imigrantes que 

vinham de maneira espontânea, mas em número muito menos expressivo. 

(MARQUES et al., 2014). 

A maioria dos imigrantes bolivianos e bolivianas sai de seus países por 

motivação econômica e, por isso, acaba se direcionando para as cidades onde exista 

maior possibilidade de oferta de postos de trabalho, formais ou informais 

(BAERINGER, 2012). No caso dos bolivianos e bolivianas em São Paulo, pode-se 

dizer que, de modo geral, a razão da migração está relacionada, principalmente a 

partir da década de 80, à crise econômica no país de origem e à possibilidade de 

inserção na cadeia de produção de roupas (AGUIAR, 2013). Aliada à motivação 

econômica há a necessidade de promover mudanças na qualidade de vida 

(MARQUES et. al., 2014). 

Os deslocamentos são possibilitados muitas vezes por redes sociais já 

existentes, as quais são compostas por membros familiares, amigos, conhecidos 

(BAENINGER, 2012; MARTES; FALEIROS, 2013; XAVIER, 2010). Espaços culturais 

e religiosos, instituições filantrópicas e Organizações Não-Governamentais (ONGS) 

muitas vezes acolhem essas pessoas na chegada e oferecem orientação em 

processos burocráticos, como a retirada de documentos, a garantia de acesso ao 

trabalho, à escola, à saúde, entre outros.  

Se, por um lado, existe uma rede de apoio e ajuda aos diferentes grupos de 

imigrantes, os relatos que pude ouvir de imigrantes de diferentes nacionalidades 

(dentro do CSEBF e em outros espaços) ainda referem preconceito por parte da 

população brasileira. Alguns veículos midiáticos nos informam que a chegada e a 

permanência dessas pessoas ainda são marcadas por preconceito, desconfiança e 

resistência por parte da população brasileira. Uma matéria publicada na revista Carta 

Capital traz a notícia de 6 haitianos que andavam na rua e foram baleados no centro 

de São Paulo. A matéria informa que se tratou explicitamente de mais um exemplo de 

falta de informação, de preconceito e de ataques racistas pelo qual passam alguns 

imigrantes de diferentes nacionalidades cotidianamente (CARTA CAPITAL, 2015).2 

                                                
2 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/seis-imigrantes-haitianos-sao-

baleados-em-sao-paulo-9027.html (acesso em 12/08/2015) 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-em-sao-paulo-9027.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/seis-imigrantes-haitianos-sao-baleados-em-sao-paulo-9027.html
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A Região Metropolitana de São Paulo, também chamada de Grande São Paulo, 

engloba hoje 39 municípios com uma população estimada de 22 milhões de habitantes 

(IBGE, 2015). Assim, torna-se um ponto de partida importante para a reflexão dos 

desafios ligados aos processos migratórios dos imigrantes sul-americanos e a relação 

dessas pessoas com o sistema de saúde, pois se trata de “uma realidade urbana 

heterogênea e plena de relações sociais complexas” (CARNEIRO JR. et al., 2003, 

p.182). Segundo Martes e Faleiros (2013), os imigrantes bolivianos compõem o fluxo 

migratório que mais cresce no Brasil contemporâneo.  

Dentre as razões singulares que podem motivar esse fluxo, uma a ser 

considerada é o fato de a Bolívia ser considerada “o país mais pobre da América do 

Sul” (MARTES; FALEIROS, 2013, p. 5). Um país em que o trabalho ainda é bastante 

caracterizado pela informalidade e no qual ainda há uma marca importante de 

desigualdade social.  

Rizek (2010) aponta a globalização, a tendência das políticas neoliberais e a 

reorganização produtiva dos anos 1990 como fatores que têm contribuído para a 

imigração boliviana em São Paulo motivada pelo trabalho no setor das confecções. 

Segundo a autora, no contexto da indústria de confecções em São Paulo, “o processo 

de reestruturação produtiva parece ter contribuído para a dinamização do fluxo 

migratório para a cidade” (RIZEK, 2010, p.119). Essa reestruturação traz como 

características: a necessidade de aumento da produtividade, a redução do número de 

trabalhadores, a redução dos custos com força de trabalho e o crescimento das 

terceirizações do emprego informal (COUTINHO, 2015). 

Xavier (2010), procurando entender a lógica da inserção socioterritorial dos 

imigrantes bolivianos e bolivianas residentes na Região Metropolitana de São Paulo, 

traz um aspecto importante em sua análise, destacando que esses migrantes não vêm 

do mesmo lugar da Bolívia para o Brasil, não têm a mesma trajetória migratória e não 

transitam da mesma forma quando chegam aqui. Por isso não se trata de um grupo 

de pessoas homogêneo. Ou seja, há uma marca de “uma inserção socioterritorial 

singular” e caracterizada pela heterogeneidade em sua dinâmica e composição 

(XAVIER, 2010, p. 14). 

Nesse sentido, as seguintes indagações me acompanharam ao longo deste 

trabalho: quais estratégias e ações o CSEBF desenvolveu ou continua desenvolvendo 

para essa população? Como o CSEBF está estruturado para atender esses 

imigrantes? Considerando a ESF como importante “porta de entrada” dos imigrantes 
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ao SUS, contando com a mediação fundamental dos ACS, quais são os pressupostos 

para o acolhimento, acompanhamento e continuidade do cuidado oferecidos a esses 

grupos? Quais as percepções dos profissionais de saúde em relação à população de 

bolivianos atendida? Há diferença entre o acompanhamento e atendimento dessa 

população e da população de brasileiros? Quais os problemas de saúde que os 

imigrantes trazem ou que os profissionais identificam? 
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CAPÍTULO 1 – Tateando o campo de pesquisa 

 

1.1 O Centro de Saúde Escola Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac” 

 O cenário principal onde foi desenvolvido o trabalho de campo foi o Centro de 

Saúde Escola Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac”, unidade de saúde, que se situa 

no Distrito de Saúde Oeste, mas atua também em bairros em conexão com a área 

central do município de São Paulo, como o Bom Retiro e o Brás (região centro-leste).  

 Este foi o cenário onde ocorreram os encontros com os sujeitos de pesquisa: 

os profissionais de saúde e os imigrantes bolivianos e bolivianas. Houve algumas 

pequenas conversas com imigrantes de outras nacionalidades também. Esses 

encontros ocorreram de muitas maneiras: em conversas nos corredores, no 

acompanhamento dos imigrantes atendidos em consultas, nas conversas após 

consultas com os profissionais, com residentes médicos, com alunos da medicina e, 

também, de outras áreas de formação graduada em saúde. A circulação de 

funcionários e usuários no serviço é sempre intensa e possui ritmos diferentes a 

depender do período do dia. 

Os profissionais deste serviço se referem a ele hoje como Unidade Básica de 

Saúde (UBS). Contudo, o fato de ter sido constituído como centro de saúde lhe traz 

especificidades importantes, que serão apontadas. O CSEBF localiza-se na avenida 

Doutor Abrahão Ribeiro, 283, no bairro da Barra Funda. Foi fruto do convênio entre a 

Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho (F.A.V.C), Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo (I.S.C.M – SP) e Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo (SES-SP), em 1967. A princípio era denominado Centro de Saúde Experimental 

da Barra Funda e Bom Retiro. Sua formação está relacionada diretamente com as 

novas concepções sobre o processo saúde-doença que surgiam na época. Também 

está ligada às novas práticas de organização dos serviços de saúde e à inserção de 

novos modelos de ensino, que inovaram o campo do ensino e da prática em saúde 

pública. 

O CSEBF é formado por uma equipe multidisciplinar de saúde. Atualmente, 

conta com um total de 105 profissionais. Dentre estes, estão quinze médicos, dois 

cirurgiões dentistas, um auxiliar de saúde bucal, sete enfermeiros, três auxiliares de 

enfermagem, um farmacêutico,  dois auxiliares de farmácia, uma psicóloga, dois 

assistentes sociais, um motorista, dois assistentes administrativos, onze assistentes 
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financeiros, treze auxiliares administrativos, um assistente de informática, dezoito 

agentes comunitários, dois fisioterapeutas, dois fonoaudiólogos, quatro jovens 

aprendizes, um auxiliar de limpeza, um auxiliar de manutenção e cinco seguranças. 

Quanto à organização das salas onde são realizados os atendimentos na 

Unidade Básica de Saúde, constam as seguintes: a sala de clínica médica, de 

ginecologia e obstetrícia, de psiquiatria, de pediatria, de saúde bucal, de reumatologia, 

de fonoaudiologia, de psicologia, de fisioterapia, de farmácia, de serviço social, de 

coleta de exames laboratoriais, de consultas com enfermagem, de vacinação e de 

vigilância epidemiológica. 

O perfil da população atendida é bem heterogêneo e inclui população de 

idosos, população em situação de rua, imigrantes de diferentes nacionalidades, com 

a predominância dos imigrantes bolivianos. Dentre aqueles com matrícula ativa, em 

janeiro de 2017, 9.609 são moradores da área, 1.141 são trabalhadores da área 

(pessoas que não residem a região, mas trabalham nela), 827 são pessoas em 

situação de rua, 345 são pessoas fora da área e 1.545 outras pessoas. 

Os imigrantes bolivianos que residem e trabalham na área de abrangência do 

CSEBF encontram-se principalmente na microárea da equipe 60 da ESF, que pude 

acompanhar em diferentes momentos e contextos. Os profissionais do CSEBF com 

os quais conversei consideram o território deste serviço bem diversificado do ponto 

de vista dos perfis populacionais e das necessidades de saúde. 

 

1.1.1 Breve histórico sobre o modelo de centro de saúde  

No final dos anos 60, havia uma determinada forma de organização dos 

serviços de saúde, que é caracterizado por Mendes-Gonçalves (1994) assim:  

 
O objeto de trabalho privilegiava a assistência médica individual na 
rede de centros de saúde, através de ações programáticas planejadas 
e embasadas em conhecimentos epidemiológicos, assistência 
extensiva a grupos populacionais e não mais definidos por moléstias 
específicas, um alvo populacional definido (marginalizados da 
sociedade) e a generalização das ações a todos os níveis de atenção 
à saúde; quanto aos instrumentos de trabalho, houve a adoção dos 
centros de saúde como unidades sanitárias polivalentes, com 
responsabilidade local (populacional e espacial), as quais passaram a 
ser executoras das ações em saúde, criação de um sistema de 
informações (criando-se a base para o planejamento) e programas de 
assistência (crianças e mulheres, por exemplo); o aparato institucional 
teve na disseminação dos centros de saúde sua principal 
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característica (SILVEIRA, 1999, p. 70-71 apud MENDES-
GONÇALVES, 1994). 

 

Partindo dessa referência, percebe-se que aconteciam na época algumas 

mudanças importantes na área da saúde pública, que terão efeitos no modo como 

está organizada a atenção primária nos dias de hoje.   

Em 1995, o governo do estado de São Paulo, em articulação com o Ministério 

da Saúde e em parceria com a Casa de Saúde Santa Marcelina, implanta o PSF, que 

foi nomeado à época “Projeto Qualis” e tinha como objetivo: 

 
Reorganizar o modelo assistencial da região, baseado na promoção, 
proteção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação da saúde, 
seguindo normatizações do Programa Saúde da Família 
(implementado pelo Ministério da Saúde em 1994) e em conformidade 
com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde -SUS 
(MARSIGLIA et al., 2011, p.17). 

 
Na realidade brasileira, os objetivos gerais do centro de saúde experimental, 

apontados por Mendes-Gonçalves (1994), consistiam em um trabalho, que deveria 

ser voltado à comunidade, levando em consideração, resumidamente: 

 

1- Promoção, proteção e recuperação da saúde   

2- Ensino de saúde pública e das demais disciplinas do departamento de Medicina 

Social através de estágios para alunos de medicina, de enfermagem e outros 

profissionais de saúde; 

3- Treinamento de pessoal em saúde pública, tanto para atividades na unidade 

como para a secretaria de saúde; 

4- Realização de pesquisas operacionais aplicadas à saúde pública, 

desenvolvendo métodos e técnicas, que possam ser estendidos à rede de 

unidades sanitárias do estado de São Paulo. 

 

No sentido da ressignificação do modelo de saúde curativo, os centros de 

saúde teriam por objeto, assim, “atingir as camadas mais pobres da população”, com 

a instauração de uma nova prática de saúde, com sua base centrada “no trabalho 

conjunto de vários profissionais (SILVEIRA,1999, p.72). Merece destaque aqui o 

modelo de saúde pensado de maneira mais ampliada, incluindo questões de ordem 

social e econômica; a necessidade de uma equipe formada por diferentes 
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profissionais; e a formação voltada para o trabalho com este tipo de serviço específico, 

com foco na prevenção e promoção da saúde e não só na cura de doenças. 

No caso da unidade sanitária da Barra Funda, seu planejamento previa, 

inicialmente, “o estabelecimento de atividades programadas, as quais estariam 

sustentadas em dados sobre o nível de saúde da população da região de abrangência” 

(SILVEIRA, 1999, p. 73). Além disso, foi avaliada importante a formação de uma 

equipe multiprofissional, que assistiria a população, de acordo com a realidade em 

que se localizava. Também se valorizava a participação da população no processo de 

formação da unidade. 

A partir dessa resumida apresentação sobre o modelo de centro de saúde, 

podemos pensar que alguns princípios gerais contidos na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) já eram previstos neste modelo. Para citar alguns dos 

princípios dessa política: as “ações de saúde no âmbito individual e coletivo”, o 

“exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas”, o 

“trabalho em equipe”, o atendimento a “populações em territórios bem delimitados” e 

a relação entre o território e a necessidade de “resolver os problemas de saúde de 

maior frequência ou relevância” (BRASIL, 2006). Apesar de os princípios da atenção 

básica ainda terem desafios ligados à sua implementação e efetivação enquanto 

política de saúde, vêm em um processo de construção desde a década de 1960 no 

Brasil. 

 Este breve histórico torna-se importante para contextualizar um dos cenários 

etnográficos desta pesquisa e fornecer uma noção de como o serviço está estruturado 

e o que diferencia esta das outras unidades de saúde, quais são suas especificidades. 

O fato de o Centro assumir, além da assistência, o compromisso com ensino, pesquisa 

e formação tem efeitos diretos nos profissionais, que assumem uma dupla função, na 

assistência e no ensino/supervisão de alunos, e também nos usuários, que são 

atendidos por pessoas em formação. Quanto a isso, uma das profissionais 

entrevistadas, que decidiu sair do serviço recentemente, alegou dificuldade em 

conciliar a assistência e o ensino; no caso, a supervisão de alunos. Ela diz achar 

importante que os centros de saúde existam, mas para ela, pessoalmente, isso estava 

afetando a qualidade de sua assistência aos usuários. 

O fato de ser uma unidade de saúde que prevê, além da assistência, atividades 

de formação e pesquisa atravessa praticamente todos os espaços que a constituem, 

desde os espaços administrativos, até os espaços de assistência, as salas de 
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consulta. Há uma diferença que me pareceu evidente entre o atendimento realizado 

por um aluno de medicina e um médico já formado. Como a entrevistada mesma diz, 

embora o ensino-pesquisa faça parte da proposta deste tipo de serviço, é inevitável 

que tenha efeitos para os usuários, para os profissionais, para a dinâmica do serviço. 

Mesmo não sendo o foco da discussão deste trabalho, acredito que seja importante 

trazer isso à tona, pois permeou em alguns momentos a minha experiência em campo.  

 

1.2 Aspectos metodológicos 

Uma premissa importante, tratando-se de uma pesquisa qualitativa realizada 

na área da saúde, é a de que “(...) na construção histórica da saúde e da doença, 

tanto são atores e autores, os intelectuais e técnicos do setor, como a população” 

(MINAYO, 2014, p. 258). Partindo dessa ideia, se impõe como desafio o exercício de 

não privilegiar um discurso em detrimento do outro, na minha interação com os 

diferentes sujeitos que fizeram parte desta pesquisa. Embora se reconheça que há 

uma diferença em relação às posições sociais dos diferentes atores que compõem 

este trabalho, acredito que a sua riqueza está justamente nas diferentes vozes, que 

foram sedimentando e alimentando a discussão do campo.  

A área da saúde não deve ser de domínio das ciências médicas, biológicas, 

nem de qualquer disciplina unicamente, pois está ligada à complexidade da vida, aos 

diferentes modos de viver e visões do mundo, à relação com as religiões, com os 

diferentes espaços sociais e instituições; à singularidade das histórias dos sujeitos, à 

diversidade de culturas existentes. Nesse sentido, a antropologia da saúde e a 

antropologia médica tornaram-se referências importantes para este trabalho, tanto do 

ponto de vista das variadas interpretações sobre a saúde, o cuidado e a doença que 

trouxeram os diferentes sujeitos que compõem esta pesquisa, quanto do ponto de 

vista da relação entre o Estado e as políticas públicas de saúde, em uma perspectiva 

mais crítica e problematizadora. 

 É importante ressaltar que as ciências sociais contribuem não só como 

metodologia, mas “sobretudo no olhar disciplinar dessas ciências, centrado na 

compreensão e na interpretação dos fenômenos socioculturais ligados à saúde e ao 

adoecimento, isto é, nas suas abordagens conceitual e metodológica” (LUZ, 2009, p. 

26).  No caso específico da antropologia atrelada ao trabalho etnográfico, Peirano 

(2014) ressalta que etnografias não são apenas método, mas “formulações teórico-
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etnográficas”, ou seja, devem vislumbrar a possibilidade de revisão crítica da teoria, 

novas ideias e mesmo da revisão do próprio pesquisador enquanto sujeito, na sua 

visão de mundo, a partir das experiências vividas em campo. Para esta autora, “a 

etnografia abala nossos estilos de vida e nossas ideias de existência; abala nossa 

crença moderna na referencialidade dos sentidos e impõe uma reflexão sobre a 

multiplicidade de modos de vida” (PEIRANO, 2014, p. 385). Assim, fazer etnografia 

pode ser também uma jornada pessoal de autoconhecimento e ressignificação dos 

nossos referenciais de mundo. 

 Os trabalhos etnográficos em saúde propiciam abertura para pensar os 

diferentes grupos populacionais e as suas especificidades, contribuindo assim para a 

compreensão da diversidade de culturas e subculturas existentes e do modo como se 

relacionam com as práticas de saúde dos serviços. A publicação recente Etnografias 

em serviços de saúde pode ser considerada uma importante referência para o “estudo 

da diversidade das concepções e práticas em torno do que se entende por saúde e 

doença na perspectiva antropológica” (FERREIRA; FLEISCHER, 2014, p.7). A 

diversidade de olhares trazida pelas etnografias nos diferentes serviços de saúde 

torna esses lugares: 

[...] um espaço privilegiado para a apreensão de noções de cuidado 
entre a população atendida, que ultrapassam os objetivos e intenções 
do sistema de saúde e suas referências biomédicas (FERREIRA, 
FLEISCHER, 2014, p. 9).  

 

As etnografias com as quais tive contato na disciplina “Etnografia” trouxeram 

inquietações e questionamentos, que foram importantes para o início e 

desenvolvimento do trabalho de campo. A minha dupla implicação enquanto 

pesquisadora e profissional de saúde influenciou, a todo momento, o modo como 

ouvia, observava e vivia a experiência de campo. As leituras da antropologia foram o 

oxigênio necessário para sustentar a experiência de campo. Ao mesmo tempo, havia 

o exercício de silenciar as vozes da teoria para que pudesse estar em campo mais 

inteira, podendo recolher o material vivido e abrindo-me para a possibilidade de “ser 

afetada” por ele, como relata Favret-Saada (2005, p.155). Parece que há um balanço 

nem sempre evidente entre até onde se deve valorizar a teoria e até onde se deve 

valorizar a experiência. 

 As discussões sobre etnografia de autores considerados clássicos na 

antropologia, como Bronislaw Malinowski, Lévi-Strauss, Edmund Leach, Evans 
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Pritchard, entre outros, embora tratem de uma realidade bastante distante da proposta 

deste estudo, são importantes para o início de um caminho de realização de um 

trabalho etnográfico. A dimensão da experiência vivida, da convivência e da 

importância da subjetividade do pesquisador implicada acompanharam 

permanentemente esse processo.  

 Quanto às técnicas utilizadas, a observação participante, a observação direta 

dos atendimentos nos diferentes espaços foi o que constituiu a maior parte do meu 

método de campo. Procurei entender como interagiam os diferentes atores sociais 

naquele contexto, a interação entre os diferentes profissionais, a interação entre os 

profissionais de saúde e os imigrantes bolivianos e bolivianas nos atendimentos, as 

discussões realizadas pelos profissionais nas reuniões da equipe que acompanhei, 

que aconteciam uma vez na semana.  

 As reflexões em campo foram sendo permeadas pelas queixas que os 

bolivianos e bolivianas traziam nos atendimentos e pela forma como os profissionais 

reagiam a elas, como se dava a comunicação entre todos esses agentes, como os 

imigrantes pareciam entender ou não entender as orientações dos profissionais. 

Principalmente, a possibilidade de estar dentro das salas de consulta, trouxe 

inquietações importantes para o meu lugar ali, para o modo como minha presença 

poderia influenciar, em maior ou menor grau, o encontro entre o profissional e esses 

usuários imigrantes e o quanto poderia estar sendo invasiva naquele espaço e o 

quanto isso me incomodou em vários momentos. 

 A finalização da experiência em campo se deu a partir das entrevistas 

semiestruturadas, que realizei com cinco profissionais do serviço: duas agentes 

comunitárias de saúde, uma enfermeira da ESF, uma médica da ESF e uma psicóloga. 

O objetivo das entrevistas foi entender as impressões gerais que esses profissionais 

tinham sobre os imigrantes bolivianos e bolivianas (aspectos culturais, condições de 

vida, condições de trabalho); identificar os principais problemas de saúde dessa 

população (a partir da percepção desses profissionais); entender como desenvolviam 

ações e estratégias de cuidado para tais problemas e o que consideravam mais 

desafiador, mais difícil do ponto de vista do cuidado com essa população. 
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1.3 Aproximação com o campo  

 O ponto de partida da experiência em campo aconteceu por meio da 

aproximação dos profissionais de saúde do CSEBF. Iniciei meu percurso como 

pesquisadora neste serviço em agosto de 2015, ao me juntar à pesquisa, que já estava 

em andamento, “Estudo etnoepidemiológico sobre a tuberculose entre imigrantes sul-

americanos: contribuições à análise das condições de vida, de trabalho e de saúde 

dos imigrantes bolivianos na cidade de São Paulo”.  

 Importante ressaltar que o desenvolvimento do trabalho de campo se deu em 

quatro etapas. Houve um primeiro momento no qual me inseri nesta pesquisa 

mencionada, logo no início do mestrado. Esta etapa durou cerca de quatro meses, de 

agosto de 2015 a novembro de 2015. Em um segundo momento, após fazer um 

recorte do que seria o meu objetivo de pesquisa de mestrado e após realizar e ter 

aprovado o relatório de pesquisa exigido pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Unifesp, 

retomei o campo, agora já com outros objetivos (não mais com foco na tuberculose), 

embora se tratasse da mesma instituição e da mesma população a ser pesquisada.  

 Em maio de 2016, passei a observar, todas as sextas de manhã, das 7h às 13h 

período que eles chamavam de “primeiro plantão”, a sala de acolhimento. Este foi um 

espaço sugerido pela equipe 60 da ESF, por se tratar de um lugar onde havia 

circulação de bolivianos, segundo os profissionais. Permaneci nesta sala até junho, 

totalizando dois meses.  

 Na terceira etapa, a partir de agosto de 2016 até janeiro de 2017, passei a 

acompanhar a sala saúde da família e a observar e participar das reuniões entre a 

equipe 60 da ESF e a equipe de saúde mental do serviço. Também acompanhei o 

caso de uma boliviana junto à psicóloga, participando de dois atendimentos. Circulei 

ainda por outros espaços, como a reunião geral, onde todos os trabalhadores da 

saúde devem estar presentes, além daqueles da área administrativa; participei de uma 

aula sobre violência e saúde, coordenada pela assistente social e pela psicóloga do 

serviço, voltada para os alunos de medicina.  

 Na última etapa, entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2017, realizei 

entrevistas com cinco profissionais: duas agentes comunitárias de saúde, uma médica 

da ESF, uma enfermeira da ESF  e a psicóloga do CSEBF. Sobre o perfil dessas 

entrevistadas, considerei aquelas que tinham pelo menos um ano no serviço para que 

pudesse ouvir pessoas que tivessem um tempo de contato considerável com os 
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imigrantes bolivianos e as bolivianas.  

As duas agentes comunitárias estão há mais de dez anos no CSEBF, a 

enfermeira também, a médica está há pelo menos seis anos, contando com o tempo 

de estágio e de residência neste mesmo serviço. A psicóloga está há menos tempo 

efetiva no serviço, um pouco mais de um ano, mas também havia feito anteriormente 

estágio na instituição. 

Dentre as profissionais entrevistadas, quatro são parte da equipe 60 da ESF. 

Já a psicóloga não é parte da ESF, mas discute casos e ações com eles pelo menos 

uma vez na semana, nas reuniões desta equipe com a saúde mental e em outros 

momentos também. Com idades entre 27 e 60 anos, todas são do sexo feminino, uma 

é casada, duas são solteiras e duas são divorciadas. Quanto ao grau de escolaridade, 

duas possuem pós-graduação, uma possui superior completo e duas possuem ensino 

médio completo. Quanto à renda mensal, uma delas tem renda de 21.000 reais, uma 

tem de 8.000 reais, uma de 2.700 reais, uma de 1.400 reais e uma delas não quis 

responder. 

Quanto à raça/etnia, quatro se declararam brancas e uma se declarou indígena. 

Quanto à religião, uma delas é espírita kardecista, uma é evangélica, uma é 

testemunha de jeová, uma é católica e uma delas não tem nenhuma religião. Quanto 

ao número de filhos, uma delas possui 2 filhos, uma possui 3 filhos, as outras três não 

têm filhos. 

 Trarei no resto deste capítulo o relato da experiência envolvendo a primeira 

etapa do trabalho de campo, quando eu ainda estava vinculada à pesquisa “Estudo 

etnoepidemiológico sobre a tuberculose entre imigrantes sul-americanos...”., já 

mencionada. Apresentarei alguns trechos de conversa com os profissionais, com os 

bolivianos e bolivianas, minhas primeiras impressões, dúvidas e inquietações em 

relação ao campo e algumas impressões dos profissionais sobre essa população. As 

discussões mais aprofundadas das ações de cuidado realizadas nos diferentes 

espaços estão no último capítulo. 

 

1.3.1 Pesquisa sobre a Tuberculose 

 No primeiro encontro com a equipe 60 da ESF, apresentei-me como 

pesquisadora e mestranda do programa de saúde coletiva da Universidade Federal 

de São Paulo. Esta equipe foi a principal mediadora do contato com os imigrantes 
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bolivianos e bolivianas neste primeiro momento, quando acompanhei as visitas 

domiciliares junto com outros pesquisadores. A composição desta equipe: seis 

agentes comunitários de saúde, dois auxiliares de enfermagem, uma médica de 

família e uma enfermeira de família.  

 Neste encontro estavam presentes dois professores coordenadores da 

pesquisa, incluindo meu orientador e outro professor argentino3 vinculado à 

Universidade Católica de Santos (UniSantos); uma aluna da graduação em medicina 

da Santa Casa, três pesquisadoras da pós-graduação, incluindo eu. Dentre elas, eu 

sendo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), outra pesquisadora da 

Universidade Católica de Santos (UniSantos) e uma pesquisadora argentina4 da 

Universidade de Buenos Aires (UBA). Além de alguns dos profissionais da equipe 60 

da ESF: duas agentes comunitárias de saúde e a enfermeira. Este primeiro contato 

foi fundamental para o desdobramento posterior, que marcou o início das inquietações 

do meu projeto de mestrado.  

 No contexto da pesquisa sobre a tuberculose, acompanhei quatro visitas 

domiciliares, contando sempre com a mediação fundamental das ACS, sendo que 

uma delas era boliviana, o que fez toda a diferença para a mediação da conversa. Na 

visita que fiz com uma ACS brasileira, havia também uma pesquisadora argentina, 

então, de modo geral, não houve barreiras tão grandes com relação à comunicação 

com os imigrantes. Quase todos os bolivianos e bolivianas com os quais tive contato 

falavam português. Em duas dessas visitas domiciliares estavam, além da ACS 

boliviana, a enfermeira da equipe ESF e uma auxiliar de enfermagem. Tínhamos um 

roteiro prévio para orientar as perguntas e as conversas com os imigrantes no seu 

contexto de casa e trabalho, que os profissionais chamam de “oficinas-moradia”. 

 Irei descrever brevemente alguns momentos das visitas domiciliares que 

acompanhei, pois considerei importantes para um primeiro contato com essa 

população que eu praticamente desconhecia antes de começar a pesquisa. Nosso 

roteiro de perguntas a essa população incluía questões como: “O que é a tuberculose, 

já tinha ouvido falar? ”, “Por que você acha que as pessoas pegam essa doença? ”, 

“Você já tinha ouvido falar dessa doença ou já conheceu alguém que teve? ”. De modo 

geral, tínhamos interesse em entender os diferentes modelos explicativos referentes 

a essa doença, principalmente dos bolivianos, considerando suas práticas de cuidado, 

                                                
3 Alejandro Goldberg 
4 Eugenia Brage 
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suas noções de saúde e de doença e, ainda, suas experiências de tratamento na 

Bolívia ou no Brasil. 

