
 

A numeração romana começa aqui 

 

Maria da Penha Silva Gomes 

 

 

 

 

 

IMIGRAÇÃO E SAÚDE:  

ESTRATÉGIAS DE ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA AOS 

IMIGRANTES BOLIVIANOS. 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista 

de Medicina para obtenção do título de 

Mestre em Ciências. 

 

 

 

São Paulo 

2014 

  



 

A numeração romana começa aqui 

 

Maria da Penha Silva Gomes 

 

 

 

 

 

IMIGRAÇÃO E SAÚDE:  

ESTRATÉGIAS DE ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA AOS 

IMIGRANTES BOLIVIANOS. 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista 

de Medicina para obtenção do título de 

Mestre em Ciências pelo programa de 

pós-graduação em Saúde Coletiva. 

 

Orientador: Profa. Dra. Mara H. de Andréa 

Gomes 

Co-Orientador: Prof. Dr. Cássio Silveira 

 

 

 

 

São Paulo 
2014 

  



 

A numeração romana começa aqui 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gomes, Maria da Penha Silva 
Imigração e Saúde: estratégias de acesso à atenção básica aos 

imigrantes bolivianos./ Maria da Penha Silva Gomes. – São Paulo, 2014. 
iii, 107f. 

 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de São Paulo, 

Escola Paulista de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva. 

Título em inglês: Immigration and Health: strategies of access to 
basic health care to Bolivian immigrants. 

 

1. Migração Internacional. 2. Equidade no Acesso. 3. Acesso ao 
Serviço de Saúde. 4. Estratégia Saúde da Família. 5. Atenção Primária à 
Saúde. 6. Sistema Único de Saúde. 



 

i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAM DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe de Departamento: Profa. Dra. Rebeca de Souza e Silva 

Coordenadora do Curso de Pós-Graduação: Profª. Drª. Suely Godoy Agostinho 

Gimeno 

  



 

ii 

 

MARIA DA PENHA SILVA GOMES 

 

 

 

IMIGRAÇÃO E SAÚDE:  

ESTRATÉGIAS DE ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA  

AOS IMIGRANTES BOLIVIANOS. 

 

 

Presidente da banca: Profª. Dra. Mara Helena de Andréa Gomes 

 

________________________________________________________________ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof. Dr. Acácio Sidinei Almeida Santos 

________________________________________________________________ 

 

Prof. Dr. Manoel Carlos Sampaio de Almeida Ribeiro 

________________________________________________________________ 

 

Profª. Dra. Márcia Rocha Monteiro 

________________________________________________________________ 

 

Profª. Dra. Paulete Goldenberg (Suplente) 

________________________________________________________________ 



 

iii 

 

Dedicatória 

 

Dedico este trabalho aos meus ancestrais: africanos, indígenas e portugueses 

que lutaram com garra e determinação para sobreviverem para que eu pudesse 

chegar até aqui.  

À minha mãe Maria José da Silva Gomes, que me ensinou a ser forte e 

determinada para realizar meus sonhos.  

À minha avó Regina Francelina Silva, embora não a tenha conhecido, durante 

a minha caminhada busquei inspiração em seus feitos para dedicar-me aos estudos 

e a busca por conhecimentos. 

Ao meu avô Benvenuto José da Silva, pelas histórias divertidas sobre suas 

andanças pelo sertão alagoano, que com muito carinho me ensinou do lugar de 

onde viemos, despertando o meu orgulho e honra pela minha descendência 

nordestina.  

Aos meus irmãos: Edna, Regina, Donizete, Hélio e Simone, parceiros de 

jornada.  

Aos sobrinhos e sobrinhos-netos: Henrique (in memorian), Alan, Alessandro, 

Alisson, Ticiane, Letícia, Laís, Patrick, Guilherme, Erick, Ranan, Querim e Tatieres, 

Caio Victor, Kevin, pelo aprendizado. 

Ao meu querido filho Felipe Gomes dos Santos, por tornar a minha 

caminhada mais bonita, inspirar meus ideais e sonhos, renovar meu ânimo e fé para 

que pudesse realizá-los. Desejo a você e todos que me sucederem uma boa vida. 

  



 

iv 

 

Agradecimentos 

 

Ao meu filho Felipe Gomes dos Santos, pela presença inspiradora, paciência, 

compreensão, inventivo e carinho. 

A minha família pelo apoio, compreensão, amor e carinho. 

À professora Dra. Mara Helena de Andréa Gomes, pelo convite ao tema 

pesquisado, pela orientação nos estudos que tornaram possível realizar este 

trabalho, pela compreensão nos muitos momentos difíceis e pela paciência durante 

a trajetória da pesquisa. 

Ao professor Dr. Cássio Silveira, pela sugestão do tema, diálogos e 

proposições para debate à pesquisa. 

À professora Dra. Márcia Rocha Monteiro, pelo incentivo aos estudos 

acadêmicos e por ajudar a construir os primeiros passos que me levaram à Unifesp. 

À professora Paulete Goldenberg, pela aprendizagem e contribuições à minha 

formação acadêmica. 

Aos professores Drs. Acácio Sidinei Almeida Santos e Manoel Carlos 

Sampaio de Almeida Ribeiro, pelas contribuições apresentadas na banca de 

qualificação, que tornaram possível melhor compreensão da temática migração. 

Aos colegas do grupo de estudos “Processos migratórios internacionais e 

saúde: perspectivas interdisciplinares” pela oportunidade de aprendizagem com as 

ricas discussões sobre a temática sobre imigração e saúde. 

Aos entrevistados da UBS Bom Retiro e Supervisão Técnica de Saúde da Sé 

que generosamente cederam entrevistas para que esse trabalho pudesse ser 

realizado. 

A Clélia Neves Azevedo Gerente da UBS Bom Retiro, pelo interesse e apoio 

ao projeto. 

Ao Paulo Illes, Beatriz de Barros Souza, Guilherme Arosa Prol Otero e Camila 

Baraldi da Coordenação de Políticas para Imigrantes da SMDHC, pelo interesse e 

apoio à minha participação nas etapas preparatórias da I Conferência Municipal de 

Políticas para Imigrantes. 

À Tânia Rocio Bernury Illes e Cleyton W. Borges do CDHIC, pelo interesse e 

apoio à minha participação nas etapas preparatórias da I Conferência Municipal de 

Políticas para Imigrantes. 



 

v 

 

Às amigas Mônica Silveira Brito, Roseli Machado Nascimento, Norma Rocha 

Oliveira pelas leituras, apontamentos e ajuda precisa no momento da construção 

deste trabalho. À Hellen Corina Souza, Maria Dirce da Silva Couto, Katia Juliana e 

Alejandra Bruschi pela motivação e incentivo. 

Aos Professores Nestor Goulart Reis (FAUUSP) e Aurílio Sérgio Costa 

Caiado (Seade e Prefeitura de Sorocaba) que me estimularam a seguir os estudos 

acadêmicos ao me contratarem como Bolsista de Treinamento Técnico pela 

FAPESP, no projeto “Urbanização Dispersa e Mudanças no Tecido urbano, estudo 

de caso: Estado de São” do Laboratório de Estudos sobre Urbanização, Arquitetura 

e Urbanização da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo. 

Aos amigos da Fundação Seade, companheiros de trajetórias: profissional, 

acadêmica e vida. Muito obrigada pelo carinho, oportunidades de trabalhos de 

aprendizagens. 

Aos amigos da Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, pelo 

companheirismo, apoio e incentivo. 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, pelo 

apoio e oportunidade de aprendizado. 

Aos colegas do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, pela troca 

de experiência, convívio, amizade e ótimos momentos de aprendizado. 

Aos funcionários do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, em 

especial a Sandra Fagundes, pela dedicação e eficiência. 

À Capes/ CNPq, pela concessão da bolsa de estudos. 

Aos queridos e queridas amigas da vida, pela dedicação, pelo apoio, estímulo 

e incentivo para que eu pudesse superar os momentos difíceis, principalmente pela 

paciência e compreensão pelo meu estado de espírito digamos que risível, porque 

não há espaço para citar a todos que me ouviram, menos ainda, para mencionar os 

momentos de “in-sanidades” pelos quais eu passei. 

  



 

vi 

 

SUMÁRIO 

Dedicatória .......................................................................................................................... iii 

Agradecimentos .................................................................................................................. iv 

Lista de Abreviaturas ....................................................................................................... viii 

Resumo ................................................................................................................................ x 

Abstract ............................................................................................................................... xi 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 12 

1.1. A organização dos equipamentos e serviços de saúde no Brasil e no município de 
São Paulo  ............................................................................................................. 16 

1.2. Sobre a origem da atenção primária (ou atenção básica)........................................ 17 

1.3. A estratégia saúde da família (antigo programa saúde da família) ......................... 19 

1.4. A atenção básica e a estrutura atual da rede municipal de saúde de São Paulo e 
seus programas  ............................................................................................................. 21 

1.5. A estratégia saúde da família no município de São Paulo ....................................... 25 

1.6. As rotinas dos profissionais das equipes de saúde ................................................ 31 

2. OBJETIVO  ................................................................................................................. 34 

3. REVISÃO DA LITERATURA ........................................................................................... 36 

4. MÉTODOS  ................................................................................................................. 41 

4.1. O campo de pesquisa ................................................................................................. 42 

4.2. Observação na UBS Bom Retiro ................................................................................ 42 

4.3. Características da UBS Bom Retiro ........................................................................... 43 

4.4. Eventos observados ................................................................................................... 44 

4.5. A I Conferência Municipal de Políticas Públicas para imigrantes ........................... 46 

4.6. O contato com os atores ............................................................................................ 49 

4.7. As entrevistas ............................................................................................................. 52 

4.8. A sistematização dos relatos ..................................................................................... 54 

5. RESULTADOS ................................................................................................................ 55 

5.1. O levantamento dos dados primários ....................................................................... 60 

5.2. A trajetória profissional dos entrevistados ............................................................... 60 

5.3. Apresentação dos resultados das entrevistas ......................................................... 62 

6. DISCUSSÃO  ................................................................................................................. 95 

7.CONCLUSÃO  ............................................................................................................... 102 

8.REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 106 

ANEXO A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE 
SAÚDE DA UBS BOM RETIRO E DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE. .................. 111 

ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO .......................... 113 

ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA UNIFESP ........................... 116 



 

vii 

 

ANEXO D - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA IRMANDADE DA SANTA 
CASA DE SÃO PAULO .................................................................................................... 117 

ANEXO E - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE .............................................................................................................................. 118 

APÊNDICE 1 ..................................................................................................................... 119 

  



 

viii 

 

Lista de siglas 

 

ACS   Agente Comunitário de Saúde 

AMA   Ambulatório Médico de Atendimento 

Caps   Centro de Atenção Psicossocial 

Ccbb  Centro Cultural Banco do Brasil 

Ccsp  Centro Cultural São Paulo 

Cdhic  Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante 

CEM   Centro de Estudos Migratórios 

CEU   Centro Educação Unificada 

Cppi   Coordenadoria de Políticas Públicas para Imigrantes 

CP   Conselho Participativo 

CSE   Centro de Saúde Escola 

CUT   Central Única dos Trabalhadores 

DST   Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Eeach  Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

EPM   Escola Paulista de Medicina 

E1   Entrevistado 1 

E2   Entrevistado 2 

E3   Entrevistado 3 

ESF   Estratégia Saúde da Família 

Fapesp Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

Fcmscsp Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo 

Inca-Cgil Istituto Nazionale Confederale di Assistenza 

Ibge  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MP4   Mídia Player-4 

MS   Ministério da Saúde 

MTE   Ministério do Trabalho e Emprego 

Nasf   Núcleo de Atendimento a Saúde da Família 

ONG   Organização Não Governamental 

OS   Organização Social 

PAS   Plano de Atendimento à Saúde 

Pascs  Programa de Agentes Comunitários de Saúde 



 

ix 

 

PSF   Programa Saúde da Família 

PUC   Pontifícia Universidade Católica 

Qualis Qualidade Integral à Saúde  

Rmsp  Região Metropolitana de São Paulo 

RNE   Registro Nacional de Estrangeiros 

Seade  Sistema Estadual de Análises de Dados 

SMS   Secretaria Municipal de Saúde 

Smdhc Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania 

SUS    Sistema Único de Saúde 

TB   Tuberculose 

TDO   Tratamento Diretamente Observado 

Unibs União Brasileiro-Israelita de Bem Estar Social 

Unifesp Universidade Federal de São Paulo 

UPA   Unidade de Pronto Atendimento 

UBS   Unidade Básica de Saúde 

USP   Universidade de São Paulo 

  



 

x 

 

Resumo  

Contextualização: A partir da ambientação da legislação brasileira e dos acordos 

internacionais, a questão da Saúde é assumida enquanto direito universal garantido 

não só pela Constituição Federativa (1988), mas também pela e Lei Orgânica da 

Saúde, 8080/90 que implantou o Sistema Único de Saúde contém artigos que 

garantem a igualdade de acesso para estrangeiros nos serviços sociais. No serviço 

de saúde, foi o modelo de atendimento em saúde da Atenção Básica, juntamente 

com as diretrizes do Programa Saúde da Família (atual Estratégia Saúde da Família) 

que tornaram isso possível para os imigrantes, inclusive os bolivianos, no município 

de São Paulo. Objetivo: registrar o início do acesso dos imigrantes bolivianos, que 

trabalham e residem no bairro do Bom Retiro, da cidade de São Paulo, no serviço de 

saúde pública pelo atendimento na Atenção Básica. Também buscar compreender a 

formulação de estratégias no serviço de saúde voltadas à esse grupo migrante. Para 

tanto, considerou-se a política pública de atendimento do Sistema Único de Saúde 

que prima pela universalidade do Atendimento no território nacional. Métodos: 

estudo de caso que consistiu na realização de entrevistas com 03 profissionais do 

serviço de saúde da rede pública municipal, vinculados à Supervisão Técnica de 

Saúde da Sé e à UBS Bom Retiro “Doutor Octávio Augusto Rodovalho”, município 

de São Paulo, SP, no período de março a abril de 2014. Com um questionário de 06 

perguntas, estruturadas e semidirigidas buscou-se coletar o relato dos entrevistados. 

Quanto os resultados alcançados. Resultados: a partir da pesquisa registrou-se o 

início do acesso dos imigrantes bolivianos, ao serviço de saúde pública pelo 

atendimento na Atenção Básica. Também compreendemos e relatamos a 

formulação de estratégias no serviço de saúde voltadas para as populações 

imigrantes. Por outro lado, constatamos a importância da Estratégia Saúde da 

Família no desenvolvimento das práticas de atendimento, dos estudos e pesquisas 

que tiveram lugar a partir dos trabalhos desenvolvidos pelas equipes de Saúde da 

Família. Conclusão: O acesso dos imigrantes no serviço de saúde está diretamente 

relacionado ao modelo de atendimento adotado, em 2001, pelo município de São 

Paulo, a Atenção Básica. Na ocasião, esse modelo de atendimento em saúde 

passou a vigorar na cidade, garantindo o acesso para habitantes da cidade de São 

Paulo. 

Palavras-Chaves: imigração e saúde, acesso, atenção básica, estudo descritivo.  
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Abstract 

Backgroud: From the ambiance of Brazilian legislation and international 

agreements, the issue of health is assumed as the universal right guaranteed not 

only by the Federal Constitution (1988), but also by the Organic Law of Health, which 

implemented the 8080/90 Single Health System (SUS- in Portuguese) and contains 

articles that guarantee equal access to foreign social services. In the health service, 

was the model for health care delivery of primary care, along with the guidelines of 

the Family Health Program (now the Family Health Strategy) that made possible the 

access of immigrants, including Bolivians in the health department of the municipality 

São Paulo.  Objectives: This study aims to record the history of started as access for 

Bolivian immigrants working and residing in the Bom Retiro, the city of São Paulo 

neighborhood, in the public health service for care in Primary Care. Also seeks to 

understand the development of strategies aimed at the health service to immigrant 

populations - with clipping in the population of Bolivians - all based on public service 

policy of the Unified Health System (SUS) that strives for universality of Service in the 

country. Methods: This dissertation case study consisted of interviews with 

professionals in the health service, linked to the Technical Health Supervision of Sé 

and Basic Health Unit Bom Retiro "Dr. Octavio Augusto Brill ", São Paulo, from 

March to April 2014, over a structured questionnaire with script - as the results 

achieved. Results: We performed the record of how started Bolivian immigrants 

access to the public health service in Primary Care. We also understand and report 

the formulation of strategies aimed at the health service to immigrant populations. 

Moreover, we note the importance of the ESF in the development of practices of 

care, studies and surveys that have taken place from the work developed by the 

teams of ESF. Conclusions: Immigrants' access to health services is directly related 

to the service model adopted in 2001 by the Municipality of São Paulo, the Primary 

Care. At the time, this model of health care became effective in the city, ensuring 

access to health services for the residents and workers in São Paulo. 

Key Words: immigration and health, access, primary care, descriptive study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho apresentamos um registro do início ao acesso dos imigrantes 

bolivianos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bom Retiro “Dr. Octávio Augusto 

Rodovalho”, localizada na Rua Afonso Pena, 08 (no final da Rua José Paulino).  

Trata-se de um estudo de caso, para o qual foram consideradas as práticas 

de trabalho das equipes de saúde, especificamente da Estratégia Saúde da Família, 

que atuam na área de abrangência de 3,06 Km2 de territorialidade da referida UBS. 

O bairro desde final do século XIX concentra moradores e trabalhadores, a 

maioria imigrante. Desde então, predominaram principalmente os do continente 

europeu, asiático e sul-americano, ao longo dos anos houve alternância quanto a 

predominância deles, sucessivamente: os italianos, os judeus, os coreanos, e desde 

a década de 1990, os sul americanos - peruanos, paraguaios e bolivianos - (Mangili, 

2009 e 2011). 

A imigração de bolivianos para o Brasil teve início na década de 1950. Os 

primeiros vieram devido a um acordo de cooperação entre os países relacionados à 

graduação nas faculdades públicas brasileiras, muitos não retornaram para a Bolívia 

e se estabeleceram aqui como profissionais liberais.  

Nas décadas de 1980 e 1990, o fluxo migratório aumentou, desta vez em 

decorrência da crise econômica1 da Bolívia, os bolivianos chegaram à cidade de 

São Paulo principalmente para trabalhar nas oficinas de costura do bairro do Bom 

Retiro (Silva, 1997; Souchaud, 2012, Truzzi & Baeninger, 2012). 

Antes da década de 1990, os bolivianos migravam principalmente para os 

países do eixo norte, Estados Unidos e Espanha. No continente sul-americano, a 

Argentina era o principal país receptor. A crise econômica nesses países, desviou o 

fluxo migratório para o Brasil, principalmente dos bolivianos da zona rural, da etnia 

aimará ou quéchua (Câmara, 2011; Baeninger, 2012).  

O principal destino é a cidade de São Paulo, sendo os bairros da região 

central o polo atrativo destes imigrantes, que chegam à procura de trabalho no ramo 

de confecções de roupas.  

                                                 
1 A Guerra do Gás, em 2003, foi um dos principais fatores da crise econômica que motivou a 
emigração dos trabalhadores para outros países (Câmara, 2011, p. 64). 
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Segundo Xavier (2010, p.40), no projeto migratório dos bolivianos, o destino 

certeiro é a cidade de São Paulo – os distritos centrais e outros mais periféricos, 

também algumas cidades da Região Metropolitana da São Paulo. 

Além da oferta do trabalho nas oficinas de costuras, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) também consta como atrativo no que se refere ao Projeto Migratório 

para o Brasil, por permitir o acesso ao serviço de saúde e, mais do que isso, o 

Cartão Nacional do SUS configura como uma espécie de documento provisório, no 

qual consta o nome, endereço e número, portanto, funcionada como um documento 

para a identificação e facilita ao acesso aos demais serviços e à mobilidade na 

cidade (Xavier, 2010, p.197). 

A região central paulistana, historicamente concentra empresas e 

estabelecimentos de comércio e serviços, conforme já apresentamos. Pouco mais 

que 10% dos equipamentos e serviço se saúde públicos da Secretaria Municipal de 

Saúde (Quadro 1, pág.29) estão localizados nesta região. Portanto, existe neste 

local uma estrutura de equipamentos e serviços que somadas às possibilidades de 

trabalho que facilitam a chegada desse grupo migrante. 

Em se tratando do acesso dos imigrantes aos serviços de saúde, no Brasil, 

como abordado anteriormente, o atendimento dos imigrantes no sistema de saúde 

público brasileiro é garantido pelos seguintes documentos: a última Constituição, a 

legislação do SUS e o Pacto Internacional de Direitos Humanos. Estes documentos 

regulamentam: a igualdade entre todos os que estão estabelecidos no território 

brasileiro e a saúde como direito universal.  

Esses dispositivos legais subsidiaram a elaboração da Lei 8.080 do Ministério 

da Saúde, pela qual se desencadearam inúmeros decretos, portarias conjuntas e 

normativas resultando no arcabouço legal do SUS para o atendimento do cidadão no 

serviço de saúde. Uma das formas para atendimento foi a Atenção Básica, 

considerada como a “entrada” para o SUS, cujos princípios fundamentais são: 

integralidade, qualidade, equidade e participação social. A Atenção Básica é o 

primeiro nível de atendimento em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações, 

no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 

prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de 

danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção 
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integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Este 

trabalho é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (Brasil, MS, 2014). 

Este nível de atendimento tem como foco das estratégias o atendimento no 

ambiente em que as pessoas vivem. Tem como base para atendimento a clientela 

adstrita, cujas equipes Saúde da Família de cada Unidade Básica de Saúde 

estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a 

corresponsabilidade destes profissionais com os usuários e a comunidade (Brasil, 

MS, 2014). 

Em 2001, a cidade de São Paulo adotou o modelo da Atenção Básica. Para 

atender a população moradora nos 96 distritos, atualmente a Secretaria Municipal de 

está organizada em Coordenadorias Regionais de Saúde (Centro-Oeste, Leste, 

Norte, Sudeste e Sul), cuja abrangência cobre o território das 31 Subprefeituras, que 

por sua vez estão dividas em Supervisões Técnicas de Saúde, que atuam nos 

distritos das Subprefeituras. Nesta estrutura, a SMS mantém uma estrutura de 985 

equipamentos e serviços próprios. A gestão da Supervisão de Saúde da Sé gerencia 

32 equipamentos de serviços de saúde, bem como, supervisiona os equipamentos e 

serviços de saúde do distrito do Bom Retiro: sendo a UBS Bom Retiro “Dr. Octávio 

Augusto Rodovalho”, a AMA Complexo Prates e o CAPS AD II para atender a 

população residente e trabalhadora da região.  

A UBS Bom Retiro, unidade escolhida para este estudo de caso, conta com 

quatro equipes de saúde da Estratégia Saúde da Família e uma equipe do NASF – 

Núcleo de Apoio a Saúde da Família (Quadro 1 e 2, pág. 14). É também, uma das 

448 unidades que integram a rede de equipamentos e serviços da Secretaria 

Municipal de Saúde (SMS) 2 distribuídas no município de São Paulo e uma das oito 

localizadas na região central (São Paulo, SMS, 2014). Mantém em sua estrutura, 

para atendimento da população caracterizada como geral, 49 profissionais que 

integram a estratégia de trabalho o Programa Saúde da Família (Quadro 2, pág 31) 

Segundo o Censo do IBGE, em 2010 o município contava com 11.253.503 

habitantes, sendo que 431.106 (3,8%)3 deles viviam nos distritos da Subprefeitura 

                                                 
2 A UBS Bom Retiro, desde 2001, passou do sistema estadual para a rede de equipamentos e 
serviços próprios da Secretaria Municipal de Saúde. Desde então, sua gestão de recursos foi 
atribuída à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Para detalhes, veja o Capítulo 1. 
3 A Subprefeitura da Sé compete a gestão dos oito distritos da região central: Bela Vista, Bom Retiro, 
Cambuci, Consolação, Liberdade, República, Santa Cecília e Sé (PMSP, 2014). 
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da Sé. Desse total, 33.892 (7,9 %) habitavam o distrito do Bom Retiro, dentre eles 

um número significativo de imigrantes bolivianos.  

As estimativas sobre os imigrantes bolivianos são bastante discutidas e 

imprecisas, supostamente pela dificuldade de acesso a essa população. Na 

pesquisa de Xavier, foram analisados dados do Censo 2000, segundo o 

levantamento, existe significativa presença de imigrantes bolivianos em 82 distritos4 

do município de São Paulo e em 23 municípios da RMSP5. Foram contados e 8.910 

imigrantes, distribuídos nos distritos nas seguintes regiões: central (2.423), Leste 

(1.743), norte (2.352). Os municípios localizados a nordeste (385) e sudeste (281) da 

RMSP concentravam maior número de imigrantes bolivianos. (Xavier, p. 97). 

No mesmo estudo levantou-se o número de usuários de origem boliviana 

cadastrados no SUS, segundo nacionalidade e distrito da cidade de São Paulo, no 

mês de setembro de 2009, havia 5.483 bolivianos cadastrados e distribuídos nas 

seguintes regiões: central (1.481), zona norte (2.640), zona leste (1.035), zona oeste 

(56) e zona sul (271). Na região central, entre os oito distritos o Bom Retiro 

concentra 530 imigrantes bolivianos cadastrados, ou seja, 9,7% do total do cadastro 

municipal (ibid., p. 100). 

Além de abrigar parte significante dos imigrantes bolivianos, outro fator que 

torna o bairro do Bom Retiro um recorte interessante para a pesquisa é que a UBS 

homônima ao bairro é  o único equipamento de Atenção Primária. Isso faz supor que 

sejam os profissionais de saúde daquela unidade os que mantêm contato mais 

frequente com os imigrantes bolivianos vivendo na área central da cidade. 

Ao analisarmos o contexto dos resultados, tornou-se evidente que o acesso 

da população migrante pelo modelo de atendimento da Atenção Básica, adotado 

pelo município a partir de 2001, teve como diretriz o antigo Programa Saúde da 

Família. 

O modo de atuação no território com visita domiciliar na área adstrita impeliu 

os profissionais de saúde aos lugares (prédios ou galpões degradados) onde viviam 

e trabalhavam os imigrantes bolivianos. As oficinas de costuras que não podiam ser 

visitadas anteriormente passaram a configurar área de trabalho das equipes de 

saúde.  

                                                 
4 A cidade de São Paulo para fins administrativos é subdividida 96 distritos. 
5 A Região Metropolitana de São Paulo é formada por 39 municípios. 
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Devido às dificuldades enfrentadas por estas equipes, sobretudo a da 

resistência de alguns donos destes estabelecimentos, foi necessário engendrar 

diferentes artifícios e estratégias para acessar os ambientes das oficinas e conectar 

os imigrantes como usuários do SUS. Estas estratégias proporcionaram a efetivação 

do trabalho das equipes de saúde do Programa Saúde da Família e serão relatadas 

no decorrer deste trabalho. 

 

1.1 A organização dos equipamentos e serviços de saúde no Brasil 

e no município de São Paulo  

 

Neste trecho apresentaremos um breve histórico da organização dos serviços 

de saúde brasileiro, para em seguida, aprofundar-se na descrição da estrutura atual 

da rede municipal de saúde do município de São Paulo e seus programas e nas 

raízes da organização do Programa Saúde da Família neste mesmo município. A 

apresentação desse conteúdo visa a um melhor entendimento do processo de 

inserção dos imigrantes no atendimento da Atenção Básica pela atual Estratégia 

Saúde de Família6. 