 Nas visitas domiciliares realizadas no dia 23 de outubro de 2015, estavam 

presentes: a aluna de medicina, uma auxiliar de enfermagem, a enfermeira e a ACS 

boliviana.  Na primeira delas, fomos até a casa de uma boliviana que já tinha sido 

infectada pela tuberculose mais de uma vez. Na primeira que teve, já no Brasil, conta 

que passou dois anos tossindo sem saber o que tinha. Até que um parente disse que 

poderia ser tuberculose e sugeriu que fosse buscar tratamento. Esta visita foi 

marcada, inicialmente, por uma desconfiança por parte dela em relação ao que 

estaríamos fazendo ali. Ela foi se sentindo mais à vontade para contar sobre sua vida 

e sobre a doença quando a ACS boliviana nos apresentou e contou um pouco do 

motivo de estarmos ali. A oficina de costura estava instalada na parte de trás da casa, 

onde havia cerca de cinco pessoas trabalhando naquele momento. O dono da oficina, 

boliviano, conta que alguns utilizam máscaras para se proteger do pó que solta das 

roupas quando costuram, mas a maioria não gosta de usar, pois esquenta e incomoda, 

mesmo sabendo que pode acarretar problemas respiratórios. 

 Na segunda visita, nesse mesmo dia, fomos a uma oficina-moradia, que era 

logo ao lado da primeira casa. A oficina estava instalada na sala, havia seis pessoas 

trabalhando, todos eram parentes. Ao entrarmos, a enfermeira nos apresentou. Uma 

mulher traz uma criança pequena até a enfermeira e mostra uma mancha na mão. 

Comenta que tem coçado bastante. A enfermeira sugere um serviço específico, que 

trata de doenças de pele, anota o endereço e passa algumas orientações a um 

boliviano, que talvez fosse o pai da criança. Ele pega o papel com as orientações e 

guarda no bolso. Logo após a visita, a enfermeira me conta que são comuns essas 

infecções na pele e normalmente têm relação com o tal pó que solta das roupas ao 

costurarem. 

 No dia 6 de novembro de 2015, realizei mais uma visita domiciliar, agora com 

uma ACS brasileira, que já trabalha no serviço há mais de dez anos. Fomos eu, ela e 

a pesquisadora argentina. No caminho até a casa, a ACS, que mora no bairro desde 

que nasceu, me conta sobre como a região mudou desde lá e como o aumento do 

aluguel dispersou as pessoas para outros bairros, incluindo fortemente a população 

de bolivianos. O fato de haver deslocamentos dessa população para outros bairros na 

cidade de São Paulo foi algo que ouvi de diferentes profissionais. Alguns apontavam 

isso como algo que afetava a continuidade do cuidado, outros diziam que era assim 
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mesmo, eles precisam mudar, não há o que fazer. Ou porque acham uma oficina onde 

se paga melhor, ou porque o aluguel fica custoso. 

 Chegamos até a casa e quem nos recebe é um casal. O homem que nos recebe 

na porta tem 46 anos. Entrando na casa, a ACS começa uma conversa com ele sobre 

as plantas que estão no quintal e pede uma muda de erva cidreira para levar para 

casa. Os dois parecem amigos antigos, há claramente um vínculo já estabelecido ali. 

 A casa é grande, possui dois andares e, ao entrarmos, seguimos por um 

corredor longo e escuro, que dava para a cozinha. Havia, ainda, uma parte de trás na 

casa. Além do homem e sua mulher, que aparece depois, há outra família morando 

ali. A sua mulher é mais nova, tem 28 anos, parece um pouco desconfiada no começo 

e permanece calada por um bom tempo, enquanto seu companheiro conta algumas 

histórias. Ele nos conta abertamente sobre sua chegada ao Brasil, algumas situações 

de preconceito vivenciadas, suas impressões sobre o país e ressalta a dificuldade que 

teve de conseguir trabalho que não fosse em oficina de costura. Ele conta que 

começou curso superior em Comunicação na Bolívia, mas não terminou. 

 Em um segundo momento, a pesquisadora que está comigo se dirige à 

companheira do homem e pergunta sobre a sua chegada ao Brasil. Ela nos conta que 

veio mediada pelo contato de uma “senhora”, mas não ficou claro se era parente sua 

ou não. Veio para o Brasil com 15 anos, incentivada pelo seu pai. Ela conta de quando 

começou a trabalhar em uma oficina de costura, recém-chegada aqui. Conta-nos que 

trabalhava muitas horas. Nessa oficina, diz, os donos recolhiam os documentos das 

pessoas quando chegavam, as ameaçavam, amedrontavam com histórias sobre a 

polícia e o fato de estarem ilegais, o que as mantinha de certa forma presas ali. Ela 

conta que um dia saiu para tirar o lixo e aproveitou para fugir. Nesse momento se 

emociona, chora por alguns segundos e diz que ficou alguns dias na rua até achar 

outra oficina para trabalhar. A impressão que ficou, enquanto ela falava, foi de que ela 

nunca tinha contado essa história para ninguém. Depois de chorar, ela continuou 

falando e pareceu aliviada.  

 Em outro momento, ela nos leva até a parte de trás da casa, para uma sala 

grande onde estavam as máquinas e muitas roupas empilhadas, peças de roupas, 

vestidos de festa. Ela ganha sete reais por cada vestido de festa que costura. Na loja, 

o vestido custa no mínimo cem reais, segundo ela. Em relação ao trabalho, os dois 

dizem ganhar pouco para trabalhar muito, mas, ao mesmo tempo, parecem ver essa 

situação como a única possível. Para ele, se não trabalham, não pagam as contas e 
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não comem. O boliviano chega a comentar que não acha que trabalhem muito, são 

os brasileiros que são preguiçosos. 

 Ao final da visita, vamos caminhando em direção ao portão, a ACS e o boliviano 

continuam conversando. Em um dado momento, ele diz que está com uma dor na 

região da lombar e pergunta o que pode fazer. Ela responde, em tom de brincadeira: 

“põe no google” e depois, em tom de bronca, diz que ele sabe exatamente o que deve 

fazer. Fica claro que existe uma relação de proximidade ali e uma circulação de afetos 

entre eles. Quando perguntamos sobre a relação dos bolivianos com a saúde, ele 

comenta que os bolivianos não irão gastar mais de 10 reais para cuidar da sua saúde, 

não têm esse costume. Ele acha que os brasileiros se preocupam mais. Para ele, os 

bolivianos não procuram médicos a não ser que estejam gravemente doentes. A 

questão de como cuidam da própria saúde irá aparecer na fala dos profissionais e em 

outros momentos em que pude conversar com eles em consultas. 

 Sobre esse assunto, a companheira nos relata sobre a asma que tem há alguns 

anos. Realizou tratamento no Brasil, pelo SUS, mas, segundo ela, o que realmente 

resolveu foi um produto natural em pó, um concentrado de vitamina C. Ela vai dentro 

de casa e traz uma garrafa grande do produto. Ela conta que este vem do México, é 

muito bom e, inclusive, ela mesma tem vendido bastante.  

 Estas descrições sobre as visitas domiciliares realizadas junto à equipe trazem 

alguns elementos que apareceram em outros espaços, algumas vezes, e serão 

discutidos nos próximos capítulos. Para citar alguns deles, a questão do modo como 

os bolivianos se cuidam, como se dá esse autocuidado; os aspectos culturais que 

influenciam as suas percepções sobre saúde e doença, suas práticas de cuidado, que 

têm relação com o lugar de origem, a cidade de onde vêm na Bolívia; o sistema de 

saúde na Bolívia, que é predominantemente pago; as relações de trabalho entre eles 

nas oficinas e as hierarquias neste contexto; a própria noção do trabalho, que é visto 

de uma forma por eles e de outra pelos profissionais. 

  De modo geral, procurei ouvir os dois lados, dos profissionais e dos usuários 

imigrantes, apesar de o foco maior ter sido nos discursos e nas ações dos 

profissionais, um tanto pela facilidade de acesso a eles e pela grande receptividade 

que revelaram desde o começo para contribuir com o trabalho e outro tanto pela 

questão do tempo de mestrado e da necessidade de realizar um recorte para a 

pesquisa. 
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1.3.2 Feira da Kantuta  

No início de minha pesquisa, fui conhecer este espaço de convivência e cultura 

dessa população e de outros sul-americanos. Era um domingo, estava frio e nublado 

e eu estava junto com um grupo de pesquisadores, vinculado ao grupo interdisciplinar 

já mencionado. Chegamos por volta do meio-dia, algumas barracas ainda estavam 

sendo montadas e o que predominava era um cheiro forte de comida. Havia jovens 

bebendo chicha, uma bebida alcóolica feita a partir da fermentação de morango ou de 

milho. Havia crianças jogando futebol em uma quadra grande, famílias sentando-se 

nas barracas para comer. Neste dia, especificamente, além da tradicional feira, estava 

acontecendo a “Virada esportiva”, composta de 34 horas de atividades físicas, clínicas 

e oficinas de esporte, em diferentes ruas da cidade. Ocorria também o evento “Grito 

dos Excluídos Continental”, que teve como um dos organizadores o Centro de Apoio 

e Pastoral do Migrante (CAMI). Esta manifestação teve como objetivo reivindicar o 

direito ao trabalho com melhores condições, o direito à justiça e o direito à vida. Houve 

a apresentação de grupos folclóricos, com canto e dança e mais tarde houve algumas 

falas de mobilização política dos imigrantes.  

  A Feira da Kantuta parece ser um lugar importante para os imigrantes sul-

americanos, principalmente bolivianos. Lugar de socialização, de trabalho e, pelo que 

pareceu, de organização e orientação política. Neste dia, ONGS e outras instituições 

voltadas ao acolhimento e orientação de imigrantes estavam presentes entregando 

cartilhas sobre as próprias instituições, sobre tópicos específicos relacionadas ao 

processo migratório, como questões trabalhistas, orientações em relação à 

exploração de trabalho, cartilhas sobre direito internacional do trabalho, cartilhas com 

orientações para vítimas de violência em diferentes contextos. 

 As barracas de comidas típicas bolivianas serviam frango, porco, macarrão, 

arroz e uma variação de batatas. Outras barracas vendiam cartões para chamadas 

internacionais, principalmente para países da América do Sul. Algumas barracas 

vendiam roupas e panos coloridos, típicos dos países andinos. Havia ainda barracas 

peluquerias, onde as pessoas iam cortar o cabelo; barracas com grãos, ervas e vários 

produtos de tratamento natural; barracas de cds e dvds de músicas de cumbia, salsa, 

etc. 

 Circulamos pela feira e a quantidade de pessoas que chegavam foi 

aumentando. Comemos por lá e tivemos a oportunidade de algumas conversas 
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informais com garçons e vendedores nas barracas. Em relação aos garçons, parece 

que muitos trabalham nas oficinas de costura durante a semana e, nos finais de 

semana, vão trabalhar na feira. A questão do trabalho é algo predominante para 

garantir a estadia no Brasil, a volta para a Bolívia ou a ajuda financeira de familiares 

que ficaram no país de origem. 

 Conhecemos um imigrante boliviano que estava em frente a um cavalete onde 

estava escrito “Rotas Culturales”. Ele tinha informações sobre a cultura boliviana e 

sobre o Xamanismo. Disse que era xamã e fez uma apresentação do que é o 

xamanismo e de como é seu trabalho, que é destinado mais aos brasileiros do que 

aos bolivianos, pois, segundo ele, não são todos os bolivianos que acreditam. Em 

meio à conversa, outras pessoas apareceram. Uma era pesquisadora da Fundação 

Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP). Junto andava um fotógrafo, 

que tirava fotos e parecia estar vinculado à mesma pesquisa. Essa pesquisadora 

realizou uma breve entrevista comigo e com outra pesquisadora sobre a nossa 

percepção sobre a feira. 

 

1.3.3 Sala de Acolhimento 

 Na segunda etapa, de volta ao CSEBF e após a aprovação do projeto de 

mestrado pelo comitê de ética, realizei contato com a equipe 60 da ESF novamente, 

agora para lhes apresentar e contextualizar meu projeto de pesquisa de mestrado. Fui 

novamente bem recebida pela equipe, que me sugeriu que, além de acompanhar a 

ESF, observasse a sala de acolhimento e a sala de vigilância epidemiológica, onde 

chegavam alguns imigrantes bolivianos em razão dos casos de tuberculose. Decidi 

começar pela sala de acolhimento e fui apenas uma vez na sala de vigilância, onde 

conversei com os dois profissionais que lá se encontravam.  

 Na sala de acolhimento chegam o que os profissionais costumam chamar de 

“pronto-atendimento”. Ela é composta por auxiliares de enfermagem e enfermeiros, 

basicamente. Contudo, já no primeiro dia, notei que era uma sala bastante 

movimentada, que atendia as mais variadas demandas. Além disso, circulavam 

muitos profissionais, incluindo residentes médicos e estagiários de enfermagem e de 

outras áreas. No período em que estive lá, acompanhei os bolivianos nas consultas 

de enfermagem, nas quais se identificam as queixas. Na maioria das vezes, as 

pessoas são atendidas por auxiliares de enfermagem, que podem solicitar a presença 
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do (a) enfermeiro (a) responsável, se for preciso. Nesta mesma sala, também ocorrem 

consultas realizadas por médicos efetivos do serviço ou alunos da residência médica. 

Normalmente, quem atende são residentes ou alunos do último ano de graduação. Há 

duas salas de acolhimento, a de adulto e a infantil. Fica uma ao lado da outra e são 

separadas por uma porta que é dividida ao meio, formando uma espécie de janela 

pela qual um lado pode ver o outro. Circulei entre as duas, de acordo com a chegada 

dos bolivianos. Alguns chegam sozinhos, outros vem junto com a família, pai, mãe, 

avó, crianças. 

 No meu primeiro dia na sala de acolhimento, cheguei e me apresentei para a 

auxiliar de enfermagem, que estava na entrada da sala, em uma mesa, preenchendo 

fichas. Ela perguntou se eu tinha autorização, eu disse que sim. Decidi me sentar em 

uma cadeira que não atrapalhasse o fluxo de entrada e saída dos diferentes 

profissionais e dos usuários que circulavam por ali. Depois de um tempo, chegou a 

enfermeira-chefe, me apresentei a ela e esta me disse que não teria problema algum 

eu ficar ali. Em certo momento, perguntou: “você tem jaleco? ”, eu respondi “não”. Ela 

disse que teríamos que arrumar um para eu usar enquanto estivesse ali. Nesse 

momento reparei que todos utilizavam jaleco, a equipe de enfermagem, os médicos, 

residentes, alunos, estagiários de enfermagem. Fiquei na dúvida se realmente havia 

necessidade de eu usar, já que meu lugar ali era de pesquisadora e não de profissional 

da saúde. No final das contas, o assunto do jaleco não voltou nenhuma outra vez no 

período que estive lá, o que me deixou mais confortável. 

 Nesse dia, tive a oportunidade de entrar em duas consultas de enfermagem 

com bolivianos, um homem de quarenta e poucos anos e uma jovem de vinte e seis 

anos. O primeiro veio com algum encaminhamento, cujos detalhes não me lembro, 

pedindo orientação à auxiliar de enfermagem. Não possuía uma queixa específica e 

nem estava se sentindo mal a princípio. Entre idas e vindas da auxiliar para pegar 

uma ficha ou preenchê-la, aproveitava para fazer algumas perguntas relativas à 

chegada ao Brasil, ao motivo da vinda, ao período que estava aqui, sobre por quais 

serviços de saúde já tinha passado aqui e por que motivo. Perguntas mais gerais.  

A outra consulta que acompanhei neste dia foi de uma boliviana de 26 anos, de 

La Paz. As minhas perguntas à boliviana, do mesmo modo, eram pausadas pelos 

procedimentos necessários naquele contexto de atendimento de consulta de 

enfermagem. Após a consulta, a auxiliar me falou um pouco de suas impressões sobre 

essa população. Revelou ter mais dificuldade de entender os bolivianos que “vem do 
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interior” da Bolívia, pois, segundo ela, falam espanhol “com dialeto” e muito rápido. 

Não os entende e muitas vezes sente que eles não entendem nada do que ela fala 

também. Ela diz ainda que os bolivianos que vêm de La Paz são “mais desenvolvidos”, 

se comunicam melhor e têm mais higiene. Afirma que consegue identificar o lugar de 

onde vêm da Bolívia “só de olhar”. Os bolivianos “do interior”, para ela, têm histórias 

mais sofridas e miseráveis. 

 Neste meu primeiro contato com os atendimentos, no contexto das salas de 

consulta, tive algumas primeiras impressões. A primeira foi de que a sala de 

acolhimento, a que os profissionais também se referem como “sala de pronto-

atendimento”, é bastante focada em procedimentos, orientados pelos problemas que 

os usuários trazem. Normalmente, são queixas “mais leves”, segundo alguns 

profissionais. A impressão geral foi de que as ações ali se baseiam em uma lógica de 

queixa-conduta. A minha presença, nesse primeiro momento, não me pareceu afetar 

tanto o espaço, talvez pelo fato de os profissionais estarem acostumados com a 

entrada e saída de alunos, estagiários, pesquisadores e residentes naquele lugar. 

 

1.3.4 Sala de Vigilância 

 Nesta sala são realizados os registros de Doenças de Notificação Compulsória, 

previstas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan5. Além disso, 

é neste espaço onde acontece o tratamento supervisionado das pessoas com 

tuberculose, desde os primeiros exames para detectar se há a doença até a 

administração da medicação para tratamento.  

 Em um dia em que não apareceram bolivianos na sala de acolhimento, resolvi 

conhecer esta sala. Cheguei até a porta, me apresentei como pesquisadora dos 

imigrantes bolivianos. A equipe que estava lá, naquele momento, era um auxiliar de 

enfermagem do CSEBF e uma agente social da equipe de Consultório na Rua, que 

atua no CSEBF diretamente com essa população. A agente social me conta que 

trabalha nesta sala há um ano e está há três anos na equipe voltada a essa população. 

                                                
5 O Sinan trata da notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista 
nacional de doenças de notificação compulsória. Sua utilização efetiva permite a realização do 
diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para 
explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as 
pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de 
determinada área geográfica. Disponível em: http://portalsinan.saude.gov.br/o-sinan.(Acesso em 
12/05/2017) 

http://portalsinan.saude.gov.br/o-sinan
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Pergunto sobre os casos de tuberculose de imigrantes bolivianos que ali chegam e 

ela me diz que o número de infectados varia, “vai e vem”, tem época que tem muito, 

tem época que tem pouco. Em uma conversa sobre vários temas, esta agente me 

conta que soube de uma história de tráfico de medicamentos falsos de tuberculose na 

Bolívia. Diz também que a assistência à saúde lá é paga e cara. Fico curiosa para 

saber como ela sabe disso, mas no fim não pergunto. Sobre violência doméstica, ela 

diz que existem alguns casos, mas notificados são poucos. Ela tira da gaveta um caso 

de uma boliviana em que foi feita a notificação. Ela me mostra a ficha de notificação 

de casos de violência doméstica e o que mais me chama a atenção é o fato de haver 

muitos itens a serem marcados na ficha e no campo destinado à queixa da vítima, que 

para mim seria o mais importante, há um pequeno espaço com cinco linhas.  

 Eu compartilho esse incômodo com eles e a agente me diz: “essas fichas são 

mais burocráticas mesmo, são que nem o chão seco do Nordeste”. Achei poético ela 

criar essa imagem, pensando nessas fichas como um lugar onde circula pouca vida 

ou onde a vida é esquecida. Há dureza, pouca penetração, pouca mudança. A quê ou 

a quem servem essas fichas, afinal? A agente comenta que, de fato, acredita que se 

faz pouco uso delas. Notifica-se a violência, mas depois não se faz nada com aquilo, 

segundo ela. A subnotificação dos casos de violência (principalmente violência 

doméstica) foi algo que apareceu em alguns momentos nas conversas com os 

profissionais. Em uma reunião geral com toda a equipe, isso foi apontado pela diretora 

da instituição como algo a que se deve dar mais atenção.  

 

1.3.5 Outros espaços  

 Antes de iniciar o campo, participei de uma audiência pública para 

implementação da Política Municipal para a População Imigrante. As discussões nesta 

e em outras audiências foram importantes e culminaram na Lei Municipal nº 16.478, 

que foi sancionada pelo prefeito Fernando Haddad no dia 7 de julho de 2016. Na 

audiência pública, diferentes imigrantes mencionaram o que consideram importante 

para ser efetivado na política, por meio de ações concretas. Assim, pude notar o 

quanto cada imigrante tinha uma demanda particular, relacionada à sua história de 

vida, a seu trajeto como migrante, ao tipo de preconceito que sofreu ao chegar ao 

Brasil. Havia uma diferença evidente dos imigrantes negros, vindos da África e do 

Haiti, para os imigrantes da América do Sul, peruanos, bolivianos e chilenos, por 
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exemplo. A questão do racismo atravessa de forma mais incisiva as imigrantes e os 

imigrantes negros. 

Já no segundo ano do mestrado, estive presente como ouvinte em uma roda 

de conversa na Escola Municipal de Saúde, que foi gravada ao vivo. Com a presença 

de imigrantes de diferentes nacionalidades, discutiu-se na reunião os sistemas de 

saúde dos diferentes países, assim como as noções de saúde, adoecimento, morte. 

Este encontro estava relacionado ao processo de Educação Permanente, cujo o 

objetivo era o de sensibilizar os profissionais de saúde para questões culturais e 

sociais relativas aos imigrantes e refugiados de diferentes nacionalidades. Trarei mais 

detalhes sobre a proposta da Política e do processo de Educação Permanente no 

próximo capítulo. 

 No final de 2016, tive a oportunidade de conhecer uma boliviana que se tornou 

uma importante interlocutora para este trabalho. Fomos apresentadas em uma das 

reuniões da coordenação da saúde aos imigrantes. Ela é pesquisadora, tem formação 

em psicologia e realiza trabalho voluntário no Centro de Apoio e Pastoral do Migrante 

– CAMI, instituição que acolhe e orienta imigrantes de diferentes lugares. Descreverei 

algumas conversas que tivemos sobre variados temas relacionados a essa população, 

que trouxeram importantes contribuições para este trabalho. Em meio às conversas e 

trocas, um dia ela me convida para entregar uns panfletos sobre a Marcha dos 

Imigrantes, mobilização política que aconteceria dali a alguns dias na avenida 

Paulista. Decidimos ir juntas distribuir os panfletos na Feira da Madrugada, no dia 21 

de novembro de 2016. Esta feira se espalha por algumas ruas no bairro do Brás. O 

que se vende é roupa, principalmente. Panfletando e trocando algumas palavras com 

as pessoas que vendiam lá, percebi que havia imigrantes de diferentes lugares: 

peruanos, haitianos, africanos. E também brasileiros, nordestinos. As roupas são 

vendidas em lojas box nas galerias e nas ruas.  

 A circulação por esses espaços me permitiu ter um contato inicial e geral com 

a diversidade de questões relativas ao processo migratório internacional. E me 

possibilitou ouvir o que essas pessoas que chegam e tentam se estabelecer na cidade 

têm a dizer, do que necessitam, o que trazem como demanda não só relativa à saúde, 

mas também a outras áreas, como:  transporte, lazer, assistência social, cultura, 

educação, etc. 

No próximo capítulo, trarei com mais detalhes a circulação por espaços 

políticos e acadêmicos onde pude ter contato com imigrantes, pesquisadores, 
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gestores, etc. Irei discutir também os contextos de trabalho dessa população, que 

estão localizados predominantemente nas oficinas de costura, mas não só. Abordarei 

a relação entre o processo migratório internacional e as políticas relativas à saúde e 

ao trabalho, o grande incentivo por trás da migração boliviana recente para o Brasil. 

Pessoas que vêm motivadas pela melhoria nas condições econômicas, condições de 

vida.  

 No último capítulo, trarei com mais detalhes a minha experiência nos diferentes 

espaços de cuidado dentro do CSEBF, que foram: a sala de acolhimento, sala de 

saúde da família, reuniões entre equipe 60 da ESF e equipe de saúde mental, além 

da sala de psicologia. Tendo como referência o cuidado enquanto categoria analítica, 

pretendo analisar a interação entre os diferentes atores nesses espaços, suas ações, 

seus discursos. E também a minha relação com esses agentes e o modo como vou 

sendo afetada por essas diferentes experiências. 

 É importante ressaltar que a intenção deste trabalho é de uma aproximação 

com a proposta teórica e metodológica da antropologia, das ciências sociais e da 

saúde coletiva, a partir de alguns autores que, acredito, contribuem sensivelmente 

para a construção de um olhar mais problematizador e crítico sobre os discursos e as 

práticas em saúde. A pouca produção sobre processos migratórios internacionais na 

área da saúde coletiva também foi um fator motivador na exploração desta temática. 

  O CSEBF possui particularidades, que irão interferir diretamente na assistência 

aos diferentes grupos populacionais presentes em seu território. Essa diferença, em 

grande medida, está relacionada ao fato de que possui maior estrutura física e de 

recursos humanos, quando comparado a algumas Unidades Básicas de Saúde, por 

exemplo. Isso foi algo comentado diversas vezes, por diferentes profissionais. Em 

termos de quantidade de profissionais e especialidades, o centro se destaca e isso 

confere a este talvez uma vantagem no que diz respeito à qualidade da assistência. 

Com isso, quero dizer que não há como generalizar a experiência que tive neste 

serviço, associando-a a outros. Trata-se aqui de um território de atuação específico 

que guarda em si histórias, memórias e suas marcas culturais, composto por 

diferentes populações, necessidades e problemas de saúde. 

Importante destacar que a predominância da prática biomédica na área da 

saúde teve atravessamentos constantes na minha experiência profissional, assim 

como na minha experiência de campo neste serviço. Há uma marca importante desta 

prática, que se dá de forma mais marcante, a meu ver, no contexto da atenção básica 
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em saúde. Minha tentativa, assim, será de refletir sobre o que observei na interação 

com os diferentes profissionais em diferentes espaços, a partir desta marca. Também 

não quer dizer que as ações de cuidado nesse serviço sejam pura e simplesmente 

biomédicas, pois há uma dimensão inevitável, que é a dimensão humana, do 

encontro, das trocas e do estabelecimento dos vínculos, que não se baseia em 

técnica, mas em troca humana.  
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CAPÍTULO 2 - PROCESSOS MIGRATÓRIOS INTERNACIONAIS: A 

POLÍTICA, O TRABALHO E A SAÚDE 

 

2.1 A Política Municipal para a População Imigrante 

Em um dos encontros do grupo de pesquisa “Processos Migratórios 

Internacionais e Saúde: perspectivas interdisciplinares”, no dia 24 de agosto de 2016, 

foi apresentado pela coordenadora técnica da área de saúde dos imigrantes e 

refugiados da Secretaria Municipal de Saúde o processo de implementação da política 

pública de saúde municipal para essa população. 

 Estavam presentes pesquisadores da área de imigração de diferentes 

instituições, professores, duas consultoras da Organização Pan-Americana de Saúde 

– OPAS, uma professora, psicóloga e psicanalista, que atua com imigração e saúde 

mental, uma socióloga colombiana, que estuda o impacto da religião na vida de 

mulheres com HIV/Aids, uma geógrafa que estuda população boliviana no bairro do 

Bom Retiro, uma antropóloga que pesquisa na área da Atenção Básica e professores 

do departamento de saúde coletiva da Santa Casa. 

Considero importante mencionar este encontro, pois foi o meu primeiro contato 

com o modo como estava sendo organizada a política de atenção em saúde para a 

população de imigrantes e refugiados no município de São Paulo. A premissa de que 

os imigrantes são, antes de tudo, cidadãos de direitos e devem poder se comunicar, 

circular pela cidade, ser cuidados e ter um cotidiano com menos dificuldades permeou 

as discussões. 

No seminário, foi mencionada a importância de capacitar os diferentes serviços 

de saúde para assistência e acompanhamento dos imigrantes e refugiados em São 

Paulo, em vez de criar um serviço específico para essa população. Foi apontada 

também a necessidade de reafirmar os princípios da universalidade e da equidade do 

SUS, garantindo o atendimento dos imigrantes nas suas necessidades específicas, 

nos serviços de saúde existentes na rede. 

Explicou-se durante o seminário que a metodologia de trabalho envolveu 

encontros entre trabalhadores de saúde e imigrantes, por meio do método das “rodas 

de conversa”. Estas representam “um modo crítico de pensar os papéis socialmente 

construídos, transversalizados pelas histórias e desiguais relações de classe, de 

gênero e de etnia” (SAMPAIO et.al, 2014, p.1299). Na área da saúde, trata-se de uma 
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estratégia engajada nas possibilidades de transformação dos discursos e práticas 

relacionados a um tema específico, podendo gerar mudanças nas ações de saúde. 

As rodas foram realizadas em 64 Unidades Básicas de Saúde do município de 

São Paulo. Nelas, “facilitadores” imigrantes de diferentes países traziam algumas 

noções de saúde e de adoecimento dos países de origem e as impressões sobre a 

relação deles com o SUS. A coordenadora mencionou que esses encontros têm 

gerado debates para além das questões da migração, sobre temas como a melhoria 

do acolhimento no SUS, a diversidade cultural, entre outros. E disse que esse 

processo faz parte da proposta de educação permanente em saúde voltada a essa 

população. A educação permanente sendo caracterizada como uma: 

 

“prática de ensino-aprendizagem”, que significa a produção de 
conhecimentos no cotidiano das instituições de saúde, a partir da 
realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas 
enfrentados no dia-a-dia do trabalho e as experiências desses atores 
como base de interrogação e mudança (PEREIRA; LIMA, 2009).6  
 

As instituições ligadas a esse processo são a escola de formação do SUS, a 

Coordenação de Vigilância em Saúde (COVISA) e o Departamento de Atenção Básica 

de São Paulo. A contribuição das propostas de educação permanente em saúde está 

na reflexão dos profissionais sobre o trabalho no SUS, os efeitos dos processos de 

trabalho sobre a assistência aos usuários e a maneira como podem melhorar a 

qualidade do encontro trabalhador-usuário. 

Ainda em relação às “rodas de conversa”, tive a oportunidade de participar de 

uma delas a convite desta coordenadora mencionada. A roda foi gravada ao vivo e 

exibida no Canal Profissional da TV Saúde, no dia 9 de novembro de 2016, na Escola 

Municipal de Saúde, em São Paulo. E está disponível no Canal Profissional da TV 

Saúde, no Youtube.  

 

2.1.1 Dia de Roda  

No dia da gravação, encontro a coordenadora já com o grupo de imigrantes que 

vão participar da roda: uma boliviana, uma mulher da Guiné-Bissau, um homem do 

Haiti, outro da Palestina e um senhor boliviano. Eles conversam entre si. O assunto 

chega até Donald Trump como possível presidente dos EUA. A boliviana diz que não 

                                                
6 Disponível em http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html (acesso em 

março de 2017). 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/edupersau.html
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há candidato bom, mas acha que pode acontecer uma virada com a chegada de 

Trump no poder, como um “choque de realidade”. Ela comenta o discurso de Trump 

durante a campanha não foi novidade, pois acha que muitos americanos pensam 

como ele. Acredita que as pessoas lá sempre pensaram assim. A diferença, para ela, 

é que agora estão explicitando a xenofobia, o racismo e o preconceito. Ela diz que os 

americanos são racistas. O haitiano comenta que Trump fechará a porta para os 

imigrantes. Lembra o comentário de Obama sobre mandarem os afro-americanos de 

volta para a África. De modo geral, falamos sobre a onda de conservadorismo político 

no mundo. 

No segundo momento, os imigrantes participantes se posicionam frente à 

câmera, parecem animados. Importante destacar que, dos imigrantes convidados a 

falar no programa, pelo menos três tinham formação superior no país de origem e 

alguns eram ligados a instituições de atuação política. Foi perceptível a proximidade 

que a coordenadora tinha com os participantes. Ela ficou o tempo todo à frente, 

orientando-os, conversando, em alguns momentos de forma bem descontraída. Todos 

os participantes seguravam um papel que parecia ter algumas respostas para as 

perguntas que seriam realizadas ao longo do programa. 

 Iniciada a filmagem, foi apresentado o tema do dia: “Diferenças Culturais e 

Sistemas de Saúde”. Cada imigrante pôde falar brevemente de suas referências 

culturais, suas impressões sobre o Brasil e sobre os brasileiros. A mulher boliviana 

fala sobre sua sensação de que no Brasil (contexto do SUS) predomina a prática da 

biomedicina. Ela conta que estranhou isso aqui, pois na Bolívia ainda são fortes os 

saberes e crenças indígenas, baseados na medicina tradicional desses povos. Ela diz 

que lá existem 37 nações originárias. Ressalta ainda que medicina tradicional não é 

só tomar chá e usar ervas, mas está ligada a uma cosmovisão, à crença de uma 

ligação com a terra, com a espiritualidade. 

Em relação ao sistema de saúde da Bolívia, ela diz que há uma diferença na 

comparação com o Brasil ligada à questão tributária, de arrecadação de impostos. 

Aqui no Brasil, segundo ela, arrecada-se mais do que lá, o que garantiria mais 

recursos para investir em áreas como a saúde. Na Bolívia, não há tanto recurso. Ela 

afirma também que o sistema boliviano é público para populações específicas, como 

menores de 5 anos, idosos, “descapacitados” (termo dela) e mulheres grávidas. E que 

isso influencia, segundo ela, o modo como os bolivianos cuidam de si: utilizam os 

chás, as ervas, a medicina tradicional. Se não melhoram e ficam muito doentes, 
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recorrem ao médico, afirma. Ao final de sua fala, ela reforça que as diferenças culturais 

deveriam ser vistas não como um problema, mas como possibilidade de aprender 

sobre outras culturas e agregar conhecimento.  

Pareceu-me fundamental ouvir os imigrantes e tê-los como participantes na 

construção de uma política voltada para eles, não só para que essa política esteja 

ligada ao que necessitam, mas também para que possa oferecer mudanças nos 

diferentes espaços por onde esses imigrantes circulam e não só nos serviços de 

saúde.  

A Política Municipal para a População Imigrante foi construída a partir de 

audiências públicas e do apoio de diferentes gestores. Na área da saúde, sua 

implementação tem acontecido por meio da sensibilização dos profissionais de saúde 

e de outros atores que atuam com essa população para as questões relativas às 

diferenças culturais entre nós, brasileiros, e os imigrantes que aqui chegam, aos 

sistemas de saúde dos diferentes países e ao processo migratório de modo geral. 

Steffens e Martins (2016), ao examinarem esta Política, destacaram alguns 

pontos relativos à saúde que se tornaram prioridade, como “a realização anual de um 

curso de saúde da população imigrante” (STEFFENS e MARTINS, 2016, p.288) 

voltado para assistentes de gestão de políticas públicas.  

O tema saúde do imigrante e do refugiado foi, pela primeira vez, incluído na 

Programação Anual de Saúde em 2016. Dentre as metas, estão a contratação e 

capacitação de profissionais, incluindo a possibilidade de estes serem imigrantes, o 

que facilitaria a comunicação e maior sensibilidade para lidar com as diferentes 

línguas e culturas. A experiência de contratação de ACS bolivianos nos bairros da 

Barra Funda e do Bom Retiro serviram como exemplo. Persiste, no entanto, a 

necessidade de se formar uma rede de apoio, com a promoção de fóruns de trocas 

de experiências e captação de recursos (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016, p.27). 

A Coordenação de Políticas para Migrantes (CPMig), criada em 2013, por ser 

vinculada à Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDHC), possui “uma 

abordagem à questão migratória calcada nos direitos humanos dos imigrantes” 

(STEFFENS; MARTINS, 2016). O objetivo da CPMig é articular as políticas públicas 

migratórias no município de forma transversal, intersetorial e intersecretarial, uma 

proposta pioneira na cidade e no país.   

Levando isso em conta, lembro-me de uma pauta que me chamou muito a 

atenção, ao participar de uma audiência pública (antes da existência da Política), e 



 

 

35 

que tinha relação com o preconceito e o racismo que afetam de maneiras variadas os 

imigrantes de diferentes nacionalidades. O reconhecimento das questões culturais 

relacionadas à saúde foi algo que apareceu na audiência e se tornou parte do texto 

da Política. Por exemplo: a “promoção do parto humanizado e intercultural”, 

respeitando os desejos da mulher e suas culturas de origem. (STEFFENS e 

MARTINS, 2016) 

A partir da breve apresentação de alguns aspectos desta Política, das 

temáticas mais relevantes e da sua efetivação em processo, outro ponto que acredito 

merecer destaque é a questão do trabalho. Trata-se de uma demanda comum à 

maioria dos migrantes e refugiados, que chegam à cidade e precisam garantir sua 

sobrevivência. Essa questão está contemplada na minha experiência de uma manhã 

na Feira da Madrugada e nas entrevistas realizadas com os profissionais que estão 

envolvidos com os imigrantes.  

 

2.2 Migração boliviana e trabalho 

A migração boliviana para o Brasil tem sido marcada, desde a década de 1980, 

pela inserção na produção de vestuário. A compreensão da presença dessa 

população na capital paulista tem como pano de fundo inevitável a questão do conflito 

entre capital e trabalho na contemporaneidade (COUTINHO, 2015). Assim, existe uma 

relação, que é indissociável, entre o trabalho e o modo como essas pessoas vivem na 

cidade, a percepção da população brasileira sobre elas como pessoas submetidas ao 

trabalho escravo. Ao longo da minha pesquisa, ouvi essa associação algumas vezes 

e ficou mais claro o quanto isso marca o lugar social desses imigrantes aqui. 

As oficinas de costura no princípio tinham os coreanos como donos. Hoje 

bolivianos vão assumindo cada vez mais esse lugar. Esse fato parece estar gerando 

uma mudança significativa no que diz respeito à inserção social dessa população na 

cidade de São Paulo, às condições de trabalho e à situação de vida, principalmente 

para aqueles que já se encontram há alguns anos aqui. É importante ressaltar que as 

oficinas de costura são, para a maioria dessas pessoas, a única possibilidade de se 

estabelecer na cidade. Trata-se, portanto, de um projeto migratório já previsto para os 

que planejam vir para cá. 
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Há alguns bolivianos e bolivianas que, além das oficinas, vendem roupas nas 

calçadas de algumas ruas, localizadas no bairro do Brás, na Feira da Madrugada. 

Esse fato mostra que ainda prepondera a informalidade nesse setor. 

 

2.3. Uma manhã na Feira da Madrugada 

Na primeira vez em que conversei com Wari7, minha interlocutora boliviana, ela 

me disse que estava querendo ir até a Feira da Madrugada, localizada em algumas 

ruas do bairro do Brás, entre elas a Rua Monsenhor Andrade. Ela queria ir por dois 

motivos: divulgar a marcha dos imigrantes, que iria acontecer no dia 27 de novembro 

de 2016, um domingo, no MASP. Pela primeira vez aconteceria em um lugar que tem 

maior visibilidade quando se trata de movimentos sociais e políticos. O segundo 

motivo seria para filmar a intervenção policial junto aos vendedores ali na rua e depois 

divulgar para alguma mídia. Ela não filmou, mas me disse que gostaria de voltar lá 

para fazer isso. Eu não me dispus a acompanha-la em uma próxima vez, apenas ouvi 

o que ela tinha a dizer. Segundo ela, os policiais olham as roupas que estão sendo 

expostas, de alguma maneira as escolhem e apreendem, levando a pessoa também. 

Quer dizer, não prendem todo mundo, parece haver uma escolha. Ou talvez seja uma 

questão de conseguir correr o bastante e não ser pego.  

Encontramo-nos na estação de metrô Bresser-Mooca, linha vermelha, às 

5h30min da manhã e fomos caminhando e conversando, ainda estava escuro e fazia 

frio. Ela me conta algumas histórias de sua vida, comenta sobre o sistema de saúde 

na Bolívia, me conta sobre o adoecimento de seu pai.  

Chegamos na rua onde as roupas são vendidas às 6h da manhã. As roupas 

ficam expostas na calçada, com um saco embaixo para facilitar o processo de recolher 

a mercadoria e sair, caso a polícia chegue. A maioria das pessoas que vendem ali 

parecem ser bolivianas ou de outros países sul-americanos. Wari abre a mochila e 

retira uns panfletos de divulgação da marcha dos imigrantes, além de outros, 

menores, com informações sobre o Centro de Acolhida dos Imigrantes (CAMI). Ela 

logo explica como vamos fazer, diz para eu ir para um lado, ela para outro. Orienta 

sobre o que devo dizer a eles: que eles não devem permanecer calados, devem 

reivindicar seus direitos, que é importante que estejam presentes, principalmente pelo 

                                                
7 Nome fictício 
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fato de que, pela primeira vez, a marcha acontecerá na avenida Paulista, um lugar de 

maior destaque e visibilidade.  

Iniciamos a panfletagem. Eu começo dizendo: “Bom dia, gostaria de fazer um 

convite para a Marcha dos Imigrantes, no dia 27 de novembro, na av. Paulista, etc, 

etc.…” A maioria logo de primeira me olha de maneira desconfiada. No momento em 

que eu falo em convite e falo que é uma marcha para imigrantes, eles se desarmam 

um pouco. Acho que a desconfiança tem bastante relação com o fato de que ali eles 

ficam constantemente em estado de alerta para identificar a chegada da polícia, juntar 

as coisas em um saco preto e sair correndo. Dentre as pessoas que estavam ali, a 

maioria parecia ser de bolivianos. Porém, passei por duas haitianas e um outro rapaz 

de um país da África ou do Haiti, que mal falava português. Fiz o convite a eles 

também e entreguei o panfleto e a cartilha do CAMI. A moça, que se identificou como 

sendo do Haiti, ficou interessada em conhecer. Eles se interessavam principalmente 

quando eu falava sobre a existência de espaços, como o CAMI, que os informam 

sobre seus direitos, sobre assistência social e na saúde, em relação à moradia, 

trabalho, educação. Tive a impressão de que quase ninguém sabia da existência do 

CAMI. Um ou outro confirmou que já conhecia.  

Apesar de saber que é impossível acessar todos esses imigrantes e orientá-los 

em relação ao que necessitam, fiquei com a impressão de que muitas pessoas não 

têm ideia de que possuem direitos. Não fazem ideia do que são aqui no Brasil. Que 

lugar é esse que ocupam? Não são trabalhadores porque não estão formalizados, 

apesar de trabalharem. Submetem-se a um tipo de trabalho que os coloca em risco 

de perder tudo, ou seja, toda a mercadoria que levam para vender pode ser 

apreendida. Depois, o que acontece?   

Seguimos entregando os panfletos e, em menos de uma hora, começo a ver as 

pessoas correndo, empacotando as mercadorias e levando para dentro das lojas. 

Depois Wari me conta que algumas pessoas conseguem esconder suas coisas nas 

lojas (aquelas tipo box). Parece haver, nesse sentido, uma parceria entre os que 

vendem na rua e os que possuem seu box. Há uma diferença grande de preço entre 

esses dois espaços. O aluguel de um espaço na calçada fica entre R$ 70,00 e R$ 

200,00, segundo Wari. Um aluguel de um box fica em torno de R$ 4.000,00. Por esse 

motivo, muitas pessoas acreditam que não compensa alugar um box, pois teriam que 

trabalhar somente para pagar o aluguel. 
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No momento da correria, fico um pouco sem saber o que fazer. Os policiais 

ficam enfileirados, parados. Alguns andam. Procuro Wari, não acho. Espero um pouco 

ao lado de uma loja e fico observando. Algumas pessoas correm mais, outras parecem 

mais calejadas e não se desesperam tanto. Um rapaz novo, brasileiro, continua com 

uma manequim vestida na mão, gritando para vender. Uma moça haitiana está 

parada, olhando, já com o saco preto de roupas equilibrado na cabeça. Ao seu lado, 

uma moça negra também espera com o saco, parece haitiana também. 

Depois de um tempo, reencontro Wari. Ela grita e convoca todos para a marcha, 

sem ficar nem um pouco intimidada pelos policiais, que já estão um pouco mais a 

frente, encostados em uma das lojas. Ela continua convocando para a marcha e passa 

ao lado deles. Quando nos encontramos, ela diz que é até bom que eles vejam que 

estamos panfletando e observando o que eles estão fazendo. De algum modo, ela 

acredita que isso possa os intimidar.  

Depois que acabamos uma rua, ela diz para irmos logo para a outra, antes de 

os policiais chegarem. Saímos andando apressadas. Na outra rua, parece que muita 

gente já se foi. Essa rua é um pouco mais larga que a outra. As duas são cheias de 

lojas de roupa, inclusive nos subsolos. Fiquei impressionada com o quanto a feira fica 

cheia. Alguns brasileiros se interessam pelo convite que vou fazendo aos imigrantes. 

Três rapazes brincam, quando eu falo, que é a marcha dos imigrantes, me dizendo 

que eles são imigrantes também. Pergunto se são do nordeste, eles dizem que sim. 

Eu digo que imigrantes de todas as partes são bem-vindos. Eles riem. Duas moças 

me perguntam o que é, eu entrego os panfletos. Uma delas diz que tinha que existir é 

marcha dos brasileiros e não dos imigrantes. Eu retruco cuidadosamente dizendo que 

eles também têm direitos, assim como nós. Ela diz que os imigrantes estão pegando 

os trabalhos deles. Eu questiono, digo que acho que para os dois lados está difícil. 

Ela continua discordando, diz que naquele espaço há sim disputa de espaço e de 

trabalho. Eu concordo e me calo. 

Muitos imigrantes que recebem os dois panfletos com as informações pegam e 

agradecem. Muitos pegam, nem olham, dobram e já guardam. Já no final da rua, 

decido ir junto com Wari. Ela vai falando e eu vou entregando os panfletos. A sua 

intervenção, em espanhol, os mobiliza muito mais. Eles ficam interessados, inclusive 

vindo atrás de nós para pegar os papéis e fazer perguntas. Ela insiste: “não se calem!” 

Ela menciona para alguns que, para eles saírem dessa condição de trabalho, 

precisam se mobilizar. Ela me conta que já houve algumas mobilizações e reuniões 



 

 

39 

por lá. Essas reuniões eram escondidas e tinham o objetivo de mobilizar os 

trabalhadores para se organizarem. Acontece que a figura que articulava essas 

reuniões foi denunciada, e, inclusive, ameaçada de morte. Isso significou o fim dessas 

reuniões e a volta do conformismo das pessoas, nas palavras de Wari. 

Chegando ao fim dessa outra rua, ela me apresenta sua irmã, que também 

vende roupas na calçada. Elas conversam um pouco, se dão dois beijos. Ela depois 

me conta que sempre fala para sua irmã alugar um espaço para sair dessa condição 

e esta retruca dizendo que não compensa. Ela se compara com a irmã e diz que “deu 

sorte”, pois não teve que passar por isso. Wari e seu marido encontraram pessoas 

que os ajudaram a montar um ateliê de costura onde ele confecciona e conserta 

roupas. Ela conseguiu um trabalho como babá e atua como voluntária no Centro de 

Apoio e Pastoral do Migrante – CAMI. 

Ainda falta um tempo antes de ela ir até a escola buscar seus filhos, então me 

chama para irmos aos boxes que ficam no subsolo dos prédios onde estão as lojas. 

Entramos lá, ela rapidamente vai entregando e chamando as pessoas para a marcha. 

O espaço é totalmente claustrofóbico. Eu vou entregando os panfletos e ela faz a 

convocação. Em certo momento, nos perdemos, eu fico agoniada com a falta de 

janelas lá embaixo e com o espaço labiríntico. Pergunto pela saída e a espero lá. 

Decidimos ir embora separadas e nos falarmos depois. Já dentro do metrô, escuto-a 

gritando para mim. Seguimos juntas até a Sé, ela desce. 

Volto para casa bem cansada e impactada. Achei a vida dessas pessoas dura. 

Percebi que alguns imigrantes dormiam ao lado de seus boxes. Talvez costurem o dia 

inteiro para empresas, depois durmam apenas um pouco e madruguem para ir 

trabalhar na feira. Impressionou-me também a quantidade de compradores, muita 

gente. Em certo momento, havia tanta gente que se formou uma fila para a saída. As 

pessoas vão com carrinhos de feira, alguns bem grandes. Pessoas andando mais 

devagar, pessoas com pressa, se atropelando.   

Voltei ainda pensando em quem chefia todo esse sistema de vendas de 

produtos? De quem eles alugam esses boxes, por esse preço? É o preço de um 

aluguel de três quartos no bairro caro e bem estruturado de Perdizes, na cidade de 

São Paulo! O que faz as pessoas se submeterem a esse esquema? Como é a relação 

entre imigrantes e brasileiros? Há casos de violência entre eles?  

Parece haver uma trama complexa de elementos quando se trata de trabalhos 

informais em alguns contextos específicos, principalmente com populações 
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consideradas mais vulneráveis do ponto de vista social e econômico. A trajetória das 

duas bolivianas que tive a oportunidade de ouvir (Wari e Shaya) dá sinais de que a 

relação dessa população com o trabalho não necessariamente seguirá sendo sempre 

na costura. Quer dizer, se tem quase como dada a inserção dos bolivianos e bolivianas 

no trabalho com a costura, porém, elas mesmas dão exemplos, a partir de suas 

experiências, de que isso não pode ser generalizado, de que existem exemplos de 

quem consegue fazer outros caminhos. Nesse sentido, parece que as condições 

materiais desses e outros imigrantes quando chegam ao Brasil tem influência no modo 

como vão garantir sua inserção social no país por meio do trabalho. 

 

2.2. A história de Shaya8 – usuária do SUS e trabalhadora imigrante 

Shaya, trabalhadora imigrante, foi uma importante interlocutora desta pesquisa. 

Silveira et. al. (2016), a respeito dos processos de investigação no campo da 

imigração e saúde, ressaltam o lugar dos trabalhadores de saúde, em especial os 

ACS, como importantes portas de entrada para o acesso aos imigrantes tanto no 

contexto do serviço de saúde quanto no contexto de trabalho e/ou moradia.  

A minha aproximação com Shaya se iniciou com a pesquisa sobre tuberculose, 

com as VDS e com algumas conversas nos corredores. Foi sendo construída também 

em outros espaços, o que, sem dúvida, teve um efeito no momento em que a 

entrevistei e no modo como ela acabou abrindo sua história. 

Atenta às estratégias de cuidado construídas por alguns serviços que atendem 

a população boliviana nos bairros da região central e da região centro-leste, nos 

bairros Barra Funda, Brás e Bom Retiro, trarei com mais detalhes a história de Shaya, 

a ACS boliviana contratada pelo CSEBF. A sua experiência de migrar para o Brasil 

abarca os vários temas relacionados à imigração dessa população para São Paulo, 

como o movimento de migrar e os efeitos que isso tem na vida, a necessidade de 

trabalhar nas condições que lhes são possíveis, a percepção sobre o SUS e suas 

intervenções, o tempo de permanência no país de destino e as transformações que 

vão acontecendo na vida.  

  Shaya atua no CSEBF há 12 anos. Ela conta um pouco sobre sua experiência 

anterior como trabalhadora de uma oficina de costura e depois como dona de oficina. 

                                                
8 Nome fictício 



 

 

41 

Fala um pouco também sobre a experiência de ser usuária do SUS antes de ser 

usuária e trabalhadora do SUS. Começa a entrevista me contando de quando teve 

seu primeiro contato com a ESF, por meio de uma ACS, que foi quem primeiro lhe 

orientou e cadastrou sua família. Nessa época, Shaya morava no Bom Retiro. 

 Ela conta que essa ACS a ajudou quando seu cunhado chegou da Bolívia com 

um câncer. Como cadastrada e tendo algum conhecimento sobre o SUS, ela recorre 

à ACS de sua área e pede ajuda para iniciar o tratamento de seu familiar. A ACS a 

orienta quanto à documentação e aos encaminhamentos. Primeiramente, ele é 

acolhido pelo CSEBF e rapidamente é encaminhando para o Hospital da Santa Casa 

de São Paulo, para o pronto-socorro, que depois o encaminha para o hospital do 

Câncer (ela não se lembra qual era o hospital). Inicia o tratamento de câncer, a 

quimioterapia, enquanto sua família, esposa e filhos ficam na Bolívia. Sua esposa 

estava grávida na época, no último mês. No intervalo da quimioterapia, ele viaja até 

Santa Cruz de La Sierra, Bolívia, e vai conhecer o bebê. 

 Quando eu pergunto a ela por que achou que ele poderia fazer tratamento no 

Brasil, ela diz: 

Ele tinha até recursos, tinha possibilidades lá, só que não era como 
aqui. Como a gente já tava aqui há um tempinho já sabia que tinha 
mais recursos, né? Do que lá... 
 
Ele tinha recursos para pagar. Graças a Deus ele ganhava bem, 
mas...é...conhecendo o atendimento, ou sea...com respeito à saúde, 
aqui era mais avançado que a Bolívia mesmo, por isso a gente trouxe 
aqui. (Entrevista Shaya)9 

 
 No fim, seu cunhado acabou falecendo, pois a doença já estava bem avançada, 

segundo ela. Este movimento de bolivianos virem ao Brasil para fazer algum tipo de 

tratamento foi algo que apareceu mais de uma vez ao longo desta pesquisa. As 

migrações como estratégia de cuidado podem evidenciar as “desigualdades no 

acesso e na distribuição dos serviços de saúde. Assim como também as falências de 

algumas regiões do país para diagnósticos, assistência médica e acompanhamento” 

(BRAGE, 2015)10.Talvez a carência de alguns serviços de saúde na Bolívia ou o fato 

de terem um custo alto para alguns bolivianos sejam fatores que motivem os 

bolivianos que estão no Brasil a trazer seus familiares.  

                                                
9 Entrevista realizada com Shaya no dia 5 de Dezembro de 2016. 
10 Trabalho apresentado na “XI Reúnion de Antropología del Mercosur” em 4 de Dezembro de 2015, 
Montevideo, Uruguai. 
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Em relação à sua contratação como ACS, ela diz que passou a se interessar 

pela área da saúde nas conversas que tinha com a ACS quando esta realizava as 

VDS à sua casa:  

Ela vinha em casa, falava com a gente, falava que o trabalho dela era 
fazer o cadastro, depois ela falava das doenças, como a gente podia 
prevenir, o que a gente podia fazer, tudo...aí me interessei. Aí 
perguntei para ela como podia fazer para entrar. Ela falou “pela santa 
casa, mas não tem vaga por enquanto por aqui, mas eu te aviso”. Tá 
bom...aí eu mudei, meu cunhado faleceu, tudo isso, aí eu mudei para 
a Barra Funda. Entonces...já trabalhavam dois bolivianos (como ACS) 
no Bom Retiro. O Jorge, que você conhece, e o tal do Simón... 
Trabalhou acho que por 5 anos ou 4, depois ele fez curso de 
enfermagem. (entrevista Shaya) 

 Interessante pensar que o desejo dela de trabalhar na área da saúde como 

ACS vai sendo construído a partir do contato com a ESF, com a ACS e por sua 

aproximação como usuária do SUS. Ao se mudar para a Barra Funda, um tempo 

depois, descobre que abriram vagas na Santa Casa para a contratação de ACS, sendo 

que uma delas seria voltada a um boliviano (a). Shaya diz que, no processo seletivo 

realizado na Santa Casa, havia 3 bolivianas para a vaga. Ela conhecia as outras duas 

bolivianas presentes. Ela me conta que uma delas não tinha o documento completo 

aqui no Brasil e isso a prejudicou no processo. 

 Shaya foi contratada a princípio para trabalhar somente com bolivianos, mas, 

segundo ela, não dava conta, porque eles não moram em só um lugar, mas em 

diferentes regiões. Ela ressalta que não foi fácil no início: “Comecei a trabalhar, mas 

era meu medo porque eu não sabia... Até hoje eu não falo bem o português, mas no 

começo era mais difícil pra mim... Quase eu desisti.” (entrevista Shaya) 

 A motivação para migrar, como já foi mencionado, está ligada à rede de 

parentes ou conhecidos que já se estabeleceram no Brasil e incentivam os familiares 

a virem. Soma-se a isso a situação econômica e social na Bolívia. A respeito disso, 

ela diz: 

Porque meu marido saiu do emprego onde ele tava e tinha um primo, 
que já estava há muitos anos aqui. O pai desse primo falou que se a 
gente tava com algum dinheirinho poderíamos vir para cá e abrir 
oficina. Eu não sabia costurar, meu marido sabia porque a irmã dele 
trabalhava com costura...ela fazia roupa para os militares. (entrevista 
Shaya) 
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 Apesar de o trabalho na costura e confecção ser a principal motivação de 

muitos bolivianos, a existência de uma rede não exclui desafios ligados à inserção no 

trabalho, que estão ligados aos desafios do processo migratório em si.  

Passamos muita dificuldade para começar, foi difícil. Minhas filhas um 
ano se prejudicaram na escola...aí trabalhamos durante três anos em 
oficina. Aí minha filha mais velha falou “a gente não vai se 
independentizar, eu não vou estudar...” porque não tem como...a dona 
da oficina era muito exigente, ela falava...”elas não podem ficar sem 
fazer nada...” Elas tinham que ajudar a fazer tudo e eu também não 
gostava disso. Nem almoço, nem janta elas não davam, tinha que 
fazer para elas. (entrevista Shaya) 

Quando perguntei como as suas filhas ajudavam, ela respondeu: 

Tirando linhas, dobrando as roupas... E trabalhamos assim. Saímos 
no terceiro ano, abrimos uma oficina e elas continuavam me ajudando 
porque eu não podia contratar pessoas. O lugar que eu aluguei era só 
um galpãozinho e separei com cortinas, para o quarto...foi difícil. 
Ficamos aí até um ano, depois mudamos para outro lugar, uma casa. 
Até então não se tinha documento, não se tinha anistia, não tinha 
nada. Porque agora tem para tirar documento pelo Mercosul. Aí 
passou-se dois anos que moramos na casa, aí teve a anistia. Tiramos 
documentos nessa época. E abrimos oficina maior, trabalhamos junto 
com minhas filhas também... Apesar de que elas já não trabalhavam 
igual a antes. Já estavam estudando, tudo isso. Mas elas ajudavam. E 
estudaram, terminaram o colégio aqui...(entrevista Shaya) 

Existe o processo de adaptação ao novo país, a uma nova cultura, à língua, a 

um novo modo de socialização e relação com espaços sociais, que é vivido de 

maneira diferente por cada pessoa. Há, nesse sentido, uma marca nas trajetórias 

individuais, que é singular. Ao se referir à adaptação das filhas, ela diz: 

O começo foi difícil...porque o ensino lá não é igual que aqui 
também...aqui é mais adiantado. As duas tiveram que perder um ano 
de escola. A outra estava em quarto ano. Elas perderam um ano de 
estudo as duas. A mais velha perdeu dois porque não queria ir sozinha 
estudar. Aí terminaram junto o colegial, aí estudaram na faculdade e 
se formaram aqui. Agora estão trabalhando e já fechei minha oficina. 
Depois que comecei a trabalhar (no CSEBF), eu fiquei com a oficina 
durante um ano, depois fechamos, não temos mais oficina. (entrevista 
Shaya) 

Ainda relativo ao processo de adaptação, me parece que os imigrantes que 

conseguem se estabelecer e, de alguma maneira, vão sendo bem-sucedidos, 

conseguindo guardar dinheiro, acabam ficando no país. Conversando com alguns 

bolivianos e bolivianas entre e durante as consultas, muitos deles diziam que a ideia 

era vir ao Brasil fazer dinheiro e depois voltar para a Bolívia. No processo migratório, 



 

 

44 

parece haver uma distância entre a expectativa dos imigrantes para o futuro e como 

de fato vivem isso na realidade do outro país.   