No primeiro período republicano, no Brasil, segundo Reis (2010, p.79), os 

governantes criaram instituições especializadas, tanto para o controle da saúde 

pública como a aplicação de medidas sanitárias. Na capital paulista, foram criados 

os atuais conceituados laboratórios e institutos de pesquisa: Instituto Vacinogênico, 

Instituto Bacteriológico (atual Instituto Adolfo Lutz) e o Instituto Butantan. Para 

investimento na área hospitalar, em áreas especializadas de difícil atendimento, os 

governantes contaram com investimentos privados no Hospital de Isolamento do 

Araçá (atual Hospital Emílio Ribas) e Hospital Juqueri.  

Além desses, outros hospitais também contaram com investimentos privados, 

mas, neste caso, estes tinham por semelhança o fato de terem sido (quase sempre) 

criados por comunidades de imigrantes: Samaritano, Alemão, Umberto I, Santa 

Catarina e o Instituto Paulista, que não existe mais.  

Segundo Reis (2010), os programas de saúde eram tão importantes quanto 

às obras de saneamento básico. Esses programas tinham como objetivo melhorar os 

                                                 
6 A denominação inicial era Programa Saúde da Família (PSF). 
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serviços de atendimento ao público. Para tanto, foram construídos edifícios 

modernos para abrigar os centros de serviços especializados “unidades de 

pesquisas e produção de soros e vacinas às grandes unidades hospitalares [...]”  

Dentre as instituições de pesquisa e serviços especializados, destacamos o 

Desinfectório Central7, construído no final do século XIX, na Rua Tenente Pena, 100, 

no Bom Retiro, cuja função era “alojar os serviços de combate às epidemias, 

especialmente a febre amarela. [...]”. Na região próxima ao Bom Retiro, também foi 

construído o Hospital Militar (hoje funciona o Museu da Polícia Militar), segundo 

Alfredo Moreira (1900), ele tinha capacidade para duzentos leitos. A fundação da 

Faculdade de Medicina e Cirurgia, em 1913, na rua Brigadeiro Tobias, no bairro da 

Luz, deu impulso ao setor de saúde. (Reis, 2010, p.81). 

Nos serviços de saúde e medicina, os republicanos criaram condições 

básicas para o atendimento da população. Embora de capital privado, os hospitais 

criados, nesse período, ampliaram a rede de atendimento da capital à população 

que permanece contando com serviços como os da Santa Casa, da Beneficência 

Portuguesa, da Maternidade São Paulo, para o controle e combate de epidemias, 

como por exemplo, a febre amarela.  

 

1.2 Sobre a origem da atenção primária (ou atenção básica) 

 

A Atenção Primária (ou Atenção Básica) teve início do século XX, na 

Inglaterra, com a classificação dos serviços de saúde em diferentes níveis de 

atenção, de acordo com a complexidade tecnológica e as atribuições. O idealizador 

Lord Dawson of Penn, estruturou um sistema de saúde organizado em três níveis de 

atenção: centros de saúde primários, centros de saúde secundários e hospitais-escola 

(apud Starfield, 2002, p.30; citado por Marsiglia et al., 2008, p.6). 

Esses ideais foram retomados na década de 1970, na Assembleia Mundial da 

Saúde, organizada pela Organização Mundial de Saúde, que definiu como meta 

principal que até o ano 2000 os países deveriam proporcionar aos seus cidadãos um 

nível de saúde que lhes permitisse levar uma vida social e economicamente 

produtiva, declaração esta que foi denominada de “Saúde para todos no ano 2000” 

(apud Starfield, 2002, p.30, citado por Marsiglia, 2008, p.6). 

                                                 
7 Neste endereço, atualmente está instalado o Museu da Saúde Pública Emílio Ribas, 
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Em 1978 na Conferência de Alma-Ata, foram especificados, alguns 

componentes fundamentais da organização da Atenção Primária, tais como: 

educação em saúde; Saneamento ambiental (em especial, águas e alimentos); 

Programas de saúde materno-infantil imunizações e planejamento familiar); 

Prevenção de doenças endêmicas locais; Tratamento adequado de doenças e 

lesões comuns; Fornecimento de medicamentos essenciais; Promoção de boa 

nutrição; e Medicina tradicional (Brasil, MS, 2001). 

Na década de 1990, a Organização Mundial da Saúde reafirmou, um conjunto 

de princípios que constitui a base da Atenção Primária nos serviços de saúde.  

Esses princípios, divulgados na Carta de Lubliana (1996), apontavam que os 

sistemas de atenção à saúde deveriam ser: dirigidos por valores de dignidade 

humana, equidade, solidariedade e ética profissional; direcionados para a promoção 

e proteção da saúde; centrados nas pessoas, permitindo que os cidadãos 

influenciem nos serviços e assumam a responsabilidade por sua própria saúde; 

focados na qualidade, incluindo a relação custo-efetividade; baseados em 

financiamento sustentável para permitir a cobertura universal e o acesso equitativo; 

direcionados para a Atenção Primária (apud Starfield, 2002, p.21, citado por 

Marsiglia et al, p.7);  

A respeito da Atenção Primária no Brasil, pode-se dizer que seu 

desenvolvimento teve por base dois grandes modelos teóricos: o modelo da 

Programação em Saúde ou Atenção Programática (década 1970) e o modelo do 

Programa de Saúde da Família (na década de 1990).  

No Século XX, o modelo de Atenção Programática se originou da atuação da 

Saúde Pública e se efetivou em quatro grandes fases: a primeira, de priorização do 

Saneamento do Meio, através de obras de engenharia sanitária e normas de 

controle sobre a população; a segunda, das Campanhas Sanitárias, “programas 

verticais” voltados para o controle das grandes epidemias; a terceira, da Educação 

em Saúde e Prevenção, estimulando a saúde materno-infantil e a criação dos 

primeiros centros de saúde por influência da Fundação Rockfeller, representada no 

Brasil por Paula Souza; e, a quarta, de Integração dos Serviços de Saúde Pública 

com os serviços de assistência médica, estimulada pela Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo, na década de 60 (Marsiglia et al., 2008, p.7 e 

8). 
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Nos anos 1970, as Secretarias Estaduais e municipais de saúde foram 

incentivadas a reorganizar seus serviços sob o modelo da Ação Programática: 

programas de saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde mental, 

saúde bucal e programas especiais para atendimento à tuberculose e hanseníase.  

Dentro dessa perspectiva, incentivou-se a constituição da ação dos serviços 

numa base territorial, o acompanhamento das pessoas ali residentes, o 

desenvolvimento de ações de promoção (educação em saúde, por exemplo) e a 

prevenção à saúde (programas de imunização, por exemplo), reduzindo a atenção à 

demanda espontânea da população aos serviços.  

 

1.3 A estratégia saúde da família (antigo programa saúde da 

família)  

 

A atual Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi instituída em 1991 pelo 

Ministério da Saúde (MS) na lei 8080/90 como parte do Sistema Único de Saúde. 

Em 2006, o Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Atenção Básica, 

programa a Política Nacional de Atenção Básica.  

Desse modo, é possível verificar que a Estratégia Saúde da Família se 

transforma em uma tecnologia de trabalho de Atenção Básica que atua no território e 

estabelece atribuições comuns e específicas dos profissionais das equipes de 

Saúde da família, de saúde bucal e Agentes Comunitário de Saúde (Agente 

Comunitário de Saúde, Enfermeiro do Programa Agente Comunitário de Saúde, 

Enfermeiro, Médico, Auxiliar Técnico de Enfermagem, Cirurgião Dentista, Técnico de 

Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário).   

Cada equipe de saúde acompanha de 600 até 1.000 famílias, dentro de um 

limite de 4.500 pessoas, a incumbência é oferecer atendimento de maneira 

resolutiva e humanizada à população. Busca-se, desta maneira, o atendimento, em 

domicílio, de maneira preventiva, às famílias atendidas nas unidades de saúde. A 

Estratégia Saúde da Família se propõe tornar mais eficaz o atendimento no SUS. 

(Brasil, MS, 2006). 

Na equipe de saúde da ESF, entre os profissionais, é relevante pontuar sobre 

a função de Agente Comunitário de Saúde, cuja principal exigência para o ofício é 
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residir na comunidade e ter inserção no território. Esse ofício foi instituído pelo 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).  

Inicialmente criado com o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e materna 

no país, especialmente nas regiões norte e nordeste, o PACS foi, segundo Justo 

(2010), um importante instrumento de organização de um modelo local de saúde, 

antecedendo e impulsionando a formulação do Programa Saúde da Família. Ele 

também ampliou a cobertura dos serviços de saúde nas regiões mais pobres, uma 

vez que a área de cobertura passou a ser definida pelas unidades familiares, assim 

como, ofereceu elementos para a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(JUSTO 2010). 

A população adistrita tem acesso ao SUS por meio do cadastramento 

presencial tanto nas UBSs como nas visitas domiciliares. Nos dois casos, basta 

apresentar os seguintes documentos: Registo Geral, Carteira de Habilitação, 

Registro Nacional de Estrangeiros, Documento de Estrangeiro, Certidão de 

Casamento ou Nascimento, Certidão Administrativa (Índio), Certidão de Separação/ 

Divórcio e/ou comprovante de residência. Em casos excepcionais, nos quais o 

cidadão não possua nenhum dos documentos citados, deve-se realizar o Cadastro, 

através dos dados informados pelo usuário, oralmente ou de forma escrita (Brasil, 

MS, 2014). 

Segundo as orientações do Ministério da Saúde, às Equipes de Saúde da 

Família deveriam:  

 Conhecer a realidade social, demográfica e epidemiológica das famílias 

pelas quais são responsáveis;  

 Identificar os problemas de saúde prevalentes e as situações de risco 

aos quais a população esta exposta;  

 Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o 

enfrentamento dos determinantes do processo saúde-doença;  

 Prestar assistência integral respondendo de forma contínua e 

racionalizada a demanda organizada ou espontânea, com ênfase nas ações de 

promoção a saúde;  

 Resolver, através da adequada utilização do sistema de referência e 

contrarreferência, os principais problemas detectados;  
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 Desenvolver processos educativos em saúde, voltados à melhoria do 

autocuidado dos indivíduos;  

 Promover ações intersetoriais para o enfrentamento dos problemas 

identificados. 

As primeiras cidades brasileiras a serem contempladas pela Estratégia de 

Saúde da Família foram as de pequeno porte, localizadas em áreas com poucos 

habitantes, com índices elevados de mortalidade infantil e materna, baixa esperança 

de vida ao nascer e predomínio de doenças transmissíveis (Brasil, 2000a).  

Embora houvesse sido implantadas em dezenas de cidades e capitais, as 

metrópoles do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte ainda não haviam 

adotado este tipo de estratégia, o que se constituiu como um desafio à consolidação 

da reorganização dos serviços de atenção básica no SUS (Justo, 2010, p.7). 

No estado de São Paulo, a Estratégia de Saúde da Família teve início em 

1996, durante a gestão do governador Mário Covas, numa ação conjunta entre o 

Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e organizações sociais sem fins 

lucrativos: Casa de Saúde Santa Marcelina e Fundação Zerbini. Para destacar a 

necessidade da qualidade na atenção ao paciente foram definidas como Qualis 

(Qualidade Integral à Saúde). Ao final de 1998, essa ação havia implantado 75 

equipes de saúde8 e cadastrado 57.757 famílias (ibid., 2010, p. 7). 

 

1.4 A atenção básica e a estrutura atual da rede municipal de saúde 

de São Paulo e seus programas 

 

No município de São Paulo o projeto Qualis foi implantado no período de 

1993-2000, durante as gestões Maluf e Pitta. Em oposição ao SUS, estes gestores, 

implantaram o Plano de Atendimento à Saúde (PAS), que organizava a assistência e 

transferia recursos para cooperativas privadas. Nesse período, o serviço de saúde 

da capital paulista enfrentava uma dicotomia: por um lado a utilização do projeto 

Qualis e suas respectivas equipes de saúde da família, administradas por 

organizações sociais parceiras do governo estadual; e por outro, a inexistência de 

qualquer modelo de gestão do SUS (Justo, 2010, p. 8). 

                                                 
8As equipes multiprofissionais eram compostas por 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem 
e 4 agentes comunitários de saúde (Justo, 2010, p. 7). 
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O ano de 2001 pode ser considerado como um marco para a cidade de São 

Paulo, no âmbito dos serviços de saúde, especialmente. Com o propósito amplo de 

implementar políticas públicas para inclusão social, a então prefeita  Marta Suplicy, 

adota a Atenção Básica como modelo de atendimento no serviço de saúde, 

juntamente com a Estratégia Saúde da Família.  Foram municipalizados 250 

unidades de saúde (os antigos postos de saúde) que pertenciam à Secretaria do 

Estado de Saúde (Bousquat et al., p. 1936). 

A Atenção Básica é a porta de entrada do sistema de saúde e se articula com 

os outros níveis de atenção, como a saúde da família; apresenta como a estratégia 

principal a aplicação desses princípios. Nesse modelo, o atendimento é mediante a 

adstrição da população residente na área de abrangência da Unidade Básica de 

Saúde. Para tanto, conta-se com equipes de saúde compostas por multiprofissionais 

que seguem diretrizes específicas estabelecidas no Programa Saúde da Família. Um 

dos principais objetivos das equipes é estabelecer vínculos com a população, 

possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade destes profissionais com as 

pessoas que utilizam o serviço e também com a comunidade (BRASIL, SMS, 2014). 

Atualmente, a rede municipal de saúde de São Paulo tem um total de 985 

equipamentos e serviços9. Sua gestão é pautada em uma estrutura composta por 

coordenadorias, supervisões e unidades de serviços. A Coordenadoria Centro-

Oeste, que nos interessa mais de perto, já que a Unidade Básica de Saúde (UBS) 

Bom Retiro encontra-se sob sua jurisdição, concentra 99 desses 

equipamentos/serviços de saúde, distribuídos pelas Supervisões Técnicas de Saúde 

do Butantã (30 equipamentos), da Lapa/ Pinheiros (37) e da Sé (32 equipamentos). 

Esta última é responsável pela gestão dos serviços da região central, que conta com 

32 equipamentos/serviços, sendo 8 UBSs, entre elas a do Bom Retiro “Dr. Octávio 

Augusto Rodovalho”. 

A Coordenadoria Centro-Oeste concentra 10,1% dos equipamentos e 

serviços públicos, destacando-se 35 UBSs, 04 Hospitais, 03 Prontos Socorros 

Municipais/Pronto Atendimento, 06 Ambulatório Médico de Atendimento (AMA) com 

funcionamento por 12 horas, 03 AMAs com atendimento de 24 horas e 22 serviços 

com diferentes especialidades para Atendimento Mental. A relação detalhada dos 

                                                 
9 No sítio eletrônico da Secretaria Municipal da Saúde, consta somente o total dos equipamentos e 
serviços próprios, não inclui equipamentos e serviços das Organizações Sociais (OS) ou Associações 
que prestam serviços à SMS. 
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equipamentos e serviços de Saúde da Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste segue 

no Quadro 1 da página 14. 

 A Supervisão Técnica de Saúde da Sé conta com 32 equipamentos e 

serviços de saúde próprios, dentre os quais se destacam 08 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS): UBS Bom Retiro “Dr. Otávio Augusto Rodovalho”, UBS República e 

UBS Sé em seus respectivos bairros homônimos, UBS Boracea no bairro de Santa 

Cecília, UBS “Dr. Humberto” ambas no bairro da Santa Cecília, UBS Cambuci no 

Bairro do Cambuci, UBS Humaitá “Dr. João Azevedo Lage” e UBS Nossa Senhora 

do Brasil “Armando D´Arienzo”, estas duas últimas no bairro da Bela Vista. 

Para Atendimento ambulatorial há 03 Ambulatórios (AMAs): Boracea “Dr. Luiz 

Baccalá” no bairro da Barra Funda, Complexo Prates no bairro do Bom Retiro e a da 

Sé no bairro homônimo. Nesta modalidade de atendimento, temos também a 

Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades “Dr. Humberto Pascale” no bairro 

Santa Cecília, e o Ambulatório Multiprofissional de Criança e Adolescente no Bairro 

da Barra Funda. 

Para o atendimento e apoio psicológico e social há 04 Centros de Atenção 

Psicossocial (CAPS): CAPS Álcool e Droga III-Centro, CAPS Adulto II-Sé e CAPS 

Infantil-II localizados no bairro da Sé; CAPS Álcool e Droga III-Complexo Prates no 

bairro do Bom Retiro. 

Há 04 Centros para o atendimento de especialidades e referências: Centro de 

Especialidades Odontológica-III “Prof. Alfredo Reis Viegas” no bairro da Bela Vista, 

Centro Especializado em Reabilitação-III, Unidade de Referência à Saúde do Idoso, 

Centro de Referência e Saúde do Trabalho “André Grabois”, todos no bairro da Sé, 

Centro de Testagem e Aconselhamento DST/AIDS Henfil “Henrique de Souza Filho”, 

no Centro e o Serviço de Assistência Especializada em DST/AIDS no bairro Campos 

Elíseos.  

Para o atendimento hospitalar existem 02 hospitais municipais: Hospital 

Infantil Menino Jesus, no bairro da Bela Vista, e o Hospital do Servidor Público 

Municipal, no bairro da Liberdade. Para o pronto-atendimento, temos o Pronto-

socorro Barra Funda “Álvaro Dino de Almeida”.  

Quanto às Unidades de Diagnóstico temos: por Imagem-Sé e de Medicinas 

Tradicionais-Centro, localizadas no bairro da Sé, bem como, fazem parte dos 

equipamentos e serviços dessa Supervisão de Saúde. 
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No quadro a seguir podemos observar o total de equipamentos/ serviços 

públicos da rede municipal de saúde: 

Quadro 1 - Relação de Equipamentos/ Serviços próprios da rede municipal de 
Saúde 

Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste 

Quadro 1. Total de equipamentos e serviços próprios na rede municipal de 
saúde de São Paulo, por Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste, Supervisão de 
Saúde da Sé e respectivas Subprefeituras. 

 

Sé Butantã
 Lapa/ 

Pinheiros

Total
Nos.

Abs. 

%

 em relação 

ao total 

municipal

Total Total Total

Unidade Básica de Saúde (UBS) 448 35 7,8 8 13 14

Hospital Municipal 18 4 22,2 2 1 1

Ambulatório Médico de Atendimento (12 horas) 98 6 6,1 1 4 1

Ambulatório Médico de Especialidades 18 2 11,1 0 1 1

Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades 16 1 6,3 1 0 0

Pronto Socorro Municipal/ Pronto Atendimento 16 3 18,8 1 1 1

UPA 1 0 0,0 0 0 0

Ambulatório Médico de Atendimento (24 horas) 19 3 2,1 2 0 1

Hora Certa (Dia) 6 1 16,7 0 0 1

Equipamentos de Saúde Mental

(em 6 especialidades de atendimento)
145 22 15,2 8 4 10

Atendimetno DST/ AIDS 26 4 15,4 2 1 1

Centro de Reabilitação 45 5 11,1 1 2 2

Unidade de Referência do Idoso 7 1 14,3 1 0 0

Centro de Referência da Saúde do Trabalhador 6 2 33,3 1 0 1

Serviço de Atendimento Domiciliar 42 1 2,4 0 1 0

Centro de Referência em Medicinas Tradicionais, 

Homeopatia e Práticas Integrativas em Saúde
4 1 25,0 1 0 0

Supervisão de Vigilância em Saúde 26 3 11,5 1 1 1

Apoio e Diagnose em Terapia 8 2 25,0 1 0 1

Atendimento Saúde Bucal 30 3 10,0 1 1 1

Outros Estabelecimentos/ Serviços 5 0,00 0,0 0 0 0

Total 984 99 10,1 32 30 37

Fonte: SMS/CEInfo/Atenção Básica, ago.2014. Elaborado pela autora.

(1) Cada Supervisão gerencia os serviços e equipamentos em sua respectiva Subprefeitura.

Nota: 

Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste

Equipamento/ Serviço

Município

Total

Supervisões de Saúde (1)
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1.5 A estratégia saúde da família no município de São Paulo 

 

A Estratégia Saúde da Família foi adotada pela SMS em 2001. Nessa 

ocasião, o serviço de saúde municipal finalmente assumiu o compromisso de 

integrar-se ao SUS, por meio de um documento em que foram definidas as diretrizes 

para o funcionamento do modelo adotado, inclusive: 

 

[...] as responsabilidades das equipes de saúde da família, dos gerentes 

e demais funcionários das unidades básicas e da rede de apoio 

composta pela coordenação municipal do PSF, por meio de distritos, 

coordenadores distritais do PSF, interlocutores e instituições parceiras 

(apud São Paulo, Secretaria Municipal de Saúde, Justo, 2010, p.9). 

 

Ao final de 2004, o município contava com 619 equipes de saúde do PSF, que 

totalizavam quase metade da meta estabelecida (1750 equipes). Neste período, a 

SMS estabeleceu parcerias com Instituições de Ensino e de Serviço que, de certo 

modo, representavam a continuidade da experiência do projeto Qualis. Essas 

instituições tinham como atribuição a contratação de: 

 

[...] recursos humanos para as equipes de saúde da família, 

complementação salarial de médicos e de enfermeiros da SMS 

vinculados às equipes, pelo treinamento e supervisão das equipes, entre 

outras atividades (JUSTO, 2010, p.9). 

 

Segundo os dados do site do Ministério da Saúde, o município aumentou o 

número das equipes da Estratégia Saúde da Família (antigo PSF) 10de 946 equipes 

em 2013 para 1.059, em 2014. Nesta nova gestão11, a SMS, no âmbito dos serviços 

próprios, conta com 985 estabelecimentos diversificados de saúde, destacamos 448 

                                                 
10 Neste total inclui as seguintes equipes: Equipe Saúde da Família/ Convencional – Grupo 1 (803); 
Equipe Saúde da Família/ Convencional – Grupo 2 (4); Equipe Saúde da Família/ Convencional – 
PROVAB (35) e Equipe Saúde da Família/ Mais Médicos (247), (Ministério da Saúde, 2014) Consulta 
em 16/09/14. 
11No site da SMS o número foi atualizado em 24/08/2014 (PMSP, Secretaria Municipal de Saúde , 
2014) Consulta em 16/09/2014. 
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Unidades Básicas de Saúde nas quais estão distribuídas as equipes de saúde da 

ESF. Contudo, o número não contabiliza as equipes de saúde gerenciadas pelas 

Organizações sociais (OS) que prestam serviços à SMS. 

Em 2014, segundo dados Secretaria Nacional de Atenção à Saúde do 

Ministério da Saúde, a rede de saúde municipal paulistana contava com 1.059 

equipes de Saúde da Família. Desse total, a UBS Bom Retiro contava com 04 

equipes saúde da família e uma equipe do NASF, cujo número de profissionais 

totaliza em 49 pessoas, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 2. Relação das Equipes de Saúde da ESF e NASF lotadas UBS Bom 

Retiro "Dr. Otávio Augusto Rodovalho”, segundo o total de profissionais por 

ocupação. 
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Equipe de 

Saúde

Tipo

Data

 da

 ativação

Profissional Quant.

Psicólogo Clínico 1

Assistente Social 1

Fisioterapeuta Geral 2

Nutricionista 1

Profissional de Educação Física na Saúde 1

Terapêuta Ocupacional 2

Médico Psiquiatra 1

Subtotal 9

Médico da Estratégia Saúde da Familia 2

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família 1

Agente Comunitário de Saúde 5

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 2

Subtotal 10

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 2

Agente Comunitário de Saúde 6

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família 1

Médico da Estratégia de Saúde da Família 1

Subtotal 10

Médico da Estratégia de Saúde da Família 1

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 2

Agente Comunitário de Saúde 6

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família 1

Subtotal 10

Auxiliar de Enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 2

Agente Comunitário 6

Enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família 1

Médico da Estratégia de Saúde da Família 1

Subtotal 10

49

Fonte:  Ministério da Saúde (BR). Secretaria Nacional de Atenção à Saúde. CNESNet. 

Consulta em 08/11/2014. Elaborado pela autora.

11/09/2008
NASF-1

 Tipo-1

12/11/2009

Equipe de 

Saúde da 

Família-1

Tipo 1

TOTAL

Estratégia da 

Saúde da 

Família

Tipo-33

Equipe de 

Saúde da 

Família-3

Tipo 1

Equipe de 

Saúde da 

Família-4

Tipo-1

16/03/2009

12/11/2001

12/11/2001
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Figura 1. Vista da entrada da UBS Bom Retiro, Rua Tenente Pena, 08. Fonte: Equipe da UBS, fotos 

cedidas. 

 

       

Figura 2. Profissionais do serviço de saúde da UBS Bom Retiro. Fonte: Equipe da UBS, fotos 

cedidas. 
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Mapa 1. Área de Abrangência das equipes de saúde da ESF - UBS Bom Retiro. 

 

 

Fonte: CEinfo/ SMS. Cedido pela Equipe da UBS Bom Retiro. 
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Mapa 2. Área de Abrangência da ESF - UBS Bom Retiro. 
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1.6 As rotinas dos profissionais das equipes de saúde 

 

Em seu cotidiano, os profissionais das equipes de saúde da ESF convivem 

com a população adstrita, realizam atividades que proporcionam melhorias na 

qualidade em sua vida e, de certo modo, desencadeiam práticas que remetam à 

legitimação da cidadania. Segundo Justo (2010), estas práticas se conformam em 

um conjunto de ações para complementar a assistência à saúde. 

Nesse contexto, e para os propósitos do nosso trabalho, o Programa 

Estratégia Saúde da Família se mostra como conector entre os indivíduos que 

residem na área de abrangência da UBS ao serviço de saúde pública, remetendo-os 

ao usufruto dos serviços sociais, garantidos pelo Estado brasileiro. Esta afirmação 

se faz necessária, visto que as estratégias de atuação dessa política pública chegam 

até o ambiente em que vivem os grupos de migrantes. Portanto, é a partir do 

primeiro contato no domicílio que se tem o início do desenvolvimento de um conjunto 

de ações para identificar e atender às necessidades de saúde dessas pessoas. 

Se o acesso ao serviço de saúde pode ser interpretado como acesso à 

cidadania garantida pelo Estado, logo os imigrantes estabelecidos no Brasil podem 

se considerar assistidos como cidadãos. 

Mas certamente permite o acesso ao direito à cidade, conforme analisou 

Xavier. A posse do Cartão do SUS torna possível o acesso ao espaço e urbano, pois 

o cartão garante identificação dos imigrantes. 

No ranking de 10 primeiros países (imigrantes atendidos no Brasil pelo SUS), 

a Bolívia aparece como segundo país com maior número de estrangeiros, com 9.249 

pessoas a imigrantes, (XAVIER, p. 196). 

Quando os bolivianos chegam ao Brasil, imediatamente procuram a UBS para 

efetuarem o cadastramento no SUS e obterem o Cartão Nacional do Sistema Único 

de Saúde, pois este é entregue no momento do cadastramento e, além de facultar o 

atendimento da rede de saúde, serve como uma identificação por nele constar: 

nome, a data de nascimento, sexo, data de emissão e local de nascimento. Desse 

modo, os bolivianos, enquanto não regularizam a situação migratória, utilizam o 

cartão como forma de comprovar a identidade. 
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O fato é que os imigrantes bolivianos já ingressam no Brasil com orientações 

de que devem efetuar o cadastro no SUS. Quando estes retornam para visitar os 

parentes costumam levar o cartão do Cadastro do SUS para mostrar e explicar quais 

são os procedimentos para obtenção do mesmo.  

 

[...] Então, é aí que começa a sair a informação do cartão SUS, porque 

levam o cartão para a Bolívia e mostram para os parentes. Informam 

sobre o atendimento, marcação de consulta e retirada de 

medicamentos. Então, os amigos quando vêm para o Brasil já sabem 

que tem que pedir cadastro para ser atendido na saúde, porque a saúde 

aqui é praticamente um Sul América convênio médico particular (grifo 

nosso) uma maravilha [...]. 