 No caso de Shaya, apesar de se referir a esse processo como sendo difícil, 

hoje parece aliviada por ter conquistado algumas mudanças. Diz por exemplo que 

hoje seu marido realiza por conta própria serviços pequenos com costura. No tom de 

sua fala fica evidente que sair do lugar da costura, tanto como funcionária de oficina 

quanto como dona, lhe trouxe um alívio. 

 Quando eu lhe pergunto se os bolivianos e bolivianas que trabalham com 

costura se veem como fazendo trabalho escravo, ela diz: 

Aqui não tem exploração, ou sea, trabalho escravo....pra mim não 
existe. Porque se você trabalha conscientemente entrando 8h...pode 
ser até 22h...porque não é assim um trabalho sem descansar...você 
pode descansar...tem pessoas que trabalham muito...assim...são 
lentos. Então o dono da oficina tem que exigir mismo que eles, por 
exemplo...em um dia, se um casal entrega 50 peças,....um que é 
solteiro deve entregar pelo menos 20, 25...mas tem pessoas que não 
fazem nada...sentam na máquina e ponto. Pensam “eu tenho teto e 
comida” e se conformam com isso. Mas também não é assim...é difícil 
ser oficinista...dono de oficina...tem que pagar aluguel para eles, a 
comida, conta de luz, de água, ...então o serviço que você faz tem que 
dividir tudo, tem que servir pra tudo isso. (entrevista Shaya) 
 

 Ela ressalta a diferença entre a experiência de quando era funcionária de 

oficina de costura e de quando se tornou dona de oficina: 

Enquanto eu tinha oficina era difícil...eu não tinha descanso nem 
domingo, nem sábado. Porque tinha que tirar linha para entregar 
segunda-feira...se você não entregar no dia certo para a firma, eles te 
descontam.  
 
 Você combina um dia certo e se não entrega nesse dia, ele fala “você 
vai perder tanto por cento”. E ele desconta mesmo. Desconta de todo 
mundo, eles não querem saber...quem arca com eso é o oficinista, o 
dono da oficina. (entrevista Shaya) 

 
 Eu lhe pergunto sobre como percebe as mudanças das oficinas de quando 

chegou para os dias de hoje: 

Elas melhoraram bastante. Já não é igual a antes. Já não são tantas 
pessoas numa casa, todos em cômodos...e se trabalhava mais horas. 
Teve mudanças de que...teve fiscalização, tudo isso... e a fiscalização 
exigiu que as oficinas tivessem CNPJ e pelo menos 4 ou 5 pessoas 
registradas. Com isso...o....a quantidade de pessoas numa casa 
diminuiu. Outros foram procurando assim a facilidade que tem 
documento, RNE, de estrangeiro...eles já procuram por fora trabalhar, 
em firmas, assim com coreanos mesmo, registrados. Então já não tem 
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aquela de trabalhar muitas horas, eles diminuíram um pouco. 
(entrevista Shaya) 
 

 Ela comenta sobre o processo de formalização e fiscalização das oficinas. 

A fiscalização foi para todo mundo. Até para as firmas que dão serviço, 
eles não queriam dar serviço para as oficinas que não tinham pessoas 
registradas. Pelo menos...um exemplo...se tem 100 oficinas, umas 80 
já têm CNPJ hoje. (entrevista Shaya) 
 

 Quanto à opinião dos bolivianos em relação à formalização das oficinas, ela 

diz: 

Em parte...eles acham que é bom, mas a pessoa que trabalha ali não 
quer contribuir pra...ele não quer saber que tem que contribuir pra 
INSS, tudo isso. Ele não quer ser descontado pra nada. 
 
Eles pensam: “eu não vou ficar pra sempre aqui, pra quê vou 
contribuir? Daqui uns cinco, seis anos eu vou pra Bolívia...(entrevista 
Shaya) 
 

O fato de migrarem, assim, não se deve simplesmente à vontade de morar em 

outro país, mas à necessidade de viver em melhores condições do que no país de 

origem. E pela possibilidade de ganhar dinheiro e poder voltar. A respeito disso, ela 

diz: 

A maioria que vem fica...eles vão e voltam. (entrevista Shaya) 

 
 Voltando à sua experiência como dona de oficina, ela me conta que contratava 

bolivianos, mas chegou a contratar uma brasileira uma vez. Sobre essa experiência, 

diz: 

Tinha uma moça trabalhando, uma moça brasileira trabalhou comigo. 
Mas na época eu não registrei ela porque na época não tinha ....ou 
tinha CNPJ, não lembro...acho que não tinha. Era como um contrato 
que fiz com ela para três meses. Cumpriu-se três meses falei para 
ela...você vai descansar esse mês, se você quiser você volta... e assim 
teve esse acordo quando ela foi embora...foi a um advogado e chegou 
uma...como se fala? Ai, não lembro...que eu não paguei os direitos 
dela, tudo isso. E assim fez uma queixa contra mim, aí eu levei aqueles 
contratos assinados. O advogado não queria saber, queria que eu 
indenizasse ela com... na época com 6 mil reais...aí eu tive que 
conversar com ela e ficamos por 3 mil...(entrevista Shaya) 
 

A contratação de brasileiros em oficinas de costura nessa região não parece 

ser muito comum. A maioria é de bolivianos e também de paraguaios. Para 

formalização, segundo ela, existem algumas exigências. 
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Digamos eu ...uma oficina pode ter dez máquinas de costura, mas a 
instalação tem que ser só para trabalhar. Tem que ter banheiros para 
homens, para as mulheres, umas exigências bem...eu tive que pagar, 
né...por baixo para o fiscal porque minha oficina não estava tanto 
assim...(entrevista Shaya) 
 

Depois continua falando da experiência dos donos de oficina. Ela comenta 

sobre a rotatividade dos funcionários, que é comum mudarem de oficina quando 

descobrem uma que paga melhor pelas peças realizadas. Às vezes, por uma 

diferença de centavos por cada peça, ela diz que já compensa mudar. Os donos das 

oficinas, segundo ela, não podem exigir que a pessoa fique, mas podem pedir que ela 

pelo menos termine um trabalho que já começou.  

Não temos como segurar eles. Por isso a gente exclui, inclui, exclui, 
inclui...(entrevista Shaya) 
 

No começo da entrevista, Shaya me pergunta se vai demorar muito, pois ela 

tem coisas para fazer. Eu digo a ela que em torno de uma hora. No final das contas, 

ela acaba falando bastante, inclusive se emociona e chora ao falar de sua mãe, que 

morreu nova, com 43 anos. Fico com a impressão de que falar sobre a experiência 

migratória é algo que mobiliza algumas pessoas, como se nunca tivessem retomado 

essa história ou contado para ninguém. Há uma dimensão desse processo que está 

ligada a dar certo no outro país, a uma expectativa de quem migra e uma expectativa 

dos familiares que ficam de que a pessoa seja bem-sucedida. 

Quando ela chora, ao falar da mãe, eu desligo o gravador. Depois de um tempo, 

ela começa a falar de outras coisas e me conta sobre como foi quando vieram ao 

Brasil. Primeiro, vieram ela e o marido, as filhas ficaram. Eles voltaram para pegar os 

filhos na Bolívia. Ela disse que sentia medo e foi muito difícil esse começo. Uma de 

suas filhas chorava muito, pedia para voltar. Ela dizia para filha que voltariam no 

próximo mês, mas ficaram até hoje. Ela me conta que, na época, o plano era ficar três 

anos no Brasil e voltar para a Bolívia. Hoje em dia me conta que suas filhas não 

querem mais voltar. 

As duas filhas trabalham hoje na área da saúde. A mais nova é casada, tem 

dois filhos e já não mora mais com ela. A mais velha é solteira, formou-se em 

enfermagem pela Uninove e hoje trabalha em um hospital privado. Ela parecia aliviada 

ao falar sobre como estão todos hoje. Ao final, comento com ela que há muita história. 

Ela diz que sim, mas hoje “todos estão bem, graças a Deus”. 
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2.2.1 A ACS brasileira da ESF 

Esta foi uma das primeiras profissionais da equipe que tive contato no CSEBF, 

na primeira reunião onde nos apresentamos como pesquisadores do estudo sobre a 

tuberculose entre os imigrantes sul-americanos. Desde lá, sempre mantivemos 

contato e ela se colocou sempre à disposição quando eu tinha alguma dúvida em 

relação ao modo de organização do serviço, às atividades realizadas, entre outras 

questões e curiosidades. 

Ela está no serviço desde novembro de 2001. Acompanhou o processo de 

implementação do Programa Saúde da Família no CSEBF. Conta que sempre morou 

na Barra Funda. No início da entrevista ela diz que trabalhar na saúde era um desejo 

seu e não sentiu tanta dificuldade porque, como testemunha de Jeová, já fazia o 

trabalho de ir até a casa das pessoas. A diferença é que levava saúde espiritual e 

depois passou a levar saúde física e mental.  

Antes de ser contratada como ACS, ela já tinha contato com os imigrantes 

bolivianos e bolivianas do bairro. Quando começa a trabalhar, diz que foi difícil o 

acesso a eles, principalmente por causa da língua. Com relação ao direito à saúde, 

ela diz: 

Eles achavam que era só para os brasileiros e que eles, por serem 
ilegais, não tinham esse direito. (entrevista ACS brasileira) 
 

 Ela considera que houve mudanças desde quando eles começaram a entender 

que tinham direitos. Hoje a relação com o serviço é diferente. 

Eles se abrem pra gente, eles conversam, eles procuram, eles pedem 
ajuda.  

 
Foi fundamental para o acesso deles aqui. Porque se não eu nem 
imagino como seria...a transmissão de doenças, principalmente a 
tuberculose. (entrevista ACS brasileira) 
 

 As suas primeiras impressões sobre essa população, antes de trabalhar na 

saúde, trazem uma perspectiva de quem estava perto. Ela diz: 

Eles trabalhavam muuuuito fechado, você não via nada aberto, nada! 
Eles tinham medo do barulho, de incomodar os vizinhos, de serem 
deportados, de chamarem a polícia...então eles trabalhavam muito 
assim...naquele tempo, mesmo aqui na Barra Funda tinha muito 
trabalho escravo, aqueles que trabalhavam de manhã cedinho até 
altas horas da noite. (entrevista ACS brasileira) 
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E continua: 

A gente via (os bolivianos) nos encontros, na rua. Só os que estavam 
mais próximos da minha casa que eu conseguia até ver...mas tinha 
lugares aqui alugados que eram oficina, que a gente nem 
sabia.(entrevista ACS brasileira) 
 

 O lugar da quase invisibilidade dessa população para os brasileiros, até mesmo 

para aqueles que residem no mesmo bairro, fica evidente pela sua fala. Cymbalista e 

Xavier (2007) associam a isso o fato de tratar-se de um grupo praticamente ausente 

nas estatísticas públicas. Eles apontam as oficinas de costura como um espaço de 

“privacidade coletiva” (CYMBALISTA e XAVIER, 2007, p.119) e sinalizam para a 

internalização da comunidade, com hipertrofia no local de trabalho, o que determinaria 

a invisibilidade do grupo e a pouca utilização, por parte dele, de equipamentos 

públicos, do comércio e dos serviços. Contudo, este cenário parece estar bem 

diferente hoje. 

 A entrevistada ressalta a importância do PSF para a garantia do acesso e para 

o conhecimento da existência dessa população:  

A gente nem ia saber que tem (as oficinas) e eles nem iam saber que 
poderiam ter acesso aqui. (entrevista ACS brasileira) 
 

 Em relação às suas primeiras impressões sobre as oficinas de costura-moradia, 

ela diz: 

Era difícil entender porque era muita bagunça. Eles não têm, 
assim...não são muito organizados com a casa, né? Não tem aquela 
ordem, aquela limpeza de certa forma...porque bagunçado é uma 
coisa, quando você vê sujo é outra. (entrevista ACS brasileira) 
 

 Ela depois associa o acesso da equipe às oficinas e as orientações como algo 

que gerou mudanças: 

Eles tinham muito mais problemas de saúde, problemas respiratórios 
antes. Ficar ali, tudo fechado, não tinha ar, não tinha ventilação, é...era 
horrível. Eles tinham que conviver com aquilo, tinham que ficar 
naquilo. Hoje não, são mais abertos, deixam as coisas mais abertas... 
 
Nossa, você via cada coisa horrível, de fiação no chão, pra tudo quanto 
é lado...criança, bicho que fica passando. Hoje não mais...hoje tem 
oficinas bem montadinhas, tudo certinho. (entrevista ACS brasileira) 
 

 Há uma mudança ligada ao fato de eles acessarem mais os serviços. Há 

também transformações em relação ao lugar social de alguns desses imigrantes, que 
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passam de funcionários a donos de oficinas. Quanto a isso, parece haver, por um 

lado, a vantagem de não terem que responder a um chefe, mas, por outro lado, há 

uma responsabilidade com contas, aluguel de casa, administração de funcionários, 

que torna esta opção não tão atrativa para alguns bolivianos e bolivianas. 

 A ACS menciona que alguns bolivianos e bolivianas que vão se estabelecendo 

na cidade têm assumido outros tipos de trabalho. Alguns fazem cursos, diz, como para 

auxiliar de enfermagem. Alguns homens vão para a área de informática. As mulheres 

acabam indo para a área da saúde mesmo. Eu acompanhei em uma consulta uma 

jovem boliviana que trabalhava como babá em uma casa de família no Pacaembu 

durante a semana e tinha um quarto alugado para as folgas nos finais de semana. A 

ACS destaca ainda o caso de um boliviano que montou uma espécie de estande que 

arruma celulares no Wallmart. Diz ter visto uma Mercedes estacionada na porta da 

sua casa outro dia. 

 Ainda sobre as oficinas, há a questão do aumento do aluguel, que acaba 

fazendo com que os bolivianos e bolivianas se desloquem para outros bairros, 

mostrando que a inserção territorial dessa população não está somente na região 

central ou região oeste.  

 Ao final da entrevista, ela traz sua percepção sobre a motivação dessas 

pessoas para migrarem para São Paulo: 

Ninguém que tá no seu país ganhando, trabalhando, seja como 
for...tendo sua família, tendo como sobreviver...não vai fazer uma 
besteira dessa. Não faz...jovem até faz porque quer se aventurar, né... 
mas eu duvido que uma pessoa que tiver os seus...uma idade mais ou 
menos vai querer fazer isso...não faz. Ou faz por pura necessidade. 
 
Porque tava passando fome lá...então eles preferem ficar aqui 
escravizados, como diz...do que passar fome lá...(entrevista ACS 
brasileira) 
 

  É possível perceber que o fato de essa entrevistada estar em contato com essa 

população mesmo antes de começar a trabalhar como ACS muda sua percepção 

sobre eles. Ela menciona uma discussão com uma senhora no seu bairro, que dizia 

estar incomodada com a presença dessas pessoas, pois não haveria lugar para tanta 

gente nos espaços, como escola, serviços de saúde e etc. Ela respondeu dizendo que 

no nosso país é assim, se o presidente decidiu que eles podem entrar, eles têm direito 

e a gente tem que aprender a conviver. Traz também a questão do merecimento de 

estar aqui, pois trabalham muito para se manter, para sobreviver. 
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2.2.2 A percepção da médica da ESF 

Com esta entrevistada tive contato também desde a pesquisa sobre a 

tuberculose, logo nas minhas primeiras aproximações com o CSEBF. Antes de 

entrevistá-la, estive em contato com ela quando acompanhei as consultas médicas 

das gestantes bolivianas na sala de saúde da família e as reuniões semanais entre a 

equipe 60 da ESF, da qual ela faz parte, e a equipe de saúde mental do CSEBF. 

As minhas primeiras impressões sobre ela, principalmente quando comecei a 

acompanhar seus atendimentos, foi de alguém que realmente estava ali porque 

gostava do trabalho. Apesar de se sentir sobrecarregada com as atividades, o que ela 

inclusive menciona na entrevista, parecia sempre disposta nos atendimentos e 

demonstrava uma relação boa com a equipe. Logo depois da entrevista, ela saiu do 

serviço, segundo ela, para descansar um pouco. Disse que precisava de uns meses 

sem trabalhar e disse que depois pensaria no que iria fazer. 

A médica teve seu primeiro contato com o CSEBF quando ainda era aluna do 

5º ano de medicina. Desde então, atendia imigrantes bolivianos. Disse que tinha 

dificuldade em relação à língua quando precisava dar orientações às mães bolivianas 

sobre alimentação dos bebês, por exemplo. Menciona, inclusive, que não gostava 

muito de atendê-los por conta disso. Depois de ter tido esse primeiro contato e já 

contratada pelo CSEBF, ela diz que os atendimentos passaram a fluir mais. 

A entrevistada não comenta muito sobre a questão do trabalho nas oficinas, 

por isso irei trazer alguns trechos a respeito das suas primeiras impressões e algumas 

percepções sobre essa população. 

Ela compara os atendimentos aos bolivianos com os atendimentos aos 

brasileiros e diz que com os primeiros é diferente: 

Uma coisa que eu percebi assim logo de cara é que eles são mais 
passivos, então a forma de fazer uma consulta com o brasileiro e a 
forma de fazer uma consulta com um imigrante, principalmente os 
bolivianos que é o que a gente mais tem, é diferente 
porque...geralmente eles não contestam o que você fala, eles aceitam, 
então a gente tem que tomar um pouco de cuidado se realmente ele 
tá entendendo o que você tá falando, se ele realmente tá aceitando 
porque ele tá entendendo e a fim de fazer o que você tá falando ou se 
simplesmente pra não te contestar e tudo o mais, por conta dessa 
questão de ser mais passivo. (entrevista médica ESF) 
 

 A falta de posicionamento dos bolivianos nos momentos das consultas foi um 

fenômeno que acompanhei de perto, ao entrar nas consultas, e também ouvi de outros 

profissionais. Porém, não me parece algo que possa ser generalizado, mas deve ser 
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olhado com cuidado para não se correr o risco de estereotipar os diferentes grupos 

de imigrantes, associando-os a determinados modos de comportamentos 

estruturados, tais como o diagnóstico de que são submissos. Essas associações 

acabam reduzindo as experiências, que são complexas e entremeadas de vários 

elementos ligados às trajetórias de vida, relação com o trabalho, relações familiares, 

cultura de origem, forma de inserção social na cidade.  

 Ainda em relação a isso, a entrevistada diz: 

Eu não sei se tem um componente cultural nisso que interfere nesse 
sentido de aceitar... eu penso que talvez possa ser cultural mesmo 
porque é beeeem presente, uma coisa notável na população de 
bolivianos que eu atendo. (entrevista médica ESF) 
 

 Em outras entrevistas, os profissionais ficavam em dúvida se alguns 

comportamentos e hábitos dos bolivianos e bolivianas tinham a ver com uma questão 

cultural apareceu em diversos momentos, relacionado a questões como “submissão 

da mulher”, “educação dos filhos”. A impressão que tive foi de que a questão cultural 

é identificada, mas nem sempre considerada nas ações, intervenções e no tratamento 

em saúde, nem tratada como algo a ser problematizado nas discussões de equipe. É 

considerado como algo que fica de fora do sujeito.  

 Knobloch (2014) destaca os mal entendidos e as dificuldades de comunicação 

como um desafio a ser enfrentado nos atendimentos em saúde aos imigrantes: “a 

diferença de língua e linguagem e as diferenças de culturas entre quem cuida e quem 

é cuidado” (KNOBLOCH, 2014, p.169). Na verdade, isso já deve se fazer presente 

nos atendimentos com a população brasileira, que possui uma diversidade de culturas 

e modos de viver. Quando se trata dos imigrantes de diferentes países, essa atenção 

deve ser radicalizada. 

 Ainda em relação à percepção da entrevistada sobre os bolivianos, ela diz: 

Geralmente a mulher boliviana é mais submissa e o homem é o porta-
voz...tanto que, muitas vezes, quando vem o homem e a mulher, 
geralmente é o homem que fala mais. Às vezes vem no pré-
natal...geralmente quando vem o casal é no pré-natal. (entrevista 
médica ESF) 
Quem aprende o português primeiro e se comunica melhor é o 
homem. Em muitos casos os dois moram no Brasil o mesmo tempo e 
o homem fala super bem  português e a mulher quase nada. Não sei 
se ainda tem essa questão da submissão, de a mulher ficar mais em 
casa, então não se relaciona tanto... então não tem tanto esse poder 
de comunicação. Eu acho que isso reflete na consulta. (entrevista 
médica ESF) 
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 Nas impressões descritas, se faz presente também a relação entre homem e 

mulher, a mulher sendo submissa ao homem.  

 O fato de esta entrevistada também ter tido bastante contato com essa 

população traz a impressão de que quase não há diferença, para ela, atender 

bolivianos ou brasileiros nos dias de hoje. O acompanhamento de suas consultas 

deixou isso ainda mais evidente.  

 

2.2.3 A percepção da enfermeira da ESF 

 Conheci esta entrevistada também logo no primeiro contato com o CSEBF, na 

pesquisa sobre a tuberculose. Ela esteve presente em duas visitas domiciliares, que 

realizei para a pesquisa de TB, nas reuniões da equipe 60 da ESF e da equipe de 

saúde mental. Tive ainda a oportunidade de acompanhar algumas consultas de 

enfermagem com as gestantes bolivianas, realizadas por ela.  

 Ela atua no CSEBF, na ESF, há nove anos. Desde quando entrou neste serviço 

trabalha na equipe 60, que tem em sua população muitos bolivianos. O seu primeiro 

contato com imigrantes bolivianos foi neste serviço. Assim como a médica da ESF, 

ela não fala muito sobre a questão do trabalho dos bolivianos. Desse modo, trarei um 

pouco das suas primeiras impressões sobre essa população. 

 Em relação ao acesso às oficinas, ela diz que, no começo, quando chegou no 

serviço, era difícil: 

Na época eram bem oficinas-moradia mesmo...eles trabalhavam e 
moravam. Hoje em dia isso já mudou bastante. Na época os chefes 
não deixavam a gente entrar, era bem difícil. Muito difícil...eles 
achavam que a gente era da polícia, da imigração, que queria 
documento, que ia denunciar, prender...talvez um ano depois foi 
começar a melhorar, mas demorou um pouco pra gente ter livre 
acesso. Hoje a gente tem livre acesso, hoje tá tranquilo. (entrevista 
enfermeira ESF) 
 

 Assim como a médica da ESF, ela comenta sobre a falta de cuidado das mães 

bolivianas com as suas crianças. Ela aponta que isso ainda se faz presente, mas 

melhorou. Eu lhe pergunto por que acha que era assim, ela diz: 

Eu acho que é cultural...até porque elas tem que focar mais no 
trabalho. Agora tá mais tranquilo isso. Mas era só trabalho, trabalho, 
trabalho, dinheiro, dinheiro, dinheiro e...era um trabalho semiescravo 
mesmo, eram 18 horas, até mais às vezes. Então elas largavam as 
crianças no quarto sozinhas...ou as crianças próximas a elas e vendo 
tv, só com um bichinho lá...às vezes acordava, mamava, comia lá 
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mesmo (nas oficinas)...era bem triste até de ver, né? O vínculo era 
muito fraco e esse estímulo era muito pouco, muito baixo...até isso 
melhorou, viu? (entrevista enfermeira ESF) 
 

 O que me chama a atenção nesta fala é, novamente, a questão do que é 

cultural e do que pode ser ligado à condição de vida. Sempre parece haver uma 

dúvida, nesse sentido. Será que eles são assim mesmo? Descuidam de suas 

crianças? Ou será que o fazem porque não têm outra opção, não há alternativas? 

Parece haver uma composição das duas respostas. 

 Quando pergunto se ela acha que existe diferença entre atender brasileiro e 

boliviano, ela me diz que gosta mais de atender os bolivianos: 

 

Acho que a gente se vincula tão bem que pega carinho mesmo, né? 
Sei lá...eu acho que eles dão mais valor ao nosso trabalho, respeitam 
mais...confiam mais... é sutil essa diferença. Mas acho que eles dão 
mais valor mesmo. Acho que é essa a palavra...dão mais valor ao 
trabalho da equipe. (entrevista enfermeira ESF) 
 

 É possível perceber nas falas dos diferentes profissionais a importância que 

atribuem à construção do acesso, do vínculo, da confiança dos imigrantes na equipe 

e o quanto isso, de alguma maneira, vai tendo efeitos para a saúde deste grupo. Os 

efeitos seriam a mudança no perfil das patologias, das doenças. Ou seja, conforme 

vai-se construindo essa aproximação com o serviço e uma implicação dessas pessoas 

no cuidado de si, há uma melhora no que diz respeito à saúde.  

 Pude perceber a proximidade que ela menciona em diversos momentos das 

consultas que acompanhei e nas duas visitas domiciliares que realizei com ela às 

oficinas-moradia. Chamava os usuários pelo nome, perguntava da vida, de situações 

que já compartilharam juntos. Ela tinha até uma maneira descontraída nos encontros, 

permitindo-se sair dos protocolos, fazendo brincadeiras e rindo com eles. 

 

2.2.4 A percepção da psicóloga do CSEBF 

 O primeiro contato que tive com a psicóloga do CSEBF foi na reunião da equipe 

60 da ESF e da equipe de saúde mental. Essas reuniões acontecem todas as quartas 

pela manhã, das 8h às 9h. Nelas, discutem-se casos de saúde mental que aparecem 

no serviço e demandam ações mais complexas, que necessitam de olhares de mais 

profissionais. Além da equipe ESF, participam dela estudantes, psicólogos da pós-

graduação, residentes de psiquiatria, a psiquiatra do CSEBF, a assistente social e 
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residentes médicos da medicina de família.  A equipe de saúde mental (psiquiatra, 

psicóloga e por vezes a assistente social) circula entre as equipes da ESF do CSEBF, 

cada manhã há reunião com uma equipe ESF. 

 Além do contato nesse espaço, tive a oportunidade de conversar com a 

psicóloga pelos corredores, após reuniões e realizei junto com ela dois atendimentos 

em psicologia a uma boliviana, caso que foi discutido algumas vezes nesta reunião. 

Trarei alguns trechos do atendimento no próximo capítulo. 

 A psicóloga trabalha no serviço há pouco mais de um ano. Ela me conta que 

realizou estágio nesta instituição e depois, já aluna de pós-graduação de psicologia 

em atenção primária, começou a ouvir sobre a população boliviana, mas não chegou 

a atender nenhum caso na época. Informa que a discussão sobre essa população é 

uma pauta que existe bastante lá dentro. 

 Ela diz que tinha noção de que havia muitos imigrantes em São Paulo quando 

passou a atuar como psicóloga do CSEBF. Mas não sabia quais eram as demandas 

que eles traziam. Aos poucos, quando começou a atender os bolivianos, ela percebeu 

que as questões eram outras e reconheceu que as questões culturais têm influência 

na saúde deles: 

Acho que a questão da linguagem já faz diferença, assim...ainda mais 
na psicologia que a gente trabalha através da conversa, do diálogo, do 
que significam as palavras muitas vezes, né? Então essa conversa, se 
a gente começar um processo terapêutico mesmo, psicoterápico, às 
vezes fica mais difícil.  
 
Acho que a violência contra a mulher é uma questão que aparece 
muito e que é bastante cultural, né? Então isso tem um impacto na 
saúde muito grande. (entrevista psicóloga) 
 

 Mais uma vez a questão da língua aparece como uma barreira inicial para 

atendimento a essa população. A questão da higiene também surge como um aspecto 

que ela ouvia de outros profissionais a respeito dessa população: 

Então essas coisas vêm junto, né?...que eles têm um modo de cuidado 
e a gente tem outro. (entrevista psicóloga) 
 

 A respeito da relação entre saúde e trabalho, ela, como os outros profissionais, 

também acredita que o trabalho é excessivo e isso tem impacto na saúde deles, no 

tratamento: 

Eles têm muita dificuldade de acompanhamento no serviço em geral 
de saúde...porque, como eles não conseguem abonar as horas que 
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eles ficam aqui na unidade, eles têm dificuldade de acompanhar e às 
vezes têm dificuldade de trazer as crianças. Às vezes eu percebo que 
eles trazem mais os filhos do que vêm para cuidar de si próprios. 
(entrevista psicóloga) 
 

 O cuidado com os filhos também aparece em sua fala: 

Eles trabalham muito e as crianças ficam mais largadas, mais soltas e 
sentem muita falta dos pais, de estar próximo. E acho que isso tem 
bastante impacto, né? A gente recebe bastante criança boliviana aqui 
(na sala de psicologia). E toda a dificuldade escolar e de cultura, né? 
As crianças vão para a escola, têm um choque cultural...isso também 
gera dificuldades para a criança. (entrevista psicóloga) 
 

 Os encaminhamentos das crianças bolivianas para a psicologia, segundo ela, 

vêm via escola ou também ocorrem espontaneamente por iniciativa dos pais, que 

percebem algo diferente no comportamento: 

Trazem quando tão percebendo que a criança tá mal educada, tá 
respondendo, que a criança tá rebelde, tá chorando... (entrevista 
psicóloga) 
 

 Mais de uma vez, no contexto do CSEBF e em espaços acadêmicos, ouvi 

algumas associações dos tipos de comportamento das crianças bolivianas. Algumas 

problemas que apareceram: “atraso no desenvolvimento”, “autismo”, “dificuldades de 

aprendizagem”, “falta de higiene”, “agressivas”, “violentas”. Ouvi também o contrário, 

de que seriam mais “quietas”, “obedientes”, por conta da rigidez da educação dos pais. 

Nas reuniões da equipe 60 da ESF com a saúde mental, discutimos mais de um caso 

em que se identificavam problemas de comportamento dessas crianças, 

principalmente no contexto escolar. Os agentes comunitários me contam que as 

crianças sofrem bastante bullying na escola.  