 

Quem vem da Bolívia, [...] chega ao domingo e na segunda-feira já está 

no Posto de Saúde pegando o cartão SUS. A gente pergunta pra ele: 

“Ué! Porque você já está pegando o cartão SUS, se você chegou 

ontem? Responde que: porque lá na Bolívia, já me informaram que a 

primeira coisa que tenho que ter é o cartão SUS para poder ser 

atendido.” 12 

 

Ao contrário de alguns registros na literatura, é possível verificar que não há 

consenso de que os imigrantes bolivianos se sentem excluídos dos serviços sociais 

no Brasil, especialmente no de saúde. Este setor é o que mais influencia no modo 

como estes imigrantes se relacionam com a cidade. A saúde é a porta de entrada 

para o contato com o lugar onde o indivíduo reside, apresentando-se como uma 

forma dos mesmos se relacionarem com os vizinhos e os profissionais das equipes 

de saúde (Xavier, p.202). 

Entretanto, este acesso ao serviço de saúde, por parte dos imigrantes 

bolivianos, provoca algumas confusões no que se refere à relação que outras 

pessoas mantém com as UBSs: usuários que questionam se a UBS atende somente 

os bolivianos; profissionais que perguntam qual o motivo de não falarem a nossa 

língua. Tais situações foram apontadas pelos entrevistados, e serão detalhas nos 

resultados da pesquisa. 

                                                 
12 Relato do entrevistado número E03. 
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No artigo “Processos Migratórios e Saúde: uma breve discussão sobre 

abordagens teóricas nas análises em saúde dos imigrantes no espaço urbano” 

Silveira et al. (2014) exploram as noções de cidade e ocupação dos espaços. 

Segundo os autores, os conflitos emergem das relações no território urbano, 

independentemente de serem explícitos ou não. As situações de vulnerabilidade, 

separação e discriminação social são igualmente cominadas aos imigrantes 

bolivianos, muito embora a segregação seja abrandada pelas políticas públicas de 

inclusão. Na visão dos indivíduos da sociedade receptora há a ideia de que os 

estrangeiros não têm direito de acessar a cidadania brasileira, porque estão fora dos 

limites do seu Estado (Silveira et al., p.94). 

Por sua vez, como em outros países, no Brasil existem entraves para 

elaboração de políticas públicas sociais inclusivas (até mesmo o de saúde) que 

possam atender à demanda, bem como, criar estratégias que facilitem o acesso dos 

imigrantes a estes serviços e que primem pela manutenção dos cuidados à saúde 

deles: os acordos multilaterais não perpassam essa temática (ibid., p. 101). 

Assim, a Atenção Básica, por meio da Estratégia Saúde da Família, 

juntamente com a tecnologia de trabalho das equipes de saúde, garante a cidadania 

legitimada pelo Estado brasileiro também aos imigrantes estabelecidos no país. 

Concomitante, além de promover o acesso ao serviço de saúde, configura-se como 

a porta de entrada para o contato com o espaço urbano, porque facilita a inserção 

na sociedade receptora. Ainda que venham a ocorrer conflitos no processo de 

entrada, é o PSF que garante o estado mínimo de cidadania para os imigrantes 

bolivianos.  
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2 OBJETIVO 

 

Este estudo se propõe a investigar como se deu o acesso dos imigrantes, em 

especial os de origem boliviana, à rede de serviço de saúde do município de São 

Paulo, no bairro do Bom Retiro.  

Para tanto, este trabalho buscou relatar brevemente alguns aspectos 

históricos da cidade – enquanto polo de atração de migração, bem como, os 

contextos que deram origem à formulação da atual política de saúde pública de no 

Brasil. 

A partir do levantamento bibliográfico, discussões em grupo de estudo e 

pesquisa e participação em eventos diversos, foi possível delinear um projeto que se 

tinha por objetivo a apresentar um conjunto de dados qualitativos com as 

informações sobre o início do atendimento dos imigrantes bolivianos; desenvolvidos 

a partir das entrevistas semiestruturadas, observações assistemáticas e a descrição 

do universo pesquisado: a cidade, o bairro, a UBS Bom Retiro, o público atendido, 

as dificuldades, os ganhos e os aprendizados. 

Esses aspectos, no entanto, foram trabalhados à luz dos principais conceitos 

desenvolvidos ao longo da pesquisa, apresentando/ analisando seu correspondente 

em termos de atuação e prática cotidiana constatada pela observação no trato direto 

entre público/estrato de políticas públicas. 

A pesquisa ainda se propôs a desenvolver, além da descrição do contexto 

migratório na cidade, um mapeamento da presença do imigrante boliviano na região 

do Bom Retiro. 

Nesse contexto, o presente trabalho ganha corpo e se integra com o resultado 

da pesquisa de campo, a partir do momento que traz à luz o delineamento e 

compreensão da formação das estratégias de saúde voltadas para moradores/ 

trabalhadores bolivianos do bairro do Bom Retiro. 

Após a revisão da literatura existente sobre o tema e a partir de pesquisa 

bibliográfica desenvolvida junto a acervos de bibliotecas e universidades, buscamos 

diferentes estudos sobre a imigração e o serviço de saúde especificamente na 

cidade de São Paulo.  

Como relatado no capítulo anterior, para a pesquisa de campo, utilizamos um 

questionário semiestruturado, seguindo um roteiro sugestivo. Ao longo da entrevista 
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foram introduzidas outras perguntas para sondagem e aprofundamento de 

determinados relatos. 

Para análise do conjunto de respostas, seguiu-se o roteiro das perguntas 

colidindo as respostas sobre os assuntos emergidos das entrevistas, primando por 

agregar o maior número de comentários possíveis sobre determinados temas 

despontados. Dada a necessidade de estabelecimento dos recortes típicos de uma 

pesquisa acadêmica, optamos pela realização de um estudo de caso, com foco na 

análise do atendimento aos imigrantes bolivianos na Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Bom Retiro “Dr. Octávio Augusto Rodovalho”.  

  



36  

 

 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste item apresentaremos a revisão da literatura a partir da qual 

embasamos este estudo de caso. 

Encontramos muitas pesquisas e projetos acadêmicos sobre a imigração 

boliviana, boa parte centrada no âmbito do trabalho nas oficinas de costura, 

sobretudo o análogo ao escravo. A maioria das pesquisas sobre imigração e saúde 

dos bolivianos foi realizada nos bairros da região central do município, local onde 

residem e trabalham muitos bolivianos. No universo da imigração e saúde, a maioria 

delas foi desenvolvida por pesquisadores e professores da Faculdade de Ciências 

Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) e Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo (FSPUSP). Cabe observar ainda que alguns deles 

trabalharam na região central, seja no serviço de saúde ou em Organizações Não 

Governamentais. Portanto, de certo modo, foi por meio da atividade profissional que 

estabeleceram o contato com a população imigrante, inclusive e em particular, os 

bolivianos. 

As pesquisas de Aguiar (2013); Vanucchi et al (2009), Madi et al (2009), 

Waldman (2011), Xavier (2010) e Calixto et al (2012) apresentam dados sobre os 

imigrantes e atendimento no serviço de saúde (Atenção Primária e Secundária) da 

região. Exceto Aguiar, que incluiu os imigrantes coreanos em sua pesquisa, os 

demais trabalharam em seus estudos com os imigrantes bolivianos. 

Aguiar (2013), em sua pesquisa de mestrado apresenta um panorama 

histórico do bairro do Bom Retiro com foco em diferentes processos e estágios dos 

equipamentos e serviços públicos com o cuidado à saúde da população migrante. 

Neste são apresentadas as etapas que antecedem a implantação do PSF na UBS, 

também os estágios e estratégias para o atendimento dos imigrantes coreanos e 

bolivianos, bem como as diferentes condições e necessidades de saúde deles 

(Aguiar, 2013, p.194-238). 

Vannucchi et al (2009) abordam  uma pesquisa intitulada “Projeto inclusão 

social urbana: nós do centro”, no contexto o centro é caracterizado pela 

complexidade das relações sociais entre as pessoas que moram, trabalham nessa 

área e a frequentam. Identificou-se como característica peculiar da região central, 

além da complexidade no âmbito da vulnerabilidade social, a heterogeneidade 
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social.  Os resultados dessa pesquisa subsidiaram a decisão de dar prioridade à 

inclusão de cinco grupos considerados como extremamente vulneráveis: imigrantes 

bolivianos, mulheres profissionais do sexo, travestis, população de moradia precária 

e população em situação de rua. 

Madi et al (2009) apresentam em seu artigo, a compreensão das concepções 

das mulheres imigrantes bolivianas que frequentavam o Centro de Saúde Escola 

Barra Funda “Dr. Alexandre Vranjac” (CSEBF) –  bairro próximo a UBS Bom Retiro. 

E, como outros estudiosos da temática, destacam as barreiras impostas pela cultura 

boliviana (como a linguagem) e o receio que os que estes imigrantes têm pela 

situação de ilegalidade no país. 

Waldmann (2011) também traz à luz a discussão se o direito 

constitucionalmente garantido pelo Estado brasileiro, de fato, alcança a população 

de estrangeiros residentes no Brasil. Partindo da hipótese apesar da universalidade 

do acesso à saúde ser garantida pela legislação pátria, os imigrantes teriam 

ressalvas em relação à utilização destes serviços.  

A autora entrevistou 28 mulheres imigrantes no Centro de Apoio ao Migrante 

(CAMI)13 e procurou compreender o comportamento diante da legislação nacional, e 

identificar a potencial existência de entraves ao acesso aos serviços de saúde por 

parte de imigrantes bolivianas residentes na cidade de São Paulo. As informações 

alcançadas com a pesquisa sugerem, no entanto, que a grande maioria das 

entrevistadas já havia sido assistida, pelo menos uma vez, por algum serviço médico 

na cidade de São Paulo e, indicavam ainda, que era alto o índice de procura por 

medidas preventivas de promoção da saúde, particularmente o atendimento pré-

natal, sugerindo, inclusive, um elevado índice numérico de consultas para este 

mesmo tipo de atendimento por parte das entrevistadas. 

Xavier (2010), em sua pesquisa de mestrado procurou conhecer a lógica da 

inserção socioterritorial dos migrantes bolivianos residentes na Região Metropolitana 

de São Paulo (RMSP). O trabalho apontou os sentidos contidos nas trajetórias 

urbanas inscritas nos projetos migratórios dos próprios bolivianos. O trabalho utiliza, 

entre outras fontes, dados quantitativos (Censo 2000, registro de bolivianos no 

                                                 
13 O Centro de Apoio a Pastoral do Imigrante, localizado na Rua Guaporé, 353, no bairro da Ponte 
Pequena, nas proximidades do Bom Retiro é uma das principais referências para imigrantes que 
chegam à cidade. E, também foi um dos principais parceiros e apoiadores dos profissionais de saúde 
da UBS Bom Retiro para planejar e executar ações para promover os propósitos do SUS, objetivos do 
PSF, consequentemente ajudou a facilitar o acesso às oficinas de costuras. 
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Sistema Único de Saúde) e qualitativos (entrevistas semidigiridas e observação de 

campo), destaca a relevância do serviço de saúde (principalmente a Estratégia 

Saúde da Família) para os migrantes bolivianos.  

Calixto et al (2012) têm vínculos com Reorientação da Formação do 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde)14. A partir de entrevistas com funcionários da 

UBS, fizeram levantamento histórico do entorno e perfil dos imigrantes bolivianos, 

elaboraram a cartilha intitulada “La tarjeta del bebe” para instruir os jovens pais 

bolivianos quanto aos seus direitos nas políticas de saúde brasileira e ao seu papel 

no desenvolvimento dos filhos.  Identificaram que por falta de instrução, 

disponibilidade em decorrência das extensas jornadas de trabalho, falta de espaço e 

alimentos nutritivos para fornecer uma alimentação adequada aos seus filhos, as 

crianças eram alimentadas com salgadinhos, biscoitos, bolachas e outros aperitivos 

baratos e pouco nutritivos, que contribuíam para a obesidade e para carências 

nutricionais em minerais e vitaminas. 

Além da revisão da literatura, também participei como ouvinte em encontros 

promovidos para difusão do tema sobre imigração: seminários, exposições 

cinematográficas. Estive envolvida no registro das etapas preparatórias para a I 

Conferência Municipal para Políticas Públicas para Imigrantes, bem como, na 

realização dos trabalhos no decorrer desta Conferência. De maneira especial, esses 

eventos foram bastante relevantes para esta pesquisa. 

A participação nos diferentes seminários realizados na cidade, no período de 

2012-2013, possibilitou também, que eu entrasse em contato com os grupos de 

pesquisas e compreender melhor a controvérsia sobre a temática migratória, a 

saber: 

- “Imigrantes e Refugiados: Deslocamentos em um Mundo em Crise” 

promovido pelo Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e Núcleo de Pesquisa 

Psicanálise e Política do Programa de Pós-Graduação da PUC-SP.  

- “Migrações Hoje” e “Seminário Cinema e Migração” ambos promovidos pelo 

Instituto Norberto Bobbio – Cultura, Democracia e Direitos Humanos, Comissão 

                                                 
14 Trata-se de uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, cujo 

objetivo geral é a integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, 
assegurando uma abordagem integral do processo saúde- doença com ênfase na atenção básica, 
promovendo transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem, e 
de prestação de serviços à população (Calixto et al., p.224). 
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Municipal pelos Direitos Humanos de São Paulo, Associação Cidade Escola 

Aprendiz, Centro de Estudos Migratórios (CEM), Missão Paz, Memorial da América 

Latina.  

- “Saúde Pública, Cidadania e Direitos dos Imigrantes”, promovido pela Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP) e o Centro de Direitos 

Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC).  

-“Migração, Trabalho e Cidadania”, promovido pela PUC-SP, Observatório 

das Metrópoles e Centro de Estudos Migratórios. 

A “I Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes”, realizada pela 

Coordenadoria de Políticas para Imigrantes da Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania do município de São Paulo, no mês de novembro e dezembro 

de 2013, também foi importante à pesquisa. Para a preparação do evento, 

aconteceram 10 (dez) etapas mobilizadoras. Algumas delas foram organizadas pela 

gestão pública, outras foram demandas da sociedade civil organizada, instituições 

de ensino e pesquisa, organizações sindicais dos trabalhadores e parlamentares: 

Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC) juntamente com o 

Gabinete do Deputado Marco Aurélio; Missão Paz e Centro de Estudos Migratórios; 

Associação Islâmica do Brasil e Casa das Áfricas; Faculdade de Economia e 

Administração da USP e o Coletivo Educar para o Mundo; CUT-Nacional, Sindicato 

dos Bancários de São Paulo e INCA-CGIL.  

O propósito de participar dos encontros mencionados foi uma forma de ouvir e 

registrar “as diferentes vozes” nas etapas preparatórias para a I Conferência: 

observar quais eram as controvérsias que implicavam os serviços de saúde. A 

população de imigrantes também foi representada por suas lideranças, sendo a 

maioria oriunda dos países africanos e sul-americanos. Cabe destacar, por 

percepção, que para os países sul-americanos havia mais lideranças e poucos 

indivíduos. Enquanto que para os países africanos, havia mais indivíduos que 

lideranças, de modo que predominaram em todos os subgrupos de trabalhos. 

Nesses espaços, foram apresentadas denúncias sobre o cotidiano de trabalho e 

moradia dos imigrantes que aqui vivem; muitas proposições para melhoria do 

atendimento nos serviços sociais – principalmente os de educação e saúde; emissão 

de documentos necessários à permanência no país etc.; que foram encaminhadas 

para debate e aprovação na Conferência. As principais demandas no âmbito do 
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serviço de saúde foram: o acesso ao atendimento secundário (consultas, exames 

médicos e tratamentos que requerem atendimento com especialistas), a 

comunicação (barreira de língua), além da questão do preconceito.  

A leitura dos documentos sobre a legislação aplicável aos imigrantes foi 

bastante instrutiva, bem como, tornou possível compreender melhor o cotidiano do 

estrangeiro e os desafios e dificuldades que enfrentam para permanecer no 

município, por isso a razão e importância do trabalho de seleção e análise de 

informações e registros dos mesmos.   

Minha participação nas etapas da conferência, na verdade, configurou-se 

como uma imersão ao cotidiano dos imigrantes. Durante os encontros, foram 

ouvidas as queixas, denúncias que afetam essa população, bem como as principais 

necessidades para a elaboração de políticas públicas. 
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4 MÉTODOS 

 

Para atender os objetivos da pesquisa, optamos pelo estudo de caso 

enquanto método qualitativo de aprofundamento do referido estudo, ou seja, de um 

levantamento particular, busca-se chegar a determinadas conclusões gerais: parte-

se do específico para o geral. O Estudo de caso, enquanto método, enquadra-se 

como abordagem qualitativa e é frequentemente utilizado para coleta de dados na 

área de estudos organizacionais, pesquisas relacionadas às ciências humanas etc.  

A coleta de dados e sua análise se dão da mesma forma que nas pesquisas de 

campo, em geral (Severino, 2007). 

Segundo Oliveira (1997), um método é um conjunto de processos pelos quais 

se torna possível conhecer uma determinada realidade, produzir determinado objeto 

ou desenvolver certos procedimentos ou comportamentos. Assim sendo, Fachin 

(2001) também indica que o método científico caracteriza-se pela escolha de 

procedimentos sistemáticos para descrição e explicação de uma determinada 

situação sob estudo. Tal escolha deve estar baseada em dois critérios básicos: a 

natureza do objetivo ao qual se aplica e o objetivo que se tem em vista com o 

estudo. No presente trabalho, um estudo de caso envolvendo pesquisa qualitativa e 

alguns de seus instrumentais, propomos identificar e registrar as práticas 

desenvolvidas na Atenção Básica do serviço de saúde pública que tornaram 

possível, a partir da Estratégia Saúde da Família, o acesso à população de 

imigrantes bolivianos a tais serviços no município de São Paulo. 

Para discutir o método do Estudo de Caso, três aspectos devem ser 

considerados: a natureza da experiência (enquanto fenômeno a ser investigado), o 

conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização de 

estudos a partir do método (Cesar, 2005). 

Assim, para o estudo de caso procedemos da seguinte maneira: observações 

parciais das rotinas de atendimento da UBS, entrevistas com profissionais do 

serviço, acompanhamento das discussões em seminários acadêmicos e 

conferências públicas e levantamento e revisão bibliográficas. 

Nesta pesquisa, desenvolvemos ainda a construção de uma análise a partir 

de instrumentais como o roteiro e as entrevistas individuais, agregadas ao conjunto 

de respostas, para então compor um quadro com as sínteses dos relatos. Para esta 
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análise, fizemos uso do Discurso do Sujeito Coletivo, (Lefèvre e Lefèvre, 2005) 

enquanto proposta de organização e tabulação de dados (maiores detalhes a 

frente). O resultado foi um panorama geral de como se deu o acesso da população 

imigrante boliviana ao serviço de saúde, na UBS Bom Retiro. Também captamos 

quais foram as principais necessidades identificadas, avanços e desafios 

encontrados pelos profissionais do serviço de saúde.  

 

4.1 O campo de pesquisa 

 

Como método de apreensão da realidade, o trabalho de acompanhamento de 

situações é particularmente importante, uma vez que entra no tecido social, isto é, 

nos espaços e nas relações nas quais estão inseridos os grupos pesquisados. 

Busca-se, assim, explicitar o que dá sentido à existência de tais grupos e seus 

membros, sua razão de ser. Esse trabalho no campo baseado na experiência é 

fundamentalmente dependente de um método de observação continuada e 

participante, a partir de um horizonte teórico específico, procedimento que culmina 

com a produção de um texto, em que o pesquisador não só relatará a experiência 

vivida e registrada, como buscará analisá-la e interpretá-la.  

É a partir do contato e do vínculo estabelecido pelo pesquisador com o 

espaço social e os sujeitos que se quer pesquisar, que o mesmo é paulatinamente 

apresentado, aprendendo a transitar e se relacionar com esses sujeitos. Por tudo 

isso, saber escutar e buscar compreender os diversos discursos que acessa é 

fundamental para revelar a situação dos grupos estudados.  

Procurei locais de convívio e vivência dos imigrantes bolivianos em São 

Paulo, particularmente nos bairros centrais do Bom Retiro, Sé e Pari. Meus 

levantamentos foram realizados a partir das observações junto à UBS Bom Retiro; 

as vivências dos imigrantes bolivianos em seus espaços de cultura e lazer; o registro 

e documentação das atividades desenvolvidas na feira da Kantuta, espaço cultural 

de encontro dos Bolivianos na região; e acompanhamento da I Conferência 

Municipal de Políticas Públicas para Imigrantes. 

 

4.2 Observação na UBS Bom Retiro  
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Entre os meses de outubro e novembro de 2013, realizei algumas 

observações durante visitas informais a UBS Bom Retiro. Foram registrados 

apontamentos e percepções sobre as atividades de atendimento naquela unidade de 

saúde. Essas ocorreram no corredor da unidade enquanto aguardava ser atendida. 

Na manhã do dia 07 de outubro de 2013, conforme combinado com o contato 

na unidade de saúde, compareci para apresentar o projeto à gestora e obter 

informações necessárias para realizar as entrevistas com os profissionais da 

Estratégia Saúde da Família. 

 

4.3 Características da UBS Bom Retiro  

 

A UBS Bom Retiro localizada na região central da cidade, na qual concentra 

lojas de produtos para vestuário, sendo uma das principais referências para a 

localização na região. O equipamento de saúde está instalado em uma casa, trata-

se de uma edificação térrea, cercada por uma cerca de ferro e um portão. 

 

As instalações internas 

 

Na entrada, próximo ao portão, há um pequeno quintal onde permanece um 

segurança. Adentrando a unidade, já na entrada, observamos que tanto o ambiente 

externo como interno foram adaptados para o atendimento básico da população. 

Quando permaneci na frente da unidade, observei que, do lado esquerdo, fica a 

Farmácia, em uma sala pequena, seguindo um pouco mais, ainda à esquerda, 

encontraremos um corredor que circunda o imóvel. Há um hall que liga a farmácia a 

duas bases de trabalho, sendo um balcão para atendimento à esquerda e uma sala 

de medicações à direita, nessa há uma porta para acesso ao corredor principal. 

Quando entramos no imóvel pela entrada principal, temos a seguinte 

disposição: um corredor amplo, no centro, com acesso às seis salas dispostas 

proporcionalmente nos lado esquerdo e direito. Seguindo pelo lado direito, há uma 

sala onde funciona a recepção (com uma janela de vidro), depois há uma sala para 

curativos e suturas, um consultório e uma sala de reuniões (equipada com armário, 
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mesas e cadeiras novas). E, seguindo pelo lado esquerdo, encontramos a sala de 

medicações (com acesso ao espaço da lateral, descrito anteriormente), dois 

consultórios e no final do corredor é a sala da gerência da unidade.  

No corredor há bancos para acomodações dos pacientes enquanto aguardam 

a consulta. Nas paredes, em ambos os lados, estão afixados cartazes com 

informações e campanhas da área da saúde (sobre as hepatites, gravidez etc.), 

também outros cartazes (em espanhol) com conteúdos voltados a migrantes 

bolivianos, sobre esclarecimentos e trâmites à regularização de documentos e outros 

direitos. Também há quadros de avisos sobre as normas de funcionamento da 

unidade: mapa de abrangência, estrutura de funcionamento do serviço de saúde 

municipal, responsáveis pela gestão da unidade, a periodicidade e horários das 

rotinas de consultas, exames e atendimento em geral e telefones úteis, inclusive da 

ouvidoria de saúde. 

 

4.4 Eventos observados 

 

A primeira visita 

 

No corredor, os pacientes aguardavam o atendimento médico, sentados em 

bancos de alvenaria dispostos em frente aos consultórios. Enquanto permaneci ali, 

durante o período das 9h40 até 10h20, observei sete pessoas que aguardavam 

atendimento. Concentrei-me naqueles que tinham características de imigrantes 

bolivianos, conforme descrito abaixo:  

1. Uma mulher com fenótipo15 boliviano, aparentando 30 anos, estava 

acompanhada por duas crianças do sexo feminino, uma delas aparentava ter menos 

de 01 ano de idade e a outra menos de 5 anos de idade; 

2. Um homem com fenótipo boliviano, aparentando ter menos de 30 anos 

de idade, estava com um bebê recém-nascido no colo; 

                                                 
15 Foi utilizado o termo fenótipo por não ter havido diálogo com as pessoas e contatos. Portanto não 
seria possível perceber o país de origem.  
Fenótipo: diz-se dos indivíduos de um grupo que apresentam caracteres exteriores iguais, mas que 
diferem pelo seu genótipo. (Houaiss, 2011). 
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3. Uma mulher com fenótipo boliviano, aparentando ter menos de 30 

anos, estava com um bebê no colo de aproximadamente 03 meses de idade; 

4. Uma mulher com fenótipo boliviano, aparentando ter mais de 50 anos 

de idade ou mais; 

5. Uma mulher com fenótipo boliviano, aparentando ter menos de 30 anos 

de idade, estava acompanhada de uma criança de aproximadamente 2 anos de 

idade; 

6. Uma mulher de pele clara com fenótipo brasileiro, aparentando a faixa 

de 40 anos de idade ou mais; 

7. Na farmácia havia uma mulher aguardando ser atendida, com fenótipo 

boliviano e aparentando ter menos de 30 anos de idade. 

Durante uma breve conversa com o nosso contato, comentei a respeito de 

haver muitas mulheres com crianças, fui informada que aquela segunda-feira era o 

atendimento de pré-natal e planejamento familiar. 

 

A segunda visita 

 

No mês de novembro, retornei à unidade, desta vez em busca de atendimento 

médico, pois estava com dores na garganta. Naquela manhã, em frente ao 

consultório, enquanto aguardava o atendimento, observei que havia um número 

considerável de idosos, homens e mulheres, a maioria com 60 anos de idade ou 

mais. Ao meu lado esquerdo, estava sentado um senhor com características 

brasileiras e sotaque da região nordeste do país, aguardava impacientemente ser 

atendido. Na recepção, havia um senhor com fenótipo asiático, também aparentava 

ter 60 anos de idade ou mais. Uma senhora bastante idosa (aparentando ter mais de 

70 anos), bastante impaciente e inquieta, acompanhada por uma Cuidadora de 

Idoso. Embora não fosse o dia de sua consulta, ela exigia ser atendida e 

permaneceu irredutível diante dos argumentos apresentados pelos funcionários, os 

quais insistiam que nos próximos dias a Equipe do Programa Saúde da Família a 

visitaria, em seu domicílio. No intervalo de uma consulta, a médica a atendeu, 

orientou rapidamente e reiterou a informação da visita programa da Equipe do PSF. 

Somente após o pronunciamento da médica é que a senhora se acalmou e foi 

conduzida pela sua acompanhante, retirando-se da unidade. 
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Após a minha consulta, segui para a sala de medicações para a sessão de 

inalação, conforme prescrição da médica. Dentro da sala, seguindo pela direita há 

uma maca, na parede frontal à entrada, onde estão fixados quatro equipamentos 

para inalação, logo abaixo há quatro cadeiras. Na parede do lado esquerdo, há uma 

pia em aço inox em cima de um balcão feito em madeira. Na maca, estava deitado 

um homem com fenótipo brasileiro que recebia uma medicação intravenosa. Em 

uma das cadeiras abaixo dos inaladores, havia uma mulher de aproximadamente 30 

anos de idade, vestida com trajes típicos da Bolívia: saia preta e longa, acabamento 

de bordados coloridos, camisa branca com mangas, cabelos em tranças ajeitadas 

para trás da cabeça. Essa mulher tentava segurar o aparelho de inalação próximo a 

boca de uma criança de aproximadamente três anos de idade. A mulher mostrou 

que pouco falava ou compreendia o idioma português, posto que as profissionais de 

enfermagem, embora tivessem pouca fluência no idioma espanhol, a instruíam para 

melhor aproveitamento da medicação à criança. 