 Mountian e Debieux Rosa (2015) ressaltam a importância de se considerar o 

processo de imigração na relação com o imigrante, do cuidado que devemos ter para 

não naturalizar as diferenças sociais, associando-as a traços individuais 

patologizados, reificando o estigma já existente entre os diferentes grupos de 

imigrantes. Quer dizer, essa automatização na categorização dos indivíduos pode 

reproduzir esses estigmas, gerando ainda mais adoecimento, sofrimento e 

dificuldades nas relações sociais. 

 A psicóloga continua a falar sobre as crianças bolivianas e suas impressões 

sobre como são educadas: 
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A questão da rigidez, né?...do modo como eles educam, acho que é 
uma questão cultural...e imagino que eles eduquem mesmo dessa 
forma na Bolívia. (entrevista psicóloga) 
 

 Ela depois relativiza essa questão da educação, mencionando o contexto do 

trabalho excessivo: 

Eles não terem um trabalho regulamentado aqui, terem um trabalho 
de forma análoga à escravidão...faz com que eles não tenham tempo, 
né?...trabalham das oito da manhã às dez da noite, de segunda à 
sábado, às vezes...a maioria hoje diz que folga aos domingos. E que 
horas eles olham pelas crianças? Que horas eles brincam com as 
crianças? Quando eles vêm ao serviço de saúde? Se eles levam um 
comprovante de saúde daqui, que importância têm esse comprovante, 
né? (entrevista psicóloga) 
 

 Apesar de os profissionais relatarem mudanças e algumas melhorias em 

relação à situação de trabalho nas oficinas, a lógica de ganho por produção ainda 

parece ser a mesma. Ou seja, se você não entrega o número de peças do dia vai 

ganhar menos, vai sair prejudicado no fim do mês. Não me parece haver flexibilidade, 

nesse sentido. Se eles não trabalham, não ganham. 

 Ela enfoca nas mulheres bolivianas, a população que ela mais atende, além 

das crianças: 

É, por conta do trabalho, do marido, por conta também de achar que 
já resolveu... e várias vezes a gente procura a equipe, procura o 
agente comunitário, vai atrás da pessoa e a pessoa vem com a 
resposta “ah, tô trabalhando muito...” ou “ah, esqueci porque eu 
precisava ir trabalhar...(entrevista psicóloga) 
 

 A partir dessa fala, vieram algumas indagações: como elas se sentem sendo 

acompanhadas por uma psicóloga? Qual o sentido do atendimento psicológico para 

elas? Existe esse tipo de acompanhamento nos seus lugares de origem? Que valor é 

atribuído a esse profissional? Além das diferenças culturais, há de se considerar o 

sistema de saúde dos lugares de onde vêm as pessoas, que irá influenciar diretamente 

o modo como se cuidam, como adoecem, como veem as doenças e a maneira como 

irão se comprometer com o tratamento. 

Ainda em relação a isso, a entrevistada coloca algumas questões relativas ao 

sistema de saúde dos países de origem dessas pessoas: 

Como eu não sei que acesso aos serviços de saúde eles possuem no 
país deles... eu vejo que aqui muitos deles falam assim “ah, eu vim pro 
Brasil porque aqui tem serviços de saúde”, às vezes teve filho doente, 
algo do tipo. (entrevista psicóloga) 
Eu percebo que eles escutam bastante...não sei se eles fazem as 
questões médicas, biológicas, se eles seguem à risca, mas eu percebo 
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aqui na psicologia e até na fonoaudiologia que, quando a gente faz 
uma recomendação para os pais, eles tentam seguir bastante à risca 
nossas recomendações, né? Eles mudam muito rapidamente a forma 
de lidar com os filhos, têm uma escuta muito grande pro que a gente 
fala. Como se tudo que a gente falasse assim fosse uma verdade 
absoluta, né? (entrevista psicóloga) 
 

 Nesta fala, aparecem dois lados da questão da continuidade do tratamento ou 

orientação proposta. Por um lado, os pacientes seguem as recomendações, o que 

pode ser bom do ponto de vista do profissional. Por outro lado, os profissionais ficam 

em dúvida se os imigrantes estão seguindo porque concordam e faz sentido para eles 

ou se cumprem as orientações porque não se posicionam, não contestam e acatam 

tudo: 

Às vezes é bom, né? No sentido de que a coisa anda mais fácil, mas 
também pode ser que eles não sigam porque tem outros princípios, 
por exemplo, da camisinha...”ah, não uso porque minha religião não 
permite”. Mas também não falam sobre a coisa, não fazem o uso, né? 
Acho que de fato não existe muito esse diálogo...fica mais do 
profissional dizer o que eles têm que fazer e eles acatam ou fingem 
que acatam mesmo. (entrevista psicóloga) 
 

 Ainda sobre a falta de posicionamento dos bolivianos, ela novamente aponta a 

dúvida sobre alguns comportamentos estarem ligados à cultura de origem ou estarem 

relacionados ao lugar social de imigrante, de estrangeiro: 

Às vezes eu sinto que eles não se sentem no direito de falar, né? Eu 
acho na verdade que no Brasil eles ficam muito...como se...com um 
sentimento de invasor, né? ...de estrangeiro. Eu vim de fora, eu moro 
aqui, eu uso tudo, não tenho o direito de contestar...não sei também 
se é da cultura deles não contestar nada, uma submissão, assim...mas 
eu sei que eles têm essa postura, eu percebo. (entrevista psicóloga) 
 

 O lugar social que o imigrante ocupa na sociedade de destino, o Brasil, é 

alimentado também pelo modo como os brasileiros os veem e como isso vai se 

reproduzindo nos discursos. Mountian e Rosa (2015), ao analisarem diferentes 

noções teóricas discursivas sobre o outro, fazem uma associação com o quanto essas 

leituras podem servir para evidenciar a posição discursiva sobre o imigrante. Elas 

apontam que nas estratégias e discursos do outro, ora como diferente (celebração da 

diferença e multiculturalismo), ora como igual (anulando a diferença), nas duas 

formas, há a posição discursiva do outro reiterada, “posicionando o outro como 

estranho (estrangeiro), em seus hábitos, caráter ou saúde mental, inimigo ou exótico” 

(MOUNTIAN, ROSA, 2015, p. 154).  
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 A falta de conhecimento sobre a motivação dos diferentes imigrantes para 

virem e a falta de reconhecimento de suas trajetórias e suas necessidades vão 

gerando noções preconceituosas, discriminatórias e até violentas sobre essas 

pessoas, em alguns casos. Há uma diferença em relação ao modo como são vistos 

os imigrantes, a depender do lugar de onde vêm, da condição social e econômica, da 

sua cor, gênero e dos seus comportamentos: 

 

É uma população que vem fazer um trabalho simples, né? Então 
também é muito fácil bater em cachorro morto. O preconceito vem 
disso, né? Não se tem um preconceito com o europeu branco que veio 
para assumir cargos altos...ninguém fala “ah, tem brasileiro bom para 
ocupar esse cargo” e tem...mas ninguém fica questionando esse alto 
cargo...fala...”nossa, olha o francês assumiu, tá fazendo tal coisa”. 
Agora, enfim, por ser um país mais pobre que o nosso (Bolívia), de 
alguma maneira é tachado de inferior mesmo... (entrevista psicóloga) 
 

 Nessas entrevistas com pessoas engajadas de alguma forma com os 

imigrantes bolivianos – aqui apresentadas de modo resumido na forma de trechos – 

pode-se apreender que há percepção da íntima relação entre saúde e trabalho na 

população de bolivianos atendida. Também pode-se concluir que houve mudanças 

significativas em relação ao modo como atendem esses imigrantes e que existe a 

necessidade da incorporação de novas estratégias, novas ações, para uma 

aproximação desses imigrantes com o objetivo de que lhes seja garantido o acesso, 

o atendimento e a continuidade do cuidado no CSEBF.  

 As questões de saúde são, nesse sentido, indissociáveis das situações de 

trabalho. Apesar das especificidades de cada país, cada cidade, das experiências 

locais, essa é uma realidade mundial e deve ser observada no contexto do sistema 

econômico em que vivemos hoje. 

Há uma relação entre a migração dos sul-americanos (bolivianos, peruanos e 

paraguaios) para o Brasil e para outros países vizinhos, como Argentina, no que diz 

respeito às desigualdades socioeconômicas vividas por esses migrantes nos seus 

países de origem, situações que muitas vezes se estendem ao país para onde 

migram. Quanto a isso, Goldberg, Silveira e Martin (2015) colocam: 

As desigualdades sociais, que resultam em desigualdades na saúde, 
não devem se estabelecer apenas como indicadores unicamente em 
relação a determinados processos de adoecimento e/ou patologias 
específicas, mas, fundamentalmente, em relação a acesso aos 
serviços públicos, diagnóstico e tratamento a que se submetem os 
imigrantes. (GOLDBERG; MARTIN; SILVEIRA, 2015, p.230) 



 

 

59 

 

As desigualdades sociais são importantes indicadores, que devem servir de 

base para a construção de políticas de saúde efetivas, que tenham como meta 

diminuir a desigualdade em saúde, em termos de acesso, acolhimento e tratamento 

adequado para os diferentes grupos populacionais, de acordo com cada realidade 

social. A desigualdade social e a pobreza necessitam estar incluídas como fator 

determinante na saúde. Levando em consideração a relação dos processos 

migratórios internacionais e a saúde, os autores comentam que os estudos sobre esse 

tema deveriam ir além das experiências de vidas dos sujeitos e se comprometerem 

também com “o desenvolvimento de ferramentas conceituais e enfoques 

metodológicos, que inovem por meio de abordagens transnacionais e 

interdisciplinares na Saúde Coletiva. (GOLDBERG; MARTIN; SILVEIRA, 2015, p. 

230).  

Quer dizer, esses processos não são apenas alguns casos isolados em um 

país ou outro. Trata-se de um fenômeno global, intimamente ligado à condição de vida 

de milhares de pessoas nos seus diferentes países de origem, à necessidade que têm 

de sobreviver, ganhar dinheiro. 

Após a apresentação da relação dos bolivianos e bolivianas com o trabalho em 

São Paulo, a partir da experiência que vivenciei junto a eles e aos trabalhadores de 

saúde, sigo trazendo o que observei, agora com foco específico nas discussões sobre 

o cuidado a esses imigrantes e também na interação entre estes trabalhadores e os 

bolivianos nas consultas que acompanhei. 
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CAPÍTULO 3 – Percursos no campo:  o cuidado e a saúde 

 
 

 

3.1 O cuidado: aspectos teórico-conceituais 

Algumas políticas de saúde têm tido um papel importante na ressignificação do 

cuidado e das práticas em saúde. Para citar algumas, a Política de Saúde Mental (lei 

10.216 de 2001), que estabelece para as pessoas com transtornos mentais um 

tratamento com humanidade, com respeito e tendo como finalidade a inserção social 

dessas pessoas na família, na comunidade. A Política de Humanização em Saúde 

(2003), que prevê a “humanização” das relações desde os processos de gestão e de 

trabalho até a produção de saúde e de sujeitos. A Política Nacional de Atenção Básica 

(2006), em cujos princípios estão o “vínculo”, a “continuidade do cuidado” como forma 

de garantir acesso e qualidade na assistência. A portaria 2.488 (2011), do Ministério 

da Saúde, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e especifica as funções 

e atribuições dos profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) e descreve o 

papel da atenção básica como “centro de comunicação” e “coordenadora do cuidado”, 

no estabelecimento de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), baseando-se nas 

necessidades da população dentro das Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

A conceituação de cuidado é um tanto ampla, mas contribui para a 

compreensão dos discursos e das práticas de saúde e para uma reflexão sobre como 

interagem e se relacionam os trabalhadores de saúde e os usuários no cotidiano dos 

serviços de saúde. Segundo Ayres (2004), a riqueza do termo cuidado está no fato de 

que possui diferentes conceituações na psicologia, na filosofia e na antropologia, que 

nos ajudam a compreender os sujeitos no contexto das/nas ações em saúde. 

O conceito de cuidado trabalhado por Ayres (2004) tem a intenção de “iluminar 

muitos dos desafios conceituais e práticos para a humanização das práticas de saúde” 

(p.18). Ao refletir sobre o conceito de saúde, o autor defende a necessidade de não 

polarizarmos as noções de saúde e doença como se fossem duas situações opostas 

(AYRES, 2007). Com isso, quer dizer que, no contexto de nossa vida cotidiana, uma 

noção está atrelada à outra. Não há como pensar em doença sem pensar a noção 

que temos de saúde, sobre o que de fato consistiria estar saudável ou ter saúde. 

Todos nós somos atravessados por essas duas noções todo tempo. Este fato tornou-

se presente nas indagações que me fazia enquanto acompanhava os bolivianos nas 
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consultas: O que será saúde para eles? A que atribuem o estar saudável? 

Em relação à prática de saúde e à sua dimensão técnica, o autor ressalta que 

o sentido da humanização estaria justamente na “permeabilidade do técnico ao não 

técnico, o diálogo entre essas dimensões interligadas” (AYRES, 2004, p. 22). O 

diálogo entre essas duas dimensões pode ser o caminho para uma aproximação, na 

medida em que o trabalhador não está somente focado nos procedimentos, mas em 

realmente ouvir o usuário à sua frente. Um “encontro”, que pode se tornar terapêutico, 

quando a interação trabalhador-usuário produz de fato uma relação de cuidado, na 

qual estes dois atores estão implicados no processo de maneira que a dimensão 

técnica nunca seja imposta, nem as orientações e prescrições percam de vista a 

singularidade e a “intersubjetividade” (AYRES, 2007, p.53). 

 Merhy (2013) discute o cuidado em uma perspectiva da micropolítica, que 

aborda o cuidado como produção, como “trabalho vivo em ato”, tendo como parâmetro 

a subjetividade como potência produtiva e a valorização do encontro, que 

caracterizaria “a alma do campo da saúde” (MERHY, 2013). No caso, o encontro seria 

entre o trabalhador e o usuário, sendo o primeiro “portador de um saber-fazer”, 

enquanto o segundo seria o “portador da necessidade de saúde” (MERHY, 2013). 

Contudo, essa abordagem não defende que há um que sabe e outro que não sabe, 

pois aposta-se em um processo de intersecção entre eles que poderá produzir o 

cuidado. O usuário traz ao trabalhador seu mundo, seu “modo de andar a vida” e a 

ideia é que o trabalhador possa tornar este mundo seu objeto de trabalho (MERHY, 

2013). 

Partindo do cuidado como categoria analítica, meu interesse estava em saber 

como se operavam as ações em saúde, voltadas à população de imigrantes, do ponto 

de vista do profissional. A descrição dos atendimentos de clínica médica, de 

enfermagem, da sala de acolhimento, das conversas nos corredores e, muitas vezes, 

das conversas com os agentes comunitários de saúde tornaram-se material valioso 

para a reflexão sobre essas ações, considerando seus limites e suas potências. Os 

profissionais dos quais me aproximei mais foram importantes mediadores da minha 

relação com o resto da equipe e de algumas conversas que pude ter com imigrantes 

bolivianos, principalmente no início da pesquisa.  

Para uma reflexão mais detalhada sobre o que se apresentou nesses espaços, 

irei me ater a algumas ferramentas pensadas como dispositivos de cuidado ou 

dispositivos de atenção, que seriam: o acolhimento, a escuta e o vínculo. A ideia de 
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dispositivo, vinda de Foucault nos anos 70 (REVEL, 2011), não é uma categoria, não 

é linear, não é universal. Pode-se dizer que é uma ideia-conceito-instrumento em 

aberto, instável. O dispositivo pensado como ferramenta pode nos trazer ideias, 

caminhos, possibilidades, objetivos, mas nunca de forma linear e sempre carregados 

da potência de nos fazer repensar e ressignificar nossas ações, nossos discursos. 

Nesse sentido, cada dispositivo seria privilegiado de acordo com cada situação 

específica, pensando na necessidade do usuário naquele momento. 

 Os dispositivos de cuidado acolhimento, escuta e vínculo estão diretamente 

ligados um ao outro. Estas ferramentas ouvi muitas vezes das bocas dos profissionais 

na minha experiência no SUS e na experiência de campo deste trabalho. Por esse 

motivo, acredito que valha à pena trazê-los para a discussão, pois irão contribuir para 

a análise de alguns momentos do campo desta pesquisa e são instrumentos de 

intervenção valiosos para a composição de ações de cuidado baseadas nos 

encontros, nas relações e nos acontecimentos cotidianos nos serviços de saúde. 

O acolhimento é um dispositivo que “possibilita analisar o processo de saúde 

com foco nas relações” (BRASIL, 2013). Não se trata de um espaço ou local, mas de 

uma “postura ética” (BRASIL, 2013, p.54) que não se restringe a um profissional 

específico, mas a todos que compõem a equipe de um serviço de saúde. É construído 

a partir da disponibilização de um “conjunto de ofertas, que possam ser acionadas de 

acordo com a necessidade de cada usuário e população” e uma forma de 

“experimentar formas de acolher de modo que possa ir ajustando à realidade local” 

(BRASIL, 2013).  

O dispositivo acolhimento, segundo Teixeira (2008), é uma “rede de 

conversações” (TEIXEIRA, 2008, p.9). Baseia-se no fato de que a conversa está 

sempre presente no serviço. Seja na recepção, entre os trabalhadores, entre os 

trabalhadores e usuários, entre gestores ou supervisores de saúde. Isso, porém, não 

garante que vai haver de fato comunicação ou diálogo, que seria algo construído a 

partir do encontro entre as pessoas, da disponibilidade para ouvir e da possibilidade 

de criar uma conversa que vise uma mudança ou ressignificação das relações de 

poder, que podem se fazer presentes na relação entre trabalhador de saúde e usuário. 

Ao se referir a essa relação, o autor fala em “acolhimento dialogado”, que traria 

a possibilidade de “ir oferecendo aos usuários as mais amplas possibilidades de 

trânsito pela rede” (Teixeira, 2008, p. 10). As ideias que vão permeando esse 

dispositivo envolvem, portanto, a possibilidade de as pessoas se posicionarem e 



 

 

63 

serem ouvidas, realizando escolhas, de acordo com o que faz sentido para si, a partir 

de desejos próprios, levando em consideração as subjetividades, visando a 

construção de um caminho mais autônomo (BRASIL, 2013).  

Apesar do dispositivo acolhimento assumir diferentes funções, em cada 

serviço, em cada contexto, é importante que se trate não de “uma atividade particular, 

mas de um conteúdo de qualquer atividade assistencial” (Teixeira, 2008). Ou seja, não 

é restrito à sala de acolhimento, por exemplo, nem aos espaços de “triagem”, do 

“pronto-atendimento” ou da “recepção”. Ele deveria permear todos os momentos em 

que um usuário precisa ser ouvido na sua singularidade, para além de uma resposta 

automática às queixas que ele traz.  

Conforme descrevi anteriormente, meu primeiro passo em campo, depois da 

aprovação do projeto de mestrado, se deu na sala de acolhimento do CSEBF. Esse 

espaço foi sugerido por membros da equipe que eu já conhecia, num contato anterior. 

Disseram que poderia ser interessante, já que por ali passavam muitos imigrantes 

bolivianos. Achei que poderia ser um bom primeiro passo começar pelo acolhimento, 

que supostamente traz a ideia de um encontro entre profissional e usuário, que tem 

em vista saber o que se passa com a pessoa naquele dia, naquele momento.  

O dispositivo acolhimento foi criado para ser uma tecnologia leve, que se daria 

a partir do encontro entre usuário e profissional, contando com uma escuta 

“qualificada”, para além das queixas, que teria como ponto de partida o outro, sua 

necessidade, sua vontade, seus projetos e não um protocolo na lógica queixa-

conduta. As tecnologias leves são aquelas ligadas à escuta, ao interesse, à 

construção de vínculos e de confiança. Possibilitam captar: 

  

“a singularidade, o contexto, o universo cultural, os modos de viver de 
determinadas situações por parte do usuário, enriquecendo e 
ampliando o raciocínio clínico do médico. Os processos produtivos 
nesse espaço só se realizam em ato e nas intercessões entre médico 
e usuário” (MERHY e FEUEWERKER)11 

  

Já as tecnologias leves-duras se referem ao “olhar do médico sobre o usuário, 

como objeto de sua intervenção”12. Estão ligadas a como o médico age no momento 

concreto das consultas, das intervenções, como coloca seu saber – de forma mais 

                                                
11 Disponível em: http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-25.pdf (acesso 

em fevereiro de 2017). Devido à impossibilidade de encontrar o ano desta publicação, a referência foi 
colocada nesta nota. 

12 Idem 

http://www.uff.br/saudecoletiva/professores/merhy/capitulos-25.pdf
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estruturada e menos flexível ou de forma mais leve – deixando -se levar pelas 

incertezas relativas a este encontro e podendo abrir-se para o que vem do usuário. 

Embora os autores se refiram ao olhar do médico, acredito que não valha somente 

para este profissional. 

A tecnologia dura seria aquela relativa às ferramentas mais concretas de uso 

dos profissionais de saúde, principalmente o médico e o enfermeiro. Os instrumentos 

de medir pressão, os exames físicos, exames clínicos, os medicamentos. Estas 

seriam caracterizadas também pelo fato de estarem prontas e disponibilizadas para 

serem exercidas de certo modo, a partir de protocolos, por exemplo. Dessa maneira, 

se diferenciam das leves na medida em que não são intervenções inventivas, 

criadoras. 

Na sala de acolhimento, o que pude ir percebendo, desde o primeiro dia, é que 

o dispositivo acolhimento de modo geral acaba virando uma tecnologia leve-dura, vira 

uma triagem dos usuários, a partir da noção de “classificação de risco” e da realização 

de procedimentos, como aferir pressão. Isso foi o que presenciei de modo geral, mas 

em alguns momentos, principalmente por parte dos auxiliares de enfermagem, 

percebia uma aproximação dos usuários, uma relação para além da relação 

trabalhador-usuário. Percebia um interesse desses profissionais em serem 

atenciosos, mas ainda assim o foco maior era nos procedimentos.   

O segundo dispositivo, a escuta, acredito ser uma tecnologia de fundamental 

importância, que está diretamente ligada ao acolhimento e, assim como este, deveria 

estar presente em todos os locais e momentos do serviço de saúde. É uma tecnologia 

leve, produzida no território da produção das relações. Ayres (2004) coloca a escuta 

do outro como algo imprescindível na prática do profissional de saúde. Seria, assim, 

fundamental para “uma ação de cuidado revestida do caráter do cuidado” (AYRES, 

2004). Ou seja, a escuta pode ser uma ferramenta comum a todos os profissionais da 

saúde e não deveria se resumir aos profissionais “psis” (psicanalistas, psicólogos, 

psiquiatras). 

A “escuta qualificada” ou a “escuta sensível” seria aquela comprometida e 

apoiada na empatia, na capacidade de o profissional sentir o “universo afetivo, 

imaginário e cognitivo do outro, para compreendê-lo dentro de suas próprias atitudes 

e comportamentos” (BRASIL, 2013, p.53). Um instrumento que ajuda a entender por 

que o sujeito acredita que adoeceu e como ele se sente quando tem este ou aquele 

sintoma.  
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 O vínculo seria outro dispositivo aliado principalmente no que se refere à 

continuidade do cuidado dos processos de adoecimento e para a construção de uma 

relação de confiança entre trabalhador e usuário. Em uma das visitas domiciliares às 

oficinas de moradia-confecção de uma família de bolivianos, pude perceber que as 

visitas domiciliares realizadas pela equipe ESF deixam uma marca das possibilidades 

que as pessoas têm de serem cuidadas. Embora não haja garantia de que essas 

pessoas seguirão os protocolos, após as recomendações e as orientações da equipe 

de saúde elas sabem que têm esse acesso garantido.  

Algumas vezes ouvi dos profissionais a importância deste dispositivo para a 

garantia de continuidade do cuidado. A médica da ESF e a enfermeira da ESF, que 

possuem formação em saúde da família, destacam esta ferramenta como um dos 

princípios da atuação na ESF. A médica comenta na entrevista que esta formação 

privilegia “comunicação” e “vínculo” (entrevista médica ESF), o que a diferencia da 

formação de um clínico geral, por exemplo, que acaba sendo mais técnica, mais 

focada nos sinais e sintomas e nos procedimentos. 

Aguilera Campos (2005), considerando os princípios da medicina de família e 

comunidade, associa a formação do médico de família com a atenção primária em 

saúde, ressaltando a importância da relação de confiança entre este profissional e o 

usuário, que será construída a partir de uma aproximação que se dá não somente 

pelo tratamento da doença, mas pela aproximação da realidade social e cultural 

dessas pessoas. A ESF, nesse sentido, herdeira desses princípios, aproxima-se da 

realidade sócio-cultural dos imigrantes, contribuindo para uma melhor compreensão 

desta realidade, ampliando as possibilidades de cuidado de acordo com as 

necessidades dessa população. Quer dizer, a confiança e o vínculo têm influência 

direta na melhoria da saúde. 

Em relação à sua formação em saúde da família, a médica da ESF comenta: 

E nessa parte da forma como eles (os imigrantes bolivianos) recebem 
a consulta, da atitude, acho que durante a formação mesmo eu fui bem 
treinada a conseguir identificar paciente que...né...mais passivo e 
como a gente pode fazer as orientações e tentar fazer o paciente ficar 
mais participativo. A formação em medicina de família me ajudou 
muito a comunicar melhor com esse tipo de população. 
 
A gente tem um contato muito mais próximo das pessoas e não só das 
doenças, geralmente outro tipo de formação tá muito mais voltado pro 
diagnóstico da doença, pro tratamento daquela doença específica, não 
tá muito voltada pro relacionamento interpessoal. 
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Na medicina de família, pelo menos aqui na forma como foi estruturado 
meu curso, eu tive um período de comunicação mesmo. Pra saber 
como conversar, como perguntar as coisas...saber qual é o momento 
de ouvir, qual o momento de interromper, como a gente pode fazer 
para explicar aquilo para a pessoa e a pessoa entender melhor, né? 
Fazer uma recapitulação...então eu acho que isso é um diferencial que 
eu tive na minha formação que me ajudou muito na hora de fazer os 
atendimentos porque isso facilita muito a conversa. 
 
Então eu acho que é um diferencial que na medicina de família tem 
nesse sentido da formação interpessoal ser mais forte. (entrevista 
médica ESF) 

 

 Essa fala da médica da ESF tornou ainda mais evidente a importância dessas 

ferramentas e da sua formação para os atendimentos às gestantes bolivianas que 

acompanhei. Por mais que os procedimentos se repetissem a cada consulta (no caso 

das gestantes bolivianas), ela tinha uma preocupação em explicar, perguntar ao longo 

da consulta se elas haviam entendido e, ao final, se havia alguma dúvida 

Ainda relacionado ao vínculo, pude perceber o quanto os profissionais 

consideram que a relação com a população boliviana foi mudando e se ressignificando 

com o tempo a partir da construção de uma relação de proximidade com essas 

pessoas. No início, orientavam essas pessoas, nas visitas domiciliares às oficinas-

moradia, para a existência do CSEBF, deixando claro que tinham direito à saúde, 

mesmo sendo imigrantes. Algo que não era evidente para eles e para os recém-

chegados ainda não o é.  

A ESF cumpre um papel essencial de fazê-los saber que podem utilizar os 

serviços de saúde, é a garantia do acesso. Depois que sabem que têm direito, essas 

pessoas passam a frequentar o serviço e, inclusive, aparecem no serviço 

espontaneamente e não mais somente quando são convocados a aparecer para tratar 

de um problema de saúde específico. Os profissionais caracterizam esse processo de 

aproximação principalmente a partir da construção de vínculo entre os imigrantes e a 

equipe ESF, eles e o serviço. É a criação de uma relação a partir de um melhor 

entendimento da situação de vida das pessoas por parte dos profissionais e ao mesmo 

tempo de um melhor entendimento desses imigrantes sobre o que é o serviço e 

quando podem procurar. 

Voltando à ideia dessas ferramentas como dispositivos, estes interessam à 

saúde na medida em que não se tratam de protocolos. A importância destes está 

justamente no fato de que só funcionam se permanecerem vivos e condizentes com 
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a realidade de cada situação, cada caso. Eles permitem, nesse sentido, a 

experimentação, a possiblidade de rever as ações e os discursos e criar outras ações 

e outros discursos.  

Os dispositivos de cuidado apresentados no contexto da assistência aos 

imigrantes bolivianos e bolivianas significaram de alguma maneira a inserção social 

dessa população por meio do acesso à saúde. Há uma fala comum entre os 

profissionais de que, há um tempo atrás, quando a equipe ESF se dirigia até as 

moradias dessas pessoas para apresentar a equipe e o serviço, havia uma 

desconfiança e estranhamento dos imigrantes bolivianos, o que, segundo os 

profissionais, mudou significativamente. 

 

3.2 A sala saúde da família 

Um dos aspectos que se tornou mais evidente na observação da interação 

entre a equipe da ESF e as usuárias bolivianas no acompanhamento do pré-natal foi 

a comunicação no momento da consulta. Neste contexto e no período em que estive 

lá, poucas vezes apareciam bolivianos acompanhando a mulher. Por isso, acabei 

tendo mais contato com as bolivianas. 

Nas consultas médicas e de enfermagem, ouvi quase em todas a questão da 

“gravidez não-planejada” e dos “métodos contraceptivos”. E outras questões que os 

profissionais consideravam “culturais”, relativas ao processo de gestação e, 

posteriormente, aos cuidados com o bebê. Por exemplo, a preocupação que tinham 

em ter parto normal e, em relação ao bebê, o quanto era natural para elas a 

necessidade de amamentar. 

A conceituação de cultura é complexa e diversa dentro do campo das ciências 

sociais. Por esse motivo, utilizarei uma definição de dois autores para servir mais 

como um parâmetro de análise do campo.  