Outras pessoas ou eventos na unidade não chamaram minha atenção. 

Terminada a sessão de medicação, deixei a unidade.  

 

4.5 A I Conferência Municipal de Políticas Públicas para imigrantes 

 

Destacamos, aqui, o Relatório de Registro das Etapas Livres e Mobilizadoras 

da I Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes “Somos Todos Migrantes”, 

desenvolvido no período compreendido entre os meses de outubro, novembro e 

dezembro de 2013, quando foi realizado o acompanhamento das atividades e pré-

etapas (ou etapas livres) para a primeira Conferência, promovida pela 

Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para Migrantes da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.  

Esse documento é o resultado do registro e documentação da maior parte do 

processo de diálogo proposto pelo poder público para dialogar com indivíduos, 

lideranças comunitárias e entidades sociais ligadas à questão imigração, cujo 

objetivo é identificar as principais necessidades de serviços sociais e as condições 

de vida dos diferentes grupos migrantes, a fim de construir uma nova perspectiva 

sobre a imigração através de políticas públicas que respondam aos desafios sobre o 

tema (GOMES, 2013, Apêndice).  
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Ainda no primeiro evento de observação, no Centro Cultural São Paulo 

(CCSP), Secretário de Direitos Humanos e Cidadania anunciaram uma agenda (mês 

de novembro) das Etapas Livres e Mobilizadoras16, às pré-conferências. Foi quando 

consultei os membros da coordenadoria de migrantes quanto à possibilidade de 

acompanhar as etapas e registrar as “vozes” dos participantes, houve consentimento 

e, também o convite para ser relatora do encontro do dia 10 de novembro no CEU-

Tiquatira. 

Ainda no mês de outubro, estive na sede da Missão Paz17, umas das 

entidades que dispõem de acolhimento e serviços para imigrantes. Além de 

conhecer as instalações e os propósitos da entidade, fui apresentada aos seus 

dirigentes. Ao saber da realização do “Seminário Vozes e Olhares Cruzados 2”, no 

dia 08 de novembro, coloquei-me à disposição para trabalho voluntário. Embora não 

soubesse naquele momento, o evento também estava na agenda das Etapas Livres 

da Conferência. 

De tal modo, participei num total de nove atividades da pré-conferência, 

sendo: 05 Etapas Livres; 03 Etapas mobilizadora e uma reunião do Fórum Mundial 

de Migrações e Desenvolvimento. 

 

Percepção das “vozes”  

 

Em todas as Etapas dos encontros, os apontamentos acerca das 

necessidades e reivindicações dos migrantes estiveram fortemente amparados na 

Declaração Universal Direitos Humanos. 

Certamente, a escuta do poder público e o diálogo empreendido nos 

encontros com a comunidade foram bastante eficazes, e constituíram uma novidade 

para aqueles que compareceram, especialmente os mais expostos a situações de 

                                                 
16 Etapas livres foram realizadas por entidades da sociedade civil organizada e as Etapas 
Mobilizadoras foram as que a Coordenadoria de Políticas para Imigrantes da SMDHC realizou. 
17 Localizada no bairro do Glicério, a Missão Paz é uma instituição religiosa criada no final de 1939 
pela Congressão dos Missionários de São Carlos Borromeo-Scalabrinianos. A Missão Paz reúne 
diversos serviços que contemplam desde a assistência às necessidades mais imediatas dos 
migrantes, imigrantes e refugiados, abraçando as dimensões da fé, da política e se estendendo ao 
campo do estudo. É composta pela Casa do Migrante (CDM), pelo Centro Pastoral e de Mediação 
dos Migrantes (CPMM), pelo Centro de Estudos Migratórios (CEM) e pelas Paróquias dos fiéis Latino-
americanos, Paróquia Italiana e Paróquia Nossa Senhora da Paz. Dispõe materiais e publicações 
(impressos e digitalizados) a comunidades, estudantes e pesquisadores 
(http://www.missaonspaz.org). 
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violência, discriminação ou preconceito. As menções de agradecimentos ao governo 

municipal foram recorrentes na Etapa Mobilizadora do CEU-São Rafael (17 de 

novembro) e na Associação Islâmica (20 de novembro), do mesmo modo foi 

recorrente o relato da única interlocução, até então, com o poder público era com a 

Polícia Federal, acerca das experiências ruins. 

Uma segunda voz foi sobre a “barreira de língua”, seguida da regularização 

de documentos: protocolo de autorização para permanência no país e solicitação do 

Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), e também a validação de diplomas. A 

barreira de língua foi apontada como recorrente em todas as situações de acesso 

aos serviços sociais de saúde, educação, assistência social, também em setores 

privados, por exemplo, bancos e cartórios. A despeito de documentos, a demora em 

expedir a RNE. Para os refugiados, foi a demora do parecer enquanto refugiado. 

Ocorre que, em decorrência da demora, o prazo expira, o requerente não consegue 

solicitar refúgio para outro país e acaba permanecendo na ilegalidade. Alguns 

inclusive são levados à perambular pelas ruas, pois não têm local para pernoite.  

A validação de diplomas também foi apontada como um entrave à vida social 

do migrante, além da demora e taxas altas, quando há recusas, não é prática 

apontar o motivo. 

Ao longo dos encontros, em três momentos, seus propósitos dos encontros 

foram apresentados em idioma dos migrantes que estiveram presentes, o que gerou 

reciprocidade por parte do público. O primeiro, no CEU-São Rafael, em idioma 

espanhol. O segundo, na Associação Islâmica do Brasil, em idioma francês. E o 

terceiro momento nos Grupos de Trabalho, durante a I Conferência, a maioria da 

comunicação em idioma francês, e um pouco em espanhol. 

A dinâmica dos encontros deve ser comentada. As Etapas Mobilizadoras, 

promovidas pela gestão pública, foram realizadas de maneira acolhedora e informal, 

nos teatros dos Centros de Educação Unificados (CEU). Esta estratégia foi 

importante porque abriu espaço para diálogo com a população, resultando em um 

clima de roda de conversa. As Etapas Livres (promovidas pelas entidades de 

migrantes) tiveram dinâmicas bastante diferentes da observada na coordenadoria. À 

exceção da Associação Islâmica, nas demais havia uma mesa com palestrantes, 

seguida por debate e Grupos de Trabalhos para aprofundamento e sistematização 

de propostas para a Conferência. 
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A violência foi bastante debatida em todos os encontros, sob as diferentes 

formas: a discriminação, o racismo, a exploração do trabalho (análogo ao escravo), o 

assédio moral, o assédio sexual etc., percebeu-se claramente que muitos direitos 

são violados. No caso do trabalho, a Etapa do dia 6 de novembro teve como pauta 

debater a situação do trabalho migrante, ocasião em que foi lançada a cartilha 

“Migrante no Brasil: Proteção Social e Trabalho Decente para Todos/as”. 

A realização das Etapas livres e Mobilizadoras foram determinantes à 

realização da I Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes, nos dias 29 e 30 

de novembro, e 1º de dezembro. Nos encontros, foram apresentados e submetidos 

ao debate os quatro eixos do texto base: promoção e garantia de acesso a direitos 

sociais e serviços públicos; promoção do trabalho decente; inclusão social e 

reconhecimento cultural; e legislação federal e política nacional para as migrações. A 

partir deles, os participantes debateram e formularam propostas para apresentar 

votação nos respectivos grupos de trabalho, sendo que as mais votadas seguiriam 

para submissão aos conferencistas. 

A realização da I Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes foi 

inédita. Não obstante os desafios enfrentados pela equipe da coordenadoria, de 

modo geral o resultado foi excelente. Os participantes migrantes, funcionários da 

gestão pública e representantes das entidades sociais esforçaram-se para superar 

muitos problemas, por exemplo, a tão recorrente “barreira da língua”, sobretudo do 

idioma espanhol e francês, que foi solucionado por um corpo de voluntariado 

(brasileiros e estrangeiros) que fizeram as traduções nos Grupos de Trabalho. Outro 

exemplo disso foi a parceria com os Consulados do Equador e do Peru, os 

dispuseram recursos para a alimentação dos participantes. 

Os conferencistas debateram cerca de duzentas propostas que foram 

apresentadas nas Etapas Livres e Mobilizadoras. No sábado (30 de novembro), 

aproximadamente 200 participantes divididos em quatro Grupos de Trabalhos 

debateram e encaminharam mais de 60 propostas para votação em Assembleia, 

realizada no dia 1º de dezembro. Durante os trabalhos da Conferência, também 

foram eleitos mais de 50 Delegados para participar da Conferência Nacional de 

Políticas para Imigrantes, realizada no primeiro semestre de 2014. 

 

4.6 O contato com os atores  



50  

 

 

 

 

Durante esta etapa da pesquisa de campo, foram realizados contatos para 

entrevistas com os profissionais Médicos e Agentes Comunitários de Saúde, bem 

como com migrantes e suas lideranças.  

A partir da indicação dos colegas participantes no Grupo de Saúde e 

Sociedade, fizemos contato com os entrevistados da rede de serviços de saúde. 

Esse é um grupo multidisciplinar e interinstitucional18, que reúne pesquisadores e 

estudantes de diferentes campos e áreas de formação, bem como diferentes 

instituições de ensino e pesquisa. 

No ano de 2011, na ocasião em que cursava o estágio probatório do 

Programa de pós-graduação em Saúde Coletiva da Unifesp, aceitei ao convite para 

frequentar as reuniões desse grupo. Naquele momento, dentre as discussões 

encampadas pelo grupo, o atendimento aos imigrantes bolivianos na região central 

mostrou-se importante à elaboração e desenvolvimento de uma pesquisa.  

Ao longo daquele ano, realizamos colóquios para apresentação dos trabalhos 

acerca do tema imigração. E, em meio às controvérsias das propostas para 

estruturação dos eixos de pesquisas, despontou a necessidade de pesquisar e 

registrar o modo como se deu o acesso dos imigrantes bolivianos às Unidades 

Básicas de Saúde da região central, especificamente naquelas localizadas no bairro 

Bom Retiro e Barra Funda. 

Isto posto, havia o desafio de como fazê-lo: A partir de qual perspectiva 

captaríamos tal informação? Da população boliviana ou dos profissionais do serviço 

de saúde? Quais as estratégias seriam empregadas? Entrevistas estruturadas ou 

semiestruturadas com o público escolhido? Enfim, havia muitas dúvidas quanto à 

escolha do público alvo e o método a ser empregado. 

As respostas a essas perguntas vieram rapidamente, uma vez que a maioria 

dos integrantes do grupo prestam serviços nos equipamentos de saúde de interesse. 

Havia, portanto, facilidade para estabelecer contato com os entrevistados. Optamos 

por trabalhar com as narrativas dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), por serem eles que trabalham, ou trabalharam, diretamente com a população 

                                                 
18 O Grupo de Estudos Saúde e Sociedade, constituído no ano de 2006, desenvolve atividades em 
Ciências da Saúde e Saúde Coletiva. Desde o início, mantém vínculo com a Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP, no Departamento de Medicina Social. Neste 
grupo participam profissionais de outras instituições de ensino e pesquisa (Instituto Butantã, 
Faculdade de Saúde Pública da USP, PUC-SP, Unifesp e outras). 
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adscrita nos principais equipamentos de serviços de saúde da região central. Outra 

razão foi o fato de a gestão desses equipamentos de saúde (dos recursos humanos 

e de infraestrutura) ser realizada pela Irmandade da Santa da Casa de Misericórdia 

de São Paulo também da FCMSCSP, que também desenvolve projetos 

educacionais com os estudantes de medicina – tanto dos cursos de graduação e 

pós-graduação. Portanto, esses fatores corroboraram para a definição da estratégia 

para pesquisar sobre como se deu o acesso dos imigrantes bolivianos no serviço de 

saúde a pesquisa a partir da perspectiva dos profissionais de saúde. 

Outro aspecto considerado refere-se ao fato de que, na ocasião da 

qualificação do projeto de pesquisa, em agosto de 2013, quando propusemos o 

método “bola de neve” – cuja estratégia prevê que os entrevistados indiquem outros 

para participarem da pesquisa –, um dos professores participantes da banca, 

ponderou que os profissionais seriam facilmente localizados, porque eles ainda 

trabalhavam no serviço de saúde municipal, seja nos equipamentos de saúde sob a 

gestão da Irmandade Santa Casa de Misericórdia ou em outros órgãos e/ou 

departamento da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, não havia necessidade 

de empregar o método proposto: bastava localizá-los e agendar as entrevistas. 

Desse modo, inicialmente, optamos em entrevistar os profissionais dos 

equipamentos de saúde do Centro de Saúde e Escola da Barra Funda e da Unidade 

de Saúde do Bom Retiro. Contudo, excluímos o CSE da Barra Funda em razão do 

tempo exíguo19 à pesquisa, tratamento e análise dos dados e ao prazo para 

apresentação da dissertação. Assim sendo, não foi possível entrevistar os 

profissionais da ESF de ambas as unidades de saúde. Optamos, então, por 

entrevistar apenas os profissionais UBS Bom Retiro e o gestor de saúde da 

Supervisão de Saúde da Sé.  

                                                 
19 O Projeto desta Pesquisa foi cadastrado na Plataforma Brasil do Ministério da Saúde sob CAE 

número 16960513.0.0000.5505, aprovado em 28 de junho de 2013, pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
(CEP) da Unifesp. Os ajustes e correções sugeridos pela banca de qualificação, no início de agosto 
de 2013, foram aceitos e realizados as alterações sugeridas, e na primeira quinzena do mês de 
outubro, teve início a tramitação do projeto nas instituições de saúde. Primeiramente apresentamos 
para a Gerente da UBS Bom Retiro para conhecimento e em seguida, preenchemos os formulários 
necessários e encaminhamos para autorização formal da Coordenadoria de Saúde Centro-Oeste, 
após 45 dias foi autorizado. Depois, encaminhamos pela Plataforma Brasil à submissão do CEP da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que o aprovou no início de janeiro de 
2014. Por fim, submetemos ao CEP da Secretaria Municipal de Saúde, que após, esclarecimentos ao 
avaliador sobre o projeto, correções e ajustes do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) a tramitação foi concluída no dia 10 de março de 2014, com a aprovação do projeto pelo CEP 
da SMS. 
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Foi elaborado um questionário semiestruturado para a coleta de dados, 

desenvolvido a partir de um roteiro de seis perguntas para abordarmos diretamente 

o foco da pesquisa. Ao longo das entrevistas, quando necessário, foram introduzidas 

outras perguntas para sondagem ou esclarecimentos. Assim, no roteiro proposto, 

havia uma pergunta central, seguida de e outras cinco perguntas para 

aprofundamento do tema e apreensão da percepção do entrevistado sobre a 

realidade do acesso ao serviço de saúde dos imigrantes bolivianos. 

Seguimos as orientações e sugestões dos colegas do Grupo de Estudos 

Saúde e Sociedade que indicaram um Agente Comunitário de Saúde, uma Médica e 

um Gestor de Saúde da região central. 

Após a conclusão das avaliações e autorizações dos Comitês de Ética e 

Pesquisa das Instituições de Saúde, iniciamos as entrevistas no final do mês de 

março e início de abril de 2014. 

 

4.7 As entrevistas 

 

De acordo com Rocha-Trindade, a entrevista é um dos principais 

instrumentos de inquérito, assim como o questionário. Distingue-se pela maior 

flexibilidade, permitindo obter informação aprofundada junto de um número 

necessariamente mais limitado de inquiridos, exatamente pelo contato direto entre 

entrevistador e o entrevistado. Está, por isso mesmo, mais propriamente inserido na 

categoria dos métodos qualitativos.  

(...) A entrevista tem como objetivo a recolha de informações através do 

estabelecimento de uma relação direta entre o investigador e o 

interlocutor. A entrevista, ao contrário do questionário, caracteriza-se por 

uma maior flexibilidade na abordagem de um assunto. (Rocha-Trindade, 

1995, p. 118). 

Após um planejamento, foi montado o roteiro de entrevista semiestruturada 

(ou semidiretiva), ou seja, um modelo a partir do qual o investigador estabelece 

previamente um rol de perguntas abertas e flexíveis que submete ao entrevistado 

durante uma conversa o mais amigável quanto possível. (idem, p. 118). 

Os depoimentos orais coletados enriquecem os estudos sobre a participação 

social, afirma Demartini (2008), “através deles, podemos apreender uma variedade 
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de representações e visões, de indivíduos socialmente inseridos em posições 

diferentes” (p. 5). A entrevista ainda permite estudos de fatos tais como: ações 

passadas, conhecimentos sociais, e sistemas de valores e normas, dentre os quais a 

palavra é o vetor principal. Pela análise das suas falas é possível, também, 

identificar fenômenos de persuasão, de argumentação, etc. (Souza e Zioni, 2003). 

Assim sendo, as entrevistas foram realizadas individualmente, em local 

indicado pelos entrevistados. Em cada uma delas apresentamos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, utilizamos o roteiro construído, (ambos no 

apêndice) e gravamos os depoimentos em equipamento de áudio digital. Com o 

intuito de captar o relato dos entrevistados e cuidar da espontaneidade deles no 

decorrer da conversa, elaboramos um questionário semiestruturado, com questões 

abertas. Esse material subsidiou os relatos orais, continha uma pergunta principal e 

outras cinco balizadoras que identificavam o modo como ocorreu o acesso ao 

serviço de saúde, quais foram as principais necessidades identificadas, desafios e 

avanços da população imigrante boliviana no serviço de Atenção Básica da UBS 

Bom Retiro. 

Agendamos as entrevistas. A primeira e a segunda foram realizadas nos dia 

24 e 25 de março, e a terceira no dia 8 de abril. Deixamos aos entrevistados a 

escolha de um local preferido para a realização entrevista. Sendo que o primeiro 

entrevistado indicou um equipamento de saúde da região central; esta entrevista 

durou cerca de 30 minutos. A segunda escolheu uma cafeteria nas proximidades da 

UBS Bom Retiro, na qual havia uma saleta para reunião, de modo que a entrevista 

transcorreu sem interferências e durou cerca de 1 hora. E o terceiro entrevistado, 

escolheu uma área livre dentro do Museu da Saúde Pública Emílio Ribas, no bairro 

do Bom Retiro, esta entrevista durou cerca de 1 hora e 30 minutos. Em cada uma 

das entrevistas, foram introduzidas cerca de cinco novas perguntas, ora para 

retomar o assunto inicial, ora para esclarecer alguma informação relatada ou até 

mesmo melhor compreender determinados assuntos declarados ao longo das 

entrevistas (Apêndice). 

No que concerne ao aspecto ético da pesquisa, foram respeitados todos os 

preceitos, conforme a Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Este 

estudo foi submetido aos Comitês de Ética em Pesquisa da: Universidade Federal 

de São Paulo (Unifesp), Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
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Paulo, e Secretaria Municipal de Saúde (SMS). As recomendações feitas pela SMS 

quanto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido também foram observadas. 

 

4.8 A sistematização dos relatos 

 

Embora o questionário semiestruturado permitisse captar a percepção do 

entrevistado de maneira livre e espontânea, identificamos a necessidade de alinhar 

as respostas ao roteiro de perguntas para então sistematizar e consolidar as 

respostas. Para tanto, elaboramos um quadro – entrevistado X pergunta X respostas 

– para melhor visualizarmos as respostas e identificarmos suas incidências. 

Posteriormente, elaboramos um texto síntese (balizador) para o desenvolvimento do 

capítulo 2, a principal etapa desta pesquisa. 

Para a análise das entrevistas propostas, fizemos uso do Discurso do Sujeito 

Coletivo, (Lefèvre e Lefèvre, 2005) apenas para organização e tabulação de dados 

qualitativos de natureza verbal, obtidos em depoimentos, juntando-as e ordenando-

as.  

Cada questão e sua resposta “coletiva” foi analisada a partir do cotejamento 

da questão teórica que imbrica, referenciando, assim, as teorias que compõe este 

presente estudo. 
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5 RESULTADOS  

 

A seguir apresentamos os resultados da pesquisa. Antes, cabe fazermos um 

preâmbulo dos eventos que provocaram inquietações sobre os imigrantes bolivianos 

e, também os que foram motivaram à iniciar os estudo apresentado. 

A escolha deste tema parte de nossa formação na pós-graduação; dos 

colóquios frequentados; da participação em um Grupo de estudos, como já 

apresentado na introdução deste trabalho; e da oportunidade de aprofundamento 

dos estudos que tivemos, como com o “Processos migratórios internacionais e 

saúde: perspectivas interdisciplinares”, de natureza multidisciplinar e 

interinstitucional20, que reúne pesquisadores e estudantes de diferentes campos e 

áreas de formação, bem como diferentes instituições de ensino e pesquisa. Ao longo 

das discussões encetadas por aquele grupo, tornou-se evidente a necessidade de 

informações mais detalhadas sobre o acesso ao atendimento a tais imigrantes no 

serviço de saúde da região central, justificando-se a elaboração e o desenvolvimento 

de uma pesquisa que identificasse e registrasse o processo desde o início. 

O registro e a análise desse processo se mostram importantes, uma vez que 

a documentação dos aspectos operacionais pode servir como subsídio para 

decisões de estudos acadêmicos e para identificar o início das estratégias voltadas 

ao atendimento das necessidades de saúde desse grupo migrante. 

Para pesquisar o propósito da pesquisa, elaboramos um roteiro com sete 

perguntas para entrevistarmos três profissionais que vivenciaram ou conheciam as 

práticas de trabalho Estratégia Saúde da Família. Seguindo o roteiro, procuramos 

saber quais foram as práticas que os entrevistados conheciam ou se lembravam, 

que supostamente, tornaram possível o acesso dos imigrantes bolivianos no serviço 

de saúde. 

Antes do contanto com o Grupo de estudo, meu interesse na região do Bom 

Retiro advém da minha vivência no bairro, pois há 17 anos aproximadamente 

frequento o bairro por motivo de trabalho, estudo, compras e outros. Ao longo dos 

                                                 
20 O Grupo de Estudos Saúde e Sociedade, constituído no ano de 2006, desenvolve atividades em 
Ciências da Saúde e Saúde Coletiva. Desde o início, mantém vínculo com a Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP, no Departamento de Medicina Social. Neste 
grupo participam profissionais de outras instituições de ensino e pesquisa (Instituto Butantã, 
Faculdade de Saúde Pública da USP, PUC-SP, Unifesp e outras). 
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anos, frequentei o bairro para trabalhar na Fundação Seade e Escola Prudente de 

Moraes, acessar os serviços de educação, como por exemplo, a União Brasileiro-

Israelita de Bem Estar Social (Unibes) frequentada pelo meu filho em período de 

educação infantil (creche), visitar amigos; frequentar os cursos oferecidos pela 

Oficina Cultural Oswald de Andrade e para fazer compras nas lojas ou outros 

estabelecimentos. 

A partir daí, a visão dos imigrantes tornou-se cada vez mais frequente. Em 

2004, passei a residir no bairro dos Campos Elíseos, próximo ao Bom Retiro, e o 

contato com imigrantes tornou-se definitivamente parte de meu cotidiano. 

Assim, gradualmente, algumas indagações foram se fazendo presentes, como 

por exemplo, quem são tais estrangeiros? De onde vêm? Como se instalaram aqui? 

Que tipo de aporte necessitam/encontram? Que relações estão postas nesse 

cotidiano de uma metrópole de 11 milhões de habitantes? 

Havia, portanto, a curiosidade sobre como a cidade ainda atraía tantos 

estrangeiros? Quais grupos que constituiu e a transforma diariamente? Em que 

condições viviam? Quais serviços públicos acessavam? 

No início de 2011, ao ingressar no antigo Grupo de Estudos Saúde e 

Sociedade (atual Processos migratórios e saúde: perspectivas interdisciplinares) da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP)21, tive a 

oportunidade de aliar conhecimentos multidisciplinares sobre esta questão, tendo 

como ponto de estudo a área de concentração do meu curso de pós-graduação em 

Saúde Coletiva na Escola Paulista da Medicina (EPM) da Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp). 

O Grupo de estudos, entre 2011 e 2012, realizou colóquios para aprofundar o 

conhecimento e discutir sobre a demanda de atendimento dos imigrantes nos 

equipamentos e serviços de saúde área central, principalmente: na UBS Bom Retiro, 

no CSE Barra Funda, na Irmandade Santa Casa de Misericórdia e no Pronto Socorro 

                                                 
21 O Grupo de Estudos Saúde e Sociedade, constituído no ano de 2006, desenvolve atividades em 
Ciências da Saúde e Saúde Coletiva. Desde o início, mantém vínculo com a Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP, no Departamento de Medicina Social. Neste 
grupo participam profissionais de outras instituições de ensino e pesquisa (Instituto Butantã, 
Faculdade de Saúde Pública da USP, PUC-SP, Unifesp e outras).  
Em 2012, os integrantes optaram formar o grupo Processos migratórios internacionais e saúde: 
perspectivas interdisciplinares, com as seguintes linhas de pesquisas: Geopolítica da Saúde, 
Itinerários terapêuticos, Políticas de Inclusão e acesso aos serviços de saúde, Refugiados e saúde 
mental, Trajetórias de migração, desigualdades e processos de adoecimento 
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/4899399399518451189966). 
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da Barra Funda. Sob o olhar dos pesquisadores e estudantes das áreas de 

Medicina, Saúde Coletiva, Epidemiologia, Ciências Sociais, História e Direito 

Humanos. 

Na ocasião, emergiu a discussão sobre a crescente demanda por 

atendimento de imigrantes sul-americanos no serviço de saúde da região central, 

especialmente na UBS Bom Retiro e CSE Barra Funda.  

A experiência acumulada em atenção primária em saúde pelo Centro de 

Saúde e Escola Barra Funda foi relevante às discussões, por ser uma das 

instituições pioneiras no atendimento a imigrantes, tendo o início dessa prática sido 

registrado por Carneiro e Silveira (2003) em artigo “Organização das práticas de 

atenção primária em saúde no contexto dos processos de exclusão/inclusão social”. 

Neste artigo, os autores trouxeram à discussão a experiência que privilegiou o 

acesso dentro dos princípios de equidade e da discriminação positiva, que 

responderam às diferentes demandas dos grupos sociais (moradores, trabalhadores 

do mercado formal e informal, população de rua, profissionais do sexo, e outros 

grupos assistidos na Unidade).  

Entre os temas apresentados, debateu-se a prática que os profissionais das 

equipes de saúde da Estratégia Saúde da família desenvolveram ao longo dos anos, 

tanto para conhecer e compreender as condições de saúde e o ambiente, que vivem 

os imigrantes bolivianos, como para atender as necessidades de saúde deste grupo. 

Nesse contexto, mostrou-se fundamental registrar a história de como teve 

início o acesso e atendimento dos imigrantes bolivianos no serviço de saúde, para 

podermos conformar os demais projetos com os propósitos do grupo de estudo.  

Frente às necessidades de estudos e pesquisas sobre imigração e saúde, a 

etapa seguinte seria elaborar projetos e submetê-los à Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) para obter financiamento. Assim, seria 

oportuno desenvolver pesquisas para compreender melhor a realidade vivida pelos 

grupos de imigrantes bolivianos da região central. Na época, optamos por apresentar 

os projetos por diferentes linhas de pesquisa, porque ampliaria as possibilidades de 

obtenção dos recursos. 

Foi elaborada uma agenda para apresentação e discussão dos subtemas. Os 

projetos foram apresentados em um colóquio, contando com os pesquisadores e 

estudantes que integram os subgrupos. Seguidos dos debates, os projetos recebiam 
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sugestões para correções – era um modo de adequá-los aos critérios daquela 

instituição de financiamento de pesquisas – para só então seguirem para revisão e 

envio para a instituição. A agenda foi cumprida até as etapas das discussões e 

revisões dos subtemas. Devido aos compromissos profissionais dos participantes, a 

etapa de submissão à Fapesp foi temporariamente adiada. 

O fato era que tomávamos maior contato com notícias e denúncias sobre o 

trabalho análogo ao escravo do que sobre outros temas. Eram comuns também os 

relatos do atendimento no serviço, tais como: mulheres, tratamento de tuberculose, 

das condições precárias do ambiente doméstico e profissional onde viviam, também 

a relevância do modelo atendimento pela Atenção Básica e o atual programa 

Estratégia da Família (antigo Programa Saúde da Família). Mas não havia inteireza 

quanto ao início do atendimento no serviço de saúde, quais eram as necessidades 

de saúde e desafios à época. Também se identificou a necessidade de saber se a 

situação inicial mudou ao longo dos anos e quais desafios ainda permanecem. O 

desafio basicamente era: saber como se deu o acesso dos imigrantes bolivianos no 

serviço de saúde.  

Durante os colóquios, os participantes identificaram a necessidade e a 

emergência de um grupo com foco específico em estudos de saúde e imigração. No 

ano seguinte, instituiu-se o grupo “Processos Migratórios e Saúde: perspectivas 

interdisciplinares”, com seis linhas de pesquisas: Geopolítica da Saúde; Itinerários 

Terapêuticos; Políticas de Inclusão e Acesso aos Serviços de Saúde; Refugiados e 

Saúde Mental; Trajetórias de migração, desigualdades e processos desigualdades; e 

Processos de adoecimento. Os resultados desta pesquisa contribuíram para os 

objetivos dessa linha de pesquisa de Políticas de Inclusão, no que diz respeito a: 

produzir conhecimentos sobre os processos sociais de inclusão dos imigrantes 

viabilizados por políticas, programas e serviços que visem à proteção e à diminuição 

das desigualdades em saúde. 

Além das conjecturas do grupo e vivência pessoal, também estimularam meu 

interesse de pesquisa em torno da região central da cidade os estudos das 

disciplinas do Programa de Saúde Coletiva da Escola Paulista de Medicina. Os 

arcabouços teóricos da área de concentração em epidemiologia proporcionaram 

contato com bibliografia deste campo. Assim sendo, na parceria entre orientando e 
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orientadores, fui definindo enfoques e acertos em busca da singularidade de 

experiência que compõe o contexto social em que se desenvolve esta pesquisa. 

A proposta do estudo teve como objetivo: 

I. Recuperar a história das práticas e estratégias desenvolvidas por 

profissionais da Estratégia Saúde da Família que tornaram possível o acesso dos 

imigrantes bolivianos no serviço de saúde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Bom 

Retiro “Dr. Octávio Augusto Rodovalho” no bairro homônimo; 

II. Identificar as estratégias de saúde voltadas para moradores/ 

trabalhadores imigrantes bolivianos. 

As pesquisas acadêmicas e a produção literária registram as condições 

precárias desse grupo migrante. Observa-se nestes textos que maioria dos 

bolivianos coabita com seus conterrâneos e utilizam o mesmo espaço para 

desempenharem as atividades do trabalho de costuras em peças do vestuário – este 

agrupamento familiar e produtivo foi frequentemente citado como “oficinas de 

costuras” na produção literária e pelos entrevistados. Igualmente, a vulnerabilidade 

em múltiplas dimensões também faz parte do cotidiano deles. 

No caso do estudo proposto, nos interessou as vulnerabilidades no âmbito da 

saúde, atendidas nas rotinas das equipes de saúde da Estratégia Saúde da Família, 

que supostamente contribuíram para o acesso dessa população no serviço de saúde 

pela Atenção. 

Dessa forma, foi se apresentando uma série de fatores que construíam esse 

interessante mote de estudo: 

 Há um fluxo de trabalhadores imigrantes bolivianos, particularmente 

para o bairro do Bom Retiro, região onde predomina atividade de confecções e 

comércio do vestuário; 

 Tal fluxo data dos anos de 1980, com significativo aumento no final da 

década de 1990, crescendo até hoje; 

 A crise econômica da Bolívia juntamente com a da Argentina22 nas 

duas últimas décadas desviou o fluxo migratório para o Brasil; 

 O fluxo para o Brasil é direto para a região central da cidade de São 

Paulo, no mesmo período; 

                                                 
22 A Argentina era o principal destino dos migrantes bolivianos, depois da crise econômica da década 
de 2000, o Brasil passou a ser o principal destino. 
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 A última Constituição Federal brasileira (1988) garante, igualmente, aos 

estrangeiros estabelecidos no país, o acesso aos serviços sociais básicos (saúde, 

educação, assistência social, habitação etc.); 

 Por conseguinte, o acesso ao serviço de saúde na Atenção Primária 

está garantido pela universalidade do SUS, que na Lei 8080/90 garante o 

atendimento aos estrangeiros que estiverem estabelecidos no país. 

 

5.1 O levantamento dos dados primários  

 

Os dados primários foram recolhidos por meio de entrevistas com 

profissionais da saúde que trabalham junto à UBS Bom Retiro. A decisão sobre 

quais seriam os profissionais entrevistados pautou–se na indicação dos 

pesquisadores participantes do Grupo Processos migratórios internacionais e saúde: 

perspectivas interdisciplinares, que puderam apontar profissionais “chave” que 

trabalham na rede municipal de saúde. A indicação não foi, portanto, aleatória. A 

experiência dos indivíduos no serviço público de saúde, especialmente como 

profissionais da Atenção Básica, foi o principal critério de seleção. 

Foram entrevistados três profissionais que, por questões de ética e facilidade 

de identificação, não terão seus nomes divulgados. As entrevistas foram realizadas 

pela própria pesquisadora durante os meses de março e abril de 2014, tendo sido 

registradas em um gravador digital, seguindo um roteiro com seis perguntas. O 

propósito que norteou a elaboração das perguntas foi o de elucidar o processo que 

deu início ao acesso da população imigrante boliviana ao serviço público de saúde, 

especialmente sobre sua inserção no atendimento da Atenção Básica. Procurou-se 

também explorar as principais necessidades em termos de saúde, os avanços na 

solução dessas necessidades e os desafios que ainda se fazem presentes. Além 

das seis perguntas iniciais, outras questões foram acrescentadas no decorrer das 

entrevistas, para esclarecer, retomar ao assunto e /ou aprofundar aspectos 

levantados durante as entrevistas. 

Esta parte cabe ao item Métodos, e não resultados. 

 

5.2 A trajetória profissional dos entrevistados 
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Os entrevistados apresentam uma trajetória profissional que possui em 

comum sua ligação com o atendimento no serviço de saúde vinculado à Irmandade 

da Santa da Casa de Misericórdia de São Paulo e sua Faculdade de Ciências 

Médicas (FCMSCSP).  

O primeiro entrevistado (E1), ingressou Centro de Saúde Escola da Barra 

Funda (CSE Barra Funda) no início dos anos 1990, como médico sanitarista. No 

início da década seguinte, foi gestor da referida UBS. Atuou também como professor 

no curso da graduação da FCMSCSP. 

A segunda entrevistada (E2) cursou medicina com ênfase em atendimento 

para a Atenção Básica. Com especialização em Medicina da Família pela 

FCMSCSP, desenvolveu as atividades práticas de sua residência médica no mesmo 

CSE Barra Funda. Após a conclusão dessa especialização, foi contratada como 

Médica do Programa Saúde da Família para coordenar uma das equipes de ESF da 

UBS Bom Retiro. Na ocasião da entrevista, a profissional estava na iminência de 

assumir novo cargo no Hospital Municipal São Luiz Gonzaga. 

O terceiro entrevistado (E3) trabalha na UBS Bom Retiro como Agente 

Comunitário de Saúde desde 2005, sendo um dos primeiros imigrantes bolivianos 

contratados pela ESF daquela UBS. Há mais de 30 anos mudou-se para o Brasil, 

buscando oportunidade no futebol, uma vez que considera ter sido famoso jogador 

em seu país. Entretanto, esse seu projeto não vingou, tendo então se tornado 

empregado nas oficinas de costuras do Bom Retiro. Frequentou o curso noturno de 

Modelagem Industrial do Senai, tendo exercido o ofício de técnico de modelagem 

industrial durante alguns anos. Nos anos 2000, tornou-se um dos líderes da 

comunidade boliviana, defendendo melhorias na qualidade de vida dessa 

comunidade, promovendo eventos e apresentando programa semanal na rádio 

comunitária. Em 2003 entrou em contato com Sistema Único de Saúde em busca de 

atendimento a sua esposa, diagnosticada com câncer. Ao conhecer os programas 

do serviço público de saúde, interessou-se pelo trabalho de Agente Comunitário de 

Saúde, tanto em razão de ser um dos líderes da comunidade boliviana de 

imigrantes, quanto por querer ajudar as pessoas com problemas de saúde. 

Por ocasião da aplicação da pesquisa qualitativa, E1 exercia a função de 

Supervisor de Saúde da Sé, E2 atuava como Médica do Programa Saúde da Família 

na UBS Bom Retiro e E3 como Agente Comunitário de Saúde naquela mesma UBS. 
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Entretanto, E1 é funcionário público do serviço de saúde, enquanto E2 e E3 são 

contratados pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo23.  

Todos os entrevistados atuam há mais de dez anos no serviço de saúde 

pública, trabalhando no contexto da Estratégia da Saúde da Família desde que a 

Secretaria Municipal de Saúde adotou esse modelo de atendimento na rede 

municipal.  

 

5.3 Apresentação dos resultados das entrevistas 

 

Antes de dar início à exposição dos resultados, é importante esclarecer que, 

com a finalidade de sistematizar as respostas e tornar sua apresentação mais 

articulada, os depoimentos dos entrevistados foram sintetizados, quando suas 

opiniões coincidiam. Nesses casos, no corpo do texto será apresentada a síntese 

das respostas, constando a referente transcrição do depoimento em nota de rodapé. 

 

Pergunta 1: A Unidade Básica de Saúde Bom Retiro presta atendimento ao 

grupo de imigrantes bolivianos que trabalha ou reside no bairro. Considerando sua 

prática de trabalho, quais os fatores o(a) senhor(a) acredita contribuírem para o 

acesso dessa população à Atenção Básica? 

 

Os principais itens apontados como fatores que, direta ou indiretamente, 

contribuem para o acesso da população de imigrantes bolivianos à Atenção Básica 

foram:  

 as demandas da saúde do trabalhador; 

 a comunicação; 

 o conhecimento da região por meio de uma pesquisa e mapeamento 

do entorno;  

 a busca de parceiras com entidades sociais da região e  

 a política pública de saúde municipal. 

                                                 
23 Desde 2001 a Irmandade Santa da Casa de Misericórdia de São Paulo é a gestora da Unidade 
Básica de Saúde do Bom Retiro. Além do gerenciamento dos serviços, tem como atribuição manter o 
quadro de funcionários de acordo com as necessidades da Unidade e, para isso, realiza a 
contratação de funcionários. 
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O fator “demandas da Saúde do Trabalhador” foi um dos principais 

apontados. Segundo os médicos entrevistados, o acesso dos imigrantes ao serviço 

de saúde antecede a implantação da Atenção Básica no município. O atendimento 

aos primeiros imigrantes bolivianos no serviço de saúde teve início na década de 

1990. Na ocasião, era esporádico, seja quando procuravam atendimento ou quando 

encaminhados pelo serviço de Vigilância em Saúde.  

Os profissionais dos equipamentos de saúde da região central reuniam-se 

para discutir (informalmente) a situação dos trabalhadores bolivianos, no âmbito da 

Saúde do Trabalhador. As equipes de saúde conheciam um pouco da realidade dos 

imigrantes bolivianos e preocupavam-se diante do fato de que não conseguiam 

acessar as pequenas fábricas, onde trabalhava significativa parte dessa população. 

Esses encontros informais serviam para potencializar o debate sobre a saúde do 

trabalhador imigrante boliviano.  

A implantação do Programa Saúde da Família (2001) e de seu critério de 

atendimento da população situada na área de abrangência das UBSs levou à 

realização do cadastramento da população residente em cada uma dessas áreas. 

No Bom Retiro, esse processo permitiu que fossem formalmente identificados os 

bolivianos, cujo atendimento passou a integrar o Programa Saúde da Família, e 

também outras estratégias para o atendimento ao trabalhador, como por exemplo, a 

criação do terceiro turno, com atendimento até às 19 horas, que também facilitou o 

acesso dessa população ao serviço, uma vez que possibilitou o atendimento fora de 

seus horários de trabalho. 

A construção de um canal de comunicação foi possível por intermédio da 

rádio comunitária, que promoveu campanhas sobre as equipes de saúde e o SUS. 

Além disso, foram realizadas campanhas informativas e de esclarecimento, eventos 

promovidos pela comunidade boliviana como a Festa da Independência no Memorial 

da América Latina e na Feira semanal na Praça da Kantuta no bairro do Pari; 

elaboração de cartazes e panfletos no idioma espanhol para facilitar a comunicação 

com os trabalhadores durante as atividades realizadas dentro das oficinas de 

costura.  

Também fez parte desta estratégia a campanha do Governo Federal para a 

regularização da situação dos imigrantes, que os estimulou a fazerem o cadastro no 

SUS, o que também servia para comprovar o tempo de permanência no país. 
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A atuação na região prescindiu a pesquisa e mapeamento do território. 

Entretanto, a realização dessa documentação permitiu ampliar o conhecimento 

sobre a realidade da população imigrante boliviana e buscar contato e parceria com 

Organizações Não Governamentais envolvidas com aquela população. Foi 

estabelecida, por exemplo, uma parceria informal com a Pastoral do Imigrante, 

específica para o atendimento dos bolivianos. Essa parceria permitiu a abertura de 

um canal de comunicação com os imigrantes. Na ocasião, o responsável pela 

entidade intermediou o contato com as lideranças bolivianas para que os 

profissionais das equipes de saúde pudessem participar dos eventos e festividades 

promovidos para os imigrantes, o que tornou possível às equipes conhecimento da 

realidade dos bolivianos, a divulgação dos propósitos do SUS e as intenções da 

ESF. Por outro lado, os imigrantes, via Pastoral do Imigrante, foram encaminhados 

para atendimento na UBS. 

A localização geográfica da unidade de saúde também foi apontada como 

fator determinante, já que o Bom Retiro, segundo a entrevistada E2: 

 

[...] abriga em seu perímetro uma das maiores e mais significativas 

heterogeneidades culturais de São Paulo, além da atuação 

propriamente dita da equipe de saúde dentro das oficinas de costuras e 

do Programa Pró-Saúde, pelo qual os estudantes de medicina têm de 

frequentar a UBS e acompanhar as rotinas de atendimento da equipe de 

saúde, inclusive dentro das oficinas de costuras. (E2). 

 

Também a Política Pública de Saúde foi apontada como relevante ao acesso 

dos imigrantes. Segundo dois dos entrevistados, na gestão de 2001-2004, o 

município implementou um conjunto de “políticas públicas para combater o histórico 

processo de exclusão social” (E1) Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde 

adotou a Atenção Básica e o Programa Saúde da Família como modelos de 

atendimento aos munícipes. No bojo dessa nova forma de atendimento, havia 

diretrizes que permitiam o atendimento dos imigrantes: 

 

Na gestão da ex-prefeita Marta Suplicy (2001-2004) o município 

implementa Políticas Públicas para combater ao histórico processo de 
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exclusão social, e passa ter diretrizes para o atendimento no serviço de 

saúde dos imigrantes bolivianos. (E1). 

 

O modelo da Atenção Básica, juntamente com o Programa Saúde da Família 

conformou estratégias eficazes para o atendimento da população da região central 

em especial porque permite a entrada do cidadão (no sentido universal do termo), no 

serviço de saúde pública. Segundo o entrevistado E1: 

 

A capacidade do Programa Saúde da Família está relacionada com a 

potência da Atenção Primária, que facilitou (e ainda facilita) o acesso e a 

entrada universal da população da região. (E1). 

 

A Atenção Básica tem como estratégia atender à família e não somente o 

indivíduo. E, família entendida como uma construção social em mudança, 

destacando os novos “arranjos” e a “composição familiar”, desmistificando os 

conceitos e preconceitos estabelecidos ao longo da histórica, para que se possa 

contemplar a diversidade das relações que convivem nas relações contemporâneas 

(apud Mioto, 2004, citado por Aguiar, 2013, p. 206). 

Para o atendimento domiciliar, a atual Estratégia Saúde da Família tornou-se 

o eixo principal desse modelo de cuidado, a equipe multidisciplinar é o cerne da 

eficácia, porque conta com profissionais de diferentes formações no atendimento 

domiciliar, um deles é o Agente Comunitário de Saúde. O perfil do cargo de ACS24 

tem como principal critério morar no bairro de abrangência da unidade de saúde. O 

novo modelo de atendimento facultou, portanto, a contratação de imigrantes 

bolivianos como agente comunitário de saúde para compor as equipes de saúde do 

PSF. 

Segundo os três entrevistados, a contratação de um ACS imigrante boliviano 

foi relevante para o trabalho das equipes, porque facilitou a comunicação com os 

bolivianos e tornou possível o diálogo com os proprietários das oficinas de costuras 

para permitir o acesso das equipes de saúde no ambiente destas oficinas25.  

 
                                                 

24 A lei 10.507 criou a profissão de agente comunitário de saúde, reiterando que devem morar no 
local onde atual conforme preconizado pelo PSF [...] (Justo, 2010, p. 10). 
25“O resultado da contratação dos ACS bolivianos foi bastante favorável aos trabalhos desenvolvidos 
em ambas as unidades de saúde, porque facilitou a comunicação, o acesso às oficinas e o diálogo 
com os proprietários.” (E1). 
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Pergunta 2: Como teve início o atendimento das necessidades de saúde dos 

imigrantes bolivianos? 

 

A respeito do início ao atendimento das necessidades de saúde, foram 

identificadas duas etapas no relato dos entrevistados. As demanda emergenciais 

dos imigrantes que procuravam atendimento levaram as equipes de saúde a 

pesquisar, identificar e procurar contato com as oficinas de costuras. 

Para conhecer o público da área de abrangência, as equipes visitaram 

diferentes estabelecimentos da região, procurando estabelecer contatos e articular 

ações com as entidades sociais da região. Esses procedimentos levaram ao 

reconhecimento do público da região, permitindo que fossem identificados não 

apenas muitos dos imigrantes bolivianos, mas também idosos e crianças que 

compõem a população da área de abrangência da UBS26. 

Durante a gestão municipal de 2001-2004, a UBS Bom Retiro foi uma das 

unidades de saúde transferidas do serviço estadual de saúde para o municipal. Na 

ocasião, a equipe de funcionários do serviço estadual optou em não permanecer na 

unidade. A renovação do corpo de funcionários foi oportuna para o processo de 

implantação do modelo de atendimento da Atenção Básica e o Programa Saúde da 

Família na UBS, uma vez que este demandava completa restruturação do modelo de 

atendimento, incluindo a realização de mapeamento da área de abrangência, 

cadastramento e conhecimento sobre a população adstrita27.  

O atendimento dentro das oficinas começou com as atividades laborais 

(exercícios de alongamento e com palestras e orientações sobre a prevenção à 

gravidez e violências domésticas). Incluiu também a identificação das mulheres 

                                                 
26 “As primeiras demandas (emergenciais) por atendimento nas unidades de serviços de saúde 
levaram as equipes de saúde a buscar contatos com as oficinas de costura”. (E1). 
“[as equipes de saúde [...] buscaram contato e articulação com a rede de Organizações Não 
Governamentais (principalmente com a Pastoral do Imigrante, na figura do padre Roque).” (E1). 
Potencializaram o debate sobre a saúde do trabalhador. (E1). 

“[...] procuraram conhecer o público morador na região, dentro os quais havia muitos idosos e imigrantes - 

principalmente bolivianos.” (E1). 
27 A partir da gestão municipal de 2001-2004, a UBS Bom Retiro passou gestão Estadual de Saúde 
para a Rede Municipal de Saúde. O Equipamento de saúde foi transferido sem funcionários. E, a UBS 
foi reestruturada já com o Programa Saúde da Família para o atendimento na Atenção Básica, sendo 
uma das primeiras no município. (E1). 
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vítimas da violência doméstica e seu encaminhamento para a Delegacia da Mulher e 

para a rede de atendimento a mulheres vítimas de maus tratos28. 

A facilitação da comunicação com os imigrantes - por meio do programa 

esportivo da rádio comunitária boliviana, elaboração de cartazes e folhetos no 

idioma espanhol e coreano (para atingir aos proprietários das confecções), e 

campanhas de divulgação do serviço realizadas em eventos da comunidade 

boliviana - foi mais uma vez apontada como aspecto importante para o início do 

atendimento29. 

 

Pergunta 3: Quais foram as principais necessidades de saúde dos imigrantes 

bolivianos identificadas pela equipe do programa? 

 

Durante as visitas domiciliares, as equipes de saúde atuam segundo a 

organização pré-estabelecida para atender agravos selecionados como prioridades 

de uma unidade de saúde básica. O foco dos profissionais está em identificar 

orientar e acompanhar especialmente crianças, gestantes, hipertensos, diabéticos, 

tuberculosos e hansenianos (Justo, 2010, p. 91). 

A partir de tais diretrizes, as equipes de saúde, ao chegarem às oficinas de 

costuras, depararam-se com um ambiente insalubre, cujas condições de higiene 

eram precárias e especialmente propício ao desenvolvimento de doenças 

respiratórias. Ali foram identificadas não apenas necessidades básicas de saúde, 

                                                 
28 “Atendimento dentro das oficinas de costuras para atividades físicas (alongamento); palestras de 
prevenção à gravidez, orientações para prevenção à gravides, e palestras e encaminhamentos dos 
casos de violência doméstica.” (E1).  
“Dentro das Oficinas de Costura, reproduziram algumas práticas (ginástica laboral e palestras para 
planejamento familiar) apreendidas durante a vivência profissional na CSE Barra Funda.” (E2).  
“Articulações com Delegacia das Mulheres e a Casa Eliane de Grammont, principais equipamentos 
da rede de atendimento e proteção às mulheres vítimas de maus tratos no ambiente doméstico - no 
caso das bolivianas, dentro das oficinas, onde moravam e trabalhavam.” (E1).  
“Atendimento dentro das oficinas das gestantes e crianças que não frequentavam a UBS.” (E2). 
29 “A programação esportiva da Rádio Comunitária facilitou o acesso ao serviço de saúde.” (E3).  
“Programa ao vivo na Rádio comunitária com slogan a cada intervalo para divulgação dos propósitos 
das equipes do PSF. “(E3). 
“Plantão dos enfermeiros durante a programação da Rádio para esclarecer as dúvidas dos ouvintes” (E3). 

“Elaboração de materiais para comunicação (cartazes, panfletos e outros, em espanhol, coreano e 
parte em inglês) pela equipe de saúde e estudantes de medicina do Programa Pet-Saúde.” (E2). 
 “Campanhas para promoção de saúde realizada pelo serviço de saúde em eventos da Comunidade 
boliviana.” (E3). 
“Materiais informativos traduzidos em espanhol, e distribuídos pelas equipes de saúde em dois 
eventos realizados na comunidade boliviana.” (E3). 
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mas desnutrição e até casos a serem submetidos ao controle epidemiológico da 

vigilância sanitária, como a tuberculose.  

As menções dos entrevistados sobre as principais necessidades de saúde 

foram: mulheres grávidas sem acompanhamento de pré-natal, violência doméstica 

contra a mulher, doenças respiratórias em crianças, casos de tuberculose 

“acobertados30”, desnutrição em crianças e adultos, diarreias em crianças, 

problemas dentários (principalmente em crianças), casos de hanseníase, casos de 

lesões por esforço repetitivo, necessidade de orientação sobre hábitos de higiene e 

saúde, sobre cuidados com os bebês, intensificar as campanhas sobre planejamento 

familiar. 

No início da década de 2000, as primeiras ações nas oficinas de costura 

identificaram mulheres grávidas sem acompanhamento de pré-natal. Segundo E3, 

por volta de 2005, ano em que o entrevistado ingressou no serviço de saúde, todos 

os ACS de sua equipe atendiam em média 30 gestantes. Se estimarmos que cada 

equipe trabalha em média com 5 ACS, pode-se afirmar que, grosso modo, havia 

cerca de 150 mulheres grávidas sendo atendidas por cada equipe.  

Os casos de violência doméstica contra as mulheres, segundo dois dos 

entrevistados (E1 e E3), são recorrentes com as mulheres bolivianas. Elas não 

relatam seus problemas abertamente, mas, com cautela, acabam por queixar-se das 

agressões aos profissionais da equipe. E2 relatou que para os imigrantes bolivianos 

a violência contra as mulheres é considerada “caso de família”, é uma questão 

cultural. Descreveu que durante uma reunião de equipe, quando foi abordada a 

questão da violência sofrida pelas mulheres bolivianas , um dos ACS bolivianos 

manifestou-se afirmando que tal assunto não era questão de saúde, mas sim de 

família e que, portanto, não deveria ser discutido naquele grupo. Fez-se necessário 

explicar porque a violência doméstica é um problema de saúde para que o ACS 

pudesse compreendeu melhor o problema. 

Além da violência doméstica contra as mulheres, os entrevistados relataram 

casos de doenças sexualmente transmissíveis e a necessidade de intensificar e 

tornar contínuas as campanhas de planejamento familiar. 

                                                 
30 Segundo o entrevistado, dentro das oficinas havia imigrantes com tuberculose, por medo de serem 
expulsos das oficinas não comunicavam aos patrícios, permanecendo no local sem que os demais 
soubessem. Durante o atendimento dos profissionais de saúde eles pediam para que não 
informassem o dono da oficina ou os demais colegas, se não eles seriam expulsos da oficina (E2). 
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Sobre isso, Aguiar citou que as mulheres bolivianas se encontram em 

situação de bastante vulnerabilidade, em geral, são mulheres jovens sujeitas à 

violência praticas pelos companheiros (quando o mesmo consome álcool), violência 

sexual que aparece de forma mais velada, que ocorre em decorrência das ameaças 

à situação irregular enquanto migrante. (apud Illes et al., 2008, p. 213 e 213, citado 

por Aguiar, 2013, p.236). 

Os casos de tuberculose foram inicialmente registrados no serviço de saúde 

como demanda espontânea. Antes da ação do PSF alguns imigrantes bolivianos 

procuravam o serviço de saúde queixando-se principalmente dos agravos da 

tuberculose e eram encaminhados para a Vigilância em Saúde – quando 

identificados na busca ativa. O fato é que os profissionais desconheciam quem eram 

os pacientes infectados (e sem tratamento) que permaneciam dentro das oficinas, 

sem que ninguém soubesse de suas doenças. Tão grave quanto à dificuldade na 

comunicação, era o medo de serem expulsos. 

Segundo o entrevistado 3, os bolivianos ficavam muito suscetíveis a agravos 

de saúde como a tuberculose pois 

 

[...] não se integravam com a cultura local, permaneciam empilhados 

dentro das oficinas. (E3). 

 

Outra grave doença contagiosa que aparece identificada entre esses 

imigrantes é a hanseníase. 

No caso dos bebês e crianças, foram identificados casos de diarreia, de 

desnutrição, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, doenças respiratórias, 

problemas dentários (especialmente cárie infantil). O entrevistado 3 relatou que o 

fato de as mães bolivianas deixarem seus bebês envoltos em panos e bem 

agasalhados, de modo a não permitir que se  movimentem  é um aspecto  cultural 

que acaba por tornar-se uma necessidade de saúde, dadas as condições ambientais 

nas oficinas. 