Para Langdon e Wiik (2010), a cultura seria definida como: 

“um conjunto de elementos que mediam e qualificam qualquer 
atividade física ou mental, que não seja determinada pela biologia e 
que seja compartilhada por diferentes membros de um conjunto social. 
Trata-se de elementos sobre os quais os atores sociais constroem 
significados para as ações e interações sociais concretas e temporais, 
assim como sustentam as formas sociais vigentes, as instituições e 
seus modelos operativos. A cultura inclui valores, símbolos, normas e 
práticas” (LANGDON e WIIK, 2010, p. 175) 
 

Apesar de as questões culturais, não terem aparecido como necessariamente 
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uma tensão nos momentos das consultas, elas apareceram nas falas dos profissionais 

ora como estranhamento, ora como dúvida do que fazer e por vezes de forma mais 

naturalizada. Algumas associações que ouvi desde o início do campo eram relativas 

a comportamentos, como: falta de higiene, desorganização e sujeira das oficinas-

moradia, falta de atenção com os filhos, educação punitiva dos filhos, submissão ao 

trabalho escravo, alimentação inadequada, entre outras.  

Mesmo havendo essas associações, fui percebendo que elas já se encontram 

um tanto relativizadas pelos profissionais. Hoje, a definição de trabalho escravo, que 

costuma ser atribuída a eles, já é vista pelos profissionais como algo que mudou 

bastante, eles já veem de modo diferente. A ACS brasileira comentou em entrevista 

que hoje em dia eles estão se virando mais, inclusive trabalhando em outras áreas 

que não a de costura e confecção.  

Uma questão de saúde, que também era atribuída por alguns a um aspecto 

cultural, foi a violência doméstica. Este tema apareceu em todos os espaços de 

cuidado pelos quais passei como algo que se destaca nessa população. Todos os 

profissionais de saúde que entrevistei, sem exceção, quando eu perguntava sobre um 

problema que mais demandava atenção e cuidado, apontaram esta como uma 

questão desafiadora e difícil no que diz respeito às ações e intervenções em saúde. 

Este tema se fez presente nas discussões de equipe, na reunião geral, nas consultas 

médicas, nas conversas pelos corredores, nas discussões com a psicóloga e no 

atendimento a uma boliviana que acompanhei.  

Para a discussão e desdobramento dessas questões trazidas pelos 

trabalhadores referentes aos bolivianos e bolivianas, trarei alguns trechos das 

entrevistas realizadas com os profissionais. Além de trechos dos meus registros de 

campo nos diferentes espaços de cuidado e algumas questões relativas ao meu lugar 

de pesquisadora nesses lugares e indagações que tive ao longo da experiência de 

campo.  

 Comecei a acompanhar as consultas médicas e as consultas de enfermagem 

nesta sala a partir de algumas conversas que tive com os profissionais, que me 

disseram que havia um dia na semana, a segunda, de 13h30min às 16h30min/17h, 

no qual a médica e a enfermeira da equipe 60 da ESF atendiam gestantes. Foi uma 

estratégia pensada pela equipe, ter um dia em que pudessem concentrar os 

atendimentos das gestantes. Em sua maioria, eram bolivianas, mas apareciam 

paraguaias e de outras nacionalidades também. Algumas vezes, eu ficava em dúvida 
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quanto à nacionalidade dessas mulheres e recorria aos prontuários, que ficavam 

empilhados em frente à mesa da auxiliar de enfermagem, que os organizava.  

 Iniciei a minha experiência neste espaço no dia 28 de agosto de 2016 e segui 

até novembro de 2016. No primeiro dia, cheguei até a sala, cumprimentei as auxiliares 

de enfermagem, que ficavam fora dos consultórios, organizando prontuários, 

chamando os usuários para atendimento e orientando-os. Não sabia ainda como faria 

para entrar nos consultórios, fiquei bem desconcertada neste início, pensando que 

poderia ser invasiva. Fiquei esperando que a enfermeira ou a médica saíssem para 

eu dizer “oi, posso acompanhar suas consultas hoje?” 

 Importante colocar que criei um grupo de WhatsApp com os membros da 

equipe 60 da ESF para facilitar o contato e a troca de informações, o que foi bastante 

útil. Toda semana avisava que estaria nas consultas e, quando não podia ir, avisava 

também. Isso parece ter tornado um pouco menos surpreendente a minha chegada.

 Ao entrar na sala, há um espaço de espera, onde os usuários ficam sentados 

em um semicírculo. Nesse espaço há uma espécie de baia, que divide para outro 

espaço onde ficam as auxiliares de enfermagem. Às vezes passam por ali agentes 

comunitários. Lá é onde ficam os prontuários, ordenados por ordem de chegada. É ali 

também onde elas orientam as pessoas que chegam, ou encaminhando para a sala 

certa, ou pedindo para aguardarem. Na sala saúde da família há três consultórios, 

onde se revezam nos atendimentos os (as) médicos(as) de saúde da família, 

enfermeiros(as) e residentes de medicina da família ou outros especialistas. 

 Sentei-me na sala de espera. Havia uma boliviana grávida e uma família de 

bolivianos. Uma mulher boliviana chega com uma criança de uns oito anos e um bebê 

recém-nascido no colo. Logo que ela chega, as auxiliares de enfermagem sorriem e 

pedem para ver o bebê, perguntam como ela está, ela diz que está bem e está se 

mudando de casa e talvez mude a sua UBS de referência para a UBS Boracea, 

localizada também no bairro da Barra Funda. Percebi que esta era uma preocupação 

de algumas imigrantes que mudam de residência, pois normalmente não querem 

deixar de ser acompanhadas pela equipe ESF à qual já estão acostumadas. Isto 

demonstra o papel da ESF no acompanhamento dessas pessoas e como a equipe vai 

criando um vínculo com as famílias. 

 Quando a médica ESF sai do consultório, eu a cumprimento de longe e 

pergunto se posso acompanhá-la. Ela fica um pouco surpresa, sorri, um pouco sem 

graça, e depois me diz que estava praticamente encerrando suas consultas de hoje e 
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iria passar as próximas para os residentes (médicos em formação em saúde da 

família). Eu digo a ela que me interessa participar da discussão com eles, se não for 

um problema para ela. Ela diz que não. 

 Em relação à organização desta sala, o que pude entender é que é o espaço 

onde as equipes ESF se revezam nos atendimentos às pessoas que acompanham 

em suas respectivas microáreas. Assim como em vários outros espaços do CSEBF, 

ali circulavam residentes de medicina. Ali normalmente são os de medicina da família, 

mas já vi alguns da clínica e de outras especialidades também. A equipe que estava 

presente às segundas que estive lá era composta da seguinte forma: uma ou duas 

auxiliares de enfermagem da equipe 60 da ESF, a médica de família desta mesma 

equipe, a enfermeira de família e os residentes, que eram supervisionados pela 

médica. 

 Voltando à minha experiência no primeiro dia, sentei-me no consultório onde 

os residentes iriam discutir com a médica alguns casos que tinham acabado de 

atender. Normalmente me apresentava rapidamente a eles como a pesquisadora que 

está acompanhando as consultas com os bolivianos. Alguns poucos se interessavam 

e queriam saber um pouco mais. A dinâmica era assim: primeiro atendiam, nos 

intervalos entre uma consulta e outra, iam até a médica, descreviam a consulta, diziam 

o que fizeram, tiravam algumas dúvidas, traziam impressões sobre a consulta, 

inclusive algumas mais pessoais. Ela fazia algumas perguntas em relação ao que 

achavam que seria o problema de saúde e sobre o porquê dos procedimentos. Essa 

conversa toda predominantemente numa linguagem técnica, médica, biológica. Em 

vários momentos, parecia que eu estava escutando outra língua. Porém, foi 

interessante poder participar dessas discussões, pois em alguns momentos 

apareciam comentários referentes à dificuldade de atender as imigrantes bolivianas, 

que, para alguns deles, pareciam não entender o que eles diziam e falavam muito 

pouco durante a consulta. Eles ficavam inquietos com isso. Além disso, soltavam 

algumas impressões sobre elas, como “elas gostam de ter filhos, né?”. Comentários 

que pareciam ir afirmando e reproduzindo alguns lugares sociais já estabelecidos 

pelos profissionais ao se referirem a essa população. 

 Neste primeiro dia, minhas impressões gerais já traziam algumas inquietações. 

Referente a eles, registrei neste dia: 

 

Fico com a impressão de que há algumas associações automatizadas 
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no que se refere principalmente aos comportamentos ou aos modos 
de cuidado dos bolivianos. Uma maneira de trazer os casos, que 
passam um pouco por estereótipos criados e de alguma maneira há 
um pano de fundo em que as questões culturais (pouco compreendida 
pelos profissionais) podem se tornar um problema de saúde. As 
questões culturais não se restringem aos imigrantes bolivianos, mas 
fica mais evidente o atravessamento delas nas ações/intervenções em 
saúde a essa população. (diário de campo, 22/08/2016) 

 

 Apesar de ser apenas o meu primeiro dia nesta sala, acredito que algumas 

primeiras impressões foram se afirmando e se intensificando. Alguns aspectos, 

porém, comecei a olhar de forma diferente. É preciso deixar claro que o que irei 

apresentar, a partir da descrição de alguns momentos do campo e da fala de alguns 

profissionais, é um recorte de um espaço, por um período de tempo e a partir apenas 

do que vi. Não acompanhei esses casos em outros espaços e, nesse sentido, não 

posso tirar conclusões a respeito de como foram se construindo as ações de cuidado 

de forma longitudinal e mesmo de como é a relação desses profissionais com essas 

imigrantes em outros contextos, como nas visitas domiciliares, por exemplo.  

Acompanhei poucas visitas domiciliares. Ainda assim, pude perceber que a 

conversa e as orientações em outro contexto, fora do consultório, têm outros 

desdobramentos e podem gerar outras possibilidades nessa relação trabalhador-

usuário, como a construção de uma relação de confiança, um vínculo e uma noção de 

como essas pessoas vivem, mais concretamente. 

 Para ilustrar algumas inquietações referentes ao meu lugar de pesquisadora 

neste espaço, trarei algumas anotações de um dia em que acompanhei consultas 

junto à enfermeira da ESF. As consultas de enfermagem da saúde da família são 

praticamente iguais às consultas médicas. Quer dizer, os protocolos são os mesmos. 

A enfermeira se refere a isso como sendo uma vantagem, pois podem fazer quase 

tudo que um médico faz, o que lhes confere mais autonomia. Ela diz que, se os 

enfermeiros não se identificam muitos usuários acham que são médicos (entrevista 

enfermeira ESF). 

 Em relação aos protocolos, normalmente a primeira pergunta às grávidas é 

“como estão se sentindo”. Depois, medem a pressão, medem a barriga, ouvem o 

coração do bebê, analisam exames ou pedem novos. Tudo isso vai sendo anotado no 

cartão da grávida. Dentre as imigrantes bolivianas que pude acompanhar, poucas 

faziam perguntas. De modo geral, as consultas eram permeadas por vários momentos 

de silêncio. Quando falavam, era com a voz baixa. 
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 Neste dia, em uma consulta junto à enfermeira, fico bastante desconfortável 

com o meu lugar ali. Aqui um trecho do diário de campo: 

 

Levanto-me na sala de espera, me aproximo da sala de consultório e 
a enfermeira, após me apresentar brevemente, pergunta à boliviana 
se posso acompanhar a sua consulta. A boliviana parece bem 
desconfortável e desconfiada, parece estar sentindo mal-estar, está 
com um lenço na mão para assoar o nariz. Nesse momento, me 
percebo como sendo invasiva e já fico com vontade de ir embora. Ela 
pergunta à enfermeira sobre o que quero perguntar. A enfermeira volta 
a pergunta para mim. Eu arrisco no espanhol e apresento-me como 
uma “investigadora que está fazendo um trabalho sobre o cuidado aos 
imigrantes, acerca de hace quando está vivendo em Brasil...” ela logo 
me interrompe e diz, seca: “hace mucho tempo estoy em Brasil”. Eu 
digo a ela que ela decide se tudo bem eu ficar ou não. Ela diz que não. 
Eu saio e volto à sala de espera. (Diário de campo, 29/08/2016) 

 

 Depois de realizar todas as suas consultas neste dia, a enfermeira vem me 

contar uma situação referente à boliviana que não aceitou que eu acompanhasse a 

consulta. Ela me conta que esta mulher havia sido recentemente assaltada em sua 

residência. Mais de uma vez, pessoas bateram à sua porta, dizendo que se tratava de 

uma entrevista sobre imigrantes, ela as deixou entrar. E parece que na quarta vez que 

foram até a sua casa a assaltaram. A enfermeira não tinha mais detalhes sobre esse 

acontecimento, mas comenta que, depois disso, a mulher ficou “mais arredia”. Depois 

emenda dizendo que, apesar disso, na consulta ela “ficou de boa” e continua: “mas 

deve ter ficado meio traumatizada, né? ”.  

 Depois de ouvir essa história, pensei que, para alguns grupos de imigrantes, o 

lugar do estrangeiro, daquele que ainda não compreende tão bem a língua, que ainda 

não entende alguns aspectos culturais e não tem referências sobre o modo como se 

dá a socialização no lugar de destino, é um lugar que já pode trazer em si a marca da 

vulnerabilidade. Houve um segundo encontro com esta boliviana, em que entrei na 

consulta e senti um incômodo imenso, principalmente porque havia ouvido sobre o 

episódio do assalto. Neste dia permaneci na sala, em silêncio, não fiz nenhuma 

pergunta e quando ela saiu da sala fiquei aliviada.  

Nessa questão do cuidado com às bolivianas, uma pergunta sempre me vinha 

à cabeça: como produzir o cuidado sem considerar seus contextos de origem, as 

especificidades culturais, que podem estar ligadas a esse momento da gestação, ao 

momento do parto e ao momento de cuidado com o bebê?  Como já mencionei, de 

modo geral, essas diferenças não ficavam tão evidentes nas consultas. E, por ter 
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focado mais no ponto de vista dos profissionais, não tive a oportunidade de saber a 

opinião delas a respeito disso.  

De modo geral, percebi que elas não se posicionavam contrariamente às 

recomendações médicas ou de enfermagem. Começando a escrever, me pergunto: 

como deve ser para essas mulheres fazer o acompanhamento da gestação em um 

serviço de saúde brasileiro? Assim, como seria possível a criação de “ações de saúde 

interculturais” (MENÉNDEZ, 2016, p.109) nas quais as culturas de origem ou a 

“medicina tradicional” pudessem dialogar com a biomedicina? 

Voltando às inquietações, um trecho de uma consulta de uma gestante 

boliviana realizada pela médica de família: 

 

A médica pergunta incisivamente enquanto a mulher está deitada na 
maca, sendo examinada por ela: “esse é seu primeiro filho?”. Ela 
responde que não. A médica emenda outra pergunta: “já está 
pensando o que fazer para não ter mais filhos? Ela diz, um pouco sem 
graça, que não quer mais ter filhos. A médica então diz: “O que você 
prefere? Tem pastilhas, tem o DIU, tem injeção. Ela demora um pouco 
a responder, mas enfim responde que prefere injeção. Apesar de 
entender como um cuidado, achei incisivo o modo de fazer aquelas 
perguntas. (Diário de campo, 19/09/2016) 

 

 Fico em dúvida se elas entendem essas perguntas, se sabem a que 

corresponde cada método contraceptivo. Pelo discurso dos profissionais, parece ser 

comum que não entendam as orientações e prescrições em razão da língua. Algo que 

parece dificultar a expressão de suas necessidades e de um lugar mais ativo e 

participativo nas consultas. Alguns profissionais destacam a questão de que, mesmo 

explicando algumas vezes, eles ainda ficavam com a impressão de que elas vão para 

casa sem entender. A médica da ESF coloca a possibilidade de o fato de a maioria 

das bolivianas se posicionarem pouco nas consultas ter relação com o lugar do médico 

como autoridade, como aquele que realmente detém o saber sobre as questões de 

saúde. Ela diz não saber se as bolivianas não respondem porque não entenderam ou 

por estarem simplesmente acatando com o que ela, médica, diz (entrevista médica 

ESF) 

 Voltando à questão dos “métodos contraceptivos” e da “gravidez não-

planejada” nessa população, ela comenta que o ideal é que essas recomendações 

possam ser colocadas nas consultas de pré-natal, mas algumas vezes a equipe as 

realiza no contexto das visitas domiciliares. A vantagem de realizar as orientações 
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neste contexto é que, algumas vezes, os profissionais conseguem trazer informações 

de prevenção ao marido também, pois, segundo ela, nas consultas quem aparece 

geralmente é a mulher. Quando pergunto a ela se tem tido efeitos essas ações 

preventivas, ela diz: 

 

É, não tanto quanto a gente gostaria, né? A gente tá fazendo esse 
trabalho e tudo, mas às vezes elas têm medo, não têm vontade de 
usar nada ou acham que não vão engravidar e a gente sempre tem 
que ficar insistindo. Mas no geral a gente deixa preservativos, tudo, 
conversa com os maridos e geralmente a aceitação, pelo menos da 
conversa...assim...questão de sexualidade num ambiente que não é 
da consulta, né...o consultório que é um pouco mais restrito, a 
aceitação é boa...eles fazem perguntas, participam, então tem sido 
interessante. Eu ainda não vi isso resultar em menos “gravidezes não-
planejadas”...acho que ainda tem muito...mas eu acho que é também 
um trabalho de formiguinha...(entrevista com a médica ESF) 
 

 Por não ter proximidade com as políticas relativas à saúde da mulher, não 

compreendi como se dão as ações e intervenções no sentido da prevenção, do 

planejamento da gravidez e dos métodos contraceptivos. O sentido final das ações 

ainda não ficou claro para mim. Quanto à realização de orientações nas VDS, 

compreendi que estas acabam se tornando um local de intervenção privilegiado, pois 

há acesso a outras pessoas da família. Neste caso, os homens bolivianos para 

orientações com relação à métodos contraceptivos e DSTS.  

Outra questão que apareceu neste espaço de cuidado em relação às mulheres 

bolivianas foi o conflito nas relações conjugais e a presença da violência doméstica. 

Pude acompanhar um pouco os casos de duas bolivianas nos quais isso apareceu. O 

primeiro caso que pude acompanhar em uma consulta com a médica da ESF foi de 

uma boliviana de La Paz, que estava grávida de dois meses. Quando acompanhei a 

consulta, ela estava com 35 anos, sentia muito desconforto, enjoo, dor no estômago, 

dor nas costas. Falava bem baixo13 (precisei me esforçar para entender), parecia 

abatida, cansada e preocupada.  

Em um dado momento há uma brecha na consulta, então eu pergunto se aquele 

é seu primeiro filho. Ela diz que é o segundo, já tem um de oito anos. Preocupa-se 

com os sintomas que está tendo, pois já teve um aborto uma vez e os sintomas eram 

                                                
13 Esta característica atribuída aos bolivianos e bolivianas de falar baixo foi algo que ouvi de 

uma boliviana, fora do contexto do CSEBF. Ela comenta comigo que, logo quando chegou ao Brasil, 
ficou um pouco assustada, pois achava que nós é que falávamos alto, às vezes até parecia que 
estávamos brigando, ela ri. 
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parecidos. Conta que tem vontade de vomitar e de chorar. Tem receio de que volte a 

depressão que teve um tempo atrás, quando foi inclusive acompanhada ali no CSEBF 

por uma psicóloga. Quanto ao aborto na Bolívia, ela me diz que foi realizado com 

médico particular. Pergunto se as consultas lá são caras, ela diz que sim. Depois 

conclui dizendo que aqueles que não conseguem pagar, morrem. 

Ela continua contando um pouco de sua vida. Ela diz que desejava esta 

gravidez e seu companheiro, não. Agora ela está grávida, se sente mal e ele não 

entende. Ele continua a querer ter relação sexual, ela diz que não, está grávida e não 

quer. Ele insiste. Ela conta que sente muita raiva. Não sabe se é por causa da 

gravidez. A médica enfim intervém dizendo que, na gravidez, “a cabeça fica meio 

bagunçada mesmo”, os hormônios e as emoções. Sugere que acompanhem este 

estado dela por ali. E, se ela se sentir muito triste, muito mal, ela pode falar disso nas 

consultas. Isso demonstra uma preocupação da médica para além das queixas físicas, 

de dores e enjoos. Aqui aparece o dispositivo escuta como um ampliador das 

possibilidades de cuidado. 

  Em um momento anterior, a médica lhe perguntou se seu marido viria às 

consultas. Ela diz que já pediu e ele negou. A médica pergunta o que ela acharia se a 

equipe fizesse uma visita à sua casa para talvez conversar com ele. Ela complementa 

dizendo que pode procurar também a psicóloga, um espaço que ela possa conversar. 

Ela pensa, põe as mãos no rosto e ainda com semblante de preocupação diz que não 

pode sair do trabalho. 

A respeito da relação conjugal, ela diz que pediu que o marido fosse para a 

casa da irmã dele para dar um tempo para ela. Diz que assim fica mais tranquila, só 

ela e o filho. Quanto à gravidez, ela conta que desejava um segundo filho, mas não 

naquele momento. Ele não queria, ela engravidou e ele não gostou. 

A boliviana volta a se preocupar com os sintomas e o sangramento. A médica 

tenta acalmá-la e, se referenciando nos exames clínicos que realizou e nos resultados 

de outros exames, diz que tudo parece estar bem com o bebê. Esta frase que a médica 

dizia em muitas consultas, “está tudo normal”, parecia tranquilizar muito as bolivianas. 

A médica pergunta se restou alguma dúvida. Ela fica pensativa por alguns segundos, 

como se quisesse falar algo, mas não diz. Recolhe seus exames, olha para trás, olha 

para mim e diz: “tchau, obrigada”, eu respondo tchau e digo seu nome.  

Reparei que, nas consultas médicas, era comum que ela perguntasse em 

diferentes momentos se elas haviam entendido. Se achavam que não, perguntavam 
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novamente. Na entrevista, a médica ressalta que a questão da comunicação é 

fundamental nas consultas em saúde da família, principalmente nos atendimentos aos 

bolivianos. A prática de fazer as orientações mais de uma vez e, ao final, retomar os 

pontos de novo pareceu fazer toda a diferença para criar um ambiente de confiança 

tanto em relação àquele espaço quanto em relação ao próprio profissional.   

O pequeno caso relatado acima é apenas um recorte para reflexão. Evidencia 

alguns temas importantes já mencionados no meu acompanhamento junto aos 

bolivianos e às bolivianas: A relação com o cuidado da gestação, que acaba se 

tornando responsabilidade da mulher e da equipe de saúde, com uma presença pouco 

significativa do parceiro. A relação com o trabalho e a impossibilidade de faltar, 

influenciando algumas possibilidades de continuidade do cuidado no CSEBF, como o 

acompanhamento com a psicóloga ou em outro espaço. Isso vale tanto para os 

homens quanto para as mulheres. Os conflitos conjugais relativos ao parceiro não 

querer usar nenhum método contraceptivo, influenciando na “gravidez não-planejada”, 

mas principalmente em uma responsabilização da mulher quanto ao “ficar grávida”. A 

questão de ter relação sexual contra a vontade apareceu neste caso e em pelo menos 

dois outros. 

Ouvi mais de uma vez de diferentes profissionais a opinião de que a violência 

doméstica seria algo cultural nessa população. O marido boliviano como sendo aquele 

que detém a palavra e o poder de decidir sobre a vida da mulher boliviana. Como já 

mencionei, a violência doméstica apareceu em várias discussões relacionadas desde 

ao homem não aceitar usar camisinha ou nenhum método contraceptivo até à 

violência física, incluindo agressões sérias. Houve o caso de Killa, que pude 

acompanhar um pouco mais. Seu marido boliviano exigiu que ela fosse até a Bolívia 

para realizar o aborto, pois não queria ter o filho. Ouvi ainda relatos dos profissionais 

sobre maridos que impediam que a mulher fosse até o CSEBF realizar alguma 

consulta ou procedimento. 

Estes recortes de caso não pretendem generalizar as experiências de vida 

dessa população. Nesse sentido, não há um padrão de comportamento dos homens 

bolivianos nem das mulheres bolivianas, mas esses pontos se destacaram nas falas 

dos profissionais. O que apontei até aqui está diretamente ligado ao que vi, ouvi e 

presenciei na minha experiência de campo, num curto espaço de tempo e sob o ponto 

de vista dos profissionais, além de algumas indagações, hipóteses e interpretações 

minhas. Isso vale também para a descrição do próximo espaço por onde passei.
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 3.2.1 Reuniões da equipe 60 da ESF e a saúde mental 

Estas reuniões são voltadas aos casos de saúde mental da microárea da 

equipe 60 da ESF e têm na sua constituição os membros desta equipe da ESF e 

profissionais da saúde mental: a psicóloga e a psiquiatra do CSEBF e outros 

profissionais em formação, como pós-graduandos da Santa Casa (em sua maioria 

psicólogos), residentes de psiquiatria, que atuam no CSEBF, além de residentes em 

saúde da família, que também atuam. Embora fossem esses os profissionais 

esperados, havia uma variação de quem ia à reunião. Nem sempre todos esses 

estavam lá. A reunião acontece todas as quartas-feiras de manhã, das 8h às 9h.  

As equipes da ESF se reúnem todos os dias da semana pela manhã para 

resolver questões mais pontuais de sua área, como ações relativas à vacinação, 

busca ativa e para decidir que profissional irá fazer parte, quem tem disponibilidade, 

quem não tem. Uma vez ou outra discutem algum caso mais urgente, rapidamente. 

Não participei dessas reuniões, decidi ficar nas reuniões da equipe 60 com a saúde 

mental, pois estava interessada mais nas discussões dos casos que estavam 

acompanhando. Os profissionais me relatavam que poderia ser interessante ouvir os 

casos de bolivianos que passavam por ali.  

 A minha impressão foi de que a reunião com a equipe de saúde mental 

funcionava como um matriciamento para a equipe da ESF. O apoio matricial é aquele 

que pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-

pedagógico às equipes de referência, que seriam aquelas que possuem maior 

proximidade e vínculo com o indivíduo e/ou com a família (Campos e Domitti, 2007). 

Nessas reuniões, as equipes da ESF e os profissionais de saúde mental 

podiam pensar juntos ações relativas a casos mais complexos, que demandavam 

maior atenção e proximidade por parte da equipe. Os profissionais de saúde mental 

podendo esclarecer dúvidas relativas a diagnósticos, dinâmicas dos sujeitos, das 

famílias, questões de ordem jurídica, possibilidades em relação a encaminhamentos 

para outros serviços, considerando a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  

Quanto ao perfil da população atendida, conversando com os ACS, me 

disseram que havia muitos idosos e imigrantes (maioria de bolivianos, mas também 

de outras nacionalidades) e o restante, segundo um dos ACS, era de “população 

normal”, dos dois aos 59 anos. 

A maioria dos casos estava relacionada à saúde mental, com diagnósticos de 

esquizofrenia, depressão, entre outros. Mas havia também casos de crianças com 
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dificuldades de aprendizagem na escola e com “problemas de comportamento”, casos 

de violência contra idosos, de uso abusivo de drogas e outras substâncias. Tratava-

se de casos que exigiam uma discussão multiprofissional e um engajamento de toda 

a equipe.  

As questões de comportamento relacionadas às crianças bolivianas se 

tornavam um problema principalmente no contexto da escola. Os diagnósticos que eu 

ouvia muitas vezes me faziam pensar até que ponto são de fato problemas de saúde 

ou se não estariam ligados ao próprio processo migratório por que passavam essas 

pessoas. A necessidade de essas crianças se adaptarem a uma nova realidade, nova 

língua, novo modo de socialização na escola e em outros espaços sociais.  

Para Knobloch (2015), podemos atribuir o sofrimento psíquico às experiências 

de vida tanto do lugar de origem dessas pessoas quanto do processo de migração, 

bem como da inserção ou exclusão em um novo lugar. No entanto, isso não deveria 

significar a patologização da diferença como a única forma de reconhecimento desse 

outro estrangeiro. No caso das crianças bolivianas, em que medida não se trata de 

uma transformação do processo de adaptação em problema de saúde mental? A 

presença de imigrantes nos diferentes espaços sociais nos convoca a pensar sobre a 

questão da alteridade, sobre como conseguimos acolher essas pessoas que chegam.   

Alguns casos de crianças bolivianas que eram encaminhadas ao CSEBF ou 

eram trazidas espontaneamente vinham com o diagnóstico de “transtorno de 

desenvolvimento”, “autismo”, “déficit cognitivo”. E com algumas associações de 

comportamento, como “agressivo”, com “falta de atenção”, com “dificuldade de 

aprendizagem”, “retardo mental”. 

Dentre a equipe ESF, quando estavam todos, eram: seis ACS, dois auxiliares 

de enfermagem, uma médica de família e uma enfermeira de família. Na equipe de 

saúde mental do CSEBF, a psiquiatra e a psicóloga. Por vezes aparecia a assistente 

social do CSEBF para esclarecimento de casos que exigiam sua intervenção, como 

os de violência, situações de grande vulnerabilidade, como crianças envolvidas em 

conflitos familiares ou violência, relatórios e encaminhamentos de alguns casos para 

outros serviços, entre outras situações. A presença dos residentes oscilava bastante. 

Aqueles que apareciam mais eram os de psiquiatria. 

Em relação à estrutura da sala, ela era dividida de outras duas por algo que 

não era uma parede, parecia algo improvisado. E esta estrutura não corria a sala toda, 

ou seja, era possível chegar à outra sala sem ter que sair, pois eram vazadas. Isto 
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impedia muitas vezes que ouvíssemos o que estava sendo discutido, pois as 

conversas da sala ao lado vazavam para este lado. Por vezes, um dos ACS batia com 

força na parede para que as pessoas do outro lado falassem mais baixo. Para mim, 

no começo era engraçado, para eles já não era. 