Casos de desnutrição, em decorrência da alimentação inadequada, foram 

também identificados em relação aos adultos, uma vez que mal têm tempo de 

fazerem suas refeições dentro das oficinas.  
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Lesões por esforço repetitivo também afligem grande parte dos imigrantes 

bolivianos. Esses também carecem de orientações sobre hábitos de higiene e 

comportamento. E sofrem em decorrência do preconceito e do racismo que, embora 

não se tratando diretamente de problemas de saúde, acabam por influenciar aqueles 

que o são (E2, E3). 

 

Pergunta 4: Quais os desafios enfrentados no atendimento das necessidades 

de saúde dos imigrantes bolivianos? Quando puderam ser solucionados, como o 

foram? 

Segundo os entrevistados, o primeiro desafio era, antes de 2001, o modelo de 

política pública de saúde. Até aquele ano, o atendimento no serviço de saúde 

restringia-se ao indivíduo, ao trabalhador. De igual modo, restringia-se à ação dos 

profissionais que prestavam serviços dentro da unidade de saúde, atendendo às 

demandas que procuravam aquele serviço. Não se operava com a estratégia de 

prevenção, que inclui o mapeamento do território de abrangência do equipamento de 

saúde.  

Com a implantação da ESF, o estabelecimento de um canal de comunicação 

com os imigrantes tornou-se o principal desafio para o atendimento de suas 

necessidades de saúde. A comunicação era difícil em virtude de pelo menos duas 

razões:  

1) profissionais e imigrantes não falavam o mesmo idioma. Como já 

mencionado anteriormente, parte dos bolivianos se comunica no dialeto aimará, 

parte no quéchua e parte no idioma espanhol; por sua vez, a maioria dos 

profissionais de saúde tem apenas o domínio da língua portuguesa31;  

2) a visita às oficinas de costuras (local onde moram e trabalham os 

imigrantes bolivianos) não era facilitada pelos proprietários; 

Tais dificuldades de comunicação não permitiam que as equipes de saúde 

apresentassem os propósitos do SUS, a forma de funcionamento, a universalidade e 

a gratuidade do serviço de saúde. 

Como o modelo da Atenção Básica permitiu a contratação de ACS 

estrangeiro para as equipes multiprofissionais do Programa Saúde da Família, de 

                                                 
31 “Havia dificuldade de comunicação tanto para a equipe e como para o grupo de imigrantes.” (E3). 
“A comunicação era uma das principais dificuldades.” (E2). 
“Os profissionais da recepção e da coleta de exames não são proficientes em outros idiomas.” (E2). 
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imediato, foram contratados os primeiros ACS bolivianos, como recurso para 

melhorar a comunicação. A presença desses ACSs permite não apenas que se 

tenha membros da equipe que falam a mesma língua que os imigrantes mas que 

também são muito próximos às comunidades, facilitando a confiança e a adesão à 

proposta do serviço32. 

Além das rotinas pertinentes à função, os ACS bolivianos facilitaram a 

comunicação com a população sul-americana, tornando possível aos profissionais 

do PSF um melhor conhecimento de seus hábitos e costumes (principalmente de 

alimentação e cuidados com a saúde). 

Outra vantagem foi que o ACS boliviano facilitou a entrada das equipes do 

PSF nas oficinas de costuras. No início, as equipes não eram autorizadas pelos 

proprietários a adentrarem as oficinas e, por sua vez, os imigrantes bolivianos eram 

impedidos de comparecer às consultas e exames médicos na unidade básica de 

saúde33. 

A possibilidade de entrada das equipes de saúde nas oficinas, facilitada pelo 

ACS boliviano, foi fundamental para o sucesso alcançado. A maioria das oficinas de 

costuras são sediadas em prédios e/ou casas cujas instalações são quase sempre 

precárias. Frequentemente as portas e janelas permanecem fechadas, sem que haja 

fontes de arejamento, tornando o ambiente insalubre, propício à proliferação de 

doenças, principalmente as respiratórias. De fato, a tuberculose é um dos grandes 

problemas de saúde dessa população imigrante: 

 

[...] E um dos fatores mais importantes de doenças mesmo, foi a 

tuberculose. Hoje 90% dos pacientes da UBS em tratamento de 

tuberculose são bolivianos. São essas condições. Por conta das 

questões de trabalho, com uma carga horária bem longa, com pouca 

pausa, em um ambiente fechado que não tem janela, então isso pré-

dispõe [...]. (E2). 

                                                 

32 “[...] Bom, como já sabíamos que havia bastante população boliviana e a questão da comunicação 
da língua, era uma barreira importante [...]. Além de ter alguém muito próximo às comunidades para 
facilitar a confiança e, a adesão à proposta do serviço. Nós na seleção dos Agentes Comunitários da 
Saúde, que são pessoas e selecionadas a partir da comunidade, nós já pensamos na inclusão de 
Agente Comunitário de Saúde da comunidade boliviana.” (E1). 

33 “A questão também deles saírem para fazer os devidos procedimentos necessários, o trabalho e o 
tempo de trabalho exige muita presença no local, principalmente nos períodos de grande produção da 
maquinaria têxtil, então isso dificultava muito.” (E1). 
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Dois Agentes Comunitários de Saúde eram lideranças da comunidade 

boliviana, e participavam Rádio Comunitária Sul Americana. Em 2005, durante 

aproximadamente dois meses, tiveram a ideia de utilizar programação para transmitir 

slogans informando o que era o SUS e os intentos dos profissionais de saúde, então 

pediam para que abrissem a porta para eles34.  

 

[...] nós começamos a falar esse trabalho da UBS, começamos dando 

orientação assim: papa, mama quando ver a equipe da UBS, abra a 

porta, porque ele está vindo te oferecer serviço de saúde gratuito! 

Aquela frase nós repetíamos durante todos os programas que nós 

tínhamos ao longo do dia e foi falada quase por um mês e meio, dois 

meses. (E3). 

 

Entre as ações que fizeram na rádio, destacam-se programas que contaram 

com participação dos profissionais de saúde. Ao vivo, divulgavam o serviço de saúde 

dispondo a linha telefônica para esclarecimentos. As pessoas ligavam e esclareciam 

suas dúvidas diretamente com os profissionais da equipe de saúde. Tal ação foi 

apontada como mobilizadora dentro da comunidade boliviana, cujos resultados 

permanecem até os dias atuais. 

 

Hoje em dia a área de saúde é [...] a rainha porque é só chegar e bater a 

porta e falar que é da área da saúde, isto é a mesma coisa que na 

época do Ali Babá, falava assim: Abre-te, Césamo! (E3). 

 

A cozinha compartilhada e restrição ao uso impede o preparo de alimentos 

mais saudáveis necessário à alimentação de todos, inclusive as crianças. Ocorre 

que o local das oficinas conta apenas com uma cozinha compartilhada. De segunda-

feira até o meio dia do sábado existem regras para utilização da cozinha, sendo 

nesse período um dos moradores prepara a comida para o grupo, após esse 

período, o uso da cozinha é liberado até o final do domingo. 

                                                 
34 “Então, foi em 2005 que começamos naquela época foi uma ideia maluca, mas foi o que deu 
resultado [...] na Rádio Comunitária boliviana, na época chamada Sul Americana, que foi a primeira 
rádio boliviana [...] que se programou uma série de slogans para falar sobre o que era o posto de 
saúde, o que era a UBS, o que eles queriam, como é que se comportava e o que oferecia.” (E3).  
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[...] A gente percebe que ela não consegue cozinhar aquela sopa ou 

aquela pasta diariamente, mas a gente sabe que os fogões e a cozinha 

são liberados de sábado à tarde e de domingo o dia inteiro [...]. (E2). 

 

Um dos entrevistados mencionou que a má alimentação está relacionada a 

um dos hábitos dos bolivianos, porque em seu país a população tem pouco tempo 

para se alimentar, costuma fazer as refeições nas ruas para ganhar tempo e retornar 

ao trabalho. E aqui também reproduzem a mesma prática, ou seja, comer rápido 

para retornar ao trabalho – todavia, isso ocorre dentro das oficinas: 

 

Na Bolívia [...] você vai poder comer na rua, porque você consegue 

comida na rua, eles vendem na rua. Lógico, tem restaurante até de 

cinco estrelas, mas a população come na rua para ganhar tempo para o 

trabalho. Isso faz com que eles, aqui, queiram fazer a mesma coisa, 

então a higiene e aquela forma de viver da Bolívia, eles trazem pra cá. 

(E3). 

 

A má qualidade na alimentação dos adultos e crianças era um desafio, pois 

não podiam cozinhar alimentos frescos e nutritivos. Essa situação pouco mudou. Em 

relação à alimentação das crianças, os profissionais da equipe de saúde orientaram 

as mães ao preparo de um alimentação com legumes mais frescos, sendo que isso 

pode ser feito a partir das tardes de sábados e domingos, períodos em que o uso da 

cozinha é liberado. Esse alimento pode ser fornecido às crianças até pelo menos a 

quarta-feira da próxima semana. 

 

A gente percebe que ela não consegue cozinhar aquela sopa ou aquela 

pasta diariamente, mas a gente sabe que os fogões e a cozinha são 

liberados aos sábados à tarde e domingos, o dia inteiro. Então, a gente 

pactua com ela [mãe] que algumas alimentações têm que para o 

desenvolvimento da criança [...] tem que ter uma fruta, uma ou duas 

papas que sejam com legumes frescos, a gente pede para fazerem no 

domingo, para poder oferecer durante a semana. [...] a gente faz uma 

adaptação, em relação a isso eu acho que melhorou bastante. (E2). 
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A permanência ilegal no país e possíveis denúncias a Polícia Federal, 

também era desafiadora. Então, os imigrantes se recusavam a se cadastrar no 

serviço de saúde: 

 

[...] Havia imigrantes com medo, até pela situação (ilegal) desses 

indivíduos aqui no Brasil. (E1). 

 

Os profissionais procuraram manter contato com ONGs que trabalham na 

região, dentre elas a Pastoral do Imigrante. Daí foi possível aproximar-se dos 

imigrantes para cadastramento e registro no serviço de saúde: 

 

Bom, aí eu acho que com esse tipo de aproximações, conversar com os 

serviços [UBS Bom Retiro e Barra Funda] e com ONGs. Daí começou a 

ter uma melhor aproximação come esse problema [...]. Começamos a 

cadastrar pacientes, a registrar, a convencê-los a se matricular no 

serviço, que isso não implicaria numa revelação à Polícia Federal [...]. 

(E1). 

 

Outro fato que corroborou para eliminar a recusa para o cadastramento no 

SUS foi uma ampla campanha para que os imigrantes regularizassem a situação de 

permanência no país, ocorrida ainda na década de 1990, durante o Governo 

Fernando Henrique. Entre os critérios para comprovação de residência no país, um 

documento emitido pelo serviço de saúde declarando a matrícula e 

acompanhamento médico pôde ser um dos documentos apresentados à Polícia 

Federal. Isso fez com muitos imigrantes procurassem o serviço para efetuar o 

cadastramento. 

 

 [...] já na década de 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, 

quando ele promoveu uma ampla campanha para regularização da 

situação dos imigrantes. Então, muitos indivíduos e famílias 

matriculados no serviço nos procuraram pra que gente desse uma 

declaração de que a gente os conhecia, e que estavam matriculados há 

tanto tempo, e em acompanhamento para que eles levassem até a 

Polícia Federal e pudessem regularizar [...] o governo [...] fez uma 

grande campanha para regularização dos imigrantes, imigrantes 
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bolivianos. Então, esse trabalho até reforçou eles em procurar o serviço 

e matricular [...]. (E1). 

 

A situação das mulheres constituía-se um dos mais difíceis desafios a serem 

enfrentados, dado o grau de violência doméstica e o impedimento/medo para que 

realizassem o pré-natal. Acrescenta-se a isso a inexistência de período de descanso 

depois do parto. 

As gestantes sem acompanhamento pré-natal eram um desafio, pois dentro 

das oficinas havia números significativos de mulheres grávidas.  

 

Então, eu expliquei porque o índice de gestantes bolivianas era muito, 

muito alto, era altíssimo. Cada Agente de Saúde tinha 21, 25, 26, 29 

mulher gestante boliviana [...]. Então alguém tinha que fazer um trabalho 

preventivo. (E3). 

 

Além do impedimento para comparecerem às consultas ou exames médicos 

no serviço de saúde, elas também tinham medo de falecerem durante os trabalhos 

de parto cesáreo, porque havia um caso relatado de uma conterrânea delas que 

havia morrido após o parto. 

 

As grávidas, num primeiro momento também tinham dificuldades [...] 

porque aconteceram algumas questões, uma paciente teve um parto 

cesáreo e voltou a trabalhar no primeiro mês, e ela acabou falecendo. E, 

aí o que aconteceu na comunidade? Elas achavam que o parto cesáreo 

podia matar a paciente. [...] nós tivemos que fazer trabalho na rádio de 

que na verdade a pessoa precisa de um descanso porque que é uma 

cirurgia. (E2). 

 

As mulheres bolivianas não relacionavam o falecimento ao retorno imediato 

da imigrante ao trabalho, ou seja, sem repouso ou cuidados pós-parto, além de 

voltar a cumprir a jornada diária de aproximadamente 18 horas. 

Os profissionais de saúde negociaram com o dono da oficina alguns itens 

para melhorar a situação das gestantes: são liberadas para fazer acompanhamento 

de pré-natal na UBS; ao final da gestação e pós-parto trabalham por menos horas 
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em tarefas menos pesadas; após o parto permanecem em repouso por um período 

de 30 a 60 dias.  

 

Porque para o brasileiro que tem carteira assinada ele tem 120 dias de 

licença maternidade, isso não acontece com os bolivianos. Então a 

gente faz um trato, dessa paciente no final da gestação tem que 

trabalhar um pouco menos, não pode trabalhar às 18 horas diárias, tem 

que fazer uma conversa com o dono da oficina e que logo depois que 

nasce ela tem ficar pelo menos de 30 a 60 dias um pouco de descanso, 

e volta trabalhar um pouco mais leve. E, isso já se configurou 

independente de ser parto normal ou cesáreo. A gente sabe que elas 

voltam a trabalhar antes da hora por questão de necessidades, mas já 

tem um respeito muito maior que os donos as liberam pra vir fazer o pré-

natal. Então tem um compromisso da própria paciente e do próprio 

ambiente de trabalho, isso foi bastante negociado. (E2). 

 

Em decorrência do impedimento do acesso às oficinas de costuras e da 

comunicação com os imigrantes bolivianos havia dificuldades para apresentar os 

propósitos do SUS bem como as atribuições do PSF. Por outro lado, também faltava 

confiança nos profissionais: 

 

E o público começava a chamar para tirar dúvidas, então foi criando 

aquela confiança até chegar ao que hoje em dia nós temos. (E3). 

 

Além de ter alguém muito próximo às comunidades para facilitar a 

confiança e, a adesão a proposta do serviço, nós na seleção dos 

Agentes Comunitários da Saúde, que são pessoas eleitas, são 

selecionadas a partir da comunidade, nós já pensamos na inclusão de 

Agente Comunitário de Saúde da comunidade boliviana. (E1). 

 

As dificuldades para estabelecer vínculos de confiança foram desafios, que 

somados aos impeditivos da comunicação e do acesso ao local de moradia, 

reforçavam a desconfiança dos propósitos do PSF e da universalidade do SUS. A 

solução foi a contratação de Agentes Comunitários de Saúde de origem boliviana 
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para solucionar a necessidade de ter alguém muito próximo a eles para facilitar a 

aproximação e a construção de vínculos de confiança: 

 

[...] além de ter alguém muito próximo às comunidades para facilitar a 

confiança e, a adesão da proposta do serviço [...]. A seleção dos 

Agentes Comunitários da Saúde, que são pessoas eleitas, é 

selecionada a partir da comunidade, nós já pensamos na inclusão de 

Agente Comunitário de Saúde da comunidade boliviana. (E1). 

 

Os imigrantes bolivianos doentes com tuberculose também eram críticos. 

Dentro das oficinas havia imigrantes sem que os demais soubessem por que era 

comum a expulsão do doente da oficina, pois conheciam muito pouco sobre a 

doença, então o doente omitia seu estado de saúde dos conterrâneos para poder 

permanecer na oficina de costura. 

No ambiente das oficinas de costuras e moradia, os imigrantes bolivianos 

viviam expostos a uma sucessão de agravos à saúde, além da exposição e convívio 

com doentes por tuberculose, havia a ignorância sobre as formas de contaminação e 

tratamento da doença. Por desconhecimento, sempre que algum conterrâneo 

começava um tratamento de TB, os conterrâneos o expulsavam da oficina. Então, 

quando diagnosticado, o próprio paciente pedia aos profissionais de saúde para não 

contar ao patrão ou amigos: 

 

[...] não conta pra ninguém, não divulga dentro da minha oficina que eu 

estou com tuberculose. (E2). 

 

No relato do terceiro entrevistado, um agente de saúde boliviano, o boliviano 

migra com o vírus dentro do corpo - para ele as autoridades bolivianas deveriam 

fazer um trabalho para prevenção da doença. 

 

[...] mas o grande desafio á fazer entender às autoridades bolivianas que 

é lá que eles já têm que fazer o trabalho preventivo, é lá, porque aqui 

eles já vêm com o vírus dentro do corpo. (E3). 
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A despeito dos bolivianos manifestarem a doença depois de chegarem ao 

Brasil, o entrevistado (E3) disse que inicialmente os profissionais da saúde achavam 

que era em decorrência da má alimentação, mas com o passar do tempo 

averiguaram que é porque o boliviano vive “entocado”, ou seja, dentro da oficina de 

costura, trabalha cerca de 12 horas e não tem tempo para fazer exercícios físicos e 

tomar sol e, nos finais de semana, ao invés de cuidarem da saúde, põem-se a beber. 

 

[...] outro grande desafio dentro da matéria da tuberculose é que o 

boliviano tem que sair da “toca”, porque ele vem e trabalha das sete da 

manhã até às sete da noite. [...] o grande problema era a má 

alimentação, mas com o passar do tempo nós acabamos percebendo, e 

estamos cientes, que é a falta da vitamina E, que é o sol, porque eles 

não tomam sol. Eles ficam dentro das oficinas de costura o dia inteiro e 

quando saem no final de semana fazem poucas coisas, e se dedicam a 

beber e aí começam a pegar e a desenvolver a tuberculose. (E3). 

 

Disse que não desenvolvem a tuberculose na Bolívia porque lá os bolivianos 

trabalham em fábricas, cumprem os horários de entrada e saída, tomam sol durante 

as caminhadas, e também consomem peixe em sua alimentação. Segundo o 

entrevistado, os bolivianos que moram no Brasil não consomem peixe porque as 

espécies são diferentes das encontradas em seu país. E dentro das oficinas, apenas 

se movimentam entre a sala e o quarto, ou seja, em seu cotidiano não tomam banho 

de sol ou fazem exercícios físicos. 

 

[...] Na Bolívia ele está caminhando o dia inteiro, ele não trabalha como 

aqui, dentro de uma oficina. Ele trabalha numa fábrica onde ele tem 

horário para entrar e sair, então ele está tomando sol na sua caminhada. 

Só que aqui não, ele sai do quarto dele e na sala está sua oficina. 

Então, ele não sai para a rua, e aí acaba não tomando sol [...] não come 

peixe porque ele não é chegado, mas na Bolívia ele consome outro 

peixe, só que aqui ele não tem o costume. (E3). 
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A informação sobre a tuberculose foi outro desafio às equipes de saúde. A fim 

de esclarecer os imigrantes, foram feitas palestras35 para orientá-los sobre a cadeia 

de transmissão da doença. Esse trabalho foi feito porque os pacientes pediam para 

preservar sua identidade36, mas isso não era possível porque a tuberculose é 

transmissível. Além das palestras e da busca ativa, as equipes de saúde adotaram 

estratégias para tratar os pacientes de tuberculose37. Inicialmente, três vezes por 

semana, os pacientes retiravam a medicação na unidade de saúde. Algum tempo 

depois, a equipe identificou que havia a necessidade de irem dentro das oficinas 

para explicar os procedimentos para o tratamento. 

Por conseguinte, o tratamento dos pacientes constituía-se em outro desafio.  

Atualmente o tratamento da tuberculose deve seguir normas do Tratamento 

Diretamente Observado (TDO) para a tuberculose, realizado com quatro drogas na 

fase de ataque (dois meses) do tratamento com isoniazida, rifampicina, pirazinamida 

e etambutol. Na fase de manutenção (quatro meses subsequentes), utilizam-se 

rifampicina e isoniazida. Este tratamento dura seis meses e leva à cura da doença, 

desde que haja boa adesão com uso diário da medicação (BRASIL, 2014). 

Na UBS Bom Retiro, segundo o segundo entrevistado, é feito da seguinte 

forma: de segunda-feira à sexta-feira, o paciente comparece à UBS para tomar a 

medicação; chegando lá uma enfermeira supervisiona a ingestão do medicamento; 

depois o mesmo assina a ficha de acompanhamento, confirmando que tomou a 

medicação. Nos finais de semana, o paciente tem que levar a medicação para tomar 

em casa. No Tratamento Diretamente Observado (TDO), deve haver um profissional 

da equipe da unidade de saúde que observe a tomada da medicação do paciente 

desde o início do tratamento até a sua cura. Tal estratégia também oferece maior 

acolhimento ao doente e melhor adesão, com aumento das chances de cura e 

                                                 
35 Segundo entrevistado (E2) as palestras eram ministradas no idioma espanhol e português. 

36 [...] o que a gente percebeu foi que muitos donos de oficinas ou o próprio pessoal que vivia na 
oficina desconheciam como era a transmissão da tuberculose. [...] sempre aconteciam casos de 
pessoas que eram expulsas das oficinas porque começavam um tratamento de TB, então o cara 
que fazia um diagnóstico, falava: “não conta pra ninguém, não divulga dentro da minha oficina 
que eu estou com tuberculose.” (E2). 

37 “[...] num primeiro momento, a gente fez um trabalho que eles iam três vezes por semana para 
retirar a medicação e depois a gente entendeu que a gente tinha que explicar isso lá dentro 
(oficina) [grifo nosso], porque a partir do momento que você faz o diagnóstico de tuberculose 
você tem que fazer a busca ativa onde a pessoa vive: no domicílio, no ambiente do trabalho e 
pra ver se não tem outras pessoas.” (E2). 



80  

 

 

 

redução de abandono ao tratamento. Todo paciente com tuberculose deve receber 

este tipo de tratamento. (BRASIL, 2014). 

Concomitante ao tratamento, deve ser feita a busca ativa para averiguar se as 

pessoas com as quais o paciente manteve contato manifestam alguns dos estágios 

da doença. O procedimento da busca ativa consiste em avaliação de contatos: 1. O 

caso índice deve ser entrevistado o quanto antes para identificação das pessoas que 

serão consideradas contatos. 2. Os contatos e suas respectivas idades devem ser 

listados. O tipo de convívio deve ser estabelecido (casa, ambiente de trabalho, 

escola etc.) e formas de localização devem ser identificadas (endereço e/ou 

telefone). 3. Sempre que possível, deve-se realizar visita domiciliar para um melhor 

entendimento das circunstâncias que caracterizam os contatos identificados na 

entrevista do caso índice. 

Todos os contatos serão convidados a comparecer à unidade de saúde para 

serem avaliados, pois eles que apresentam maior risco de adoecimento, pois estão 

expostos ao doente bacilífero (BRASIL, 2014). 

As ações desencadeadas pela equipe de saúde foram importantes para 

demover o entrave ao tratamento da doença, principalmente com relação aos donos 

das oficinas, os quais, atualmente, quando sabem de trabalhador doente, passaram 

a avisar a equipe de saúde.  

 

Então assim o que a gente notou, foi que a partir daí que começou uma 

nova visão, por exemplo, hoje o próprio dono de oficina entende que se 

ele tem uma pessoa que está com esse problema, outras pessoas 

podem ter. [...] eles avisam a gente. Avisam para tratar e ela não é 

excluída [...] teve uma mudança de atitude e comportamento que agora 

eles avisam: olha, lembra, aquele paciente que largou o tratamento, ele 

voltou pra minha oficina. Você não quer vir ver ele? [...] já tem uma 

questão de trabalhar em conjunto com a saúde. (E3). 

 

O horário para tomar a medicação era outro desafio, porque os funcionários 

responsáveis pela medicação estabeleceram o atendimento somente às 7 horas da 

manhã. Logo, os pacientes não conseguiam comparecer neste horário, acabavam 

desistindo do tratamento.  
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[...] as pessoas que tomavam conta da tuberculose, diziam assim: “tem 

que vir tomar o remédio às sete horas da manhã” e aí o cara não vinha, 

e não podia tomar o remédio [...]. (E2). 

 

 Então o horário para que o paciente pudesse tomar a medicação foi 

agregado ao terceiro turno da unidade, ou seja, a UBS permanece aberta até às 19 

horas para atender os trabalhadores. 

 

Hoje em dia a unidade funciona de outra forma, teve que se adaptar, 

também. Perguntamos ao paciente qual é o seu melhor horário para vir 

tomar o remédio? Ah! É as sete da noite. A unidade funciona das sete 

da manhã até às sete da noite. Então tá bom, então às sete da noite 

você vai buscar tal pessoa e, essa pessoa vai te dar a medicação, a 

medicação ele retira, mas ele tem que assinar mediante a supervisão do 

funcionário. (E2). 

 

O ambiente em viviam os bolivianos bem como as condições de trabalhos 

configuram em um dos maiores desafios para o tratamento da tuberculose. Os 

entrevistados professaram que as oficinas/moradias frequentemente permaneciam 

com as portas e janelas fechadas e necessitam de higiene e limpeza. 

 

[...] por conta das questões de trabalho com uma carga horária bem 

longa, com pouca pausa, em ambiente fechado que não tem janela, 

então isso pré-dispõe. (E2). 

 

A primeira observação que a gente faz é a higiene, é higiene. Então, 

eles têm que passar um período aonde tem alguém pra mostrar que a 

higiene na saúde, é fundamental. (E3). 

 

As frequentes mudanças de endereço foram relatadas como desafios ao 

tratamento da tuberculose. Segundo o entrevistado (E2), os imigrantes permanecem 

pouco tempo no mesmo lugar e tal hábito dificultava a continuidade do tratamento. 

Todavia, disse que atualmente há pouco abandono porque os pacientes informam 

às equipes sobre a mudança e, até que sua documentação seja transferida para a 
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futura UBS da região onde passará residir, o paciente prossegue sendo medicado 

na primeira UBS.  

 

[...] A gente teve dois abandonos em cinco anos. É pouco, assim pra 

abandono, é pouco. Por que eles têm uma questão de mudanças, né? 

Eles ficam um pouco em cada lugar [...]. Eles mantêm o tratamento 

independentemente da mudança, a gente consegue fazer transferência, 

por exemplo: “Ah! Eu tô indo embora”, “então pra onde você vai? Você 

vai vir buscar o remédio aqui, até tal lugar, até tal data, que eu já vou ter 

conseguido te transferir para a UBS tal” e a gente consegue já fazer a 

transferência sem perder o paciente. (E2). 

 

Percebe-se no discurso dos entrevistados que ao longo dos anos as 

condições de saúde dos imigrantes bolivianos estiveram suscetíveis ao 

desenvolvimento da tuberculose e, tais condições pouco mudaram. Os imigrantes 

continuam trabalhando das 7h às 19h (12 horas diárias), não saem de casa, não 

fazem exercícios físicos, não tomam banho de sol, não consomem peixe e 

consomem bebidas alcóolicas nos finais nos finais de semana.  