Em uma das primeiras vezes que acompanhei esta reunião, no dia 24 de agosto 

de 2016, o que ouvi das discussões girou em torno de diagnósticos, intervenção 

medicamentosa e comportamentos. Os ACS contam um pouco sobre um caso (não é 

boliviano), descrevem uma pessoa em delírio e isso acaba virando motivo de riso para 

alguns. Isso aconteceu em outros dias. O delírio algumas vezes assumia de colocar a 

loucura em um lugar caricatural e muito pouco se procurava entender o que teria 

relação com o sujeito, sua história, seu contexto de vida. Embora fosse uma reunião 

de apenas uma hora, em vários encontros senti falta de ver emergir um sujeito de fato 

nas discussões. Porém, compreendi depois que havia uma objetividade nas 

discussões que me parecia necessária no sentido de buscar soluções para os casos.  

Nesse mesmo dia, a psiquiatra residente traz alguns elementos sobre um 

menino boliviano de dois anos, que, segundo ela, “não comunica, nem imagina” e 

chegou até o CSEBF com o diagnóstico de autismo. Este menino tem um irmão 

boliviano mais velho, que parece ter sido diagnosticado com “retardo mental”. A 

discussão vai se dando por meio de outras hipóteses diagnósticas, uma delas foi 

“atraso global do desenvolvimento”. Alguém comenta (acredito que um dos ACS) que, 

segundo o pai dos meninos, o problema do mais velho seria “falta de chicotada”. Esse 

aspecto de uma educação punitiva e até violenta por parte dos pais na Bolívia foi algo 

que apareceu na fala de alguns profissionais, principalmente da psicóloga, que já 

atendeu bastante criança boliviana. Essas crianças, segundo ela, vêm encaminhadas 

pela escola ou são levadas pelos próprios pais, que percebem algo diferente no 

comportamento. 

Depois desta reunião, me dirijo até uma das ACS, que sabe mais sobre o caso 

das duas crianças bolivianas. Ela me conta mais detalhes. Diz que o pai é muito 

fechado e parece que a família está há mais de dez anos no Brasil. O pai se refere ao 

problema do filho mais velho como “frescura”. A respeito disso, a ACS diz: “ele não 

entende de doença, né? ”. O menino mais velho estaria sendo assistido pelo CAPS 

Infantil.  

Nesse momento, começamos uma conversa sobre os diagnósticos de autismo 

em crianças bolivianas. Conto a ela que ouvi isso mais de uma vez de profissionais e 
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de pesquisadores dessa população também. Comento com ela que, algumas vezes, 

o que chamamos de autismo pode ter relação com questões relativas ao processo de 

adaptação em outro país. Ela comenta que tem a questão da violência dos homens 

bolivianos contra as mulheres e me pergunta: “é cultural, né”? Eu respondo que pode 

ser cultural também. Ela emenda rapidamente em um caso sobre uma boliviana que 

apanhava do marido. Ela dizia que iria largá-lo, mas acabou não largando e quanto a 

isso diz que as mulheres também permitem que essas situações de violência 

aconteçam. Naquela lógica “me bate, mas me ama”, segundo ela. A ACS coloca essa 

espécie de naturalização da violência nessa população como algo cultural também. 

Conforme já mencionei, acompanhou-me ao longo de todo esse processo de 

campo a questão do “é cultural” em relação a aspectos da vida da população de 

bolivianos. A minha inquietação maior estava sempre relacionada ao fato de que, 

muitas vezes, achamos que algumas questões são culturais, mas pouco paramos 

para refletir sobre elas ou mesmo para entender o sentido a partir da perspectiva dos 

próprios sujeitos. Como já mencionei, transformar alguns problemas de saúde ou de 

modos de vida em questões culturais pode se tornar um problema quando criamos 

categorizações e fazemos naturalizações do tipo: “boliviano é assim”, “boliviano é 

mais fechado”, “as mulheres bolivianas são submissas”. Essas denominações podem 

contribuir para construções estereotipadas desses imigrantes e de outros grupos de 

imigrantes, conforme já ressaltado por Knobloch (2015). 

Nem sempre apareciam casos de bolivianos nas reuniões. Mesmo assim, 

acredito que participar das reuniões era importante para observar como os 

profissionais discutiam os casos, no que consideravam relevante prestar atenção, 

quais situações mobilizavam mais ou menos. Idosos e crianças mobilizavam mais, 

principalmente aqueles que estavam vivenciando situações de violência. Havia uma 

composição de olhares ali que me parecia fundamental para o cuidado dos usuários. 

As colocações que pareciam ter maior importância eram as dos médicos. Contudo, os 

relatos dos ACS eram de grande relevância e contribuição para a discussão dos 

casos. Os olhares dos ACS contextualizam a vida do sujeito, as situações de vida, de 

moradia, da dinâmica familiar, tudo isso que irá influenciar em uma compreensão do 

processo saúde-doença e na construção de uma relação, e de ações em saúde mais 

condizentes com a realidade de vida dessas pessoas.   

Pude perceber que os incômodos e inquietações que me vinham em relação a 

algumas discussões e colocações tinham ligação com um contexto (um serviço de 
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atenção básica) no qual nunca atuei. Portanto, minha visões e interpretações são de 

alguém em certa medida distante daquela realidade. Inevitavelmente, na condição de 

profissional da saúde que já atuou na área da saúde mental em um contexto de um 

Centro de Atenção Psicossocial, em alguns momentos me vinha o desafio de separar 

a minha experiência profissional da minha experiência enquanto pesquisadora 

naquele lugar. Aqui um dos meus relatos de campo: 

A visão médica normalmente domina a discussão e, nesse sentido, 
mal se consegue vislumbrar tanto a necessidade real da pessoa, que 
parece ficar achatada pelo o que os profissionais acham que deve ser 
feito daquela pessoa. Assim, seu histórico de vida, o que ela faz, o que 
ela deseja, como ela é, parece ficar em segundo plano. De modo geral, 
tenho a impressão de que as pessoas ficam enquadradas em 
sintomatologias ou aspectos negativos da doença. Para citar um 
exemplo, uma psiquiatra coloca suas interpretações a respeito de um 
caso, que ela diagnostica como “perverso”. Nesse momento, a 
psicóloga questiona o porquê deste diagnóstico, ela diz que seria uma 
hipótese, ainda não têm certeza. De qualquer maneira, esse enquadre 
diagnóstico mobiliza a equipe e parece esgotar qualquer capacidade 
de as pessoas poderem ter mais empatia com o caso ou pensar em 
uma aproximação dessa pessoa, levando em consideração que cada 
diagnóstico carrega consigo um estigma. (diário de campo, 
23/11/2016) 
 

 Apesar de não se tratar de um caso de imigrante boliviano, este registro traz à 

tona a necessidade de pensarmos os efeitos que pode ter um diagnóstico para a 

construção das ações de cuidado em uma perspectiva que leve em conta a 

singularidade dos sujeitos, suas histórias, seus desejos e seus projetos de vida. Isso 

parece se tornar ainda mais evidente quando se trata da população de imigrantes.  

Knobloch (2015), ao discutir os impasses relacionados ao atendimento e à 

assistência de migrantes e refugiados na saúde e na saúde mental, coloca que a 

psiquiatria, ao impor o seu saber como uma verdade sobre o sujeito, mantém a 

subjetividade excluída do campo do cuidado. Ao mencionar a psiquiatria, ela se refere 

àquela estritamente baseada em diagnóstico e nosologia, referenciadas em manuais 

diagnósticos, tais como o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM).   

Os diagnósticos podem ocupar um lugar de categorização da vida, 

transformando em questões individuais fatores que estão relacionados ao que alguns 

autores (Kleinman, Veena Das, Lock, 1997) denominam como “sofrimento social” 

(KLEINMAN, VEENA DAS, LOCK, 1997, p. ix). A pobreza, a violência, as guerras e 

outros aspectos das estruturas sociais que penetram na vida humana individual e 
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coletivamente. Farmer (2001) parte do conceito de “violência estrutural” (FARMER, 

2001, p.307) para discorrer sobre a importância da história, da política e dos sistemas 

de saúde para uma compreensão profunda do modo como as políticas vão sendo 

construídas e os efeitos que vão tendo para os sujeitos que adoecem, que vivem em 

condição de vulnerabilidade. O que o autor defende, enfim, é que as histórias das 

doenças então relacionadas com o modo como vão sendo representadas social e 

historicamente. 

Este talvez seja o maior desafio para os profissionais quando se trata da 

assistência aos diferentes grupos de imigrantes. Ao mencionar anteriormente o caso 

dos dois meninos bolivianos com diagnósticos de “autismo” e de “retardo mental”, me 

chama a atenção a pouca ou nenhuma consideração do fato de que são crianças 

filhas de imigrantes bolivianos, que passaram por todo o processo de adaptação em 

um novo país, uma nova cultura, novas formas de socialização. Não se pode negar 

que trabalhamos a partir dessas categorias, mas elas não devem limitar a nossa 

compreensão sobre o sujeito em suas singularidades.  

 

3.2.3 A sala de psicologia e o caso de Killa14 

 Meus primeiros contatos com a psicóloga do CSEBF foram nas reuniões da 

equipe 60 da ESF e da equipe de saúde mental. Ao longo das reuniões e depois 

trocávamos informações, compartilhávamos nossas ideias sobre alguns casos 

discutidos e conversávamos sobre aspectos da vida também. Falávamos sobre nosso 

cotidiano, aluguel, mestrado, mudança de casa, feminismo. Isso foi significando uma 

aproximação tanto por sermos da mesma profissão quanto porque tínhamos 

afinidades de ideias. 

O atendimento na sala de psicologia acontece por triagens (demanda 

espontânea) e existem as consultas marcadas, casos que estão sendo 

acompanhados. Há uma manhã, das 8h às 9h para a triagem infantil e outra manhã, 

no mesmo período, para a triagem de adultos. Quanto aos casos que começa a 

acompanhar, normalmente ela diz às pessoas que são quatro encontros e, neste 

último veem, juntas a necessidade de dar continuidade ou não. 

 Em mais de uma reunião, discutimos o caso de Killa, uma boliviana. Na reunião 

do dia 23 de novembro de 2016 da equipe 60 da ESF, a psicóloga traz o caso e diz 

                                                
14 Nome fictício 
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que quem a procurou foi o marido de Killa, querendo marcar atendimento na 

psicologia. Há um estranhamento geral desse movimento do marido, por parte da 

equipe. O ACS que acompanha o caso relata que essa mulher sofre violência do 

marido, ela inclusive já veio até o CSEBF relatar isso. A médica da ESF concorda. A 

assistente social pergunta se há mesmo violência, a médica confirma. A assistente 

social então sugere marcar uma consulta só com o marido.  

 Depois começam a contar um pouco sobre a história dessa mulher. Uma ACS 

conta que esta mulher é sobrinha da ex-esposa de seu tio, que seria o atual marido, 

que tem 46 anos. A ACS comenta que são 20 anos de diferença de idade. O ACS diz 

que ela tem dois filhos, um de dois anos e um de quatro. Eu lembro da informação de 

que eles não usam anticoncepcional, pois ele se recusa. Uma vez em que ela ficou 

grávida, ele disse que não queria ter o filho e a obriga a abortar, senão ele vai deixá-

la. Ela vai até a Bolívia e faz o aborto lá. Isso foi algo que ouvi da médica da ESF em 

outro momento. Há mais de um caso em que as bolivianas vão para a Bolívia abortar. 

A médica conta que, por mais que elas nem sempre falem que abortaram, a equipe 

desconfia, pois ela sai do Brasil grávida e quando volta já está sem o bebê. 

 Continuam a discutir o caso. A assistente social pergunta sobre a rede (social) 

dessa mulher. A partir de hipóteses, uma ACS comenta que ela deve ter ficado bem 

sozinha quando se casou (não formalmente) com o boliviano, que seria como seu tio. 

Isso deve ter ficado mal visto pela família, que pode tê-la isolado. A assistente social 

comenta que é comum entre os bolivianos fazerem amizades entre eles para obter 

apoio. De modo geral, as pessoas concordaram que ela deve ter ficado “mal vista” 

pela comunidade boliviana, em razão deste relacionamento. 

 Ao final desta reunião, vou até a psicóloga e lhe digo que tenho interesse neste 

caso, se poderia acompanhar junto com ela. Ela diz que sim e que podemos atender 

juntas. Ela faz uma espécie de convocação por escrito para a boliviana e o marido 

comparecerem à sala de psicologia. Esta convocação é entregue ao ACS que 

acompanha o caso na sua microárea. Este ACS no momento em que conversamos 

no corredor comenta comigo que havia feito uma VD na casa deste casal junto com a 

médica da ESF. Ao chegarem, percebem que a boliviana mal abre a porta. O marido 

está dentro da casa olhando para fora, como se estivesse vigiando a conversa. O que, 

segundo o profissional, indica que ele se incomoda com a presença da equipe e talvez 

fique intimidado. 

 Acompanho e realizo dois atendimentos junto com a psicóloga. Depois fico sem 
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saber sobre o caso. Descrevo estes dois encontros com Killa a seguir. 

   

 Atendimento na sala de psicologia: 12 de dezembro de 2016 

 Chego até a sala de psicologia às 13h05min, o atendimento com o casal de 

bolivianos estava marcado para às 13h. A psicóloga me convida a entrar na sala, está 

com uma pilha de prontuários sob a mesa, finalizando algumas anotações. Ela 

comenta comigo que acha que o casal não virá, por se tratar de uma situação delicada 

(violência doméstica) e por conta do tempo chuvoso daquele dia. 

 Conversamos um pouco. Ela me conta um pouco sobre um aspecto 

interessante da organização dos prontuários. Diz que a psicologia escreve de verde, 

a enfermagem de preto, a assistência social de roxo e as notificações de violência são 

em vermelho. Acredito que isso pode facilitar o acesso a informações específicas. Eu 

cheguei a olhar alguns prontuários de bolivianos, inclusive o de Killa. Há um número 

grande de informações médicas e da enfermagem, dados de exames, pequenos 

registros das consultas. Para mim, folheando alguns, pouco podia colher da história 

das pessoas. Ou seja, vira uma reunião de fragmentos de procedimentos e pequenos 

relatos, que pouco trazem sobre o sujeito, sobre sua subjetividade, sua história, que 

seriam meu interesse. Dessa maneira, decidi focar mesmo nos relatos informais dos 

profissionais e naqueles que apareciam nas reuniões, além do material trazido nas 

entrevistas, que contribuíram para esclarecer algumas dúvidas e trazer elementos 

novos sobre a população de imigrantes bolivianos e bolivianas. 

 Ainda na conversa com a psicóloga, ela traz algumas características do 

CSEBF. Conta-me sobre a direção do CSEBF ser médica e isso ser uma diferença de 

outros serviços, que às vezes têm outros profissionais nesse lugar. Ela marca a 

diferença também que no CSEBF eles chamam de “direção” enquanto que nas UBS 

chamam de “gerentes”. Isso, mais uma vez, ressalta algumas especificidades do 

CSEBF, que, apesar de ser nomeado por alguns profissionais de “posto de saúde”, 

traz em si algumas diferenças em relação a esses serviços. Ela conclui essa conversa 

dizendo que a enfermagem é o carro-chefe do CSEBF e da atenção primária em 

saúde. 

 Para nossa surpresa, chega o marido de Killa. Ele põe a cabeça na porta, meio 

de longe e diz que veio para a consulta das 13:00 horas. A psicóloga comenta comigo 

que é um milagre aparecerem. Ela pede para que ele aguarde, que ela irá chamá-lo. 

Pergunto a ela onde ela acha melhor que eu fique posicionada, ela diz que eu posso 
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me sentar ao seu lado. Quando ela sai para chamá-lo, está somente Killa na sala de 

espera. A psicóloga pergunta se ela quer esperar por ele ou se podemos começar. 

Ela não responde, mas ficamos com a impressão de que ela queria entrar. A psicóloga 

se apresenta e depois me apresenta como alguém que tem acompanhado algumas 

consultas e é psicóloga também. Confesso que me senti mais confortável neste lugar. 

 A minha primeira impressão de Killa é de uma mulher muito bonita, com olhos 

tristes e bem magra. A primeira pergunta da psicóloga é sobre o porquê de ela estar 

aqui. Ela conta que veio encaminhada pela pediatria, pois, em uma consulta junto aos 

filhos, relatou a esta profissional que ficava muito irritada com os filhos. 

 No prontuário de Killa, vi o registro de que tinha sido acompanhada já pela 

psicologia no CSEBF, há um tempo atrás, por causa de um aborto que teve. Outra 

informação que eu tinha, por meio de outros profissionais, é que ela chegou a procurar 

o CSEBF bastante machucada, com marcas de violência visíveis e relatou 

diretamente que tinha sido agredida pelo marido. 

 Voltando ao atendimento, Killa, ainda sozinha na sala de atendimento começa 

a trazer algumas questões. Começa contando sobre a irritação que tem com seus dois 

filhos. Briga muito com eles e bate neles. Ela vê outras mães que são mais carinhosas 

e se sente mal. Diz que gostaria de ser de outro jeito. Ela fala disso já um pouco 

mobilizada emocionalmente. A psicóloga pergunta se ela já recebeu carinho antes, 

quando era pequena. Ela conta que morava com a avó e esta não era carinhosa e 

brigava muito. Depois, quando morou com sua mãe e com o padrasto, se sentia 

excluída da família, pois no natal todos ganhavam presentes menos ela. E compravam 

roupas para todos, menos para ela. Neste momento começa a contar com a voz 

embargada até o momento em que chora. Conta que a mãe e o padrasto brigavam 

muito, mas não se agrediam fisicamente. 

 Quando pergunto a ela porque veio para o Brasil, ela diz que não queria ficar 

mais naquela situação. Diz que, na época em que decidiu que ia sair, eles não 

gostaram de sua decisão e brigaram muito com ela. Nesse momento, o marido já 

estava na consulta e ela começou a falar menos. Na maioria das vezes em que 

convocámos ela a falar, ele a interrompia e passava a responder por ela. Em relação 

à sua saída da Bolívia, ela conta que a princípio iria para a Argentina, com uma amiga, 

mas acabou vindo para o Brasil. 

 O boliviano começa a falar sobre o processo migratório para chegar ao Brasil. 

Conta que, há um tempo, desde o “papel”, os documentos, a situação mudou muito 
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(pelo que entendi estava se referindo ao processo de Anistia15 em 2009). Quando 

começa a contar de sua situação de trabalho no Brasil, fico com a impressão de que 

ele considerava como um trabalho de exploração. Trabalhavam, segundo ele, de 7h 

da manhã à meia-noite, 1h (da madrugada). A circulação pela cidade, sair de casa, 

segundo ele, quase não acontecia. As pessoas tinham medo e os donos das oficinas 

mantinham as pessoas presas dentro de casa. Os donos das casas guardavam as 

chaves e, se os trabalhadores quisessem sair, tinham que pedir. 

 O casal vive em uma oficina-moradia junto com alguns familiares do boliviano. 

Uma mulher boliviana e seus filhos. Killa comenta que seus filhos brincam com os 

filhos dela, mas também brigam muito. Ela conta que fica muito irritada nesse 

momento e bate neles. Diz que quando trabalha também fica irritada, principalmente 

com sua “cunhada” (acho que é a mulher do irmão do seu marido). Quando 

perguntamos se ele e Killa são casados no papel, ela prontamente responde: “não”. 

Ele diz: “ainda não”. 

 A psicóloga em um momento pergunta sobre a relação deles enquanto casal, 

se trocam carinho, se saem juntos. Killa parece não querer falar nada. Ele diz que a 

procura com carinho e pergunta por que ela está distante. Com relação aos filhos, a 

psicóloga pergunta se ela queria engravidar, ela logo diz que não. A psicóloga 

pergunta então por que engravidou? O boliviano conta que teve outro casamento, no 

qual teve dois filhos. Ficou a impressão de que ele também não queria ter filhos, mas 

acabou acontecendo, não tinha jeito, tiveram. 

 Voltando a falar sobre a irritação de Killa, peço que ela nos dê um exemplo para 

que possamos entender melhor. Ela conta de uma situação em que as crianças do 

outro casal (com que mora) chamaram um de seus filhos de “sujo” e também não 

quiseram emprestar o brinquedo. Ela utilizou em vários momentos a palavra irritada. 

 Para preencher a ficha de atendimento, a psicóloga faz algumas perguntas 

meio protocolares, mas que acabam ajudando a abrir as questões. Pergunta se ela 

chora, ela diz que sim, quase todos os dias. Seu marido reitera. Quando pergunta 

sobre vontade de fazer as coisas, ela diz que não sente vontade. Parece que não 

gostar de trabalhar e não gosta de cuidar dos filhos. Ela trabalha durante o dia e 

                                                
15 A lei de nº11.961 de 2 de julho de 2009 dispõe sobre a residência provisória para o 

estrangeiro em situação irregular no território nacional. No artigo 1º consta que poderá recorrer 
residência provisória o estrangeiro que, tendo ingressado no território nacional até 1º de fevereiro de 
2009, nele permaneça em situação migratória irregular. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm (acesso em 22/05/2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11961.htm
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depois, quando pega os filhos na creche, fica cuidando deles enquanto o marido 

continua trabalhando. Em relação a atividades de lazer, dizem que não saem muito, 

só às vezes para o parque. Na pergunta sobre uso de substância, bebida alcoólica, 

ele responde por ela. Ela não bebe, só quando tem uma festa, um copo ou dois.  

 Em vários momentos ao longo da conversa com os dois, o “problema” tem como 

causa o comportamento “irritado” de Killa. Ou seja, em nenhum momento ele se torna 

um problema em relação aos supostos conflitos do casal. O problema está relacionado 

ao comportamento dela, com a sua história familiar difícil, sem carinho, sem afeto e 

com relações de exclusão e violência por parte da família em relação à ela, vivendo 

sempre em um ambiente permeado por brigas e agressões verbais.  

 Killa, ao longo de toda a consulta, se remete bastante a ele quando fazemos 

perguntas voltadas para ela e a respeito dela, inclusive sobre sua história. E ele se 

mostra como alguém que a procura, mas que ela não corresponde. Em nenhum 

momento demostra qualquer responsabilidade sobre a configuração da situação onde 

se encontram atualmente.  

 Ao final, eu e a psicóloga comentamos sobre uma passividade dela em relação 

a ele, como quando não responde à sua própria vida, história e às suas questões. Ela 

traz duas hipóteses: a violência como algo cultural enraizado ou um sadismo presente 

nessa relação. Talvez essas duas estejam presentes. A presença forte do lugar da 

mulher boliviana como trabalhadora e cuidadora do lar e dos filhos. Para ela, os 

homens são talvez mais participantes em um lugar de socialização, pois, segundo sua 

experiência, os homens falam melhor português do que as mulheres, se viram melhor. 

O pouco desenvolvimento da comunicação e do aprendizado da língua, nesse sentido, 

pode alimentar um lugar mais passivo da mulher. Alguém que faz o que tem que ser 

feito, cuida do que tem que cuidar e fala o mínimo possível. Fico ao final com a questão 

de a submissão ser algo muito associado às mulheres bolivianas (pelos profissionais 

de saúde do CSEBF). E uma indagação que me vem: o que implica para os 

profissionais a conclusão de que é algo cultural? O que fazem com isso? 

 Antes do segundo atendimento à Killa, houve uma reunião da equipe 60 da 

ESF com a saúde mental na qual discutimos este caso e alguns profissionais 

trouxeram elementos. A psicóloga traz o caso, comenta que eu atendi junto com ela. 

Uma ACS vai lembrando alguns elementos importantes do caso, como a questão de 

Killa ser sobrinha da ex-mulher de seu atual marido e que isso pode ter significado de 

alguma maneira uma tensão familiar. 
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 Um ACS comenta que ela teve um aborto recente (não se sabe ao certo a data) 

chegou a ir abortar na Bolívia e conta, ainda, que ela e o marido pretendem se mudar 

de casa. Killa comentou com o ACS que pode ser uma boa mudança por causa dos 

conflitos que têm existido com a família de seu marido. 

 Outra ACS fala sobre o filho mais velho do casal, que tem quatro anos e estuda 

na mesma escola que seu filho. A ACS diz que, uma vez, seu filho comentou que o 

menino boliviano disse na escola “que ia matar todo mundo com uma faca”. A ACS 

não sabe dizer em que contexto isso foi dito.  

 Eu também trago na reunião minha opinião sobre o caso. Parece-me uma 

mulher que não gostaria de ter a vida que tem. Não queria estar casada com este 

homem, não queria ter tido dois filhos com ele e não queria morar com aquelas 

pessoas com quem mora, por isso se sente triste e de alguma maneira também 

sozinha. 

 

 Atendimento na sala de psicologia: 26 de dezembro de 2016 

Chegamos, eu e a psicóloga, à sala de espera na Psicologia. Killa já está 

sentada, aguardando. A psicóloga pergunta se eu quero discutir com ela algo sobre o 

caso antes de começarmos, eu digo que não. Comento com ela que fico dividida entre 

o lugar de pesquisadora e psicóloga, então meu foco ficaria mais na observação 

mesmo. Ela diz que tudo bem, mas poderia perguntar quando quiser. 

 Sentamos as três na sala, Killa demora a começar a falar. Tenho a impressão 

às vezes de que ela não está acostumada a ser ouvida ou acolhida, como se 

estranhasse essa possibilidade. Sua fala é lenta e às vezes demora a responder, 

talvez por causa da diferença entre as línguas. Conta que sente muito sono, vontade 

de dormir e se sente cansada. Isso fica claro na sua expressão e ouvi-la também me 

deu sono. O atendimento em psicologia neste contexto é baseado fundamentalmente 

na conversa, no diálogo, o que torna mais evidente os ruídos na comunicação quando 

se trata de uma pessoa de outro país, que fala outra língua. 

 Killa trouxe neste dia alguns elementos da história com o marido. Quando a 

psicóloga pergunta se ela gosta dele, ela para, pensa, titubeia e diz que não. Assim 

como não queria ter o primeiro filho, nem o segundo, nem o filho que teve que abortar. 

 Com relação ao aborto, conta que primeiro tentou abortar no Brasil, com 

“pastilhas”, não deu certo. Depois foi para Bolívia, em uma clínica particular, também 

lhe deram “pastilhas” e não funcionou. Tiveram que sedá-la e tirar o bebê, que tinha 
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dois meses. Ela diz que não se lembra de nada. Sente-se mal ao contar isso e chora. 

Parece ter vivenciado todo esse processo sozinha. Ela se emociona, às vezes deixa 

cair lágrimas, que depois seca com um lenço de papel. Conta-nos que sua mãe acha 

que abortar é pecado. A psicóloga pergunta o que ela acha, ela pensa um pouco e diz 

que sim, é pecado. Ela diz que seu marido ficou bravo desde quando ela contou que 

estava grávida do segundo filho. Ela não sabe por que ele ficou bravo. Ele a incentiva 

a ir até a Bolívia tirar. Ela conta que não se sentiu apoiada por ele nesse processo. 

 Ressaltamos, eu e a psicóloga, em alguns momentos, que ela não querer ser 

mãe e não querer ter filhos não é um problema. Inclusive, mais ao final do 

atendimento, a psicóloga comenta que podemos cuidar disso juntas aqui, no sentido 

da prevenção, para que ela não tenha um terceiro filho. A psicóloga coloca também 

que podemos trabalhar como é esse “ser mãe” para ela, que é difícil, que tudo bem 

ela estar cansada e podemos tentar entender como é isso para ela, na sua história. 

 Retomamos alguns pontos de sua história, sobre sua mãe, irmãos, padrasto e 

família. Ela conta sobre os irmãos terem estudado e parece que estão indo até para a 

universidade. Ela diz que não terminou os estudos e não sabe escrever muito bem. 

 A psicóloga pergunta sobre suas vontades, desejos e expectativas. Ela diz que 

gostaria de voltar a estudar, talvez um curso de português ou de informática. Diz que 

até já comentou isso com o marido, que ele poderia ficar com as crianças para ela 

poder fazer o curso à noite. Ela demonstra querer, mas fica insegura ao mesmo tempo, 

por não saber escrever tão bem. Outro ponto em que ela tocou mais de uma vez nesta 

consulta foi o fato de não ser carinhosa com os filhos, assunto que predominou no 

primeiro atendimento. 

 Na relação com o marido, diz que já quis ir embora de casa com os filhos, pois 

ele não ajudava em casa. Ela cuidava dos filhos, fazia comida enquanto cuidava dos 

filhos, lavava roupa e ele não ajudava. Quando ela disse que iria deixá-lo e voltar para 

a Bolívia, ele chorou e disse que ia mudar. Depois disso, ela conta que ele passou a 

ajudar mais em casa. Enfatizamos que isso é bom, pois parece haver um movimento 

por parte dele. Mesmo assim, ela parece querer se separar dele. 

 Ao final do atendimento, perguntamos o que ela acha que poderia ajudá-la. Ela 

não entende, perguntamos de novo. Ela continua sem entender. A psicóloga tenta 

explicar com outras palavras. Ela parece entender um pouco mais. Aqui ficou evidente 

o quanto a diferença de línguas afeta o atendimento e a assistência aos diferentes 

imigrantes.  
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 Ela diz que gostaria de ser mais carinhosa com os filhos, gostaria de melhorar 

essa relação. A psicóloga comenta que só de ela fazer esse movimento de querer 

mudar a relação com os filhos, já demonstra preocupação, cuidado e uma forma de 

carinho. A psicóloga pergunta se ela sente culpa, ela pensa um pouco e diz que sim. 

Ao mesmo tempo que ela se sente culpada e arrependida em relação ao aborto, não 

queria ter o filho.  

 Depois do atendimento, eu e a psicóloga sentamos e discutimos alguns pontos 

trazidos por Killa. O lugar da culpa em que ela se coloca e de alguma maneira é 

reforçada pela sociedade, nas suas relações sociais. A psicóloga traz a hipótese de 

ela ter tido depressão ao longo de alguma gravidez ou depois de ter um dos filhos. A 

questão da agressividade do filho mais velho ser uma forma de expressar uma 

rejeição, que ele estaria sentindo. Pensamos sobre a possibilidade de ela se sentir 

mal por não querer repetir a história que ela viveu na sua família, com os seus filhos. 

 A todo tempo, tentamos ajudá-la a reconhecer e legitimar sua vontade de não 

ter filho. Ou pelo menos não naquele momento, daquele jeito. Alguns 

questionamentos que tivemos juntas em relação a esse atendimento foram: o que ela 

acha que a faz sofrer mais com relação a outras mães? Como a história de vida pode 

ter afetado esse “ser mãe”? 

 Este foi o segundo e último atendimento de Killa. Ela não voltou. Depois da 

finalização do campo, deixei de acompanhar as discussões nas reuniões. Este caso 

tinha contribuído para uma aproximação da perspectiva dos bolivianos e bolivianas, 

trazendo elementos referentes tanto ao processo migratório e seus desafios, à 

situação de vida dessa população no Brasil. A questão do trabalho nas oficinas, o 

lugar das mulheres bolivianas no que diz respeito ao cuidado com a casa, com as 

crianças. Neste caso, ficou claro que ela se sentia sobrecarregada em relação às 

tarefas cotidianas. A situação de violência doméstica que foi colocada em vários 

momentos pelos profissionais nos espaços de cuidado por onde passei. Neste caso, 

embora ela não tenha expressado isso diretamente nos atendimentos, foi algo que 

relataram os profissionais, que a acompanharam em diferentes momentos e 

continuam acompanhando.  

 O que, a meu ver, merece destaque são os desafios relacionados ao 

atendimento e à assistência psicológica aos diferentes grupos de imigrantes no 

contexto dos serviços de atenção primária à saúde. A diferença entre línguas pode 

tornar-se um desafio neste tipo de atendimento para a construção de uma relação de 



 

 

91 

cuidado. Há necessidade de uma escuta atenta e sensível às questões relativas ao 

processo migratório, à trajetória de vinda desde o país de origem e as dificuldades 

relacionadas à adaptação a um novo país. Há ainda que se considerar as condições 

sociais e econômicas como fatores que influenciam neste processo de adaptação.  

Embora não esteja se referindo à escuta psicológica propriamente, acredito que 

valha o que aponta Menéndez (2016), principalmente para pensar a relação entre 

trabalhador de saúde e, neste caso, o imigrante: 

 

 “as propostas de ações de saúde interculturais, buscam articular o 
setor saúde e a biomedicina com a medicina tradicional, 
estabelecendo relações paralelas, tratando de reduzir ou eliminar as 
relações de exclusão, de subordinação e de 
hegemonia/subalternidade dominantes entre as mesmas” (tradução 
minha) (MENÉNDEZ, 2016, p. 109). 
 

No caso apresentado, mesmo não havendo continuidade nos atendimentos, 

acredito que o fato de essas pessoas saberem que existe um espaço (sigiloso) de 

escuta no qual podem (re)compor sua experiência da migração já pode ser 

significativo. 

  

3.3 Os problemas de saúde dos imigrantes bolivianos e bolivianas  

Os profissionais apontaram alguns problemas de saúde relativos aos 

imigrantes bolivianos e bolivianas, tendo em vista as dificuldades iniciais de acesso à 

essa população e as estratégias que foram sendo criadas para acessá-los e para 

garantir a continuidade do cuidado. Nesse processo, eles contam sobre as mudanças 

que foram percebendo em termos de maior compreensão desses usuários do que é o 

CSEBF, o que atendem. E, ao mesmo tempo, dizem sobre os efeitos que isso foi tendo 

no sentido da prevenção, do tratamento e na mudança no perfil de doenças. 

Ao analisar as entrevistas, houve alguns pontos comuns trazidos pelos 

diferentes profissionais. Todos apontaram as mulheres bolivianas como as que são 

mais atendidas dentre essa população: no acompanhamento do pré-natal, nas ações 

de prevenção à saúde da mulher e nos casos de violência doméstica. Por 

consequência de muitas terem filhos, há o acompanhamento dos bebês também, que 

incialmente são acompanhados pela ESF e depois de um ano passam a ser 

acompanhados pela pediatria.  

Houve uma importante percepção dos profissionais em relação às mudanças 
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no que diz respeito ao atendimento antes (de quando cada um deles começou a 

trabalhar) na comparação com o presente. A melhoria do acesso, a maior busca pelo 

serviço, a continuidade do cuidado, segundo eles, gerou como consequência a 

transformação do perfil de doenças. Além disso, dizem que esta mudança estaria 

principalmente ligada à construção do vínculo, de uma relação de confiança entre 

equipe ESF e esses usuários. A enfermeira conta que, no início, criaram mais vínculo 

com as mulheres bolivianas e com as crianças e depois os homens bolivianos 

passaram a ir mais até o serviço também. 

A questão que todos os profissionais apontaram como desafiadora, que 

demanda ações da equipe como um todo, foi a violência doméstica. As complexidades 

desta questão eles relacionavam ao fato de ser algo que acontecia no âmbito privado, 

o que significava que as ações e intervenções nesse sentido tinham de ser menos 

diretas e mais cuidadosas. Em alguns casos desconfiavam que havia algum tipo de 

violência, seja verbal, física ou sexual. Outros casos, contam, eram trazidos 

diretamente pelas mulheres bolivianas, algumas vezes em consultas (principalmente 

as médicas), ou por meio dos agentes comunitários, que normalmente estabelecem 

outro tipo de vínculo, por estarem mais próximos, por viverem no mesmo bairro.  

De modo geral, nas entrevistas, me trouxeram questões mais relacionadas às 

mulheres bolivianas e às crianças, pois de fato são as mais atendidas. Em relação 

aos homens, a enfermeira conta que estão focando mais neste grupo atualmente, pois 

antes a atenção era bem mais voltada às crianças e gestantes. Ela comenta que, de 

dois anos atrás para hoje, ela foi abrindo vagas na sua agenda para casos novos e, 

para sua surpresa, têm aparecido homens bolivianos.  

A maioria dos bolivianos são jovens, que trazem queixas de lesão por esforço 

repetitivo relacionado ao trabalho com as máquinas de costura. Dores na região 

lombar e dores nos braços. E eles têm vindo também no sentido da prevenção. Ela 

diz que às vezes nem precisa de exame, mas eles pedem. Já uma agente comunitária 

de saúde entrevistada me diz que os homens bolivianos “não se importam com a 

saúde deles”. Ela diz que fazem as orientações e encaminhamentos para questões 

específicas (normalmente de dores relacionadas ao trabalho), mas eles acabam não 

cuidando, pois geralmente querem uma solução rápida para seus problemas.  

Ainda em relação aos homens, esta ACS me diz que existem alguns casos de 

homens que estão começando a ficar com pressão alta, hipertensão e diabetes. 

Refere-se àqueles que já estão aqui há mais tempo e tem hoje uns 50 anos de idade. 
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Mas ainda são poucos casos. 

Quanto ao perfil da população de bolivianos, a maioria atendida ainda é de 

pessoas jovens, até uns 40 anos, que vêm para o Brasil trabalhar e vão trazendo 

familiares ou mesmo criando famílias aqui, filhos com nacionalidade brasileira. A 

maioria dos bolivianos se relaciona mais entre eles, com parentes, amigos. 

O que pude acompanhar mais de perto foram as mulheres bolivianas, 

principalmente as gestantes. Os profissionais trouxeram ações relativas ao 

acompanhamento do pré-natal, à prevenção de DSTS e à gravidez (métodos 

contraceptivos), ao cuidado com os filhos, ao lugar delas na relação com os maridos, 

à violência doméstica, ao aborto e às questões culturais, que eles consideravam que 

poderiam ter impacto na saúde. 

Parece haver de fato um foco maior no sentido do controle e prevenção, nas 

mulheres bolivianas. Com relação a isso, a enfermeira diz que as bolivianas até que 

“tomam direitinho” as injeções para não engravidar e usam bastante o DIU também. 

Mas muitas ainda ficam grávidas. Ela conta também sobre as “grávidas escondidas”: 

A gente pegava muitas grávidas escondidas, entre aspas, nas oficinas, 
nas buscas ativas que a gente fazia, que era busca ativa de 
tuberculose, de hipertenso, de papa (exame de Papanicolau) atrasado 
também. E aí pegava as gestantes escondidas com “ah, quando 
menstruou pela última vez?”...ah, dois meses, três meses, cinco 
meses...aí você achava a grávida lá escondida porque não queria 
parar de trabalhar pra ter que vir no pré-natal. E aí...depois a gente 
parou de achar, assim...difícil você achar grávida que não tá 
acompanhando, a não ser que tenha recém-chegado da Bolívia...aí 
nem fala a língua, não sabe nada...(entrevista enfermeira ESF) 
 

 Logo depois, quando pergunto se ela sabe se existe acompanhamento de pré-

natal na Bolívia, ela diz: 

Elas não fazem, não fazem...deixa até nascer e Deus ajuda, né? ( 
entrevista enfermeira ESF). 
 

 Em relação a esse mesmo assunto, a ACS boliviana comenta que antes (de ter 

começado a trabalhar lá no CSEBF), eles não vinham até o serviço, pois diziam que 

não estavam doentes. Sobre as gestantes, ela diz: 

 

Até para uma gestante era difícil vir numa consulta de pré-natal, pois 
eles falavam...”mas ela não está doente, ela tá bem”. A gente 
explicava... “mas não é assim, tem que ter controle todos os meses, 
tudo isso”. Aí eles ainda falavam que na Bolívia não se faz isso, não 
tem isso. (entrevista com ACS boliviana) 
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 Nesse momento, a ACS me conta um pouco sobre o acompanhamento de pré-

natal na Bolívia. Na zona rural não tem. Elas engravidam, não vão em consultas e a 

criança nasce em casa. Normalmente, o parto é normal, dá tudo certo. Ela diz se 

lembrar que, na época do colegial, percebia que, na hora do parto, morriam mais 

mulheres, por conta das complicações. Nas palavras dela: “a criança nascia, a 

placenta não saía e elas morriam por causa disso”. Ela diz que as mulheres não iam 

às consultas porque não havia postos de saúde lá. Na cidade havia, mas não era 

como no Brasil. Ela relata a história de sua mãe, que não fez o pré-natal dela, nem de 

sua irmã. Ela diz que sua mãe teve complicações em mais de uma gravidez, sofreu 

com sangramentos. Em uma delas, a criança morreu. Comenta que sua mãe morreu 

também depois de uns três anos, mas ficaram sem saber o motivo.  

 Esta pequena história que ela conta tem relação com sua cultura de origem, 

com o modo como pensam o cuidado, a saúde, que são permeados por outros 

saberes e outras práticas, que não os biomédicos. Ainda sobre as mães, aquelas que 

morriam no parto, ela diz que os nenéns sobreviviam, mas “dava hemorragia e a 

placenta não nascia”. Essa frase em si já demonstra algo de sua cultura. Outra 

boliviana contou-me sobre alguns rituais que são realizados durante o parto e após o 

nascimento do bebê, como enterrar a placenta no quintal de casa, por exemplo.  

 Menéndez (2016) se refere ao conceito de interculturalidade como um 

“processo social permanente” (MENÉNDEZ, 2016, p.110) presente na relação entre 

sociedades. A interculturalidade no contexto da saúde estaria na articulação da 

biomedicina e da medicina tradicional como relações paralelas, com a possibilidade 

de existirem juntas, mas sem que uma seja dominante sobre a outra. Ele ressalta o 

modelo biomédico como hegemônico na área da saúde, reconhece sua importância, 

mas traz a necessidade da consideração de outros “modelos de atenção” que 

permitem entender o “processo saúde-doença-cuidado” (MENÉNDEZ, 2003, p.186). 

A partir dessa referência, é possível pensar que talvez a recusa inicial das 

bolivianas em relação ao pré-natal tenha relação com o fato de que o 

acompanhamento de pré-natal em um serviço de saúde não seja algo comum em 

alguns lugares na Bolívia. Assim, pode haver uma espécie de estranhamento por parte 

dos bolivianos em relação às práticas de cuidado exercidas no contexto brasileiro. 

A interculturalidade, no sentido atribuído por Menéndez (2016), se impõe como 

um desafio na agenda da saúde, pois se trata de realmente escutar as vivências e 

experiências dos imigrantes e incluí-las nos “processos saúde-doença-cuidado” e 
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realmente integrá-los às ações em saúde, como elementos a serem incluídos e como 

elementos que estão diretamente relacionados ao respeito à singularidade dessas 

pessoas e a possibilidade de terem suas culturas de origem respeitadas. Os próprios 

profissionais reconhecem que as questões culturais têm impacto na saúde, mas 

possuem dificuldades em incluí-las como parte do “processo saúde-doença-cuidado” 

(MENÉNDEZ, 2003, p.188). 

Quanto a isso, a psicóloga entrevistada comenta que, depois de um tempo 

atendendo os bolivianos, ela começa a entender que eles têm outras questões, que 

são diferentes daquelas dos brasileiros. Percebe que é diferente atendê-los no 

contexto do atendimento psicológico. Esse seu apontamento se diferencia dos outros 

profissionais entrevistados. Estes me disseram que, com o tempo, não havia mais 

tanta diferença em atender brasileiros e bolivianos. Fico com a impressão de que 

talvez isso se deva ao fato de os bolivianos e bolivianas de alguma maneira se 

adaptado às práticas de saúde do CSEBF e a um novo modo de se relacionar com a 

saúde. 

A psicóloga diz que, quando foi contratada efetivamente pelo CSEBF, foi 

ouvindo muitas histórias dos bolivianos, de outros profissionais, alguns hábitos, tais 

como a “falta de higienização dos bebês”. Ela se refere a isso dizendo que “eles têm 

um modo de cuidado e a gente tem outro”.  

A psicóloga apontou questões relativas à dinâmica familiar, ao modo como 

educam e cuidam dos filhos, às demandas das crianças bolivianas atendidas, à 

submissão das mulheres aos maridos e às questões de gênero e violência como tendo 

influência na saúde e na saúde mental, principalmente das mulheres. 

Quando lhe pergunto por que ela acha que existe uma rigidez e punições no 

modo de educar os filhos, ela relaciona o modo como educam os filhos com algo 

cultural e imagina que, na Bolívia, eles eduquem mesmo assim.  

Em relação aos casos de saúde mental, ela diz que não se lembra de ter 

atendido nenhum homem boliviano, só mulheres, que aparecem com queixa de 

depressão por conta da relação com o marido, de problemas com filhos, de violência 

doméstica. Ela diz que, apesar dos problemas de saúde mental entre essas mulheres, 

não se lembra de nenhuma que chegou a tomar medicação. Em relação às crianças 

bolivianas, quando aparecem casos com “problemas de comportamento”, os dois pais 

vêm trazer.  

Na relação entre as questões de gênero e saúde, ela comentou bastante sobre 
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a violência doméstica, sobre a sua impressão de que as bolivianas são “submissas” 

aos maridos. Ao mesmo tempo, ela traz o exemplo de uma boliviana “empoderada”: 

Ela nunca aceitou que o marido a violentasse... quando ele começou 
a tentar bater nela, ela começou a jogar tudo que via na frente dele e 
ela falou pra mim “eu fiz ele entender que em mim ele não ia bater”...e 
falou que sempre viu a mãe apanhar do pai, que ela nunca quis aceitar 
isso e que era uma coisa rara, assim...é raro eu encontrar uma 
boliviana que tenha essa força, que eu achava que ela tinha. E com 
ela eu acho que eu consegui construir um vínculo...toda vez que eu a 
encontro a gente conversa...mas ela tá aqui no Brasil faz muito tempo, 
ela fala português muito bem...tem dois filhos nascidos na Bolívia, dois 
nascidos no Brasil...é...eles conseguiram se emancipar, assim, no 
trabalho, né? No sentido de que...é...eles trabalham por conta hoje na 
casa deles. Eles já foram bastante explorados. Então, eu acho que 
tudo isso faz com que ela se sinta um pouco melhor, né? (entrevista 
psicóloga) 
 

 Em outro relato de violência doméstica, traz um aspecto importante relacionado 

ao sigilo nesses casos: 

 Era uma mulher, ela veio acho que foi por demanda espontânea e ela 
tinha uma questão de violência...o marido batia nela, né? E eu 
conversei com a agente comunitária dela, que é da área dela e é 
boliviana, só que a agente comunitária pediu para eu não expor o caso 
para a equipe naquele momento. Quis resguardar a pessoa, né? Aí eu 
fiquei por um tempo só discutindo com a agente sobre o caso...um 
pouco em sigilo...é que eu acho que no fim, assim...foi uma coisa da 
agente querer guardar isso...de ser sensível à coisa também, ser da 
mesma etnia, sabe? Não querer expor mais um caso de violência 
assim. (entrevista psicóloga) 
 

 Na opinião da psicóloga, os casos de violência doméstica acabam sendo 

“naturalizados” pela equipe de modo geral. Ela comenta não saber se isso é bom ou 

ruim, mas ninguém parece ficar surpreso mais com esses casos. Segundo ela, isso 

não significa que os profissionais são negligentes, mas entendem o quanto isso é 

cultural, é “enraizado” e o quanto é difícil intervir em questões de violência. Para ela, 

em relação à população de imigrantes, existem algumas naturalizações além da 

violência doméstica, como a questão do excesso de trabalho. 

 Segundo ela, as ações de cuidado, nesses casos de violência devem começar 

com o entendimento de quais expectativas o “paciente” tem em relação a essa 

“demanda”. Dependendo do que se espera, é uma conduta. Ela ressalta o fato de que 

a saúde não atua sozinha e para cada caso pode ser solicitado um profissional 

diferente: médico, assistente social, enfermeira. Em relação aos limites das 

intervenções, ela diz: “acho que a gente tem que ir até onde a gente consegue e até 

onde eles deixam” (entrevista psicóloga).  
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 Ainda sobre isso, comenta sobre a responsabilidade dos profissionais nesses 

casos, em realmente se comprometerem a ajudar, a necessidade de se construir uma 

rede de ajuda. Ela comenta o impacto que esses casos têm na saúde de modo geral, 

na mental, na física. Não que exista um determinismo – sofreu violência logo terá 

problemas de saúde mental – mas, a longo prazo, pode resultar sim em um 

adoecimento psíquico. Comenta que o que aparece como adoecimento, relacionado 

à violência doméstica, é transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, 

depressão.  

 Outro tema, que não deixa de estar relacionado a este, foi a questão do aborto. 

Mais especificamente, a bolivianas que voltaram para a Bolívia para abortar e depois 

retornaram ao Brasil. O caso de Killa foi um exemplo. A médica da ESF cita uns três 

casos que acompanhou. Quando eu pergunto como ela sabia que haviam ido abortar, 

ela diz que saem grávidas e voltam sem o bebê. E ela acha improvável que 

coincidentemente tenham tido abortos espontâneos na Bolívia antes de voltarem ao 

Brasil. 

 A enfermeira da ESF faz um comentário sobre a especificidade dos casos de 

violência: 

Quando é assim...patológico..é uma doença, vai...é mais fácil entre 
aspas de resolver. Então, tem o fluxo certo, tem o lugar certo e 
tal...mas quando é caso de violência você mexe com o posto todo...até 
a moça da recepção já sabe... “ah, essa é aquela que tá sendo 
agredida...” (entrevista enfermeira ESF) 
 

 Ela traz também a sua percepção e diz que o profissional se sente frustrado, 

se sente um inútil. A responsabilidade é de toda a equipe e são casos que devem ser 

discutidos muitas vezes em reunião. A respeito dos casos de aborto entre essas 

mulheres, ela diz que houve uma época em que, entre as bolivianas, de dez casos de 

gravidez, umas duas ou mais queria abortar e fazia isso na Bolívia. Ela diz que ficava 

sabendo por meio da ACS boliviana. 

Por mais que não tenhamos a dimensão desse movimento que elas fazem em 

termos quantitativos, é um elemento para se pensar. Há uma hipótese, que pensei 

junto a outros profissionais, de que, por mais que o aborto seja também ilegal na 

Bolívia, devem se sentir mais seguras procurando uma rede clandestina lá do que 

aqui. 

Os casos de violência doméstica, na opinião dos diferentes profissionais, são 

aqueles que demandam mais do serviço e trazem à tona os limites e possibilidades 
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das ações e intervenções em saúde. Não há como desvincular os casos de violência 

doméstica que fui ouvindo, em diferentes momentos, da possível influência de 

relações conjugais conflituosas, marcadas por agressividade verbal, física, sexual. 

Alguns questionamentos permearam todo o meu percurso de campo, tais 

como: quais os efeitos que a predominância do discurso e das práticas biomédicas 

têm para o desenvolvimento das ações de cuidado no contexto da atenção primária 

em saúde? Essa questão se impôs em campo em vários momentos. A questão não 

está ligada à maior ou menor importância atribuída à prática biomédica, mas os efeitos 

que ela tem para os sujeitos de que cuidamos. 

Qual o papel das equipes de atenção básica na vida desses imigrantes? Até 

onde elas podem ou deveriam ir? Quando ouvia os casos de violência doméstica, essa 

pergunta sempre aparecia. Qual o limite para não se tornar invasivo nas vidas desses 

sujeitos? Em se tratando de populações vindas de outros lugares, outros países, isso 

se destacou mais ainda. Como nos colocar disponível para um diálogo com essas 

pessoas que não deixe de considerar suas trajetórias singulares? Parece haver uma 

espécie de corda bamba da área da saúde onde há sempre o risco de exceder na 

entrada, tornando-se por vezes até invasiva. O exercício de produzir cuidado com o 

outro se faz, nesse sentido, constante e permanente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência de campo no Centro de Saúde Escola Barra Funda demonstrou 

que se trata de um serviço privilegiado no que se refere tanto aos recursos humanos 

quanto à própria estrutura física, contemplada com diferentes espaços de cuidado 

para atender à população de seu território (incluindo os imigrantes bolivianos e 

bolivianas), caracterizada pela heterogeneidade no seu perfil e, consequentemente, 

nas suas necessidades. 

Pelo relato dos diferentes trabalhadores de saúde entrevistados, que estão há 

pelo menos um ano no serviço, fica claro que algumas dificuldades iniciais para 

garantir o acesso dessa população ao serviço de saúde foram sendo superadas. 

Segundo os trabalhadores, pela estratégia de aproximação e construção do vínculo 

entre os eles e os imigrantes bolivianos, que residiam e residem ainda, em sua 

maioria, em oficinas de moradia-confecção.  

A percepção dos trabalhadores de saúde em relação a essa população, de 

modo geral, é de que, conforme foram se aproximando de suas realidades e contextos 

de vida, puderam mudar seu olhar em relação a esses imigrantes. O relato de alguns 

trabalhadores demonstrou a amenização de uma visão estigmatizada e vitimizada 

dessa população, podendo rever preconceitos, como aqueles referentes à 

superexploração de seus trabalhos ou como pessoas que não cuidam da própria 

saúde. Essa mudança de referencial não indica uma superação das dificuldades e 

preconceitos, mas torna evidente um esforço de entender seus modos de vida e seus 

problemas de saúde  

Algumas estratégias realizadas neste serviço estavam voltadas à população de 

bolivianos. Uma delas foi a criação de uma agenda semanal pela equipe 60 da ESF 

para concentrar o atendimento e acompanhamento das gestantes bolivianas (e outras 

sul-americanas), todas às segundas à tarde.  

Houve também a intensificação da realização da estratégia de busca ativa para 

casos de tuberculose entre os bolivianos e bolivianas que residem e trabalham em 

oficinas de costura. Esta ação estava relacionada ao fato de que a incidência desta 

doença entre os sul-americanos era significativamente maior do que a incidência na 

população brasileira, conforme pôde ser identificado na pesquisa sobre tuberculose 

mencionada no início deste trabalho. Este dado, pudemos identificar, está fortemente 
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ligado às condições de vida e de trabalho da população de imigrantes sul-americanos 

que reside no território de atuação deste serviço. 

Outra estratégia realizada pelo CSEBF que merece destaque foi a contratação 

de duas trabalhadoras de outras nacionalidades, uma ACS boliviana e uma enfermeira 

chilena, que foi contratada em outra equipe da ESF. Essas duas trabalhadoras 

auxiliam na comunicação com os sul-americanos na tradução da língua, mas também 

acabam atuando como mediadoras culturais. Essas funções, segundo outros 

trabalhadores, possibilitaram uma melhor compreensão das particularidades das 

culturas, algo que Aguiar (2013) também observou em sua pesquisa no bairro do Bom 

Retiro.  

Dentro da ESF, o recurso das visitas domiciliares também assumiu um papel 

importante para essa população. Segundo a médica e a enfermeira da ESF, essas 

visitas foram possibilitando a aproximação dos homens bolivianos, que, no início 

(quando estas começaram a trabalhar no CSEBF), eram mais resistentes à realização 

de consultas e exames e apareciam pouco no serviço. A enfermeira da ESF relata 

que, por meio do vínculo com as bolivianas, conseguiram ir se aproximando aos 

poucos dos bolivianos. Nas VDS conseguem, por exemplo, orientá-los em relação à 

prevenção de DSTs e no uso de métodos contraceptivos.  

As reuniões da equipe 60 da ESF com a saúde mental trazem a possibilidade 

de discutir, de maneira interdisciplinar, algumas questões sociais específicas dos 

imigrantes bolivianos, como os problemas de comportamento das crianças bolivianas, 

principalmente no contexto da escola. Em relação a esta questão, consideramos ainda 

haver uma dificuldade no reconhecimento pelos trabalhadores de que alguns 

problemas de saúde estão diretamente ligados ao processo de adaptação a uma nova 

cultura e às dificuldades de inserção nos diferentes espaços sociais. 

Acompanhar os profissionais da ESF no cotidiano da assistência à saúde me 

fez reconhecer a importância deste tipo de estratégia para o atendimento dos 

imigrantes bolivianos e das bolivianas. Isso se tornou evidente na relação entre 

trabalhadores e usuários imigrantes nos momentos das consultas, nas visitas 

domiciliares que pude acompanhar e nas discussões de casos. Contribuiu muito a 

disponibilidade da equipe, desde o início, que me deixou à vontade para participar das 

ações sem imposição de qualquer obstáculo às minhas indagações e à troca de 

informações a respeito de determinados casos. 
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Antes de iniciar o campo, carregava um pressuposto de que haveria maiores 

tensões entre as práticas de saúde dos profissionais e os modos como os imigrantes 

bolivianos cuidam da própria saúde. O que foi possível observar, principalmente em 

relação aos modos de vida dos imigrantes bolivianos, foi que os trabalhadores tinham 

dificuldade em lidar com as questões culturais, quando estas apareciam, e incorporá-

las em suas ações e intervenções em saúde. Dessa maneira, acabavam naturalizando 

alguns pressupostos como sendo as questões dos bolivianos, mas pouco 

problematizavam ou refletiam sobre elas. 

Ao longo da experiência de campo, apareceram dúvidas em relação ao lugar 

ocupado por mim no serviço, nos diferentes espaços de cuidado. Embora estivesse 

dado que este lugar era de pesquisadora, em alguns momentos aparecia a 

necessidade de uma participação mais ativa, menos na observação.  

Ao acompanhar as reuniões da saúde mental com a ESF, houve, nesse 

sentido, um certo deslocamento do lugar de pesquisadora para o lugar de psicóloga. 

Neste espaço específico, senti uma necessidade maior de expressar as opiniões 

sobre os casos e sobre as ações de saúde, o que acabou significando também uma 

aproximação maior de alguns profissionais, como a psicóloga. 

 A decisão de acompanhar um caso na psicologia veio motivada pela 

experiência profissional, mas também pela oportunidade de ouvir a imigrante boliviana 

em outro espaço de cuidado, menos atravessado pelos procedimentos médicos e de 

enfermagem. O duplo lugar pesquisadora-psicóloga vivido nesta pesquisa, sem 

dúvida, terá efeito sobre a minha atuação na área da saúde. 

A sensibilização sobre as questões relativas aos processos migratórios para os 

diferentes atores na área da saúde e também para aqueles que atuam em outras 

áreas e possuem contato com imigrantes, é fundamental para a compreensão dos 

modos de vida dos imigrantes de diferentes nacionalidades. Os poucos momentos de 

contato com os imigrantes, dentro e fora do serviço, me ensinaram sobre a importância 

de ouvir a trajetória dessas pessoas até o Brasil. As expectativas que têm em relação 

ao futuro, o modo como foram recebidas, os meios que vão encontrando para se 

estabelecer em São Paulo. Esses são alguns temas que servem para a criação de um 

olhar mais receptivo às suas necessidades.   

Para pensar o modo de cuidar de forma mais flexível e aberta o outro de quem 

se cuida, faz-se necessária uma implicação e interesse do trabalhador de saúde em 
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um nível individual, mas também de um interesse por parte da gestão de tornar a 

questão da imigração uma pauta nas discussões em âmbito político. 

  Em relação à Política Municipal para a População Imigrante, na área específica 

da saúde, os processos de educação permanente já realizados na atenção básica 

poderão servir de parâmetro para pensar estratégias de cuidado para os imigrantes 

de diferentes nacionalidades, levando em consideração a realidade do território de 

cada serviço. Esta política é pioneira no município de São Paulo e pode servir de 

referência para outros municípios do estado e para outros estados do Brasil, que têm 

recebido um número considerável de imigrantes.  

 A importância de trabalhos acadêmicos voltados à compreensão da relação dos 

diferentes grupos de imigrantes com a saúde está justamente na possibilidade de, a 

partir da compreensão de seus modos de vida, oferecer visibilidade para a questão 

do processo migratório, mostrando como este fenômeno afeta as relações sociais em 

nível local, regional, global e deve ser incluído nas discussões e construções das 

políticas públicas em diferentes áreas. 
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