 

Pergunta 5: O que o(a) senhor(a) considera como avanço no atendimento 

das necessidades de saúde do grupo de imigrantes bolivianos? 

Os entrevistados compartilham da opinião que os avanços foram o 

reconhecimento que os imigrantes bolivianos têm direito de estar no país e de 

acessar e ser atendido no SUS, porque é um sistema universal e por fazerem parte 

da população residente na área de abrangência da UBS Bom Retiro, bem como o 

acesso todos os níveis do serviço de saúde, e por parte da comunidade boliviana a 

responsabilidade para comparecer aos agendamentos das consultas e exames 

médicos. 

 

Eu acho que um avanço foi o acesso em todos os níveis. Acho que essa 

questão da própria equipe se responsabilizar um pouco da 

comunicação, sobre como a maneira isso está sendo levado pra eles, eu 

acho que a equipe hoje se sente responsável, não é uma coisa mais 

“olha tá aí, se quiser ver...” não. Existe um cuidado um pouco mais 

voltado para o entendimento “será que eles compreenderam como é que 
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toma, como é que não toma...” isto desde a farmácia até a recepção, 

uma coisa que a gente percebe dentro... A equipe que eu digo é a 

própria equipe de profissionais da unidade, da minha e de outras 

também. (E2). 

 

Os impedimentos para o acesso e comunicação com os imigrantes foram 

transpostos. As equipes de saúde chegam até as oficinas e conseguem estabelecer 

vínculos com os bolivianos. Também conseguem comunicar os propósitos do 

trabalho e atendimento de modo a serem compreendidos. Por conseguinte, os 

imigrantes seguem as orientações de cuidados com a saúde, têm autonomia e 

mobilidade no serviço de saúde, agendam suas consultas e exames médicos e, 

evitam faltar ao compromisso agendado. 

 

[...] a responsabilidade que a própria comunidade mostrou com a sua 

própria demanda. Eles mesmos criaram um vínculo com profissionais da 

equipe de saúde, mostrando o respeito para as suas consultas, 

marcando seus exames, então a ausência deles não é grande e pelo 

contrário, eles sempre respeitam a orientação médica. [...] foi um avanço 

grande, porque hoje o boliviano nem precisa da rádio pra saber o que é 

saúde, porque ele já vem informado, na Bolívia eles já sabem o que é o 

SUS aqui. (E3). 

 

A comunicação pela Rádio Comunitária foi eficaz e certamente atingiu o 

intento, qual seja: divulgar, esclarecer a universalidade e os propósitos do SUS, bem 

como os objetivos da Estratégia Saúde da Família no meio da comunidade sul-

americana, em especial os bolivianos. Segundo um entrevistado, tornou-se 

corriqueira a presença de estrangeiros na UBS. 

 

[...] acredito que eu coloquei meu grau de “arena” com a pasta de 

comunicação e abrindo o espaço na comunidade. Então, hoje em dia já 

é bem frequente ver o boliviano ou qualquer estrangeiro dentro da 

unidade, então é um avanço grande, porque realmente está se 

mostrando o trabalho de universalidade na área da saúde porque é 

ampla para todos. (E3). 
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O envolvimento e esforço da equipe da UBS para comunicar com clareza (no 

idioma espanhol) procedimentos medicamentosos e os cuidados com a saúde dos 

imigrantes, permitiu que se estabelecessem vínculos com os profissionais de saúde. 

A comunicação promoveu o respeito pela cultura boliviana, além de facilitar a 

compreensão entre os atores. 

A equipe procurou maneira de elaborar matérias para traduzir as orientações 

médicas, como por exemplo: 

 

[...] aonde seria aplicada a vacina e quais são as reações que elas 

podem dar e como você pode cuidar disso [...]. (E2). 

 

E também era necessário saber como viviam os bolivianos e conhecer melhor 

sua cultura, para transmitir orientações nutricionais para a alimentação das crianças 

com seis meses ou mais: 

 

[...] Elas veem, trabalham e moram no mesmo lugar. Como é que eu vou 

orientar? Como é que devem ser feita a alimentação complementar da 

criança depois dos seis meses? Se eles não têm acesso a fogão, não 

tem acesso a alimentação. Eu preciso saber o que eles comem e qual é 

a cultura deles para orientar mais ou menos semelhante. (E2). 

 

Os materiais (cartazes e folders) foram elaboradores pelos estudantes do 

curso de graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 

Paulo. Os alunos são vinculados ao Programa Pró-Saúde do Ministério da Saúde, 

segundo a entrevistada, é um programa de reformulação para formação profissional 

em saúde, que prevê a passagem pela Estratégia Saúde da Família. 

Os materiais para comunicação e a atuação dos Agentes Comunitários de 

Saúde bolivianos, facilitaram a interlocução entre os profissionais de saúde e os 

imigrantes bolivianos, e também tornaram possível conhecer a cultura deles.  

 

Então a gente começou a fazer um mergulho – na cultura deles, grifo da 

pesquisadora – [...] assim foi um mergulho, junto com os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) que eram bolivianos. [...] A gente teve 

essa chance, eu já entrei na unidade com um ACS boliviano na minha 
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equipe, que também era um líder da comunidade. Ele trabalha e tem 

uma rádio na comunidade. (E2). 

 

A violência doméstica contra as mulheres foi apontada como uma mudança 

de paradigma. Avançou e melhorou a condição das mulheres bolivianas porque as 

equipes fizeram intervenções dentro das oficinas, promovendo palestras aos 

trabalhadores/ moradores, estendeu o atendimento das mulheres vitimizadas à rede 

de proteção das mulheres. 

 

[...] a gente começou a trabalhar em relação à violência doméstica de 

mulheres, que era muito frequente mulheres bolivianas a chegar ao 

serviço de saúde com queixas, ou que a gente começa a descobrir que 

atrás daquela queixa havia uma situação de violência doméstica. [...] 

nós começamos a articular com a Delegacia da Mulher, com a Casa 

Eliane de Grammont para fazer ações de proteção a essa mulher, vítima 

de maus tratos dentro de casa. (E1). 

 

As estratégias de comunicação também contemplaram a campanha de 

prevenção e combate a violência doméstica contra a mulher. Novamente, com a 

colaboração dos estudantes de graduação e a disponibilidade de uma Agente de 

Saúde boliviana, as equipes elaboraram um cartaz motivando as mulheres 

vitimizadas a relatarem as agressões para que pudessem ser atendidas e 

encaminhadas à rede de atendimento e proteção às mulheres: 

 

Um desses trabalhos que a gente desenvolveu com um aluno, foi uma 

foto de uma Agente de Saúde boliviana (que inclusive sofria violência no 

lar) ela topou fazer a campanha, que chamava “sai do silêncio, pode 

falar”. Era uma campanha para as mulheres procurarem atendimento a 

violência. Junto com o NASF – Núcleo de Atendimento a Saúde da 

Família com essa questão da “Cultura de Paz a gente fez muito 

atendimento de gestante e de mulheres bolivianas, que sofriam 

violência”. (E2). 
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Nos casos de violências contra as mulheres, os proprietários das oficinas 

começaram a colaborar com as equipes porque sabem que a violência não é um 

caso de família, e sim de saúde. 

 

Há certa mobilização com os proprietários, os casos que eram de família 

agora é um problema de saúde.” (E2) 

 

Além do que, atualmente os profissionais de saúde lidam com as situações de 

agressões utilizando-se como estratégia o atendimento compartilhado, para ao qual 

contam com uma psicóloga quando necessário conversar com agressor e vítima da 

violência doméstica. 

 

As pessoas (os profissionais de saúde – grifo da pesquisadora) antes 

não sabiam como lidar. Acho que a gente já sabe lidar um pouco com 

isso, a gente chama a pessoa pra conversar, e aí chama a psicóloga e 

faz atendimento compartilhado. Tem uma maneira de trabalhar que eu 

acho que é um grande avanço, que é um pouco essa adaptação. Você 

não pode impor a vontade ou a maneira como o brasileiro é (...). (E2). 

 

Na esfera da participação comunitária e inserção social um dos entrevistados 

relatou a participação dos imigrantes principalmente nos fóruns de discussões sobre 

a política pública municipal, tanto em encontros, seminários ou fóruns de discussão 

promovidos por outros organismos municipais, sobretudo nos das Secretarias de 

Direitos Humanos e Cidadania e da Saúde. 

 

[...] é muito importante [...] adquirir experiência dentro das políticas de 

saúde, fazendo parte de seminários, congressos, fazendo parte de tudo 

que chama a política de saúde. E estar ao lado de grandes 

personagens, como os secretários de saúde, diretores e grandes 

homens da saúde [...]. (E3). 

 

No ano de 2013, por exemplo, os imigrantes moradores na capital paulistana 

foram convidados a participar de eventos importantes promovidos na esfera 

municipal. O primeiro foi a eleição do Conselho Participativo (CP), sendo que nas 
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subprefeituras com maior número de moradores imigrantes, houve eleição de 

imigrantes para integrar o Conselho.  Participaram de maneira significativa das 

conferências municipais realizadas pelas Secretarias da Saúde de Direitos Humanos 

por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Imigrantes. Em ambas, foram 

apresentadas e aprovadas propostas para atualização e formação dos idiomas 

espanhol e francês38 para os profissionais do serviço público que trabalhem no 

atendimento de estrangeiros. Segundo o terceiro entrevistado, o Agente de Saúde 

boliviano: 

 

[...] Domingo mesmo foi uma data histórica para os imigrantes do mundo 

inteiro, porque conseguimos o nosso direito de voto, nosso primeiro 

direito de voto e de ser votado para escolher Conselheiros Participativos 

municipais, então foi lindo e maravilhoso! E, lá dentro mesmo depois de 

ter votado as pessoas permaneceram no local e, durante as conversas o 

tema era a saúde. Então é um avanço, a gente conseguiu avançar 

muito, conquistar o conteúdo da palavra avanço, poder falar de suas 

necessidades, falar sobre aquilo que pode melhorar e aquilo que pode 

ser melhorado. [...]. (E3). 

 

Pergunta 6: O que o(a) senhor(a) considera como desafio futuro para o 

atendimento das necessidades de saúde do grupo de imigrantes bolivianos? 

 

Segundo os entrevistados, ainda há desafios a serem superados por parte da 

gestão da política pública de saúde e imigrantes bolivianos.  

Na esfera da gestão pública, o desafio se refere principalmente ao acesso dos 

imigrantes no serviço de saúde. Sendo necessário tornar claro que o direito de 

acesso a Atenção Primária no serviço de saúde é um direito de todos os cidadãos, 

ou seja, não está restrito aos brasileiros.  

Igualmente aos brasileiros os imigrantes bolivianos têm as mesmas 

dificuldades para acessar outras áreas do atendimento no sistema de saúde, como 

por exemplo, agendar consultas em outras especialidades e realizar exames 

médicos especializados, porque a demanda é maior que oferta. Nesse sentido, o 

                                                 
38 A indicação do idioma espanhol e francês foi sugerida porque a maioria dos imigrantes atendidos 
no serviço público são sul-americanos e africanos. 
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atendimento humanizado em saúde e as necessidades de saúde também 

permanecem como desafios a todos pacientes da UBS Bom Retiro.  

Do ponto de vista de dois entrevistados, na esfera das relações internacionais 

entre o Brasil e a Bolívia, o governo brasileiro deveria pressionar a Bolívia para que 

disponha políticas universais e adequadas de assistência àqueles que residem em 

seu país, de modo que assuma o compromisso de cuidar da saúde da população 

boliviana. Nesse sentido, os entrevistados também disseram que cabe às 

autoridades bolivianas compreenderem que a prevenção da tuberculose deve ser 

feita na Bolívia, ou seja, no âmbito da política pública de saúde. 

A barreira da comunicação, as condições precárias: de moradia, higiene e 

saúde, e de trabalho ainda permanecem como desafios a serem superados. 

Embora, tenha sido permitida a entrada dos profissionais das equipes do PSF nas 

oficinas, as condições de moradia e emprego carecem de melhorias. E sobre esta 

situação, sugeriram uma ação da rede engendrada com o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE) para elaborar medidas de proteção aos imigrantes bolivianos. 

 

O desafio é essa barreira da comunicação [...] e a barreira das 

condições de trabalho. [...] Precisava de uma grande discussão na rede, 

com o Ministério do Trabalho, por exemplo, e ver como é que faz para 

melhor proteger em relação aos trabalhos precários. Então aí, eu acho 

que é um grande desafio. (E1). 

 

Da parte dos imigrantes, os desafios são da esfera do cuidado com a saúde. 

Destaca-se que a prevenção e o tratamento da tuberculose ainda permanecem 

como o maior desafio a ser superado.  

 

Olha o grande desafio dentro da comunidade dos imigrantes, 

principalmente dentro da comunidade boliviana, é como é que vamos 

fazer pra eles entenderem que a tuberculose mata, é um grande desafio. 

Então, a equipe de saúde trabalha fazendo palestras, as rádios também 

estão voltadas para fazer esse trabalho de divulgação específica da 

tuberculose, mas o grande desafio á fazer entender às autoridades 

bolivianas que é lá que eles já têm que fazer o trabalho preventivo, é lá, 

porque eles já vêm com o vírus (da tuberculose, grifo da pesquisadora) 

dentro do corpo. (E3). 
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Disseram ser muito importante que os imigrantes, mas principalmente os 

bolivianos, conscientizem-se que a tuberculose mata e, que compreendam a 

necessidade de adotar hábitos e atitudes saudáveis, melhor alimentação e 

exercícios, porque auxiliam no combate a doença. 

A saúde e o desenvolvimento infantil também permanecem como desafios, 

porque as crianças precisam de uma dieta alimentar adequada a sua nutrição, bem 

como as melhorias nos hábitos nutricionais e de higiene.  

 

[...] a parte de higiene, onde as crianças desde que nascem elas são 

criadas dentro de um carrinho e elas são criadas somente com 

salgadinho, bolacha e iogurte [...]. Então, aí criança começa a crescer 

fraca, pode pegar a qualquer hora e desenvolver qualquer uma infecção 

ou qualquer doença. [...]. (E3). 

 

Segundo um dos entrevistados, as jovens mães deixam de amamentar seus 

bebês para seguir o padrão de beleza das mulheres brasileiras. Então, substituem o 

leite materno por iogurte, bolachas ou salgadinhos etc. 

 

A gente está chegando às residências (oficinas) e falando para as mães: 

[...] isto aí está errado, tira a chupeta porque (o bebê – grifo da 

pesquisadora) ainda tem quatro meses, você não pode dar a chupeta, 

tem que dar o peito. Mesmo assim, tem mãe nova, jovem que está 

criando hábitos daqui, e pensa assim: não, eu tenho que ficar linda, eu 

não quero dar meu peito, vou dar mamadeira. (E3). 

 

Num contraponto aos hábitos da comunidade, essas jovens mães bolivianas, 

segundo o entrevistado, não agem da mesma forma que as mães bolivianas 

“tradicionais”, que criam as crianças com o leite materno, chegando a amamentá-las 

até os três anos de idade. 

 

Nesse ponto tem uma boa margem de porcentagem de compreensão da 

mãe boliviana porque ela cria mesmo com o peito. Na Bolívia, até os 

dois anos elas continuam dando peito tem que criança que até os três 

anos continuam mamando no peito, então isso que é bom. (E3). 
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A mesma narrativa esteve presente no depoimento de outro entrevistado, que 

pelo contrário disse que as mães se esforçam bastante para que os filhos sejam 

amamentados até os seis meses de idade:  

 

[...] gente identificou algumas questões bem específicas, foi essa 

questão da alimentação das crianças. As mães bolivianas amamentam 

muito bem, muito bem! [...] E na hora de fazer o aleitamento materno 

elas são muito guerreira, porque tem que querer [amamentar], o 

aleitamento materno você tem querer muito, precisa de muito esforço. 

Então elas amamentam super bem. (E2). 

 

Pergunta 7. Convite à reflexão 

 

Ao final de cada encontro com os entrevistados propôs-se uma reflexão 

sobre a situação dos imigrantes bolivianos no serviço de saúde, também uma 

ponderação entre a relevância das estratégias para comunicação utilizadas e o 

comprometimento das equipes de saúde. Seguem a opinião dos entrevistados: 

 

Entrevistado1: 

 

Pergunta 7.1 Como você veria, hoje, a população boliviana no sistema de 

saúde? De que maneira você vê esta população? 

 

Para este entrevistado a população que tem chegado ao país é jovem e muda 

constantemente. O acesso à Atenção Primária está consolidado, os imigrantes são 

mais olhados e cuidados pela ESF da Atenção Básica, o que demonstra que foram 

bem aceitos no serviço de saúde.  São os que acessam mais facilmente o serviço de 

saúde, se comparados a outros grupos de imigrantes, como por exemplo, os 

chineses, os coreanos, os congoleses e os nigerianos. 

 

Então talvez, por mais antigos ou por ter essas inserções pela Atenção 

Primária facilitada, eu acho que são mais [...] bem olhados, mais bem 

cuidados, e com algumas barreiras mais superadas, pensando até em 



91  

 

 

 

outros grupos que aqui tem de migrantes de populações de nações 

africanas, como os congoleses, nigerianos ou grupos asiáticos, grupos 

de chineses, esses têm mais dificuldades de acesso até pra língua, até 

para as condições de vida do que hoje os bolivianos. Estão aqui nessa 

área do Bom Retiro, Barra Funda já faz mais de duas décadas de 

trabalho com eles, as coisas melhoraram, mas eu acho que tem mais 

estruturação, está mais consolidado o cuidado e o acesso. (E3).  

 

Também a condição de vida deles melhorou, porque estão estruturados na 

região, embora permaneçam “fechados” e com relações restritas ao seu grupo, 

porque, supostamente, preservam sua identidade e, superaram, em parte, a barreira 

da língua.  

No âmbito de inserção e participação social, aqueles que residem na região 

central, bairro da Mooca e na zona norte, são representados por suas lideranças 

comunitárias que reivindicam seus direitos. 

 

É uma população que tem vários grupos de migração. Tem aqueles que 

estão mais estabelecidos, tem uma população jovem que está 

chegando, mas é uma população muito flutuante, também muito fechada 

em si, eu acho que eles pouco participam da vida social do país, porque 

eu acho que é para preservar sua identidade. [...] Em boa parte daqui, 

como também da zona norte, na Mooca, eu acho que já existe uma 

focalização para seus direitos, acho que estão participando, já existem 

algumas lideranças de participação dessa população, isto tem 

conseguido um pouco tornar evidente [...]. Mas nesse sentido, é um 

grupo que eu acho estar mais consolidado no cuidado da Atenção 

Primária e no serviço. (E3). 

 

Entrevistado 2: 

 

Pergunta 7.2 Se eu colocar no mesmo patamar a comunicação e o 

comprometimento, o que hoje, tem o maior peso para o atendimento da população 

boliviana? 

 

Disse que o comprometimento supera a comunicação sendo o mais relevante. 



92  

 

 

 

 

Pergunta 7.2.1 E pensando na “barreira de comunicação” que aparece em 

muitos lugares (literatura, pesquisas, fóruns de discussão etc.), você acha que essa 

barreira ainda é dura ou tem se tornado mais flexível? 

 

Disse que na equipe de saúde da Estratégia Saúde da Família, houve 

significativo avanço para comunicar-se com os imigrantes, as estratégias e meios 

foram eficazes e conseguiram efetivar o atendimento das necessidades de saúde da 

população adistrita, sendo que foi mais fácil trabalhar com a equipe de saúde porque 

são menores. 

 

Pergunta 7.2.3 E pensando em sua equipe e na prática profissional 

acumulada por ela (em campo e estratégias coletivas desenvolvidas). Quando vocês 

estão em “campo”, ou seja, em visitas “domiciliares”, o que mais facilita o 

desenvolvimento do trabalho? 

 

Relatou que eu ao longo dos últimos cinco anos, em decorrência da 

experiência acumulada, a equipe de saúde desenvolveu uma maneira de trabalhar 

que permite aos profissionais sentirem-se responsáveis pelo paciente. Nesse 

sentido, a compreensão e o entendimento das “questões do outro” facilitam o 

trabalho da equipe. É importante saber a maneira correta de falar com os bolivianos, 

procurando não se impor, porque esta prática facilita ao acesso ao local onde eles 

vivem. 

 

Eu acho que primeiro entender quais são as questões do outro, então a 

equipe hoje já sabe que dependendo da maneira que ela falar, 

dependendo da maneira que ela impor, dependendo da maneira que ela 

se aproximar ela não tem entrada e não vai ter acordo. E segundo, 

quando a gente tá lá eu acho que existe uma [...] são cinco anos 

trabalhando junto, a gente já sabe, a gente já tem o nosso jogo [...] Já 

tem uma maneira de trabalhar que é a gente tá fazendo um 

acompanhamento lá, existe uma preocupação que eu coloco um pouco 

isso, que é deles se sentirem responsáveis também. (E2). 
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Entrevistado 3: 

 

Pergunta 7.3 Gostaria que você pensasse em sua trajetória, desde quando 

era um jogador de futebol a Agente de Saúde, considerando a sua trajetória 

profissional, atualmente como é que você vê a comunidade boliviana no Sistema 

Único de Saúde? Como estão essas pessoas? 

 

Na perspectiva do terceiro entrevistado, hoje as famílias dos imigrantes 

bolivianos do bairro do Bom Retiro, estão reestruturadas, ganharam força e 

vitalidade na área da saúde.  As pessoas “estão bem resguardadas na área da 

saúde”, embora não seja cem por cento, mas de certamente estão protegidas 

porque confiam e sabem que podem contar com o suporte dos profissionais em seu 

cotidiano. Sentem que lhes foi garantido o direito à cidadania por meio da efetivação 

de uma Política Pública de Saúde. 

 

Essas pessoas hoje em dia, eu diria que elas estão bem resguardadas 

na área de saúde, não estou te falando de cem por cento, mas eu tenho 

absoluta certeza que setenta ou oitenta por cento, elas ganharam a 

confiança na área de saúde. É a parede que eles têm para se encostar e 

se apoiar na vida, no seu dia a dia. As famílias que estão reestruturadas 

dentro do Bom Retiro elas, por exemplo, ganharam forças e vitalidade 

graças à área da saúde, porque sempre tiveram um profissional à 

disposição para poder tirar as dúvidas, tirar a dor, para tirar aquela pena 

ou tirar aquele medo que estava sentindo naquele momento. Então o 

Bom Retiro tem feito um trabalho muito grande na parte que se chama 

de imigrantes. (E3). 

 

Neste capítulo apresentamos os relatos dos entrevistados, procuramos 

alinhar suas falas ao roteiro proposto, preservando o teor das entrevistas. De modo 

que, conseguimos identificar a relevância da Atenção Básica para a inclusão no 

serviço de saúde dos moradores no município de São Paulo, em 2001. Por ser uma 

política pública universal, incluiu a todos que aqui viviam, inclusive, estrangeiros 

cujos direitos sociais são igualmente aos dos brasileiros, segundo a legislação. 
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Logo, imediatamente à implantação de tal política, os imigrantes bolivianos que aqui 

viviam passaram a ter acesso ao serviço de saúde. 

Mas não é somente a garantia de direito que corroborou para tal inclusão, 

somam-se a estratégia de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família, que 

atua no território adstrito a UBS. E, mais que isso foi uma vontade política imbuída 

do comprometimento dos profissionais que se esforçaram para utilizar os recursos e 

mecanismos nas normas dessa tecnologia de trabalho, pois buscaram transcender 

barreiras: da comunicação, impedimentos de acesso às oficinas e também do 

preconceitos e mitos estigmatizados para com esse grupo migrante. 

Segundo a análise do material de entrevistas e o relatório do 

acompanhamento das etapas preparatórias da I Conferência Municipal de Políticas 

para Imigrantes, torna evidente que estão incluídos no serviço de saúde: os 

imigrantes bolivianos e de outros imigrantes de países – inclusive aqueles que aqui 

estão por situação de refúgio.  

Embora estejam “mais bem cuidados”, igualmente aos brasileiros que utilizam 

o serviço público de saúde, os imigrantes bolivianos reivindicam melhores condições 

do atendimento, como por exemplo, celeridade no agendamento de consultas com 

especialistas e realização de exames médicos. 
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6. DISCUSSÃO  

 

São necessárias algumas considerações antes de seguirmos às discussões. 

Primeiramente, quando trata-se da cidade de São Paulo é importante 

considerarmos a dimensão do tamanho e das especificidades que colocam esta 

cidade, na atualidade, como o principal centro econômico, social e cultural da 

América Latina. É esta ainda uma das cidades com maior influência em termos 

globais, sendo a sexta maior cidade do planeta e a quarta maior aglomeração 

urbana do mundo (IPEA, 2011).  

Assim sendo, o município de São Paulo é um dos principais polos de atração 

de migração do país. Daí, também, estar posta uma gama significativa de questões 

que imbricam aspectos outros e polemizam ações, conceitos e pré-conceitos, em 

diversos ângulos, de tal sorte densos e profundos, que não cabem aqui, nesta 

discussão.  

Tomando como recorte de atendimento prioritário às vulnerabilidades 

tomadas como mais emergenciais, como no caso específico aqui estudado dos 

imigrantes bolivianos, vamos tecer algumas considerações gerais a guisa de 

discussão abordando os processos desta dissertação, seus resultados, constatações 

e algumas definições que trazem à luz a base teórica que também referencia este 

estudo.  

 

Para iniciarmos nossa conversa 

 

Ao entrar no grupo de Estudos “Saúde e Sociedade”, durante os colóquios 

que seguiram entre 2011 e 2012, certamente não tínhamos a dimensão do que é, e 

do quão abrangente é a cobertura e entrada da Atenção Básica no município de São 

Paulo, muito menos o grau de importância e a revolução proporcionada por esse 

modelo de atendimento e magnitude da Estratégia de Saúde, inserida como política 

pública de saúde na capital paulistana, a partir de 2001.  

A discussão proposta neste trabalho desemboca necessariamente nessas 

constatações. Enquanto apontamos sucintamente sobre a cidade e sua urbanização 

até se tornar um dos polos mais atrativos de imigração, delineamos também a 
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evolução do pensamento, em termos de direitos humanos, que possibilitou o 

desenvolvimento de uma estratégia cujos programas de ação, seus métodos e seus 

objetivos puderam subsidiar outras práticas, outros estudos em outras áreas do 

conhecimento.  

Para além de conceitos como vulnerabilidade e inclusão perversa, propostos 

por Machado (2010, p. 32 a 44) a estratégia que se destaca neste estudo – o 

histórico do acesso da população boliviana ao serviço público de saúde no município 

de São Paulo, tendo como estudo de caso a UBS Bom Retiro “Dr. Octávio Augusto 

Rodovalho” – destaca-se não só como etapa de trabalho, mas como técnica de 

pesquisa, tratamento e sintetização de dados disponíveis no contexto da pesquisa: a 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) é pensada e planejada para desenvolver 

ações, passar por reflexões, produzir conhecimento para a própria prática e para o 

contexto acadêmico.  

Assim, a leitura de textos – como os de Sidney Silva, Rosana Baeninger, 

Cassio Silveira, Nivaldo Carneiro Jr., Manuel Carlos Ribeiro, Mara H. de Andréa 

Gomes, Tatiana Waldman, Iara Rolnik Xavier, Márcia Ernani Aguiar, Maria Beatriz 

Rocha-Trindade, Regina Marsiglia, Ozíris Simões, Cibele Rizek, entre outros – 

mesmo que não citados textualmente, embasam a estrutura da presente 

dissertação, em cotejamento com as citadas práticas acompanhadas ao longo de 

toda a sua produção. As indicações, sugestões e apontamentos dos orientadores – 

a Profa. Mara Gomes e Profo.  Cassio Silveira – também sempre suscitaram 

questionamentos e problematizações, desbastando as teorias e textos pesquisados, 

apresentado ao longo de todo o processo de pesquisa e aprendizagem, caminhos e 

descobertas para outras possibilidades sobre a temática de imigração, no que tange 

o objeto desta pesquisa, imigração e saúde. 

As fundamentações e legislações formuladas a partir de pactos internacionais 

não só configuram importantes aspectos dessa construção, como se mostram 

essenciais, na medida em que se mostram como base para a práxis observada na 

pesquisa de campo, junto à UBS Bom Retiro e suas equipes de saúde do Programa 

Saúde da Família (PSF).  

 

Problematizando 
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À guisa das discussões sobre este estudo de caso, é importante considerar o 

corolário de trabalhos, projetos e pesquisas realizados pela acadêmica e 

profissionais dos serviços sociais, afim de tornar robusto a história de como os 

imigrantes bolivianos acessaram os demais serviços sociais.  

O destaque aqui é dado à entrada do profissional e pesquisador de Saúde 

dentro das unidades de moradia e trabalho da população boliviana atendida em 

estado de vulnerabilidade, naquilo que José de Souza Martins (1997), Sawaia (2001) 

e Machado (2010) chamariam de inclusão perversa.  

Nesse caso, e nessa perspectiva: 

 

“Vulnerabilidade não é exatamente o mesmo que pobreza, se bem que a 

inclui. Esta última faz referência a uma situação de carência efetiva e 

atual. Já a vulnerabilidade transcende esta condição projetando ao 

futuro a possibilidade de padecimento a partir de certas debilidades que 

se constatam no presente. Em seu sentido amplo a categoria 

vulnerabilidade reflete duas condições: a dos ‘vulnerados’, que 

assimilam a condição de pobreza, quer dizer, que já padecem de uma 

carência que implica a impossibilidade atual de sustento e 

desenvolvimento e uma debilidade ao futuro a partir desta incapacidade; 

e a dos ‘vulneráveis’, para quem a deteriorização de suas condições de 

vida não estão ainda materializadas, mas que aparecem como uma 

situação de alta probabilidade em um futuro a partir das condições de 

fragilidade que os afete”. (Katzman, 2005, p.4) 

 

Mesmo não sendo objetivo dessa discussão o aprofundamento desses 

aspectos, esse estado posto sugere ainda a agudeza de situações que suscitam 

análise da dialética exclusão/inclusão na qual Sawaia (2001, p 107) e, mais 

especificamente os apontamentos de Martins (1997 e 2002), destaca ser nos 

grandes centros urbanos que tal complexidade se condensa, em razão da alta 

concentração populacional resultante do êxodo rural, migrações e de relações 

sociais que se destacam pela perversidade do binômio inclusão/exclusão. Nesse 

contexto, o autor explicita as relações sócio-político-econômicas que gerem a 

metrópole, desenvolvendo, dessa forma, as tramas da cidade, que criam territórios 

vulneráveis.  
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A inclusão perversa seria assim para Martins uma alternativa à noção, para 

ele vaga e imprecisa de exclusão, usada para a compreensão de situações de 

intensificação de pobreza. Para esse autor, a categoria sociológica da “exclusão”, 

para a análise de processos sociais contemporâneos, seria de caráter mais amplo e 

permanente, indo para além da perda do emprego para se tornarem “um modo de 

vida” em que se cria uma sociedade paralela que é includente do ponto de vista 

econômico e excludente do ponto de vista social, moral e até político”. (Martins, 

1997, p.34). 

Como exemplo, podemos ainda citar o Mapa da Exclusão Social organizado 

por Aldaíza Spozati, no qual se percebe que nas periferias urbanas da cidade, 

encontra-se uma dupla forma de pobreza: uma pelo modelo econômico, que 

compreende o mercado de trabalho e a sociedade subdividida em classes, e outra 

pelo modelo territorial, que define quem é mais ou menos pobre, dividindo e 

hierarquizando as relações regionais, tomando tão-somente por base os que moram 

num ou noutro local da mesma periferia. 

De tudo isso, no entanto, o que se constata, a partir do presente relato de 

investigação, como historicamente revolucionária, em termos de atendimento e 

resultado de atuação, é a adaptação da política de Atenção Básica, a partir da 

Estratégia de Saúde da Família. Adotada pelo município de São Paulo e com 

metodologia de atuação (a partir de visitas – na área de abrangência (3,06 Km2) da 

UBS – ao “ambiente individual e coletivo em que as pessoas vivem”) trouxe, não só 

o acesso dessa população aos serviços de saúde supracitados, mas a possibilidade 

de observação, estudo, coleta de dados, produção de conhecimento acadêmico 

entre outros, a partir da entrada das equipes do programa de saúde da família nos 

espaços de moradia. 

Com isso, mais que atendimento à “família nuclear tradicional”, as equipes de 

saúde eram responsáveis atendimento de pessoas (com base nas fundamentações 

legais, pactos e protocolos internacionais dos quais o Brasil é signatário). Portanto, 

seres humanos com direitos garantidos no território brasileiro.  

Aqui, destacamos ainda que o termo “direito” e “garantia”, aplicados aos 

aspectos da legislação nacional e internacional, não se constituem como meramente 

retóricos. Garantia de direitos, como os de saúde no caso, são descritos nos arts. 1º. 
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e 2º. Da lei 8080, no art. 12º. Do Pacto Internacional de Direitos Humanos, nos art. 

5º. E 6º. Da Constituição.   

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes (BRASIL, 1988). 

 

Em termos de conceito jurídico, o Direito tem a ver com as chamadas normas 

declaratórias. Já as Garantias são normas que asseguram o exercício do interesse 

(são asseguratórias).  

Assim sendo, tal trabalho, nessa dimensão e com igual disposição, só foi 

viabilizado a partir de 2001, quando a administração de Marta Suplicy implanta a já 

citada Estratégia de Saúde da Família que (independente de outras vulnerabilidades 

e formas perversas de inclusão ao mundo do trabalho) atua, a partir da lógica da 

Atenção Básica e consegue dar efetividade ao acesso dos imigrantes bolivianos ao 

serviço público de saúde do município de São Paulo.  

Esse foi, sem dúvida, o grande salto de qualidade em termos de 

conhecimento, atendimento e possibilidade em termos de produção de estratégias 

próprias para aproximação e desenvolvimento de vínculos junto a tal população 

boliviana, tomando por base, neste estudo de caso, a UBS Bom Retiro, em São 

Paulo, como já relatado nessa dissertação.  

Nesse contexto, o presente trabalho ganha corpo e dimensão da questão 

social a que está envolto, quando se integra ao resultado da pesquisa de campo: 

desde as observações iniciais da práxis na UBS, às entrevistas com os profissionais, 

bem como o contato com suas vivencias profissionais e pessoais relacionadas e 

expressas durante a investigação.  

No entanto, a experiência vivida pela autora nos seminários, na preparação e 

na participação na I Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes (2013) trouxe 

à luz a compreensão da complexidade envolvida nessa questão, delineando outros 

aspectos suscetíveis a novos e abrangentes trabalhos, intervenções, entendimentos, 

conhecimentos e sugestões de mudanças, transformações mais efetivas junto à 

realidade apresentada.  
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Minha participação como observadora na citada conferência produziu um 

robusto conjunto de anotações e apontamentos do evento (Apêndice), mas, 

principalmente abriu um leque de percepções sobre a questão imigratória e, mais 

uma vez, trouxe a tona a importância da Estratégia de Saúde da Família para o 

conhecimento e sistematização dessa realidade.  

As “Vozes da Conferência” ratificam o que já havíamos constatado na 

literatura, só que, no caso, a partir da visão de diferentes grupos/nacionalidades de 

imigrantes (principalmente os sul-americanos, africanos, asiáticos).  

 

A questão da implementação das políticas públicas de saúde 

 

Outro aspecto destacado nessa discussão foram os dados quantitativos no 

que se refere ao número de equipes de saúde (PSF) e que podem exprimir algumas 

disposições de cada administração municipal no tocante ao aumento das equipes de 

saúde da Estratégia de Saúde da Família dentro da Atenção Básica em São Paulo.  

Desde a implantação do PSF, o número de equipes de saúde permaneceu 

bem abaixo da meta inicial proposta pela gestão da ex-prefeita Marta Suplicy (2001-

2004), durante as duas gestões consecutivas chegou ao total de 946 equipes de 

saúde, em 2012. Nessa última gestão o investimento foi retomado, em 18 meses as 

equipes foram ampliadas para 1.059, conforme explicamos anteriormente. 

Extrapola-se, assim, a alçada da Saúde envolvendo diversas outras formas 

de garantias de direitos humanos e sociais. Por outro lado, traz para a esfera do 

campo da Saúde coletiva, da Medicina Social e áreas afins, uma discussão mais 

abrangente enquanto termos de estratégia e método de estudo de realidades que, 

similarmente, podem ser replicadas tanto na realidade de imigrantes de outras 

nacionalidades, como na realidade de migrantes de outras origens dentro do 

território nacional, bem como outros grupos em situação de vulnerabilidades 

prioritárias.  

Assim sendo, um aspecto que ainda pode ser futuramente aprofundado, e é 

aqui considerado nessa discussão, diz respeito a essa escolha consciente e ao 

empenho em termos de atuação para cumprir as formulações da lei 8080/90 (e 

outras) e implementar a Atenção Básica e a Estratégia de Saúde da Família  junto à 

população de imigrantes bolivianos. É importante observar que houve um esforço e 
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um compromisso dos profissionais em todos os níveis de promover a garantia de 

direitos, superando as barreiras postas: língua, organização do trabalho/moradia, 

crenças e preconceitos, desconfianças, medos etc.  

Como relatado ao longo desta dissertação de mestrado, uma série de 

práticas, estratégias, propostas foram desenvolvidas exclusivamente para ter e dar 

acesso a esta população de imigrantes – da visita sistemática aos espaços de 

moradia e trabalho, a partir dos arrolamentos dos agentes de saúde, à presença dos 

mesmos em seus espaços públicos de lazer, como a praça da Kantuta, os 

programas de rádio comunitária com explicações sobre o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde, passando ainda pela formulação de material gráfico (folders e 

panfletos explicativos em idioma específico para tal grupo), além da contratação de 

agente de saúde boliviano, o que proporcionou um grande salto qualitativo em 

termos de comunicação, formação de vínculos positivos e de elos de identidade 

entre a população atendida de imigrantes bolivianos e a Unidade Básica de Saúde e 

suas equipes.  

Isso tudo nos fala de um empenho em se buscar alternativas para viabilizar o 

atendimento e o entendimento da realidade e das necessidades desse grupo 

específico de imigrantes. Fala de uma intencionalidade definida e orientada para a 

busca de soluções aos entraves apresentados ao longo do atendimento de forma 

refletida, planejada, organizada, direcionada a obter/ proporcionar benefícios 

concretos a tal população. Fala de uma preferência eletiva, um recorte consciente de 

implementar tal estratégia e linha de trabalho especificamente voltada a esses 

imigrantes.  

Se assim o é, vale ressaltar que, a qualquer tempo, também se pode fazer a 

tomada consciente, a escolha pautada nas necessidades e prioridades, 

comprometida a partir da ética e da volição, para outros grupos tão 

vulneráveis/vulnerabilizados estruturalmente quanto os estudados neste trabalho. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação tomou por objeto de estudo a atuação de profissionais do 

sistema público municipal de saúde e buscou investigar como se deu o acesso dos 

imigrantes bolivianos à rede de serviço de saúde do município de São Paulo, mais 

especificamente no bairro do Bom Retiro.  

Tais imigrantes eram encontrados em situação precária de trabalho, quase 

sempre confinados nestes ambientes, privados de liberdade e impedidos de circular 

na cidade, uma vez que eram impelidos a cumprir extensas jornadas de trabalho (em 

média de 18 horas diárias). 

O trabalho propôs um estudo de caso centrado na pesquisa bibliográfica, 

trabalho de campo com entrevistas e observação das atividades desenvolvidas pelas 

equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Unidade Básica de Saúde 

(UBS) Bom retiro, “Dr. Otávio Augusto Rodovalho”.  

No percurso deste estudo, deslindamos uma outra estratégia, dentro da 

própria ESF, que viabilizou efetivamente o acesso de tal população ao citado 

sistema de saúde, como ainda criou condições, como resultado, as práticas que 

inviabilizaram tal acesso, facilitando o desenvolvimento de vínculos de confiança e 

identidade, referências, coleta de dados, possibilidade de pesquisas em diversos 

campos do conhecimento, bem como, a divulgação das práticas e uma sutil melhoria  

nas condições de vida de imigrantes bolivianos que acessaram tais serviços de 

saúde.  

Lembramos ainda que a legislação brasileira foi elaborada conjecturando a 

cidadania como direito universal. Assim, no que diz respeito à garantia e elaboração 

das políticas públicas de serviços sociais aos cidadãos está posta para as diversas 

necessidades sociais. No campo da Saúde, destacamos o SUS como forma de 

garantir o acesso universal na Atenção Básica, sendo que no município de São 

Paulo esse modelo de atendimento entra em vigor somente depois de onze anos da 

sua criação.  

As ações da Secretaria Municipal de Saúde para criar, transformar e adequar 

equipamentos e serviços próprios, a fim de dar celeridade ao atendimento pela 

Atenção Básica e à implantação do Programa Saúde da Família, juntamente com a 

prioridade em estabelecer a estratégia de trabalho no território por equipes 



103  

 

 

 

multiprofissionais de saúde, apresentam-se como estratégias fundamentais que 

acabaram por inverter a lógica do atendimento, até então centrada na demanda do 

trabalhador, para o atendimento preventivo com foco na unidade familiar.   

Com o estudo “Projeto de Inclusão Urbana: nós do centro. Metodologia de 

pesquisa e de ação para inclusão social de grupos em situação de vulnerabilidade 

no centro da cidade São Paulo” (Vanucchi, Silveira, Carneiro Jr., e Marsiglia, 2009), 

é destacado (além da já citada definição de vulnerabilidades prioritárias para a 

atuação do ESF na região central) que algumas entidades públicas e privadas, 

instituições sociais e órgãos públicos puderam utilizar os dados ali disponibilizados 

como norteadores para planejamento do atendimento de sua demanda.  

Por outro lado, nos estudos e pesquisa da década de 2000, como por 

exemplo, os de Rizek et al (2010), Xavier (2010) e Baeninger (2012), é descrito, em 

sua metodologia, que foi por meio da atuação das equipes de saúde da Estratégia 

Saúde da Família que se foi possível estabelecer contato com as unidades familiares 

das oficinas de costuras/ moradias e, assim, realizar as entrevistas ou estudos de 

campo pertinentes às suas pesquisas. Os trabalhos apresentam também a dinâmica 

populacional da região e dos imigrantes, aspectos da urbanização da região central 

e a divisão da cidade.   

 

A que nos propusemos 

 

Podemos destacar que nesta dissertação de mestrado “Imigração e Saúde: 

estratégias de acesso à atenção básica aos imigrantes bolivianos” o trabalho tem por 

objetivo apresentar a história de como se deu o acesso de imigrantes bolivianos ao 

serviço de saúde do município de São Paulo, por meio da atuação e do trabalho 

desenvolvido a partir da Estratégia de Saúde da Família. Apresenta-se, neste 

histórico, os trabalhos que servem de marcos seminais para o desenvolvimento das 

“Estratégias dentro da Estratégia”, definindo as prioridades e as respectivas formas 

de atuação.  

Tem-se também um rol de títulos e textos pertinentes a literatura acadêmica. 

Saindo das dicotomias, de forma independente das controvérsias (o âmbito dos 

preconceitos, das contradições) destacando a legislação que fundamenta a atuação 
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e a garantia, por parte do Estado brasileiro, do atendimento universal dos direitos 

humanos e sociais dispostos nos termos, pactos e protocolos assinados pelo país.  

Traz à luz a extensão da importância da política de Atenção Básica e 

Estratégia de Saúde da Família no município de São Paulo, particularmente a partir 

de 2001 e a visibilidade da situação vivenciada pelos imigrantes em questão: da 

negação de sua cidadania plena, a similaridade com o trabalho análogo a escravo, 

direitos não assegurados e o destaque ao compromisso, à eficácia à cobertura 

profícua desenvolvida pela ESF com base na atuação de suas equipes de saúde.  

Registramos os resultados dessa atuação, os benefícios em termos de 

Atenção Básica e dos indivíduos em vulnerabilidade atendidos, os ganhos 

acadêmicos – tendo em vista que, na atualidade, as oficinas/moradias abrem as 

portas e se abrem ao diálogo, seja no tocante ao atendimento, aos 

acompanhamentos e tratamentos, e à coleta de dados e afins.  

 

Resultados e sugestões  

 

Apesar de todos os ganhos, de todas as possibilidades que a experiência 

descrita nesta dissertação suscite, ainda podemos vislumbrar desafios que exigirão 

ações conjuntas no nível intersecretarial para serem resolvidas, ou pelo menos 

encaminhadas mais efetivamente para uma solução. Um exemplo é a relação entre 

o direito garantido para a população e o acesso ao mesmo, e a forma como as redes 

de atendimento dos serviços sociais acabam sendo acionadas somente pela 

intervenção dos gestores.  

As parcerias acabam buscando o cumprimento das garantias propostas 

originalmente para todos e que, tanto para imigrantes, quanto para nativos do Brasil, 

acabam apresentando a mesma dificuldade em outros níveis de atenção. 

Outro desafio descrito pela observação e entrevistas remonta que, apesar das 

diversas ações, práticas, estratégias desenvolvidas os principais problemas 

apontados no inicio do atendimento à população migrante estudada, perduram até 

hoje, tendo em vista que a população atendida tem um comportamento sazonal, não 

sendo, ainda, as mesmas pessoas a cada temporada de trabalho na 

oficina/domicílio, porque mudam constantemente de oficinas. 
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Por outro lado, questiona-se, também, o acesso aos serviços de saúde 

disponíveis na Bolívia, uma vez que existem despontou no relato de um dos 

entrevistados que um dos motes da vinda a São Paulo é, exatamente, o serviço de 

saúde disponível, seja como forma de prova documental, que o Cartão Nacional do 

SUS facilita mobilidade e permanência na cidade, ou como garantia de atendimento 

no serviço de saúde. 

Esses e outros aspectos também podem ser descritos como desafios a serem 

propostos e desbravados em trabalhos futuros. Destacamos, assim, o 

engessamento do profissional, em particular do Agente de Saúde, como destaca 

Justo (2010). A questão jurídica e de garantia de direitos junto às instancias diversas 

(nacionais e internacionais) também está posta nesse contexto, bem como outros 

aspectos, como a descrição das estruturas e hierarquias de trabalho desde a Bolívia 

até São Paulo.  

Também desponta enquanto desafios a correlação entre as convenções 

internacionais;  a garantia de direitos sociais como no caso da Saúde da Mulher; 

violência doméstica; direitos primordiais da infância, como alimentação/ nutrição e 

educação; bem como outros direitos sociais, que necessitam de abordagens mais 

aprofundadas e específicas.  

Sugerimos, por fim, estudos nesses moldes das populações vulneráveis/ 

vulneradas da própria cidade. A busca de atendimentos, escolhas intencionalmente 

voltadas às populações da capital paulistanas: periféricas ou não; migrantes, 

descendente ou não; famílias chefiadas por mulheres ou não; negros, mestiços ou 

não. 
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ANEXO A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS COM OS PROFISSIONAIS DO 

SERVIÇO DE SAÚDE DA UBS BOM RETIRO E DA SUPERVISÃO 

TÉCNICA DE SAÚDE. 

 

Identificação do entrevistado 

Início na UBS  

Nome  

Idade  

Nome do cargo   

Tempo no cargo  

Formação  

 

Pergunta Central. Pergunta1: Esta Unidade Básica de Saúde atende, 

também, o grupo de imigrantes bolivianos que trabalham ou residem no bairro. 

Considerando a prática de trabalho, a que fatores você atribui o acesso dessa 

população à Atenção Básica?  

 

Pergunta 2: Como teve início o atendimento das necessidades de saúde dos 

imigrantes bolivianos? 

Pergunta 3:Quais foram as principais necessidades de saúde identificadas? 

Pergunta 4:Quais foram os desafios para o atendimento das necessidades 

de saúde? Como foram solucionados? 

Pergunta 5:O que você considera como avanço no atendimento das 

necessidades de saúde dos imigrantes bolivianos? 

Pergunta 6: O que você considera como desafio para o atendimento das 

necessidades dos imigrantes bolivianos? 

Pergunta 7: Convite à reflexão para: 

O entrevistado 1 (E1)  

Pergunta 7.1: Como você veria, hoje, a população boliviana no serviço de 

saúde? De que maneira você vê esta população? 

O entrevistado 2 (E2)  
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Pergunta 7.2: Se eu colocar no mesmo patamar a comunicação e o 

comprometimento, o que hoje, tem o maior peso para o atendimento da população 

boliviana? 

Pergunta 7.2.1: E pensando na “barreira de comunicação” que aparece em 

muitos lugares (literatura, pesquisas, fóruns de discussão etc.), você acha que essa 

barreira ainda é dura ou tem se tornado mais flexível? 

Pergunta 7.2.3: E pensando em sua equipe e na prática profissional 

acumulada por ela (em campo e estratégias coletivas desenvolvidas). Quando vocês 

estão em “campo”, ou seja, em visitas “domiciliares”, o que mais facilita o 

desenvolvimento do trabalho? 

O entrevistado 3 (E3) 

Pergunta 7.3: Gostaria que você pensasse em sua trajetória, desde quando 

era um jogador de futebol até chegar a ser Agente de Saúde, considerando a sua 

trajetória profissional, atualmente, como é que você vê a comunidade boliviana no 

Sistema Único de Saúde? Como estão essas pessoas? 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Meu nome é Maria da Penha Silva Gomes, sou graduada em Ciências 

Sociais, atualmente estudante de Mestrado, na área de concentração em 

Epidemiologia do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Departamento 

de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Gostaria 

de convidá-lo(a) para participar da pesquisa que estou desenvolvendo com 

profissionais da Estratégia Saúde da Família, ou mais conhecido como o Programa 

Saúde da Família (PSF) que trabalham com migrantes bolivianos.  

O título da pesquisa é “Imigração e saúde na Região Central do município de 

São Paulo: o caso das estratégias de atenção básica aos bolivianos da Unidade 

Básica de Saúde do Bom Retiro”. O objetivo desta pesquisa é descrever as 

estratégias desenvolvidas pelos serviços de Atenção Básica em Saúde aos 

imigrantes. Também a incorporação da Estratégia Saúde da Família como modelo 

de atendimento privilegiado no atendimento às necessidades de saúde do grupo de 

bolivianos e a articulação de ações e projetos que atuaram na efetivação de uma 

estrutura de atendimento à saúde do grupo de bolivianos.  

É importante ressaltar que sua participação neste estudo é voluntária, e todas 

as etapas (entrevista, transcrição e análise) serão realizados por mim. Informo que 

entrevista será realizada individualmente e utilizarei gravador de áudio. Após, farei a 

transcrição e registro em banco de dados, posteriormente a análise dos relatos junto 

com os de outros participantes, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

deles.  

Além disso, o(a) Sr(a) tem garantida a liberdade da retirada deste 

consentimento a qualquer momento que deixar de participar do estudo. E se não 

concordar em participar ou desistir futuramente, isto não lhe trará nenhum tipo de 

prejuízo.  

Os participantes não são obrigados a responder as perguntas que lhe causem 

constrangimento ou a gravar quaisquer respostas que não desejem, sem que haja 

necessidade de justificar os motivos.  

O(A) Sr(a) também tem o direito de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa, desde que estes tenham sido finalizados pelos 

pesquisadores. 
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O senhor não terá despesas pessoais em qualquer fase do estudo, assim 

como não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 

qualquer despesa adicional, esta será absorvida pelo orçamento da pesquisa.  

Esclareço também que esta entrevista é muito importante para o 

desenvolvimento do meu projeto de pesquisa, que a análise dos relatos integrará um 

conjunto de outras informações recolhidas: produção literária, trabalhos acadêmicos, 

dados secundários disponíveis por instituições públicas.  

Assim, a entrevista que realizarei com o(a) senhor(a) tem o objetivo de 

identificar programas, projetos e ações que contribuíram de forma determinante para 

o atendimento às necessidades de saúde de imigrantes bolivianos residentes na 

região central da cidade de São Paulo, especificamente no bairro do Bom Retiro. 

Para tanto, apresento apenas uma pergunta central:  

1) Esta Unidade Básica de Saúde atende, também, o grupo de imigrantes 

bolivianos que trabalham ou residem no bairro. Considerando a prática de trabalho, 

a que fatores você atribui o acesso dessa população à Atenção Básica?  

Agradeço pelo seu primeiro depoimento. Agora, o convido a refletir e 

comentar a respeito dos fatores a seguir:  

1) Como teve início o atendimento das necessidades de saúde dos 

imigrantes bolivianos? 

2) Quais foram as principais necessidades de saúde identificadas? 

3) Quais foram os desafios para o atendimento das necessidades de 

saúde? Como foram solucionados? 

4) O que você considera como avanço no atendimento das necessidades 

de saúde dos imigrantes bolivianos? 

5) O que você considera como desafio para o atendimento das 

necessidades dos imigrantes bolivianos?  

Como pesquisador principal, comprometo-me a utilizar as informações 

fornecidas pelo(a) Sr(a) somente para esta pesquisa e posso ser encontrado no 

seguinte endereço:  Rua Botucatu, 740 – 4º andar – Vila Clementino, telefone: (11) 

5576-4876 e 9.8114-0560, e-mail: penhasgomes@gmail.com. 

Se quiser fazer alguma consideração ou dirimir alguma dúvida sobre a ética 

da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Unifesp na Rua Botucatu, 572, 1º Andar, conjunto 14, número do telefone (11) 5571-
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1062, Fax- 5539-7162 e endereço eletrônico: cepunifesp@epm.br. Também com o 

Comitê de Ética e Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde, caso tenha 

necessidade de esclarecimentos ou queira fazer alguma denúncia de caráter ético o 

número do telefone é (11) 3397-2464 e o endereço eletrônico smscep@gmail.com.  

Gostaria de saber se o(a) senhor (a) tem alguma dúvida que gostaria de 

esclarecer?  

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações que li 

ou me foram lidas sobre o objetivo deste estudo. 

Eu____________________________________________________________ 

discuti com a pesquisadora principal Maria da Penha Silva Gomes sobre minha 

decisão em participar deste estudo. Declaro que ficaram claros para mim os 

propósitos do estudo, os procedimentos a ser realizado, bem como as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Assim, concordo 

voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos.  

 

                                                                                         São Paulo      /        / 

Assinatura do participante ou representante legal.               Data:  

                                                                                                 

                                                                                         São Paulo     /      / 

Assinatura de Testemunha.       Data:  

 

Para casos de participantes menores de 18 anos, analfabetos, 

semianalfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou visual. 

 

RESTRITO PARA O RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante ou representante legal para a participação neste 

estudo. 

São Paulo     /        / 

Assinatura do responsável pelo estudo.                                   Data:  

  

mailto:cepunifesp@epm.br
mailto:smscep@gmail.com
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA UNIFESP 
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ANEXO D - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA IRMANDADE DA 

SANTA CASA DE SÃO PAULO 
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ANEXO E - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
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APÊNDICE 1 – RELATÓRIO DE ACOMPANHEMENTO DA I 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA IMIGRANTES DA 

CIDADE DE SÃO PAULO. 


